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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Algumas 
comunicações: semana que vem, na Faculdade de Direito, haverá uma palestra 
do professor Dr. João Ricardo Catarino, professor de Finanças Públicas, 
Fiscalidade e Gestão Orçamental da Universidade Técnica de Lisboa. Este evento 
está sendo organizado pelo professor José Maurício Conti, professor da USP. 
Então, será no dia 9 de maio, quem tiver o interesse. O professor Conti solicita a 
participação nossa. O horário é às 18h30, no auditório do primeiro andar da 
faculdade.  

Outro evento que nós estamos dando o apoio institucional é o da Academia 
Internacional de Direito e Economia. O evento é ‘A Reforma Tributária Possível: a 
Busca do Consenso’, professores Ives Gandra e Ney Prado, na Federação do 
Comércio, dias 21 e 22 de maio. Um programa bastante interessante, com 
participação de pessoas de várias formações, políticos, técnicos, professores, 
juristas, então, é um evento interessante. Inclusive, o vice-presidente da 
República, Michel Temer, fará a abertura. Eu já disse, não é, 21 e 22 de maio, ‘A 
Reforma Tributária Possível: a Busca do Consenso’. Nós estamos dando... O IBDT 
está dando apoio institucional.  

O último evento que eu quero divulgar, já foi falado aqui, eu vou repetir, o 3º 
Seminário sobre Controvérsias Jurídico-Contábeis, da Dialética. A organização é 
dos professores Alexsandro Broedel e do Roberto Quiroga. Esse é um evento que 
tem acontecido, já, nos últimos dois anos, esse será o terceiro, e há participação 
de algumas pessoas aqui da Mesa. Eu, pessoalmente, tenho aproveitado muito 
desse encontro de ideias com os contadores, especialmente depois da Lei 11.638. 
E o pessoal do lado da contabilidade é um pessoal de primeiríssima linha, não é? 
De forma que é um evento muito interessante. Não há necessidade de divulgação 
para captação de interessados, porque as inscrições são sempre esgotadas. Mas é 
um evento que, para nós, vale a pena como participantes.  

Juntamente com ele, no dia 24 de maio... Esse evento é no dia 25 de maio, o dia 
inteiro. E, no dia 24 de maio, haverá um seminário que a IOB está promovendo, 



com organização do professor Schoueri, seminário sobre Ágio e Reorganizações 
Societárias: Aspectos Tributários. Também será um evento interessantíssimo, 
porque a matéria, evidentemente, é uma matéria que está sempre em ebulição. 
João Bianco faça o favor.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria aproveitar para registrar, também, na 
próxima segunda-feira, na Faculdade de Direito, o professor Jacques Sasseville, 
que é o chefe da Unidade de Tratados Internacionais da OCDE, vai dar uma 
palestra na faculdade. A entrada é gratuita. A palestra vai ser em inglês e não vai 
haver tradução simultânea, mas é sempre uma oportunidade ouvir o professor 
Sasseville falar sobre as últimas tendências da tributação internacional dentro da 
OCDE.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O evento do professor Jacques 
Sasseville está sendo bem divulgado também. E lembrando, também, que no dia 
31 de maio, nós vamos trazer aqui, por sua iniciativa, não é, o professor Dennis 
Weber, que falará, aqui na Mesa, Tax Avoidance. Também, uma matéria 
interessante. Mais alguma coisa no primeiro expediente? Então, vamos dar 
andamento. Não temos pauta, hoje. O único assunto da pauta era do nosso 
colega Jimir Doniak, mas ele teve que ir a Brasília, inesperadamente, de forma 
que esse assunto dele ficará para a próxima semana. Nós estamos, portanto, com 
a pauta em aberto para sugestões dos presentes. O Dr. Bianco tem um assunto 
para colocar, mas todos que estão aqui presentes podem também apresentar 
assuntos.  

Sr. João Francisco Bianco: Posso? Eu queria... Eu trouxe um assunto, aqui, 
para a gente discutir, que, para mim, me chamou a atenção e foi motivo de 
surpresa, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, por uma questão 
processual, acabou não apreciando um agravo regimental, ou um agravo de... 
Um agravo regimental interposto pela Febraban, Federação Brasileira das 
Associações de Bancos. E, no fim, o que acabou decidido pelo Tribunal é que a 
Federação de Bancos é contribuinte da Contribuição Social sobre o Lucro. Me 
chamou a atenção, porque, na minha cabeça, eu me lembro da jurisprudência 
pacífica do antigo Conselho de Contribuintes e da atual Carf, no sentido de que... 
As cooperativas, por exemplo. Como elas são... Ainda que sejam pessoas 
jurídicas, mas elas não têm lucro; então, se não têm lucro, não têm... Não são 
contribuintes da Contribuição Social sobre o Lucro. Então, na minha cabeça, eu 
fiquei com essa ideia de que as associações sem finalidade lucrativa, as 
instituições como o IBDT, por exemplo, que são instituições de caráter científico, 
de caráter associativo, até de caráter meio sindical, são pessoas jurídicas com 
personalidade jurídica, mas não são contribuintes da Contribuição Social sobre o 
Lucro, porque elas não têm lucro. Porque o lucro, quem tem é aquela entidade 
que tem o objetivo de lucro e que o objetivo é remunerar os seus sócios, que se 
agregam, para obter lucro, em uma atividade lucrativa. Uma federação de 
bancos, uma associação de funcionários, o nosso IBDT, que tem um caráter 
científico, cultural, de pesquisa científica, não tem lucro. Nós temos ou um 



superávit ou um déficit, porque nós não objetivamos remunerar os nossos 
associados.  

Agora, o fato é que essa decisão do Supremo, que é o agravo regimental no 
Agravo de Instrumento nº 767141, de São Paulo, acabou decidindo por uma 
questão processual, questão de ter ou não ter repercussão geral, a repercussão 
geral ser requisito de admissibilidade do apelo extremo; no caso, não foi 
identificado repercussão geral, então não foi apreciado o agravo. Mas eu fui 
investigar, aqui, a decisão de origem é do Tribunal Regional da 3ª Região, e a 
decisão foi relatada pelo desembargador Mairan Maia. E ele elabora, aqui, um 
raciocínio no sentido de que essas associações como a Febraban, por exemplo, 
elas são isentas do Imposto de Renda. Realmente, tem uma isenção do Imposto 
de Renda, mas, como existe uma isenção específica para o Imposto de Renda e 
não há nenhuma isenção específica para a Contribuição Social sobre o Lucro, 
logo, elas são sujeitas à Contribuição Social sobre o Lucro. Ele cita, também, um 
precedente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que trata de uma coisa que 
não tem nada ver, é um outro assunto, mas ele transcreve a ementa aqui. É uma 
questão de... O que foi decidido nesse outro acórdão da 2ª Região, do TRF da 2ª 
Região, é a questão da alíquota diferenciada das instituições financeiras para a 
contribuição à seguridade social. Na época, havia uma legislação que previa a 
alíquota da CSLL para 30% somente para instituições financeiras. Isso é o que 
estava sendo discutido naquele processo que foi decidido pelo TRF da 2ª Região. 
Mas o relator do acórdão, aqui, da 3ª Região aproveitou o embalo, transcreveu a 
ementa toda, mas acho que não acrescenta nada aqui à discussão. Mas o fato é 
que o que restou bem claro aqui na decisão é que a isenção do Imposto de Renda 
é específica para o Imposto de Renda, e como a Contribuição Social sobre o Lucro 
não é o Imposto de Renda, aquela isenção não alcança a Contribuição Social 
sobre o Lucro, logo, a Febraban é contribuinte da Contribuição Social sobre o 
Lucro. Então, eu queria trazer essa minha perplexidade diante dessa decisão que 
acabou transitando em julgado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A decisão, então, não é do Supremo, 
não é, a decisão é do Tribunal Regional. Só lembrando que a Constituição declara 
a isenção, leia-se imunidade da contribuição para a seguridade social em geral, 
das entidades beneficentes e de assistência social que atendam às exigências da 
lei. E aí nós vamos ao art. 14, se não me engano, do CTN. Eu acho que o art. 14 
também se aplicaria aqui, não é? Sabemos que a lei, por exemplo, 9532 criou 
uma série de condições que o Supremo afastou, não é, em adição às do art. 14. 
Então, em uma interpretação, entre aspas, fechada da Constituição, não haveria 
imunidade, porque a imunidade lá do art. 150 é para impostos, e as da 
Contribuição Social, que estão no art. 195, § 7, são para entidades beneficentes 
de assistência social.  

Salvo engano, o Brandão tem memória melhor e está mais em cima dos nossos 
problemas específicos aqui do IBDT, existe uma isenção da Contribuição Social 
sobre o Lucro para as entidades sem finalidade lucrativa. Eu arrisco dizer que 
está na Lei 9718. Em algum lugar, existe uma isenção. E a diferença em relação 



ao Conselho de Contribuintes, a diferença que o Conselho sempre fez é que a 
Contribuição Social incide sobre o lucro, e as entidades sobre as quais estamos 
falando não têm lucro, têm superávit. E, aliás, é assim que a Lei 9532 trata a 
questão. Então, têm superávit. Eu não sei se está na  Lei 9532, a isenção da 
CSLL, mas,  em algum lugar, existe sim. Eu não sei se atinge a Febrban, acredito 
que sim, porque ela também não tem finalidade lucrativa. Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, realmente, nós temos, assim, todas as 
normas que saem da Receita, a propósito das entidades sem fins lucrativos, 
temos essas que têm a imunidade plena, que são as entidades de assistência e 
beneficência social, e tem as entidades isentas, que somos nós, por exemplo, e 
que, em alguns casos, na parte relativamente à Cofins, tudo aquilo que está fora 
do objetivo social é considerado como uma atividade empresarial e, portanto, 
paga-se Cofins, que não estaria dentro dessa imunidade, não é?  

Agora, a Contribuição Social sobre o Lucro é exatamente o conceito. Se o art. 195 
fala que é a tributação sobre o lucro, se... Não podemos mudar o conceito do 
direito privado, não é? O conceito de lucro é uma coisa e o conceito de 
superávit... Inclusive, a Lei 9532 diz que todo o superávit das entidades sem fins 
lucrativos... Antes, falava que tinha que ser aplicado no ativo imobilizado, depois 
mudaram a redação para “aplicado nas atividades da entidade”. Então, se todo o 
resultado da atividade da entidade é convertido ou aplicado nas atividades da 
entidade, não se fala em lucro, não se fala em... É apenas um requisito que 
precisa, eventualmente, formal, de fazer com a Receita Federal.  

Não acho que deva prevalecer essa condição de transformar superávit em lucro. 
É uma inversão total do que dispõe a Constituição, não é? Se ela quisesse... 
Porque o superávit poderá ser tributado, um dia, se quiserem. Quando? Fazer 
uma lei complementar e dizer: “Olha, o superávit das entidades sem fins 
lucrativos passam a ser tributados pela Contribuição Social sobre o Superávit”. 
Mas não tem isso na Constituição, então, realmente, equiparar lucro de uma 
entidade com superávit... E não é assim que, realmente, funciona no 
entendimento da Receita, porque todas as regras do Imposto de Renda se 
aplicam, não é? Aliás, o próprio Mairan Maia mesmo tem uma decisão 
relativamente àquela questão da dedutibilidade dos tributos que não são pagos, 
não é, e que são depositados e que não há uma regra específica para a 
Contribuição Social, ele entende que não é dedutível, também, da Contribuição 
Social. Parece que é uma decisão assim. Ora bolas, e se, por acaso... E o 
argumento é que tudo que se aplica ao Imposto de Renda se aplica à 
Contribuição Social. Então, falta coerência, não é? Se tudo que se aplica ao 
Imposto de Renda se aplica à Contribuição Social, ora, se temos isenção do 
Imposto de Renda e a Contribuição Social, permita dizer, não sei se tem muita 
gente que pensa diferente, mas todo mundo sabe que é um adicional do Imposto 
de Renda, não é? Hoje, inclusive, com mais frequência, colocam-se textos 
trazendo a Contribuição Social para ser aplicável a toda as regras do Imposto de 
Renda. Inclusive, parece que você tem uma posição correta a respeito do Lalur, 
que a legislação não fala que a Contribuição Social seja controlada no Lalur, mas 



até para a aplicação do FCont, não é? E você tem a posição correta no sentido de 
que tudo que se aplica ao Imposto de Renda, hoje, nós temos na Contribuição 
Social e também no Lalur. Por que fazer, agora, essa distinção, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Se ninguém quer falar, eu vou ler a 
lei. Melhor do que tudo. Realmente, Lei 9532: “consideram-se isentas - o art. 15 -
, as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as 
associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido 
instituídos e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, 
sem fins lucrativos. A isenção a que se refere esse artigo aplica-se exclusivamente 
em relação ao Imposto de Renda da pessoa jurídica e à Contribuição Social sobre 
o Lucro, observado o disposto no parágrafo sequente”. E o parágrafo subsequente 
exclui da isenção os ganhos de capital e as aplicações financeiras. Resta saber se 
a Febraban é uma associação civil, porque ela não é, evidentemente, uma 
entidade de caráter científico, cultural e recreativo e nem filantrópico. A 
Febraban é uma entidade sindical, hein.  

Sr. João Francisco Bianco: De qualquer forma, essa questão não foi discutida, 
não é? Não sei nos autos, se foi discutida, mas, no acórdão, não há essa 
discussão. A Lei 9532 não é mencionada aqui. Pelo contrário, o que é dito é que a 
isenção é exclusiva do Imposto de Renda. Então, talvez, uma outra possibilidade 
é que essa discussão tenha se originado anteriormente a 9532.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A 9532 já está velhinha, não é?  

Orador Não Identificado: É, já foi até para [ininteligível - 0:19:10] uma nova lei 
sobre ela. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: As leis de Imposto de Renda e de 
CSLL não têm mudado muito, não é? Têm mudado topicamente, mas elas estão 
em uma estabilidade muito grande de 1995 para cá. Hã? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:19:25]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De 97. Vamos falar no microfone, por 
favor, pela transcrição, e se identifica, por favor.  

Sra. Fábia: Bom dia. É Fábia. Essa questão não poderia ser resolvida, 
simplesmente, se a gente olhar para a lei que instituiu a CSLL e verificar que não 
houve subsunção? Se lá, o fato gerador é auferir lucro... Porque ela fala: “a 
pessoa jurídica que auferir lucro”. Então, o requisito da pessoa jurídica foi 
cumprido, porém, o requisito do auferir lucro não teria sido. E aí a gente afasta 
esta questão da isenção, se está ou não na norma que isenta, porque, antes 
disso, não foi realizado o fato gerador da Contribuição Social, não é, imagino eu.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, essa é a posição do Carf com 
relação às coorporativas, claramente, que eu me lembro agora, as cooperativas. 
Agora, se essa... Eu concordo com a colocação, já se manifestou nesse sentido, 
mas, se essa colocação for verdadeira, então o art. 15 seria inócuo, não é, ele não 
precisaria da isenção, porque seria a hipótese de não incidência, não é? Ou seria 



uma isenção didática, mas uma isenção didática condicionada, não é? 
Condicionada e limitada.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Você levantou uma questão que é, realmente, 
interessante. Você disse que a Febraban é uma entidade patronal, embora sem 
fins lucrativos. E o 150, aquele famoso 150 letra c, ele fala que não poderá 
instituir imposto, então, ele vai para a isenção, mesmo, não é, porque... Aqui se 
trata da imunidade das entidades sem fins lucrativos. Então, ele só fala das 
entidades sindicais de trabalhadores, então, realmente, não se pode falar em 
trabalhadores. Agora, a isenção é por norma legal. Então, se ela... Aí precisa da 
norma isencional, porque a...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:21:40]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, as entidades sindicais dos trabalhadores e 
das instituições de educação, assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei. A 195 complementa com as contribuições, portanto, as 
entidades patronais, elas precisam de uma norma isencional, como está aí na 
9532. Resta aí a indagação se, nos autos, se pode ver se ela é, realmente... Bom, 
com certeza, uma associação civil ela é, e certamente sem fins lucrativos, não é, 
embora seja uma reunião de banqueiros, não é? Mas, até aí, é da contribuição 
dos associados que ela vive, não é? 

Sr. João Francisco Bianco: Só para complementar, aqui, o tema, eu pulei, aqui, 
um trecho do acórdão do desembargador Mairan Maia, relatado por ele. Na 
verdade, essa questão da existência de lucro foi expressamente enfrentada por 
ele. Ele diz, aqui que: “a Lei 7689, ao instituir a CSLL, definiu como base de 
cálculo o resultado do período-base. Dessa feita, suficiente a realização do fato 
imponível da CSLL é a ocorrência do resultado positivo, independentemente da 
natureza da atividade. O objeto social, o tipo societário, a forma associativa de 
constituição, bem como a perseguição ou não de lucro pelo contribuinte não 
impedem a materialização do fato imponível, se realizada, em todos os seus 
aspectos, a hipótese de incidência tributária”. É isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria... Eu não sei se alguém 
quer falar mais alguma coisa, mas eu queria só fazer uma indagação, aqui, ou 
deixar a questão um pouco no ar. O Brandão mencionou o conceito do direito 
privado de lucro, que não poderia ser alterado. Eu não sei se a gente detecta, 
objetivamente, no direito privado, um conceito de lucro. Nós temos um conceito 
de lucro na lei de AS, mas é um conceito que só vale para efeitos contábeis, 
expressamente está excluído para efeitos tributários, e isso é matéria já pacífica. 
Tudo isso, então, para colocar alguma diferença entre lucro e superávit, porque 
eu acho que a questão residiria aí, não é? São conceitos econômicos, não é, diz o 
professor Gerd, mas esse conceito econômico de superávit não estaria abarcado 
pela ideia de lucro? Quer dizer, lucro seria tudo aquilo que entra acima daquilo 
que sai, não é? Aquilo que eu gasto ser inferior ao que eu recebo. A hipótese de 
os instituidores e participantes da pessoa jurídica não participarem nos lucros, 
isso é relevante? Isto é, a reversão do que nós chamamos de superávit para a 



aplicação integral. Isso é fundamental, não é? Se começa a distribuir lucro, aí 
não tem dúvida, há uma descaracterização da entidade, mas se a entidade 
reverte todo o seu superávit ou, na verdade, toda a sua receita, não é, para a 
produção das atividades institucionais, isso é suficiente para dizer que o 
superávit não é lucro? Essa é a indagação que eu estou colocando aqui.  

O Conselho de Contribuintes, de uma maneira bastante, eu diria, assim, 
implícita, diz que são coisas distintas. Ele sempre disse isso em relação a 
cooperativas, e eu queria chamar a atenção também para que cooperativas têm 
uma situação peculiar. Ele diz isso com relação aos resultados produzidos pelos 
atos cooperativos. Por que ele diz isso? Porque os resultados das cooperativas 
não pertencem à cooperativa, pertencem aos cooperados, tem que ser rateados 
entre os cooperados. Fica na cooperativa apenas o resultado dos atos não 
cooperativos, inclusive receitas financeiras. Eu não me lembro, agora, confesso, 
se a jurisprudência do Conselho vai, também, a dizer que não incide sobre essa 
parte.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:26:25]: Não, sobre essa parte, incide. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre essa parte, incide; que é a 
parte que pertence à própria cooperativa. Então, eu acho que a questão... Essa 
minha colocação é uma colocação que, realmente, eu deixo em aberto. Quer 
falar, professor Gerd? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho que, realmente, essa locução “sem finalidade 
lucrativa”, evidentemente, diz respeito à distribuição aos associados, porque 
senão não faz sentido. Porque toda a entidade precisa ter recursos. Então, isso 
que você, agora, chamou de superávit é... Na verdade, é lucro. Economicamente, 
é lucro; não existe diferença. A diferença existe em relação à destinação. Sem 
finalidade lucrativa significa ter lucro distribuído para os associados, ou para os 
membros ou para os sócios, mas não significa que não tenha lucro. Não significa 
que tenha... Então, para evitar isso, é só uma questão terminológica, eu chamo 
isso de superávit, mas, economicamente, é a mesma coisa. O que muda é a 
destinação. Uma, um lucro reverte só para as finalidades da associação, este é o 
beneficiado. No momento em que esse lucro é para, exatamente, remunerar o 
capital dos associados, por exemplo, aí então, isso não goza do benefício.  

Então, eu acho que a questão, realmente, lucro, nesse sentido, quando fala “sem 
finalidade lucrativa” significa sem que o lucro seja distribuído aos respectivos 
membros, associados, sócios ou qualquer que seja, mas, economicamente, é 
lucro, não tem nem dúvida. Essa é uma questão... Para mim, é tranquila, porque 
essas... Aliás, eu lembro muito... Quem estudou muito isso foi o Rui Barbosa 
Nogueira, naquele famoso caso da... Como chama? Da Sinhá, não é?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:28:33]: Sinhá Junqueira. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Isso, Sinhá Junqueira, que era exatamente isso. É a 
questão da imunidade. E aí, é evidente, a Sinhá Junqueira que fazia lucro. Era 
de cana de açúcar, não é, se não me engano. Então, era altamente lucrativo, ou 



seja, tinha um resultado fantástico, só que não podia distribuir. É claro, o que 
fazia? Os diretores, cada um tinha seu jatinho e tinham umas fazendas 
fantásticas de recriação, etc. Então, aí, justamente, que criou a dúvida e a 
fiscalização quis enquadrar. Mas o fato é que tudo, no momento em que reverte 
para a finalidade da associação, isso é, simplesmente... Goza da imunidade ou da 
isenção, conforme o caso. E só no momento em que essa parcela, esse superávit, 
esse resultado é distribuído, aí que é o problema.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Logo, haveria lucro.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Logo ele não estaria no campo da não 
incidência.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente. Há lucro, portanto precisaria ter um 
dispositivo expresso para excluir. Agora, em relação, não é, é problema. Nós 
estamos falando de contribuição, não é? Contribuição o quê? Ontem mesmo eu 
chamei de hermafrodita, quer dizer, é algo assim, não é nem masculino nem 
feminino, ou seja, tem toda a cara de imposto, mas não é imposto. Com isso, há 
uma subversão total do sistema tributário. Por quê? Porque, primeiro, eu posso 
criar, quer dizer, eu União, posso criar assim novos tributos, não é, 
completamente livres daquelas restrições que a Constituição prevê em relação 
aos impostos. Então, é simplesmente faço o que quiser. Na verdade, como acaba 
de dizer o Ricardo, é um adicional do Imposto de Renda, e nós sabemos qual foi a 
origem. A Constituição de 88 tirou receita da União e deixou os encargos com ela, 
aí ela precisava dos recursos, recursos que onde os municípios e os estados não 
participam. Então, toda a origem, nós sabemos por que. Agora, o excesso da 
utilização disso é uma coisa tremenda. Então, criam essas situações. Por um 
lado, nós estamos tratando como se fosse contribuição mesmo; do outro lado, 
tem todos os efeitos do imposto. Então, fica nessa zona que é ou não é, é 
hermafrodita, é algo assim meio monstrengo mesmo. É uma subversão do 
sistema tributário, não tem nem dúvida. Então, eu acho que, realmente, esse 
simpósio sobre reforma tributária é ótimo, só que ele tem, já, uma restrição, a 
reforma tributária possível, não é? Então, aí é que está.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria dizer que, 
biologicamente, eu discordo da avaliação da contribuição. Eu acho que ela é 
feminina, ela é do gênero feminino. É fundamento bíblico. De acordo com a 
Bíblia, a mulher nasceu do homem, Deus tirou uma costela do homem e fez a 
mulher e deu identidade para ela. A Contribuição Social sobre o Lucro foi uma 
costela tirada do Imposto de Renda. Tiraram 7 ou 8% do Imposto de Renda e 
disseram: “Olha, isso aqui vai para a Previdência e não será rateada com os 
estados”. Mas ela teve uma... Por isso que ela chama contribuição, no feminino, 
inclusive.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Concordo com a interpretação, apesar de não 
concordar com o machismo.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa é a verdadeira interpretação teológica que 
você fala, não é? Mas só aproveitando, até, a chegada do professor Hiromi, que 
podia acrescentar alguma coisa, mas eu gostaria de apenas, assim, separar bem. 
Olha, nós temos entidades... Toda entidade, inclusive a nossa, tem fins 
econômicos. Claro, nós arrecadamos, nós compramos, isso sem dúvida 
nenhuma. O que diferencia é exatamente a finalidade lucrativa ou não, está 
certo? A questão de... Eu discordo, professor, que o senhor fala que nós 
auferirmos o lucro. Nós não auferimos lucro, nós temos um resultado que pode 
ser chamado subespécie de lucro ou superávit. A gente vai ao Código Civil, tem 
todo um tratamento especial dado ao resultado das associações.  

É completamente diferente de quando você verifica a escrituração das entidades 
empresariais. O que acontece aqui conosco? Mesmo que nós não tivéssemos 
colocado no nosso estatuto que o nosso legado, um dia, vai para a Universidade 
de São Paulo; independentemente disso, o que estiver aqui vai para uma 
entidade semelhante, não é, que cuida... Que tenha os mesmos fins. Não será 
distribuído aos sócios ou feito o rateio. Então, é completamente diferente. Nós 
temos tratamento diferente na legislação civil, entre aspas, comercial, do que é 
uma coisa e do que é outra. Então, nós não exercemos nenhuma atividade com o 
objetivo de lucro. Embora o Schoueri... Desculpe, ele não está presente. A gente 
fala, o que aconteceu com o nosso congresso? O resultado foi quase igual a zero, 
não é? Então, aí ele vai ficar muito bravo, se ele vir isso aqui, mas o resultado, 
nós tivemos um resultado quase igual a zero. Mas isso, para nós, teve alguma 
significação? Não, nenhuma, porque o nosso objetivo é maior do que isso, não é 
auferir lucro, é institucional. Portanto, eu acho que tem mesmo, como diz a 
nossa colega, que buscar na Constituição primeiro e na lei. E na lei diz, olha: “a 
pessoa jurídica que auferir lucro”. Eu não sei onde que uma entidade sem fins 
lucrativos vá auferir lucro, tanto que nós temos a questão das entidades 
patronais que precisa de uma regra, como está na 9532, de... Quer dizer, nem 
precisaria, mas é didática, não é, para dizer: “Olha, não mexa com eles porque 
realmente não...”.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu concordo exatamente quando fala o lucro, nesse 
contexto, exatamente aquela finalidade lucrativa, ou seja, o lucro que é 
distribuído. É exatamente na mesma linha. Eu concordo perfeitamente com o 
que você falou. Então, quando fala que tenha lucro, evidentemente que se refere 
àquele lucro que é distribuído, é lucro normal de uma sociedade. Não se refere 
àquelas hipóteses das entidades que o lucro todo reverte em benefício das suas 
finalidades, que são reconhecidas como sendo de interesse social. Então, eu acho 
que, neste contexto, quando a lei fala lucro, ela fala naquele lucro distribuído, 
naquele lucro que é a finalidade da sociedade, e não um lucro de uma sociedade 
que não tem essa finalidade. Eu acho que é questão de interpretação, não 
teológica, como... Mas sim teleológica, não é?  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA [0:36:26]: Na linha do que o senhor está 
falando, eu me lembro de, há muitos anos atrás, ter lido algumas decisões sobre 
essa questão das entidades sem fins lucrativos. E do que eu me lembro é que era 



um pronunciamento da Receita Federal dizendo que o déficit, não é esperado que 
ele aconteça regulamente, tanto que em uma das decisões questionava uma 
entidade que regulamente, se não me engano há três anos, apurava déficit, então 
esse déficit, ele era um déficit ou ele era um lucro? Porque a finalidade em si era 
a manutenção da entidade, e não a apuração de um resultado positivo para a 
distribuição. Era nesse mesmo sentido, sim. Mas não foi um estudo profundo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno.  

Sr. Bruno Fazersztajn(F)[0:37:11]: Bruno Fazersztajn(F). Bom dia. Nós estamos 
diferenciando lucro de resultado, aqui, não é? Ou, pelo menos, seriam coisas que 
estão sendo tratadas de forma diferente.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:37:26]: [ininteligível] o gênero [ininteligível].  

Sr. Bruno Fazersztajn(F)[0:37:25]: Isso. E a Lei 7689, curiosamente, fala de 
contribuição social sobre o lucro da pessoa jurídica, mas a base de cálculo da 
contribuição, no art. 2º, é o valor do resultado do exercício, antes da provisão do 
Imposto de Renda, o que dá, também, uma... Sinaliza para um lucro, não é? Mas 
ela fala em resultado. O curioso que eu queria comentar era isso, a disposição 
legal da base de cálculo, diferentemente da nomenclatura da contribuição, é o 
resultado do exercício. E depois, mais adiante, em uma alínea, aqui, do art. 2º, 
ela diz que o resultado de período base vai ser apurado segundo a legislação 
comercial, com adições e exclusões. Então, só para acrescentar ao debate que 
resultado e lucro são conceitos que estão até meio confundidos aqui na 7689.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria ainda insistir nesse ponto. 
Eu lembro que o Supremo Tribunal Federal, há muito tempo atrás, e eu estou me 
referindo ao Supremo anterior ao atual Supremo, onde as coisas são muito 
surpreendentes, onde algumas decisões são tomadas sem rigor científico, mais 
ideologicamente, politicamente. E eu não estou nem dizendo que o Supremo... 
Que não haja situações em que o Supremo não deva decidir politicamente, mas 
essa matéria é uma matéria técnica, e o Supremo, há uns tempos atrás, há 
bastante tempo atrás, ele, avaliando a questão das entidades imunes do Imposto 
de Renda, e que a Receita pretendia cobrar Imposto de Renda... Aliás, existe 
norma sobre o lucro de aplicações financeiras. Existe norma no direito, na lei 
ordinária. E o Supremo julgou que não, porque essas entidades, elas podem ter 
lucro, entre aspas, não é? Entre aspas porque é o que nós estamos discutindo 
aqui. Elas podem ter o que nós estamos chamando de superávit, porque isso até 
é requisito para elas existirem, então elas não... É um absurdo imaginar que elas 
têm que ganhar... Para ser imune, que ela tem que ganhar cem e gastar cem, não 
pode ter um superávit. O essencial é ela reverter todo o resultado que ela obtém 
para as suas próprias atividades. Isso voltou a ser discutido com a Lei 9532.  

Agora, eu ainda fico com uma indagação, com a indagação propriamente dita. 
Uma coisa é você não distribuir o lucro e outra coisa é você não ter lucro. Eu 
posso ter lucro e não distribuir. Até que ponto a palavra lucro... Na distribuição 
constitucional de competência exige o lucro distribuível, não é? Eu estou dizendo 



isso porque um ponto importantíssimo, eu acho, nesse debate aqui foi o trazido 
pelo Brandão, agora, a distinção entre associações e sociedades feita pelo Código 
Civil de 2002 de uma maneira mais clara que na lei anterior, até por definição do 
que é sociedade e do que é associação. A sociedade, ela visa a reunião de esforços 
e capitais para apuração de lucro e partilha, e partilha dos riscos. É da essência 
da sociedade. Pode ser sociedade empresária ou outro tipo qualquer, mas é da 
essência da sociedade. É isso que distingue, ontologicamente, sociedade de 
associação. Agora, se a associação não tem lucro para ela usufruir nas suas 
atividades e não distribui, porque isso é da essência da associação, é que fica a 
grande dúvida. Se for suficiente ser associação, o art. 15 perde sentido, ou teria 
um sentido apenas didático. E poderíamos até questionar a validade 
constitucional da tributação, que não está na isenção, pela 9532, das aplicações 
financeiras, nos moldes do que foi feito com relação ao Imposto de Renda pelo 
Supremo. Só que o Imposto de Renda não tinha essa... A Constituição não faz 
essa distinção. É proibido tributar a renda das entidades tais, tais e tais. De 
forma que a questão é meio sucinta.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:41:58]: Lá fala também que [ininteligível].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fala. Renda e patrimônio, não é?  

Sr. João Francisco Bianco: Sobre esse seu último comentário, eu tendo a achar 
que a nossa discussão, aqui, a diferença entre lucro e superávit, não é 
meramente semântica. Eu acho que existe uma diferença entre... São conceitos 
diferentes. Eu estou na linha do Brandão, e mesmo o lucro não distribuído, ele é, 
momentaneamente, não distribuído, mas o objetivo último é a distribuição do 
lucro, porque se os sócios se reúnem para um empreendimento de caráter 
empresarial é com o objetivo de lucro. Em última análise, é para ganhar dinheiro. 
Diferentemente do que uma associação sem finalidade lucrativa que tem outros 
objetivos que não o lucro: a difusão do conhecimento, a pesquisa científica, o 
aspecto social. Então, eu acho que existe uma diferença entre lucro e superávit. 
E o lucro não distribuído, ele é momentaneamente não distribuído. Em última 
análise, ele foi auferido para se distribuído, para remunerar os sócios.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer... Eu já vou te passar 
a palavra, Mara. Eu só queria dizer o seguinte, em função da sua referência, que 
superávit não é uma discussão semântica, essa expressão superávit já existia na 
contabilidade, não é, sempre existiu. As regras contábeis não tratam de... Não 
falam de lucro disponível, mas de superávit. Mas ela está na Lei 9532. E é 
curioso que ela diz o seguinte: “considera-se entidade sem fins lucrativos a que 
não apresente superávit em suas contas, ou, no caso, caso apresente em 
determinado exercício, destine o referido resultado integralmente à manutenção e 
ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais”. Então, a palavra superávit é uma 
palavra, hoje, “juridicizada”, faz parte do direito posto no Brasil.  

Sra. Mara: Eu só queria complementar que o art. 53, do Código Civil, quando ele 
define associação, ele diz: “constituem-se as associações pela união de pessoas 



que se organizam para fins não econômicos”. Ele não fala nem em fins não 
lucrativos, não é?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:44:35]: Está errado. 

Sra. Mara: Quer dizer... Tudo bem, mas, de toda forma, é já até mais amplo o 
sentido, não está nem determinando a função do lucro ou não.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Mas é um erro na redação.  

Sra. Mara: E, só para confirmar, a Febraban é uma associação sem fins 
lucrativos, pelo estatuto dela. Eu verifiquei aqui.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom. Ótimo. Então, o Dr. 
Mairan estava errado também por aí. Agora, Mara, eu quero resgatar um 
pouquinho o Código Civil quando ele fala “sem fins econômicos”. Eu acho que o 
fim é daqueles que se associam, não é? O fim de quem se associa em uma 
entidade de educação é prestar educação. Claro que eu posso explorar 
economicamente a atividade educacional, mas, na associação, os instituidores, 
os fundadores e aqueles que mantêm, eles não têm, com a sua atividade, com a 
sua contribuição, finalidade econômica. Eu acho que a discussão fica muito clara 
quando eu comparo essa definição que você trouxe com a de sociedade que está 
lá na frente da 2961, parece. Ele disse o que eu acabei de dizer há pouco, não é, 
se reúne capitais de trabalho para obtenção de resultado e partilha dos riscos, 
não é? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho que nessa questão de finalidade é muito 
importante verificar o seguinte: por que é dada a imunidade? Por que é dada a 
isenção? Na verdade, porque, nesse caso, as associações suprem algo que, a 
rigor, o Estado deveria prover, o Estado que deveria fomentar a educação e todas 
essas finalidades das associações. Então, ele dá a imunidade, a isenção, porque, 
com isso, ele economiza o quê? Despesa pública, não é? Então, não teria sentido 
aquela entidade que alivia, vamos dizer, as próprias tarefas do Estado, que 
compre, às vezes, até, a ausência, a omissão do Estado em determinados 
campos, ou a insuficiência, ainda por cima tributar. Na verdade, eles estão o 
quê? Eles estão economizando despesa pública, porque quem supre essas 
atividades é uma associação. Acho que é dentro desse contexto. No momento em 
que a entidade supre essa função, ela tem direito à imunidade, a não incidência 
ou o que seja.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que o assunto está bem 
debatido. Pode falar.  

Sr. Rodrigo Petry(F) [0:47:21]: Rodrigo Petry(F). Só mais um elemento para a 
diferenciação do lucro e superávit, a gente poderia encontrar na Lei 4.320, de 64, 
que estatui as normas gerais do direito financeiro, que estabelece sempre para 
entidades públicas políticas, o superávit como regra para fazer, justamente, essa 
identificação do resultado, não é? Então, eu só colocaria isso como um elemento, 
também, para facilitar a identificação da Contribuição sobre o Lucro.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que se nós formos ao 
Bulhões Pedreira, a sua clássica obra, vamos encontrar, também, essa distinção 
entre lucro e superávit. Eu estou, aqui, puxando um pouquinho a memória, mas 
eu acho que sim. Bianco, o segundo assunto. Ah, o Hiromi quer falar? Pois não. 
O Bianco está cedendo o espaço para você. Fique à vontade. 

Sr. Hiromi Higuchi: É outro assunto. Bom, é sobre a Contribuição Social sobre 
o Lucro, não é? Tem muitas empresas que não estão pagando porque tem coisa 
julgada. Agora, eu acho que o Supremo já decidiu, em 92, mais ou menos, 
decidiu, em vários recursos extraordinários, que os arts. 1º, 2º e 3º são 
constitucionais, só declarou inconstitucional o art. 8º, e que depois, em 97, veio 
uma ADIN, proposta por uma associação dessa microempresa, e, lá na ADIN, 
declarou inconstitucional, além do art. 8º, o art. 9º, que a justificativa é que o 
art. 9º... Apesar de que, no caso do art. 8º, o Senado baixou a resolução 
suspendendo, mas, em relação ao art. 9º, não baixou, arquivou esse projeto de 
resolução. Então, nesse ADIN, o Supremo declarou inconstitucional. Agora, nos 
outros, ele não acolheu a inconstitucionalidade, art. 1º, 2º e 3º.  

Então, eu estou achando que será que o ADIN não vale muito mais do que uma 
ação rescisória? Então, essa coisa julgada, eu acho que perde a validade depois 
da ADIN. Não é possível uma ADIN... Coisa julgada continuar valendo depois da 
ADIN. Quer dizer que se a Receita Federal começar a autuar essas empresas que 
não estão pagando e for até no Supremo, a Receita Federal vai ganhar. Eu 
entendo que, no caso, se... Recurso extraordinário tem vários na década de 92, 
sabe, mas tem ADIN também. Então, eu acho que não é possível dizer que 
precisa entrar com a ação rescisória, porque ação rescisória tem dois anos de 
prazo. Então, não dá para entrar mais. Será que essa coisa julgada continua 
valendo? Eu acho que é até imoral, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para encaminhar, Brandão, o art. 
8º foi declarado inconstitucional, da Lei 7689, aquele que previa a vigência 
imediata em 1988. Em 31 de dezembro de 88, o Supremo disse: “Não, é 
constitucional, a contribuição, mas não vale nesse período”. O art. 9º, igualmente 
declarado inconstitucional, ficam mantidas as contribuições previstas na 
legislação em vigor, incidentes sobre a folha de salários de que trata o decreto-lei 
de 1940 e alterações posteriores incidentes sobre o faturamento das empresas, 
com fundamento no art. 195, inciso I, da Constituição Federal.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Para iniciar o debate... Pena que o Fernando 
Zilveti não esteja presente, porque ele ia se arrepiar com o que eu começo a falar, 
porque cada vez que eu falo em relativização da coisa julgada dá uma tremedeira 
nele, não é? Mas é por aí, passa por aí mesmo, Hiromi. Eu estou de pleno acordo 
com você, até porque existem duas normas do Código de Processo Civil que, 
entre aspas, relativizam a questão da coisa julgada. É próprio dessas duas, eu 
acho que é o art. 475 com alguma letra e mais o... Na execução contra a Receita 
Federal, ela pode alegar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária, 
ou em ADIN posterior àquela decisão, pode se opor à questão da coisa julgada. Se 



não tivesse sido feito a ação rescisória, passa a ser a partir do momento em que o 
Supremo mudou a orientação. É como se ele, entre aspas, legislasse, porque ele 
tomou... Não é que tomou a atitude. Ele, na verdade... O Supremo não havia 
julgado, não é, casos. O que aconteceu foi muita questão processual que a 
Fazenda não recorreu, transitou em julgado em alguns tribunais e, depois, 
quando chegou no Supremo, deu essa posição de só julgar... Não é isso? Essa 
história. 

Bom, a propósito disso, saiu um ato da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
acho que no número dois, o ano passado, até dando uma, entre aspas, chance 
para que a fiscalização só autuasse as empresas a partir da edição desse ato da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Se não me engano, foi assim que foi a 
decisão. Eu até tenho ela aqui, por coincidência, esse ato. E independentemente 
de ação rescisória, a Fazenda pode, a partir desse momento, cobrar. E, como 
você disse, eu tenho a certeza que, quando chegar ao Supremo Tribunal Federal, 
vai haver essa mudança. Só me permite um segundinho, que eu vou...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que é importante a gente 
definir as coisas, não é, deixar claro, aqui. Rescisória, ela rescinde, ela anula a 
decisão no caso concreto. O outro é saber se o efeito da decisão de 
inconstitucionalidade não rescindida é eterno ou não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Deixa eu só concluir, aqui. Então é o... Só para 
ficar registrado, é o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, CRJ 
492/2011.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:55:05]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: O quê? Esse parecer?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Esse é maio, maio do ano passado. É esse aqui.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. Bom, é de maio do ano passado, 24 de 
maio de 2011. Mas não é esse número que você está falando, é 492. Mas também 
acho que o número não importa. Mas a conclusão é essa, no sentido, assim... 
Primeiro, assim: “Em síntese, as principais considerações e conclusões expostas 
ao longo do presente parecer. Primeira, a alteração no suporte fático ou jurídico 
existente ao tempo da publicação da decisão judicial voltada à disciplina das 
relações jurídicas tributárias continuativas - que é o caso - faz cessar, dali para 
frente, a eficácia vinculante dela emergente em razão do seu trânsito em julgado. 
Possuem força para, com o seu advento, impactar ou alterar o sistema jurídico 
vigente, precisamente por serem dotados dos atributos de definitividade e 
objetividade os seguintes precedente do STF: todos os formados em controle 
concentrado de constitucionalidade, independente da época em que foram 
adotados, quando posteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de 
controle difuso e de constitucionalidade seguido ou não de resolução senatorial - 



quer dizer, não precisa a resolução do Senado, como você disse -, desde que, 
nesse último caso, tenha resultado em julgamento realizados aos moldes do 543 
‘b’ do CPC. Quando anteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de 
controle difuso de constitucionalidade, seguidos ou não de resolução senatorial, 
desde que, no último caso, tenham sido oriundos do plenário do STF e estejam 
confirmados em julgados posteriores da Suprema Corte. O advento do precedente 
objetivo e definitivo do STF configura circunstância jurídica nova, apta a fazer 
cessar a eficácia vinculante das anterior decisões tributárias transitadas em 
julgado que lhe forem contrária”. Certo?  

Sr. Hiromi Higuchi: É que até o Supremo tem aquela súmula, não é vinculante, 
é súmula 239, que diz que... Hã? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:57:30]: [pronunciamento fora do microfone]. 

[Risos]   

Sr. Hiromi Higuchi: Não, não. Mas acontece que essa súmula, não é, mas desde 
a época do professor Rui Barbosa Nogueira, a discussão de coisa julgada no 
direito tributário varia. Olha, não tem consenso. Desde aquela época, ninguém 
chegou a um consenso. Será que a aplicável, integralmente, essa no CPC, essas 
coisas, sobre coisa julgada no direito tributário? Acho que não pode ser. E a 
súmula diz que só se aplica para aquele exercício. E acho que... Aí também achei 
exagerado, não é? Mas acontece que até o STJ, essas coisas, enquanto a decisão 
diz que não se aplica para eternamente para fato gerador futuro. Eu acho que aí 
é discutível. Desde a época do professor Rui Barbosa Nogueira, ninguém chegou 
a, digamos, pacificar esse entendimento.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu acho que isso aí está pacificado, não é? Essa 
Súmula 239 começou em 1930, em uma questão de IPTU, que houve uma 
questão relativa a um exercício, foi discutida a um exercício. Como se discutiu 
aquele exercício, quando foi o lançamento do seguinte se alegou coisa julgada. 
Falou: “Não, mas se você só discutiu aquele exercício, só fez julgada naquele 
exercício”, daí essa súmula que está... Mas ela está caduca diante de todo o 
nosso ordenamento de 67 para cá. Quer dizer, às vezes, se alega essa súmula 
sem aprofundar. Não é o caso das relações jurídicas continuativas. Eu não 
preciso, no caso, eu obtive um mandado de segurança ou uma ação declaratória, 
que é melhor ainda do que o mandado de segurança, na qual eu deixei bem claro 
que se aplica aos eventos futuros, enquanto mantida a situação de fato e de 
direito. Eu tenho essa decisão. Eu não preciso, dia 1º de janeiro do exercício 
seguinte, fazer uma nova ação declaratória. Não. Enquanto não mudar a lei ou o 
fato que eu estou... Eu não tenho que ir, novamente, ao judiciário. Foi essa a 
decisão que, às vezes, o pessoal pega a Súmula 239 sem examinar os 
fundamentos dela, que são três acórdãos de imposto, na época, não é, de 
propriedade, e lançam para essas relações jurídicas continuativas, que, 
realmente, não se aplicam a elas, não é? A Súmula 239, ela não serve para 
desconstituir esse caso da Contribuição Social. Nós temos que usar essas outras 
ferramentas; a 239, não.  



Sr. Hiromi Higuchi: Mas, nesse caso de ADIM, apesar de ter sido proposto pela 
associação de microempresa, vale para todos, não é? Esse é aplicável para todos, 
não é? Então, eu acho que se o Supremo não acolheu a inconstitucionalidade do 
art. 1º, 2º e 3º, eu acho que isso está valendo para todos. Então, essa ADIM vale 
muito mais do que coisa julgada ou ação rescisória, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem quer falar? 

Sr. Thiago Laguna(F)[1:01:17]: É Thiago Laguna(F). Sobre essa questão da 
CSLL, essa questão já foi decidida em recurso repetitivo. O número dele... Espera 
um pouquinho aqui. Onde é que está? É o 1118893, dizendo que prevalece a 
decisão inter partes, ainda que o Supremo tenha, posteriormente, decidido em 
sentido contrário.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Claro que no STJ, e esse caso é o caso da 
Cica(F)? Porque a última palavra, nesse caso, também é do Supremo Tribunal 
Federal, não é?  

Sr. Thiago Laguna(F): Não, área distribuidora. E o processo transitou em 
julgado. Consta aqui como trânsito em julgado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Alguém quer mais falar? 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:02:58]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos diante de um acórdão 
do CARF, 3ª Câmara, 1ª Turma Ordinária, é o Acórdão 1301-00656, de agosto do 
ano passado: “Diante da existência de sentença transitada em julgado, 
reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei 7689 e de outra sentença 
igualmente transitada em julgado, negando a restrição dos limites da coisa 
julgada, conforme pretendia a Fazenda Nacional, essa matéria não é suscetível de 
discussão na esfera administrativa, devendo ser decidido o quanto... Devendo ser 
cumprido o quanto decidido judicialmente”. Ou seja, no caso concreto, o 
contribuinte, além de ter coisa julgada, teve uma segunda decisão mantendo a 
coisa julgada. E aí, evidentemente, o CARF não vai alterar a decisão judicial.  

Agora, ele diz a seguir: “O ajuizamento da ação rescisória não impede o 
cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo. A sentença transitada em 
julgado em favor do contribuinte, impedindo a discussão administrativa acerca 
dos limites da coisa julgada em outra ação, deve ser cumprida, a menos que 
rescindida judicialmente, mediante sentença não sujeita a efeito suspensivo ou 
diante de antecipação de tutela, hipóteses estranhas aos autos”. Pode falar. 
Existem outros acórdãos, que o Hiromi está trazendo, no mesmo sentido, de 
outras turmas.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:04:45]: [pronunciamento fora do microfone]  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu estou lendo o 180100639, 
que é igual. Pode falar.  

Sr. João Francisco Bianco: Existe um complicador nesse caso da CSLL, que é a 
questão da mudança posterior da legislação. Quer dizer, a gente pode reconhecer 
os efeitos da coisa julgada enquanto estava em vigor a Lei 7689. Acontece que a 
7689 sofreu alterações. Então, um dos argumentos que foi utilizado... Eu me 
lembro que, no CARF, essa era uma tese bastante popular, no sentido de que 
tudo bem, a coisa julgada se referia à versão original da 7689, mas, quando 
houve a mudança do regime jurídico, com alteração da 7689, então cessavam os 
efeitos de coisa julgada. Se eu não me engano, nessa decisão em série de recurso 
repetitivo do STJ, essa questão foi abordada e o STJ, se eu não me engano, 
examinou essas alterações e ele decidiu, expressamente, que eram alterações 
mínimas, secundárias, que a essência do regime jurídico continuava o mesmo. 
Então, também essa discussão foi superada pelo STJ. É verdade isso? Você 
confirma? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:06:15]: [pronunciamento fora do microfone]   

Sr. João Francisco Bianco: Então, realmente parece que, pelo menos no âmbito 
do STJ, se consolidou esse entendimento, que essas decisões que transitaram em 
julgado devem ser respeitadas.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que é importante a gente 
trazer aqui, em admissão ao parecer da Fazenda Nacional, o 492, o despacho do 
ministro. E o despacho do ministro, ele torna vinculante o parecer da Procuraria 
no âmbito do Ministério, ele vira lei interna dentro do Ministério. E o que diz o 
despacho do ministro é: “Os precedentes objetivos definitivos do STF constituem 
circunstância jurídica nova, apta a fazer cessar, prospectivamente e de forma 
automática, a eficácia vinculante das anteriores decisões transitadas em julgado, 
relativas a relações jurídicas tributárias de trato sucessivo que lhe forem 
contrárias. Então, aí aprova o parecer número tal, que concluiu que: “Um, 
quando sobrevier precedente objetivo e definitivo do Supremo Tribunal Federal 
em sentido favorável ao fisco, esse pode voltar a cobrar o tributo tido por 
inconstitucional em anterior decisão tributária transitada em julgado em relação 
aos fatos geradores praticados dali para frente - da decisão do Supremo para 
frente - sem que necessite de prévia autorização judicial nesse sentido. Dois, 
quando sobrevier precedente objetivo e definitivo do Supremo Tribunal Federal 
em sentido favorável ao contribuinte autor, esse pode deixar de recolher o tributo 
tido por constitucional em decisão anterior tributária transitada em julgado em 
relação a fatos geradores praticados dali para frente, sem que necessite de prévia 
autorização judicial”.  

Então, o parecer, ele é bem mais amplo, não é? O ministro, ele restringiu à 
hipótese em que há uma decisão definitiva do Supremo em qualquer sentido, 
favorável ao fisco ou não, contrária à coisa julgada. Isso, de certa forma, se 
coloca contrariamente à posição do STJ, não é? Isso aqui é do Hiromi. Hiromi, 
para finalizar esse assunto.  



Sr. Hiromi Higuchi: Alguns advogados acham que se a Receita Federal, o fiscal 
autuar, pode sofrer a ação de excesso de exação. Mas eu acho que, no caso de 
estar amparado com base no parecer da Procuraria, aprovado pelo ministro da 
Fazenda, acho que como é que vai sofrer excesso de exação, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O excesso de exação, falando 
também de memória, é o lançamento em que o agente, sabidamente, conhece a 
invalidade do ato dele, pressupõe uma ciência da ilegalidade e não uma situação 
como essa, extremamente controvertida e que existe um ato da procuradoria e 
um despacho do ministro que tem efeito vinculante da atuação do agente 
lançador. Acho que, realmente, excesso exação é excesso de argumento. [Risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor, sabe de uma coisa que afinal, veja, na 
verdade, não deveria partir de um auto de infração, porque, partindo do auto de 
infração, vai para o conselho. Se o conselho decide a favor do contribuinte, 
transita em julgado e a Fazenda não tem como rescindir esse acórdão no 
judiciário, não é, é definitivo. Então, como ela viabilizaria isso? Sem lançamento 
não dá; cobrando diretamente não dá, porque precisa de lançamento. Então, se o 
CARF mantiver essa posição, a Fazenda fica sem atitude, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa decisão do CARF, aqui, 
evidentemente, é sobre fato passado, não é, anterior a esse que nós estamos... A 
decisão é de agosto, mas refere-se aos exercícios de 98 a 2002. Evidentemente 
que é uma matéria que deveria receber um trato, não é, mas é uma decisão que 
trata de matéria precedente, faticamente, pelo menos, a essa situação aqui. 
Alguém quer falar mais alguma coisa? Pois não, Merligan(F)[1:11:03].  

Sr. Merligan(F): É o Merligan(F). Eu queria só salientar o seguinte. Essa súmula 
é 283, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A 239(F).  

Sr. Merligan(F): Essa súmula foi editada antes da lei que criou a ação direta de 
inconstitucionalidade. Ela é antiga, mas ela é baseada em uma tese de concurso 
de um professor do Recife. Eu tive a oportunidade de defender um caso onde 
havia, já, um mandado de segurança, e a prefeitura alegou que havia coisa 
julgada e eu consegui reverter dizendo não que não havia coisa julgada e, no 
final, acabei ganhando uma ação declaratória. Agora, esse parecer do professor é 
que é interessante, porque os fundamentos que ele... Eu não lembro tudo, 
porque é uma tese difícil achar, quem me emprestou foi o falecido Brandão 
Machado, que ele tinha lá na biblioteca dele. Mas esse parecer é muito 
interessante.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu não sei o número, mas ela está na Revista de 
Direito Tributário, aquela antiga, que não sei se... Acho que ainda publicam, não 
é? Mas é uma das...  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA [1:12:30]: [pronunciamento fora do microfone]  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Um dos primeiros... É do professor Isaac(F), do 
Recife, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós podíamos pedir 
para o Brandão tentar localizar essa decisão para a gente divulgar aqui, porque a 
referência é importante, não é? Se é uma matéria avaliada há tanto tempo atrás 
sobre o prisma estritamente científico, eu acho que vale a pena a gente recuperar 
as considerações. Faça a favor.  

Sr. Merligan(F): Eu tenho uma lá. Eu vou trazer. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, então está delegado para o Merligan(F).  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, obrigado, Merligan(F).  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Merligan(F), nós somos da velha guarda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Do tempo da 239, eles são. Mas só 
um reparo, ela não é dos anos 30, não. Não vamos exagerar, ela deve ser dos 
anos 60 ou 70. Vamos mudar de assunto. João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: [pronunciamento fora do microfone]. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:13:53]: Qual era o tema? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível] 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O tema fica reservado para voltar à 
pauta.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu tinha entendido que a vista técnica era da Mara. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É que aqui não é como no conselho, 
que pede vista, volta, automaticamente, para a pauta na próxima sessão; aqui, 
precisa ser recolocado, de acordo com o regimento não escrito da Mesa. 

[Risos]  

Sr. João Francisco Bianco: O outro assunto que eu queria trazer aqui é uma 
questão de repetição de indébito de ISS. Me chamou a atenção uma decisão do 
Supremo, que também deixou de apreciar o mérito de um agravo regimental no 
agravo regimental... No Agravo de Instrumento nº 829 e 292, do Supremo, 1ª 
Turma, 13 de março de 2012, e acabou transitando em julgado uma decisão do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Era um caso de repetição de indébito de 
ISS, e o ISS havia sido recolhido sobre locação de bens móveis. E essa incidência 
acabou sendo reconhecida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, 
então, o contribuinte entrou com uma ação de repetição de indébito. O Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu a inconstitucionalidade da incidência e 
reconheceu que o recolhimento foi indevido, mas ele negou a repetição sobre o 
argumento de que, ao caso, seria aplicado o art. 166 do CTN. E aí, como não 



havia, nos autos, a prova da autorização do contribuinte econômico do imposto, 
então o Tribunal entendeu que, no caso, seria uma injustiça devolver o valor 
recolhido a maior para o contribuinte.  

Agora, para a minha surpresa, o acórdão transcreve ementas de várias decisões 
do STJ, reconhecendo que o ISS é um tributo que, às vezes, ele é direto e, às 
vezes, ele é indireto. E que todas as vezes em que ele for indireto, ele se submete 
ao art. 166. Eu, na minha... Eu ia dizer na minha ignorância, mas o meu... Eu 
aqui no meu canto esquerdo da Mesa, eu sempre entendi que o 166 se referia à 
repercussão jurídica do tributo e que era uma disposição que se aplicava 
exclusivamente para os casos de ICMS e IPI e, eventualmente, nos casos de PIS e 
Cofins, no regime da não cumulatividade. Mas, essa questão, eu me lembro que 
foi abordada, não foi na década de 30, mas foi na década de 80, pelo Supremo, 
na questão do fim social. Quando o Supremo declarou a inconstitucionalidade do 
fim social, muitas empresas entraram com ações de repetição de indébito e foi 
discutida essa questão. E o Supremo disse que não, que, no caso do fim social, 
não se submetia a 166 do CTN. E me parece que o ISS está muito próximo do fim 
social aqui, e essa mesma orientação deveria ser adotada.  

Para a minha surpresa, eu vejo que tem várias decisões do STJ, aqui, 
reconhecendo esse caráter híbrido do ISS, às vezes, ele é direto, às vezes, ele é 
indireto. E, no caso, ele sendo... No caso concreto, aqui, o Tribunal negou o 
pedido de repetição considerando que, no caso, não houve a... Quer dizer, teria 
havido a repercussão econômica do tributo, mas o contribuinte não estava sendo 
autorizado a pleitear a repetição. Então, eu trago esse assunto aqui, para a 
discussão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes da discussão, eu quero fazer 
uma pergunta para o Bianco. A grande pergunta é: quando que ele é indireto e 
quando que ele é indireto no ver do STJ, não é? Isso chegou a ser esclarecido aí?  

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, são só as ementas que são transcritas 
aqui, e não ficou muito claro, isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para esclarecer, o professor Gerd 
pediu a palavra.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, mas como [ininteligível - 1:19:37] é excelente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para esclarecer.  

Sr. Rodrigo Petry(F)[1:19:41]: É Rodrigo Petry(F). Eu tenho visto algumas 
decisões do STJ para explicitar a diferença em relação ao ISS quando ele é direto 
e quando é indireto, especial naqueles casos de escritórios de advocacia, 
entidades que têm esse caráter de prestação de serviço próprio, do próprio 
empresário, do próprio agente, não é, sociedades civis, digamos, uniprofissionais, 
em que o escritório de advocacia pede a repetição do indébito e o STJ entende 
que não há repercussão econômica do ISS, porque seria uma sociedade 
uniprofissional. Então, eu tenho visto, nesses casos, o STJ entender pela 



possibilidade da repetição. E, no caso de sociedades empresariais, então haveria 
repercussão jurídica, portanto, não haveria repetição. É especificamente nesses 
casos que eu tenho visto algumas decisões nesse sentido. Sociedades 
uniprofissionais, quando tem a diferenciação entre recolhimento sobre o 
faturamento da sociedade uniprofissional ou o recolhimento fixo, porque a 
sociedade uniprofissional tem um regime de tributação pelo ISS chamado 
tributação fixa, ou seja, não deve recolher sobre o faturamento. Só que tem 
determinados municípios que têm feito a tentativa de tributar o faturamento das 
sociedades uniprofissionais, e daí, quando existe algum caso nesse sentido, 
então a sociedade uniprofissional, através do Judiciário, pode declarar o seu 
direito a recolher o ISS fixo e recuperar eventuais quantias recolhidas sobre o seu 
faturamento indevidamente. Então, nesse sentido, eu tenho visto algumas 
decisões.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Já vou te dar a palavra. Pela ordem, 
então, o professor Gerd.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, ‘ladies first’. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, ‘ladies first’. Acho que o 
Miguel também concorda. 

Sra. Mara: Mas acho que isso é um pouco diferente do que a gente estava 
querendo entender, o quando ele é indireto e quando ele é direto, quer dizer, 
quando ele é não cumulativo, e aí permitiria a aplicação da regra do art. 166, que 
não acho que é esse caso, porque esse caso é quanto à base de cálculo, a 
diferença da base de cálculo do ISS, se ele é sobre o faturamento ou se ele é 
sobre base fixa, e não no caso de ser cumulativo, ou seja, ser um custo, 
praticamente, para o contribuinte, não é, e aí ter o direito à repetição no caso 
de... Sem a aplicação do 166 no, vamos dizer assim, no entendimento dos outros 
tributos, não é? Eu acho que é isso que eu não consegui entender, o que o STJ 
julga indireto, não cumulativo e cumulativo.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mara, antes de mais nada, eu entendi... É raro eu 
entender o STJ, mas eu entendi. Eu não entendi a sua colocação quanto à não 
cumulatividade. Eu acho que na não cumulatividade, não há aspecto que 
intervém nessa questão, porque, realmente, o que é descriminado aqui é o fato de 
ser uma tributação, na verdade, fora do sistema. E aí, eu acho muito importante 
estudar um pouco a origem. Por quê? Porque o ISS, de uma certa forma, é o 
sucessor do indústrias e profissões, que era o imposto sobre a atividade, então 
era um imposto direto, não é? Mas mudou completamente. O ISS não é mais o 
imposto direto sobre a atividade, é sobre o produto. É um imposto de consumo, 
que incide da mesma forma que o IPI e ICMS sobre o produto, ou seja, o 
resultado do esforço da atividade, e não sobre a atividade em si. Então, como é 
imposto de consumo, imposto indireto, o contribuinte de direito é o contribuinte, 
não é, registrado, inscrição e etc. Mas, de fato, é o consumidor, portanto a regra 
que serve para IPI e para ICMS também se aplica ao ISS, fora os casos da, na 
minha opinião, sistemática inconstitucional das sociedades uniprofissionais. É 



evidente que ninguém da OAB vai subir nas barricadas para dizer que isso é 
inconstitucional, mas é, porque, realmente, não faz sentido, absolutamente. É 
uma benesse que é dada para certas profissões regulamentadas, e como os 
advogados fazem parte disso, não há nenhum trabalho no sentido de... Mas, 
realmente, não faz sentido, é completamente fora do quê? Do, vamos dizer, do 
tipo, da natureza do ISS, que está na Constituição. O ISS que está na 
Constituição é um dos impostos de consumo, tanto é assim que teve... Aliás, na 
Europa, o IVA. O IVA incide sobre o quê? Sobre mercadorias e serviços, não é? 
Aqui, o que nós temos é essa anomalia, até três impostos de consumo. E, na 
verdade, aí a reforma tributária deveria unificar as três. E aí vem um negócio 
politicamente “viável”, não é? Mas eu até já dei uma receita, até passei para o 
Ives(F), não é, que está nessa comissão, essa receita e ele publicou um artigo, 
agora, no Estadão, no Estado de São Paulo, eu acho que foi dia 16 de abril, por 
aí, em que ele até cita essa minha colocação que faz parte da minha tese, porque 
isso eu estudei mais ou menos bem, essa questão.  

E onde há a possibilidade, que não vem aqui ao caso, para resolver essa questão 
específica, mas basicamente o seguinte: é transferir, em relação aos três tributos, 
a competência legislativa para a União, mas deixar a arrecadação como os 
estados, a exemplo do que aconteceu na reforma tributária da Emenda 
Constitucional nº 18, que previa o imposto, o ICMS... Isso, a maioria não lembra. 
É só pegar o índice do Código Tributário Nacional e vai ver lá: ICM, na época, 
estadual e ICM municipal. Havia dois ICMs. Aquela famosa participação dos 
municípios, que era de 20, hoje de 25%, na verdade, não é uma participação no 
fundo: “Eu distribuo, magnanimamente, para os municípios, essa parcela”. Não. 
Na verdade, é o que o Estado arrecada, já, em nome e por conta dos municípios, 
tanto é assim que não pode tirar nada, nenhuma despesa. Aí diz: “Ah, mas eu, 
estado tenho despesa com a arrecadação, e vou tirar desses 25% a despesa que 
eu tenho para arrecadar e fiscalizar”. Não, porque aqueles 25% pertencem aos 
municípios. Então, a sistemática seria a mesma. E se a competência legislativa 
da União, mais a administração, arrecadação e fiscalização dos estados, eles não 
ficam, politicamente, na dependência da União e, com isso, eu poderia, 
politicamente, tornar viável esse sistema. Mas, tudo bem. O fato é que ISS é 
imposto de consumo, fora as exceções da tributação direta das sociedades. É, 
sem dúvida, o imposto indireto, onde se deveria aplicar o art. 166.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Miguel. 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez(F)[1:27:54]: É Miguel Delgado Gutierrez(F). 
Então, com relação a essa questão, existe também uma questão discutida no 
STJ, há muito tempo atrás, que é com relação ao pró-labore dos administradores 
e diretores de sociedades. Então, quando a União perdeu essa ação no Supremo, 
ela criou, na década de 90, uma lei dizendo que as contribuições previdenciárias 
seriam impostos indiretos, então, se aplicaria o art. 166. E a decisão, pelo que eu 
me lembro, na época, do STJ foi que não, que as contribuições seriam impostos 
diretos, e fez essa distinção entre o que seria imposto direto e imposto indireto. E 
eu lembro que tem um artigo do Aliomar Baleeiro, um artigo muito antigo, até, 



em que ele faz essa diferenciação. Ele diz que existe a repercussão jurídica do 
tributo e repercussão econômica. Todo tributo repercute economicamente; até o 
Imposto de Renda, no final das contas, a empresa tenta jogar isso para o 
consumidor final. A questão é que às vezes ela consegue e às vezes ela não 
consegue.  

E o Aliomar Baleeiro faz uma diferenciação muito importante para mim, que ele 
diz o seguinte: no caso do ICMS e do IPI, a própria legislação autoriza que isso 
seja transferido na própria nota fiscal para o consumidor final, o que eu entendo 
que não é o caso do ISS. No ISS, pode haver ou não essa transferência para o 
contribuinte. Então, na minha opinião, apesar de eu concordar com o professor 
Gerd que o ISS tem todas as características de um imposto indireto, mas, às 
vezes, essa repercussão econômica não é possível, no caso do ISS, como é sempre 
possível no caso do IPI e do ICMS. Então, eu acho que a gente... A própria 
legislação, no caso do ICMS e do IPI, permite essa repercussão jurídica, não é 
nem econômica.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que o STJ, de qualquer 
forma, está mudando o seu próprio modo de pensar a respeito do próprio ISS. 
Indivíduos como esse que você citou aí, Aliomar Baleeiro, não são mais levados 
em conta. Mara.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:30:43]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sra. Mara: Não, não, não. Eu entendi. Eu concordo em gênero, número e grau. A 
única coisa que eu acho é que o 166, na verdade, ele estava falando de 
repercussão jurídica, ou seja, quando, efetivamente, esse imposto é transferido 
na nota fiscal, como ele falou, e plenamente identificável ao contribuinte. O ISS, 
dificilmente ele é cobrado diretamente na nota fiscal do contribuinte. Muitas 
vezes, ele é embutido no preço assim, no contrato está dito: “Olha, esse preço é 
líquido, você vai pagar todos, inclusive o ISS”. Evidentemente, nesse caso, a 
gente está falando que o 166 se aplica, quando o ônus econômico do tributo no 
final está plenamente caracterizado em um contrato que é do contribuinte, mas 
dificilmente isso é...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O professor Gerd quer falar, e eu vou 
fazer uma pergunta para ele e para você, que acabou de falar uma coisa que me 
assusta: identificar quem paga. Porque, na verdade, como disse o Miguel, todos 
pagam. A empresa, ela passa adiante no seu preço, não tem dúvidas. A pergunta 
que eu vou fazer é quando tem um contrato em uma prestação de serviços, por 
exemplo, dizendo que o Imposto de Renda na fonte é do contribuinte, ou melhor, 
é o contrário, que ele recebe líquido, que ele recebe o líquido do imposto, quer 
dizer, quem assumiu o ônus econômico aí, foi o tomador ou o prestador? Então, 
se a gente for aplicar o 166 com essa consideração econômica... Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, antes de mais nada, eu fiquei muito contente, 
porque agora eu entendi a relação com a não cumulatividade. Eu acho que a não 
cumulatividade, ou seja, a sistemática da não cumulatividade que, nessas 



operações, exige até o destaque para que o subsequente contribuinte de direito se 
credite é algo que, evidentemente, facilita a identificação, mas não é da essência. 
Da essência... Aliás, isso me leva àquela decisão do Supremo que diz que não 
incide IPI na importação por particular, porque não aplica o princípio da não 
cumulatividade. Não faz o mínimo sentido, porque é uma operação monofásica e 
a não cumulatividade só se aplica quando as operações são plurifásicas. Então, é 
um equívoco. E, nesse caso, ‘data maxima venia’, eu acho que também não é da 
essência, é algo que facilita a identificação como indireto, mas não é necessário. 
Se eu tenho um imposto de consumo que não é não cumulativo, que é caso, 
exatamente, do ISS, isso não muda a natureza. O fato de eu não colocar na nota 
fiscal não significa que ele está embutido no preço como imposto de consumo, 
não é? Na verdade, eu estou cobrando isso diretamente do consumidor. É 
diferente, no sentido, por exemplo, de Imposto de Renda. Imposto de Renda 
pessoa jurídica, é lógico que o empresário vai ter que passar isso no preço dele. 
Se ele faz o preço e esquece os outros impostos, ele entra no campo do direito de 
falência, sai do direito tributário. Então, sobre esse aspecto, claro que não.  

Agora vem aquele aspecto do Imposto de Renda na fonte, quando o devedor 
assume ônus, não é? Aí já é completamente diferente, é uma situação que não é, 
sem dúvida, a hipótese do art. 166. Mas, de qualquer maneira, em relação ao 
ISS, essas considerações não mudam a minha opinião no sentido de que é um 
imposto indireto que é cobrado onde o ônus é transferido para o consumidor, não 
é abertamente na nota fiscal exatamente por dois motivos. Primeiro, porque não é 
um imposto que usa o sistema da não cumulatividade; e, segundo, porque o 
consumidor é final, o consumidor é final, eu não tenho, exatamente, o destaque, 
porque ele nem se poderia creditar. Então, eu acho que isso é irrelevante, não 
muda a natureza das coisas. A natureza das coisas é ISS imposto indireto sobre 
consumo, portanto, o consumidor, que se suporta diretamente esse ônus, tem 
que dar autorização, da mesma forma que o IPI e o ICMS. Essa é a minha 
colocação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Só rapidamente, eu queria ler aqui um trechinho de 
uma das ementas do STJ que vai exatamente nesse sentido que o professor Gerd 
está sustentando. Ele diz aqui: “O art. 166 do CTN contém referência cristalina 
ao fato de que deve haver, pelo interprete, identificação se o tributo, por sua 
natureza, comporta a transferência do respectivo encargo financeiro para terceiro 
ou não quando a lei, expressamente, não determina que o pagamento da exação 
seja feito por terceiro, como é o caso do ICMS e do IPI. A prova a ser exigida na 
primeira situação, ou seja, aquela situação em que a lei não expressamente 
determina, a prova deve ser aquela possível e que se apresente bem clara, a fim 
de não se colaborar para o enriquecimento ilícito do poder tributante. O tributo 
examinado, o ISS, no caso - aqui vem só um comentário jocoso - o tributo 
examinado, o ISS, no caso concreto, é de natureza indireta, apresenta-se com 
essa característica porque o contribuinte real é o consumidor da mercadoria 
objeto da operação e a empresa repassa, no preço da mercadoria, o imposto 



devido, recolhendo aos cofres públicos o imposto já pago pelo consumidor”. Ou 
seja, não entendi nada de vendas de mercadoria no ISS aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Eu vou passar a palavra para o 
Hiromi, mas seria bom a gente lembrar um pouquinho do art. 166, está um 
pouquinho copiado nesse trecho lido. Ele se refere à restituição de tributos que 
comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro. E 
ela será feita a quem prove haver assumido o referido encargo. Então, é uma 
questão complicada, não é? É uma questão complicada, porque quem vai provar? 
Prova diabólica.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas, de qualquer maneira, Ricardo, o que eu acho 
muito importante, porque se eu não aplicar corretamente, eu tenho... Ou eu 
tenho o enriquecimento ilícito do fisco ou do próprio contribuinte.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De alguém.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Porque também ele cobrou do consumidor, ele 
recebeu do consumidor, então, como ele vai, justamente, pleitear? É exatamente 
esse o problema.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O fato é o seguinte: o tributo é 
indevido? Tem que ser restituído. O único que não pode ser enriquecido 
ilicitamente é o Estado, se não devolver. Agora, se na relação de direito privado 
estabelecer quem suportou o encargo financeiro for impossível, o Estado não 
pode dizer: “Bom, não está provado, então eu não devolvo”. Aí fica ele com o 
enriquecimento ilícito. Hiromi, para encerrar, porque estamos em cima da hora, 
um minuto.  

Sr. Hiromi Higuchi: No caso de Imposto de Renda, nem no ICMS nem no 
Imposto de Renda, eu não concordo com esse negócio de estar passando e 
repassando economicamente. No Imposto de Renda, mesmo assumindo o ônus, 
aquilo lá é um acordo entre particulares. Para o fisco, não tem validade. Pelo 
Código Tributário diz que acerto particular não tem validade. Então, a Receita 
Federal já tem até parecer normativo dizendo: quando assume ônus, aquele é um 
acréscimo da despesa, não é Imposto de Renda. No caso de ICMS, esse negócio 
de... Como o Brasil adotou esse negócio de não cumulatividade, esse crédito é 
apenas para poder calcular o crédito, porque se não fosse esse negócio de crédito, 
quem vende automóvel era fácil calcular a diferença entre compra e venda. 
Agora, supermercados, loja de roupa, calçado, como é que vai calcular a 
diferença? Então, foi criada essa sistemática de crédito para fazer o global, mas 
não é que o ICMS está sendo pago pelo comprador. Por quê? Porque [ininteligível 
- 1:40:04] mercadoria? Com o comprador, paga só cem, mas o ICMS, ele vai 
lançar como despesa. Ele não está cobrando ICMS, por isso que eu não concordo 
de dizer que aplica esse art. 166.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, temos que encerrar a 
reunião, infelizmente; está muito boa, a discussão. Na próxima sessão, nós temos 
esses dois assuntos aí importantes do Jimir, que é uma questão muito 



importante e nós vamos ter que definir bem até que ponto o Tribunal acertou ou 
não.  

E, em segundo lugar, a grande discussão sobre a Medida Provisória 563, que foi 
postergada, veio à pauta algumas semanas atrás e nós, propositadamente, 
postergamos para termos mais tempo para meditarmos sobre a medida. Já 
tivemos bastante tempo, e eu acho que, até lá, temos bastante coisa para 
discutir.  

Muito obrigado pela presença. Quem tiver mais assunto para a pauta pode 
colocar livremente. Obrigado. 

 

 

FIM 

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

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