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

Retomando as atividades. Espero que tenham tido boa passagem de 
ano, bom descanso e estejam suportando heroicamente o calor. Daqui a 
pouco nós vamos ter sede por falta de água. Nesta abertura queria fazer 
duas comunicações. A primeira delas que o Congresso de Direito 
Tributário Atual, conjuntamente com a Ajufe, com o Departamento de 
Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito, já 
está agendado e garantido para os dias 20 a 22 de maio. Nós já temos o 
programa e já vamos começar a divulgar o programa para conhecimento 
de todos- as inscrições, não é? Segunda comunicação, lembrando que 
na semana próxima, depois da Mesa, nós vamos ter uma reunião 
extraordinária, uma Mesa mais informal, para debatermos a Medida 
Provisória 627. Foi solicitado que se fizesse inscrições, o local vai ser 
aqui, então nós temos uma limitação do espaço. E eu informo que nós 
já temos 45 escritos. De forma que, quem tiver muito interesse, que se 
inscreva enquanto é tempo. Evidentemente, sempre há faltas, mas 
aqueles que não tiverem inscritos vão ter dificuldade e vão ter o risco de 
não ter lugar para sentar. Iniciando os nossos trabalhos deste ano, nós 
temos um grande prazer de contar com o professor João Dácio Rolim, 
que já discutiu conosco aqui algum tempo atrás, a questão da 
desoneração, entre aspas, “da folha de pagamento”, e se prontificou a 
um estudo mais profundo e trazer o assunto, hoje, para um debate 



mais completo do que da vez anterior. De forma que nós vamos dedicar 
a maior parte do dia, hoje, para esse assunto. No pequeno expediente, 
alguma comunicação, João? Pois não. 

Sr. João Francisco Bianco: Bem, eu queria registrar aqui só o parecer 
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, CAT n.º 2363/2013, ele 
trata sobre aplicação do art. 7º, dos tratados... casos de remuneração 
por serviços técnicos que são feitos pagamentos a não residentes. E ele 
começa o parecer noticiando da intenção do governo da Finlândia de 
apresentar uma denúncia do tratado assinado com o Brasil, em função 
do entendimento do Fisco brasileiro, no sentido de que o art. 7º, não se 
implicaria no caso de remessas para a remuneração de serviços 
técnicos. E o Fisco brasileiro tem exigido a incidência do Imposto de 
Renda na fonte, nesses casos. Essa questão foi objeto de um recurso 
especial, pelo Supremo, pelo STJ, todos nós sabemos; é aquele caso 
Copesul. E em função desse parecer aqui... O parecer exarado: a 
Procuradoria-Geral a seguir examinou essa questão a luz da 
jurisprudência do STJ, e decidiu acatar a jurisprudência do STJ. Então, 
a Procuradoria-Geral, inclusive, deixou de oferecer Recurso 
Extraordinário naquele caso, porque acatou a orientação do STJ e 
reconheceu que a orientação do STJ está correta. Agora, ao final, então, 
as conclusões do parecer são as seguintes: Primeiro, a questão do 
conceito de lucro do art. 7º, a Procuradoria reconhece que o lucro, a 
expressão lucro do art. 7º, foi conceito amplo, e não é restritivo a lucro 
real; eles chamam de lucro operacional, mas é um sentido de lucro 
amplo, não é o lucro líquido do exercício, não é o lucro real. Mas é um 
conceito de lucro amplo, como um resultado da atividade do não 
residente. Também a Procuradoria reconhece o art. 7º, se aplica então 
aos contratos de prestação de assistência técnica e de serviços técnicos, 
sem transferência de tecnologia. Porque aí... Então são aqueles casos 
que não caracterizam royalties, então estão fora do art.12. A 
Procuradoria também reconhece a prevalência dos tratados sobre a 
legislação interna dentro desse entendimento que vem se solidificando 
na jurisprudência, de que os tratados representam norma especial, 
então o princípio da especialidade, ele afastaria a norma de caráter 
geral, que seria a norma interna. Tem uma frase aqui interessante da 
Procuradoria, desse parecer, não é? “Ademais, é de se alertar que para a 
aplicação do entendimento ora espelhado”, ou seja, o entendimento no 
sentido de que o art. 7º se aplica, “é necessária a total subsunção dos 
casos concretos à discussão aqui exposta”, obviamente. E aí continua: 
“desde que não haja configuração de planejamento tributário abusivo”. 
Logicamente, aqui, vai ter que ser examinar caso a caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso não precisa colocar em 
parecer, não é? 

Sr. João Francisco Bianco: Agora, o mais engraçado dessa história 
toda, o mais estranho, é que, logo no começo, o parecer faz menção 
aqui, na introdução do tema, o parecer menciona a questão da 
discussão, da aplicação dos tratados, especificamente ao art. 7º, ao art. 
12, ao art. 21, e ele menciona, como no começo aqui, o art. 14. O art. 



14 é aquele artigo interessante, porque ele foi excluído do modelo, da 
convenção modelo da OCDE, mas o Brasil, praticamente, todos os 
tratados assinados pelo Brasil, têm o art. 14, é aquele artigo que trata 
de profissões independentes.   

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na ONU também. 

Sr. João Francisco Bianco: Então... E na ONU também; no modelo da 
ONU também tem. Então, a discussão, na verdade, ou seja, quando a 
gente examina um caso de prestação de serviço ou remuneração de não 
residentes que presta serviço ao Brasil, na verdade, a gente tem que 
examinar se aquela remuneração se qualifica dentro do art. 7º, do art. 
12, do art. 14 e do art. 21. E a discussão é ampla. Esses quatro artigos 
são relacionados. Porque o art. 14 trata de profissões independentes, 
não é? Em relação a profissões independentes. O modelo da convenção 
da OCDE eliminou o art. 14, porque considerou que aqueles serviços 
todos estariam enquadrados dentro do art. 7º. Mas o Brasil continua 
adotando esse artigo nos seus tratados. Então, o parecer aqui da 
Procuradoria parece indicar que conhece essa discussão, porque 
menciona o art. 14 logo no início, mas não menciona nada, não trata do 
assunto do art. 14 em nenhum momento do seu parecer. Então, esse é 
o aspecto interessante aqui, estranho no parecer. Mas o parecer está 
interessante, está bem feito e merece ser examinado. É o Parecer 
PGFN/CAT 2363/2013. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A questão do art. 14, finalmente alguém se 
lembrou do art. 14, porque muitos serviços estão, sim, no art. 14, e não 
é verdade que seja apenas médico, advogado etc., porque colocam 
profissões assemelhadas. Não é verdade que sejam apenas pessoas 
físicas, porque a expressão “pessoa” é definida no acordo e incluiu 
pessoa jurídica, então, sim, passar pelo 14, além do 12, antes de chegar 
ao 7º, é bom procedimento, é correto. Talvez o parecer não tenha ido 
adiante, porque a questão concreta, ali, é de algum serviço técnico ou 
coisa parecida que não tivesse... aí se tivesse fora do art. 14, por ser 
algum serviço técnico, ou seja, só pegar um exemplo: um serviço de 
telemarketing não estaria no 14. Então não haveria porque cogitar o 14 
se eu tivesse com um serviço de telemarketing. Talvez fosse essa a 
explicação. A questão da lei especial, eu só reitero quantas vezes 
necessárias, que nós temos que parar de falar em lei especial sobre 
risco de amanhã surgir uma lei mais especial dizendo não se aplica o 
acordo a esse caso, e nós não teremos o que dizer. Eu já falei sobre isso, 
já escrevi sobre esse tema na dialética de dezembro, não sei se leram, 
mas ali eu punho os argumentos para essa questão, não é caso de lei 
especial, não é caso, sequer, de falar em prevalência; nós temos que 
mudar o discurso, mudar o raciocínio, e falar sobre imitação de 
jurisdição, que é um tema bastante diverso, ou seja, acompanhe pelas 
conclusões nesse ponto. Existe um ponto também que eu vou começar 
a falar cada vez mais, Ricardo, então queria só noticiar, porque está me 
incomodando, essa questão já não é mais legal, é uma questão de 
posicionamento, sobre esta reserva de mercado do Brasil à tecnologia. 
Eu usei o termo no sentido mais próprio. Nós temos no Brasil uma 



reserva de mercado, tal como aqueles que, como eu, estudavam nos 
anos 80, viveram a reserva de mercado de informática, em que nós 
tínhamos no Brasil, tivemos no Brasil um atraso de toda a indústria, 
porque não era possível importar qualquer máquina, porque todas as 
máquinas tinham algum elemento de informática e, portanto, não se 
importava, e por conta disso houve um atraso em todo o parque 
industrial brasileiro para a proteção de um único setor, nós estamos 
vivendo a mesma questão hoje, ou seja, não é possível implantar uma 
fábrica no Brasil com a tecnologia mais moderna, sem um ônus de 
quase 50% sobre o custo dessa tecnologia. Ou seja, como fazer no 
Brasil uma plataforma de exportação de automóveis, por exemplo, se os 
automóveis que chegam no Brasil não podem usar as melhores 
tecnologias ou para utilizarem pagam 50%? Nós temos... É uma questão 
muito mais política, mas se vocês começarem a discutir também esse 
tema, que a título de proteger a tecnologia nacional, para que se 
desenvolva uma tecnologia nacional, tomara que se desenvolva, 
enquanto isso, nós atrasamos toda a indústria nacional, porque nós 
não podemos pagar por tecnologia, porque custa quarenta e poucos por 
cento... não é cinquenta, é quarenta e alguma coisa. Esse é um tema 
que nós temos que passar como cidadão, isso não é tema jurídico, como 
cidadãos a questionar esse protecionismo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O incômodo do Schoueri, ele é 
justificável, mas a comparação é infeliz; nós não estamos comparando 
laranja com abacaxi, com tomate. O protecionismo que o Schoueri se 
refere na questão de informática, foi o protecionismo feito no estado de 
exceção, foi um protecionismo feito para um setor específico, um setor 
que absolutamente pode ser considerado um setor de avanços 
tecnológicos à época, mas, sim, um setor onde alguns grupos 
econômicos, alguns coronéis detinham esses meios econômicos e faziam 
negociatas para controlar o envolvimento da indústria de informática. 
Então são coisas absolutamente diferentes. O protecionismo de 
mercado, o protecionismo de tecnologia, está no jogo edemônico(F) das 
economias globais, não podemos esquecer que grande parte da erosão 
de bases fiscais e translação do lucro é provocado pelos países ditos 
desenvolvidos, que criam e inventam tecnologias, que muitas vezes não 
se comprovam, não se realizam, apenas para deslocar bases tributárias, 
apenas para deslocar as rentabilidades, as jurisdições que eles 
entendem sejam geradoras de tecnologia, quando todos nós, que 
trabalhamos nesse meio, sabemos que não existe tecnologia. Então, se 
o jogo é, e continua sendo, um jogo de alianças, alianças frágeis, 
alianças hegemônicas, alianças econômicas para manter bases 
tributárias e para manter polos de desenvolvimento econômico, não vejo 
que o Brasil possa estar fora desse jogo, e não vejo um incômodo, na 
minha parte, àqueles que venham investir no Brasil. As distorções, 
inclusive de programas de incentivo para a geração e tecnologia, são 
feitas inclusive para continuar o jogo de exportação de bases tributárias 



e não de geração efetiva de tecnologia no país. E esse jogo, e desse jogo 
participam todas as economias globais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos passar então à 
pauta. Dr. Rolim vai fazer uma apresentação. Se vocês estiveram aqui, 
no dia 14 de novembro, faz dois meses já, nós discutimos... O assunto 
foi levantado sobre o ponto de vista de que se constatava a inexistência 
de redução do encargo tributário, não há uma efetiva desoneração, no 
sentido de que se desonera a folha, mas se onera a receita bruta, e às 
vezes de uma maneira mais cara e, além disso, não havia uma 
uniformidade de tratamento por setores, enfim, foram questões que 
foram aparecendo, e nós, naquela ocasião, discutimos mais aspectos 
constitucionais do que aspectos da legislação propriamente dita, aliás, o 
tema foi trazido neste enfoque, e daí, então, o estudo feito pelo professor 
Rolim, que vai apresentar essa questão sobre os aspectos 
constitucionais. Estou vendo que ele, entretanto, está propondo aqui 
para debate, três questões concretas. E o material que ele está 
trazendo, que estará sendo usado aqui, será disponibilizado no nosso 
site também para quem quiser. Muito obrigado novamente pela sua 
presença e pela colaboração.  Com a palavra. 

Sr. João Dácio Rolim: Obrigado, Ricardo. Como o Ricardo apontou e é 
objeto do próprio título, a desoneração está, entre aspas, porque pode 
representar desoneração ou não, dependendo da carga, do volume de 
receita de cada empresa, de cada setor e da folha de salário. Eu vou 
ressaltar basicamente alguns aspectos condicionais, e depois, no final, 
trazendo aqui três questões concretas, que já foram objeto de resposta à 
consulta pela Receita Federal, uma delas pela própria COSIT, instância 
superior, e podemos analisar e depois outras questões práticas que já 
surgiram no dia a dia, a gente poderia responder também à luz já de 
casos práticos da lei ordinária, da instrução normativa, que alterou a lei 
e tal. Mas essa parte inicial é mais... fundamentos constitucionais. Indo 
direto então ao fundamento constitucional dessa possibilidade de 
substituir a Contribuição sobre a folha de salário sobre uma outra 
Contribuição, no caso da receita, nós temos uma primeira referência 
feita Emenda Constitucional 20, que introduziu no § 9º do art. 195, da 
Constituição, essa possibilidade de termos alíquotas diferenciadas ou 
base de cálculo diferenciada em razão da atividade econômica ou da 
utilização intensiva de mão de obra. Essa foi uma primeira novidade 
que se debateu muito na época, se seria o caso de fazer uma 
combinação das três contribuições do empregador, não é? Folha de 
salários, receita e lucro, fazer uma combinação de forma que fosse 
entendido o princípio da solidariedade com relação... e é a própria 
entidade com relação à fonte de custeio; fazendo uma combinação das 
três contribuições: lucro, receita, folha de salários, de forma que 
houvesse uma maior equidade, um equilíbrio, e fazendo essa distinção 
também em função da atividade econômica do contribuinte. Bom, após 
essa Emenda 20, nós tivemos a Emenda 42. Antes de entrar no § 9º, 
mudar toda a história, a Emenda Constitucional 42, que introduziu o § 
12 e o § 13, no art. 195. O art. 12 falando que a lei definiria atividade, 



os setores econômicos para instituir a contribuição, no caso sobre a 
receita PIS/Cofins, que seriam não cumulativas; e nós temos visto, está 
funcionando aparentemente bem, digamos assim. Já temos boa 
experiência até... ou má experiência, não é? Dependendo do caso, 
jurisprudência, mas ainda não totalmente pacificada tanto no âmbito 
administrativo quanto judicial. Precisa de créditos tal, PIS/Cofins, mas 
a origem foi essa, a Emenda 42. E ao mesmo tempo se introduziu o § 
13, dizendo que: aplica-se ao disposto no § 12, ou seja, a lei definiria os 
setores de atividade econômica, há hipóteses de substituição gradual, 
total ou parcial para contribuição incidente na forma do inciso I, 
receita, não é? inciso I, letra A, receita, pela incidente... Desculpa. Folha 
de salário incidente sobre a receita ou faturamento. Emenda 42 de 
2003. É lógico que nós vamos ver em seguida, e nessa época já havia 
muita discussão, projetos, lei, projetos de própria Emenda 
Constitucional que vinham sendo debatidas no congresso etc, 
pleiteando-se essa desoneração da folha de salário. Há um pleito da 
Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional de 
Serviços, um pleito do mercado brasileiro em geral para que as 
empresas brasileiras tivessem maior competitividade no cenário 
internacional, já que em alguns países ou essa contribuição não existe, 
ou ela é menor, ou outros fatores influenciam que a mão-de-obra seja 
muito barata, então os produtos brasileiros perderiam competição no 
mercado internacional. Bom, então depois de 2003, nós tivemos a 
Emenda 47/2005, que introduziu mais uma expressão ali no § 9º, de 
forma que se o pudesse, o legislador pudesse fazer distinção em função 
da atividade econômica, não só em função da atividade econômica, mas 
também do porte da empresa ou da condição estrutural no mercado de 
trabalho. Novamente uma previsão constitucional expressa para que as 
contribuições sociais e todas, não só sobre a folha de salário, elas 
pudessem ser diferenciadas em função de condições circunstanciais no 
mercado de trabalho. Em um setor excessiva mão-de-obra, no outro 
setor mão de obra escassa, então, como as contribuições sociais 
poderiam regular, tentar regular, talvez não resolver totalmente o 
problema, mas como poderia, do ponto de vista tributário, ajudar a 
resolver essas condições do mercado de trabalho. No próximo slide eu 
aponto alguns aspectos político-econômicos relevantes, que eu já me 
referi. Interessante esse trabalho da organização internacional do 
trabalho, de 83, 1983, da década de 80, muitos aqui estavam na 
faculdade ainda... a OIT já apontava uma crise no emprego, crescimento 
de tecnologia e apontava que a tributação sobre folha de salário era 
socialmente regressiva. Então, do ponto de vista econômico seria 
melhor sustentar a seguridade social por contribuições, por tributos, 
que fossem progressivos, e não regressivos. No caso regressivo, porque 
onerando a mão-de-obra, diretamente, então dificultando a integração 
de pessoas ao mercado de trabalho, dificultando, onerando mais o 
trabalho como um valor social. No Brasil também... Eu peguei esses 
dados da Confederação Nacional de Serviço, mas antes mesmo de 2005, 
antes dessa proposta específica de desoneração, já vinham outros aqui, 
tá? Só a título de exemplo, a GV também fez um estudo econômico, o 



impacto econômico que poderia causar, desonerar a folha e substituir 
por um tributo, no caso, uma CNF, uma contribuição sobre 
movimentação financeira em 0,63 que-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem o P. 

Sr. João Dácio Rolim: Sem o P. O P seria de permanente, mas tiraram 
o P, para não ter margem a dúvida, se era permanente ou provisória. 
Depois, outro dado interessante da ANFIP, que é a Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que a ANFIP, parece-me, é 
contra essa desoneração da folha; fala que não vai resolver o problema 
do mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, aponta: “olha, existe 
um superávit orçamentário, 2010, 2011, da ordem do 57, dos 77 
bilhões de 2011, que possibilitam o legislador fazer essa mudança de 
uma forma, uma tentativa, não é? tentativa e erro; nós estamos aí, me 
parece nessa fase, de tentativa e erro. Vamos ver, não é? Como se 
desonera a folha, mas substituindo com uma outra contribuição que o 
resultado não é desonerar a carga tributária, como é... isso é assimilado 
pelo mercado, e me parece que, vamos estar ainda sujeito a várias 
outras mudanças, não só de atividades econômicas, mas a própria 
alíquota etc. E depois, a exposição de motivos da legislação, que é a 
primeira, nós vamos ver também a de 2013, a lei... Aliás, 2011, não é? 
A primeira lei que dá uma espinha dorsal para essa substituição. Mas 
nós tivemos em 2008 já uma tentativa por empresas de tecnologia e de 
informática, dando incentivos para, substituindo, reduzindo a 
contribuição sobre a folha, mas não uma substituição como houve 
efetivamente em 2011, depois 2012 e 2013. Então a exposição do 
motivo, em geral, da legislação ordinária é a competitividade, que já nos 
referimos aqui, dos produtos e serviços brasileiros no mercado 
internacional, incentiva à formalização no mercado de trabalho ou 
incentiva a contratação ou aqueles que são informais passarem a ser 
formais, e não tenham um acréscimo tributário em função dessa 
formalização e o incentivo a exportação. Combinado aí, a própria lei dá 
uma isenção à exportação, mas PIS/Cofins também é isento, então isso 
faz parte de uma política de incentivo à exportação; facilitar à 
competitividade de produtos e serviços brasileiros no exterior. Voltando 
a Constituição. Agora, outros aspectos constitucionais que me parecem 
bastante relevantes para integrá-los lá os parágrafos do art. 195, com 
outros dispositivos da Constituição, porque a Constituição ela é uma lei 
maior, é uma só, então você não pode pensar artigos e aplicar 
literalmente àqueles artigos isoladamente e fora do contexto inserido. 
Então, com relação ao trabalho, com o Direito Social, há vários 
dispositivos constitucionais, considerando os valores aí, começando no 
art. 1º: “O Estado Democrático de Direito”. Quais são os fundamentos 
do Estado Democrático de Direito? Um deles é refletido no inciso IV, são 
os valores sociais do trabalho e livre iniciativa. No art. 6º, o trabalho 
reconhecido como um direito social. Na ordem econômica, art. 170. A 
ordem econômica fundada na valorização do trabalho e livre iniciativa, 
assegurando, tentando assegurar existência digna, conforme os 
seguintes princípios: “inciso I, soberania” etc.; inciso VIII, busca do 



pleno emprego. Então, nós temos esse objetivo. Fala-se ali princípio, 
mas na verdade não é um princípio no sentido jurídico, não é? Mas é 
um objetivo: busca do pleno emprego. Ordem social de novo, art. 193, já 
dentro do título, não é da ordem social, no qual as contribuições sociais 
se inserem. Ordem social tem como base o primado do trabalho, 
novamente. E mais dois artigos... Bom, acho que poderia passar. Mais 
dois artigos da Constituição: 203 e 205, que fala assistência social e 
educação. Quer dizer, a assistência social também tem por objetivo, 
conforme o inciso III, a promoção da internação ao mercado de 
trabalho, e a educação também, qualificação com a do trabalho. Então 
o trabalho tem um valor na Constituição, não é? Parece-me 
fundamental. Então, qualquer norma do legislador, lei complementar, 
lei ordinária, tem que ter isso presente, quando for regular, ainda para 
efeitos fiscais, efeitos tributários, o mercado de trabalho, o valor do 
trabalho, o direito social do trabalho. Então a carga tributária não pode 
ser excessiva, por exemplo, como o Tribunal alemão já decidiu, que não 
poderia ter imposto de renda sobre salário mínimo, porque o salário 
mínimo é para assegurar a existência digna, mínima, então vai ter 
imposto... Quer dizer, ao contrário. Então, esse valor, esse 
reconhecimento do trabalho, como um valor constitucional e o trabalho 
como um direito social é importante sim, para o legislador e para o 
intérprete ao analisar o alcance da lei ordinária, da regulamentação, 
conforme esse valor assegurado ao trabalho com o Direito Social na 
Constituição. Evidentemente, temos outros direitos e garantias que 
também são aplicáveis, não é? Igualdade, a não discriminação, a 
razoabilidade, proporcionalidade etc., mas eu acho que esses serviram, 
no mínimo, pelo menos aspectos relevantes a serem considerados. 
Então, entrando, agora, no caso da desoneração, da folha como um 
desejo, como uma aspiração da indústria, do mercado brasileiro, e a 
introdução da contribuição substitutiva. Primeiro, essa tal 
desoneração... Por que nós colocamos entre aspas? Ainda que seja um 
desejo, uma aspiração, a norma, tal como colocada a finalidade, a 
competitividade, dos produtos e serviços brasileiros, desoneração da 
folha, incentivo ao mercado de trabalho, a formalização do mercado do 
trabalho, isso são, seria um princípio, uma regra, um objeto, um valor, 
uma política pública, quer dizer, seria um fim por si mesmo. Nós vamos 
desonerar a folha, ou vamos, já que, na prática, em alguns casos não 
está desonerando, então vamos tornar os produtos brasileiros mais 
competitivos, de forma que a mão-de-obra não seja excessivamente 
tributada e esse custo não seja imputado ao produto brasileiro. Mas a 
contribuição substitutiva sobre o faturamento também passa ser um 
custo, então, até que ponto essa desoneração da folha é realmente um 
incentivo para a competitividade dos produtos e serviços brasileiros no 
mercado internacional, já que está havendo uma contribuição onerando 
o faturamento. Está certo que isentando a exportação, então dando, 
pelo menos para a exportação, estaria havendo um incentivo em busca 
da competitividade. O fim é legítimo? Parece-me que sim. De acordo 
com os princípios constitucionais, esse objetivo de desonerar a folha 
para incentivar a integração no mercado de trabalho, para incentivar a 



competitividade dos produtos e serviços brasileiros, sim, perfeitamente 
legítimos. Mas a desoneração, então, ou esse objetivo de colocar uma 
contribuição substitutiva, primeiro nós temos que ver os resultados, 
não é? Esse ano de 2014, me parece que vai ser um ano de experiência 
para o setor, mas eu já colocaria que a desoneração, a busca da 
competitividade, quer dizer, não são fins por si mesmo; são legítimos, 
podem ser até uma política pública constitucional desonerar a folha. 
Sim, mas não é um princípio, não é um princípio jurídico, que se 
sobreporia aos demais princípios jurídicos. Muito pelo contrário, é um 
fim, é um objetivo. E esse fim, esse objeto, as medida adotadas, para 
tentar atingir esse objeto é uma finalidade legítima como outra qualquer 
sujeita a todos os princípios do ordenamento jurídico. Então, 
ressaltando isso, já poderíamos ir aqui, ao próximo ponto, que é 
ressaltar, quer dizer, não há tempo e não vale a pena, mas podemos 
apreciar algumas questões concretas que vocês tenham, com relação a 
cada uma dessas leis e medidas provisórias, a própria instrução 
normativa e o parecer normativo também que já foi expedido pela 
Receita sobre esse assunto, a base de cálculo, a receita bruta etc. 
Então, 2008 foi uma tentativa inicial, 2011 foi uma substituição mais 
efetiva, mais concreta da contribuição, dispensando-se totalmente a 
contribuição sobre folha de salário, e introduzindo-se a contribuição 
sobre o faturamento de 1% a 2%, hoje 2%. E depois, me parece que 
houve uma evolução, não é? Introduzindo outras atividades, que não 
somente empresas de informática ou de tecnologia da informação, do 
callcenter, etc., então, outros setores foram sendo introduzidos. Então, 
me parece, aqui, aquela ideia de: bom, estamos ainda no balão de 
ensaio aqui, vamos ver como é que fica isso. Quais setores que estão 
pleiteando mais isso? Então medidas provisórias que são alteradas, 
depois convertidas em leis, então vem uma nova medida provisória, que 
altera a lei que, recentemente, que converteu uma medida provisória 
anterior. Mas nós já temos uma espinha dorsal, com relação a essa 
contribuição. E me parece que ela está... é bem-vinda, pelo menos essa 
tentativa, algo tinha que ser feito para tentar desonerar a folha com 
aqueles objetos, a que nos referimos anteriormente. Bom, temos aí 
setores que foram incluídos, não é? Setores, empresas de tecidos, 
construção civil e vários outros, e dúvidas estão surgindo, como três... 
essas podemos ver no próximo slide, João, há três casos concretos já 
apreciados pela Receita Federal. O primeiro caso, a dúvida surgiu se a 
base de cálculo alcançaria a receita bruta auferida também pelas filiais, 
ainda que as filiais exercessem exclusivamente atividade comercial. A 
dúvida era até relativamente pertinente, porque a contribuição sobre 
folha é conhecido por cada estabelecimento, por cada filial, e a 
faturamento é centralizado etc. e tal, então a dúvida é pertinente, mas 
me parece a consulta também foi respondida de forma correta, de 
acordo com a legislação; a contribuição sobre o faturamento abrange a 
empresa como um todo, abrangendo, evidentemente, as filiais. Então, 
faturamento de filial, evidentemente, está incluído pela contribuição 
substitutiva sobre o faturamento. A segunda consulta já respondida 
aqui título COSIT, já de maneira definitiva, não dando margem a 



recursos, pelo menos no âmbito administrativo, a não ser, talvez, um 
novo pedido, com um novo argumento, um novo enfoque, mas me 
parece mais duvidoso ou mais draconiano, digamos assim, porque 
estabelece, entendeu a COSIT, a coordenadoria do sistema de 
tributação, que o fato gerador da contribuição substitutiva não é o labor 
remunerado, mas o auferimento de receita. Está certo que ela ignorou 
ali um pouco, é uma contribuição sobre receita em substituição, então 
esse “em substituição” está sendo ignorado um pouco. Então aqui já me 
parece um ponto de questionamento, porque a contribuição poderia ser 
exigida então daquelas empresas que não têm empregados. Então vai 
está substituindo o quê? Então não é substitutivo. Lá o § 13, que nós 
vimos, 195, fala em substituição gradual, total ou parcial, então essa 
substituição não está havendo no caso de empresas que não têm 
empregados ou que têm, ou que tem uma folha de salários reduzidos. 
Então, me parece aqui, há um ponto de conflito, não tenha dúvida. 
Ainda que se possa argumentar em sentido contrário, alegando-se que a 
contribuição tem a finalidade também de integrar o mercado de 
trabalho, e incentivar a formalização de trabalho e incentivar a 
contratação de mão-de-obra, e a busca do pleno emprego, lá do artigo 
tal, art. 193 da Constituição, aliás, o art. 173. Bom, tudo bem, isso 
pode ser colocado, mas tem que ser confrontado com outros princípios 
jurídicos, e o próprio sentido do art. § 13, quando fala em substituição. 
Então, não pode ser esse objetivo de incentivar o mercado de trabalho, 
de obrigar. Olha, empresas de serviços, que usa bastante tecnologia, 
não têm mão-de-obra, se você não contratar pessoal, eu estou te 
penalizando com uma contribuição aqui de 2% sobre o faturamento, 
porque você não tem mão-de-obra. Bom, quer dizer, é um argumento, 
pode ser colocado, mas me parece-- 

Orador não identificado: Um dever de contratar. 

Sr. João Dácio Rolim: Exatamente. A livre iniciativa, etc. Eu não 
preciso de mão-de-obra para o meu negócio, ou eu tenho a opção de 
trabalhar sozinho, como no escritório, eu sozinho, não tenho mão de 
obra, secretária eletrônica etc. e tal. Não tenho mão-de-obra, então só 
que o parecer ele será... Então aí vem o Fisco: você, como... tem que 
exigir, você... se você não tiver mão-de-obra, você é penalizado com uma 
contribuição sobre o faturamento de 2%. Então esse ponto me parece, 
já, de alta indagação e bastante questionado. Um terceiro caso, para a 
gente encerrar aqui e depois podemos apreciar outros que vocês possam 
colocar. O legislador, em alguns casos, enquadrou obrigatoriamente 
alguns setores no regime da contribuição substitutiva pelo 
enquadramento no CNAE. E aí, o Fisco já respondeu pela Primeira 
[ininteligível – 00:43:55] Fiscal, não é da COSITt ainda, de que, no 
sentido de que essas empresas deverão considerar apenas o CNAE, 
relativa à sua atividade principal, assim considerada aquela de maior 
receita auferida ou esperada, não lhe sendo aplicada a 
proporcionalização de que trata o § 1º, do art. 9º e etc. 

Orador não identificado: Que absurdo. 



Sr. João Dácio Rolim: Então... Mas aí, a própria lei, ela fala que o 
regime do CNAE é pela atividade principal, e que gera mais receita, 
então, pela lei, ok, não tem problema. O problema é se o legislador 
poderia escolher, selecionar, uma atividade econômica pelo CNAE. 
Parece-me que sim, também, a não ser que haja algum caso concreto, 
mas me parece razoável, o legislador poder fazer isso: escolher a 
atividade econômica pelo código do CNAE. Mas, relacionado a isso, nós 
temos a figura do consórcio, que já foi colocado em alguns casos no 
consórcio, como um consórcio... a própria lei prevê que o consorcio 
então tem CNPJ, recolhe a contribuição pelo consórcio, aí cada 
consorciado reconhece essa receita de faturamento, para ver essa 
receita é relevante ou é a maior, aí ela passa a ser enquadrada no 
regime substitutivo. Então nós podemos ter o seguinte caso: o 
consorciado que tem um CNAE diferente, não é? Que não está no 
regime da contribuição substitutiva, mas em função da receita de 
consórcio, ele passa a estar em um CNAE de regime de substituição. E 
se essa receita for maior que a outra receita, então ele passa, esse 
consorciado, cujo CNAE não é do regime de substituição, ele passa ao 
regime de substituição. Isso pode ocorrer. Pode ter sido uma lacuna do 
legislador, mas, pela lei, é perfeitamente possível. Mas a Receita 
Federal, no caso, poderia alegar: não, mas então esse CNAE da empresa 
está errado, porque ele está adotado outro CNAE do consórcio. Mas 
aqui é um fim específico, para fim específico de enquadramento no 
sistema de recolhimento da contribuição substitutiva, então me parece 
que os dois CNAES seriam compatíveis; um CNAE, que ela tem para 
efeitos de CNPJ dela, e um CNAE do consórcio para efeito específico de 
estar submetido à contribuição substitutiva. Bom, com esse exemplo 
concreto aí, de colocar em detalhe de CNPJ, CNAE, etc., eu encerrarei a 
minha exposição, e acho que podemos debater aqui e ouvir a opinião de 
todos. Obrigado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Vou passar 
palavra para o Fernando, mas eu sugiro que nós concentremos, agora, 
nos debates, a não ser que haja uma [ininteligível – 00:47:35] específica, 
que nós nos concentremos nesses três... nessas três questões que foram 
trazidas, que estão aí, e eu acrescentaria uma que é ainda a herança da 
última reunião em que discutimos o assunto, afinal de contas, para que 
seja constitucional a substituição, precisa haver a redução do ônus 
economicamente falando ou não? Quando você abrangeu a segunda 
questão, você tangenciou sobre este aspecto aqui, no sentido de que, 
aparentemente, a substituição, para mim você levantou a questão, a 
substituição de uma contribuição devida sobre a folha seriam um 
requisito constitucional para a contribuição sobre a receita bruta, tanto 
que, aquele que não tem empregado não poderia ser simplesmente 
chamado a contribuir sobre a receita bruta, porque não estaria havendo 
substituição. A quarta questão que eu estou apresentando, é haveria 
substituição, mas a substituição redunda em ônus maior. Então 
desonera a folha, mas onera a empresa como um todo e a receita. Seria 
um requisito constitucional, a desoneração econômica, não é? De forma 
que, acho que são essas as questões que foram bem colocadas. Com 



relação ao Item 3, eu acho até para que todos nós aqui possamos 
participar com mais efetividade, eu pediria ao João que projetasse aí a 
Lei 12.546, o art. 9º, § 1º, para nós entendermos o que estava sempre 
interferido aqui, que é a proporcionalização, que eu acho que isso é 
importante. Fernando, por favor. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, João, a exposição sua é 
naturalmente intrigante e pragmática, como é a forma de você sempre 
colocar suas questões tributárias, e de fato esse valor trabalho, etc., que 
vem impregnado na Constituição de 88, nos diversos artigos que você 
mencionou, seriam aí a justificação da contribuição social sobre folha, e 
a justificação também dessa desoneração. Quando a gente trabalha com 
essa questão da justificação pelo tributo, que alguns defendem que seja 
causa, isso não é um ponto divergente, apenas uma outra forma de 
encarar a mesma questão, nós vamos chegar nesse ponto 2, que você 
indagou no debate, que é o fato gerador. O fato gerador tem que estar 
justificado por aquilo que o legislador quis atingir, que é uma relação do 
tributo com o pleno emprego, o trabalho, com a valorização do trabalho, 
atendendo ao que a Constituição prega em termos deste valor trabalho. 
E aí, na própria série legislativa, aí que trata da exoneração da folha, 
você observa a incoerência do aplicador da norma e que de alguma 
forma revela que o objetivo não foi exatamente aquele que se expos, o 
objetivo não foi exatamente aquele que, de fato, está na prática 
inclusive, nas soluções de consulta. Porque o que se vê é uma 
transformação de uma contribuição social, em uma [ininteligível – 
00:52:27], não é? Tributação de consumo, uma tributação fixa que você 
absolutamente tem como aferir a causa ou a justificação do tributo 
naquilo que você quis promover, seria o emprego, o pleno emprego, e 
proteger aqueles setores que limitam nesse [ininteligível], a começar 
pela lista das empresas que estão agraciadas pela desoneração, que 
muitas vezes não são sequer indústrias que procuram o pleno emprego, 
são indústrias altamente automatizadas e que não tem nenhuma 
relação com o pleno emprego, ou seja, não há uma condição de você 
substituir, como tem na China, substituir máquina por mão-de-obra, e 
com isso você desonere a indústria. Aqui não, você vai ser tributado de 
acordo com a sua receita bruta, tanto faz o número de empregados ou 
que você efetivamente promova a carteira assinada, como se propaga 
em publicidade de governo, atualmente. Então, há uma desconexão 
entre aquilo que o legislador diz que quer fazer e aquilo que 
efetivamente é feito. E nesse ponto, o Marco Aurélio Greco tem aí um 
trabalho muito bem concatenado em termo da causa, da justificação, 
quando o legislador não faz aquilo que quis fazer, ou aquilo que disse 
que faria ou de fato, aquilo que está na norma não é o que efetivamente 
ocorre na prática, há uma quebra constitucional, há uma quebra de 
justificação e a justificação entra também no princípio da capacidade 
contributiva, no princípio da igualdade, pelo viés da razão, ou seja, falta 
razão na mensuração legislativa do tributo, e eu acho que isto faz com 
que o fato gerador se desfaça, e aí eu acho que temos um problema de 
justificação. Naturalmente balança a cabeça meu querido amigo 
Schoueri em um sinal de [ininteligível – 00:54:58] vontade de debater, o 



que eu fico muito contente. Então, vamos adiante, essa era a 
provocação que eu queria fazer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu, por uma ordem de 
pedidos de palavra, mas por uma questão de ordem, senão nós não 
vamos avançar, vamos tratar um a um esses itens e vamos ater a cada 
um dos itens, cada uma das questões. Eu tenho certeza que tratando de 
cada um a gente vai ganhando e evoluindo para tratar das próximas. O 
João Bianco tem mais uma questão. Quer nomear já a questão? 

Sr. João Francisco Bianco: Foi uma questão aqui da... questão da 
interpretação do dispositivo constitucional. O § 9º do art. 195, ele fala 
que as contribuições sociais poderão ter alíquotas ou base de cálculos 
diferenciadas, em razão da utilização intensiva de mão-de-obra. Será 
que a Constituição não está querendo dizer que quanto mais utilização 
de mão-de-obra aumenta a necessidade daquela empresa contribuir 
para o financeiramente da seguridade social? Se ela vai criar mais 
encargos para a seguridade social, não é justo que ela contribua mais 
para a seguridade social? 

Orador não identificado: Mas já contribui. A base é maior. A folha é 
maior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos então ao primeiro 
ponto aqui. Você manifestou seu entendimento de que a solução de 
consulta da Quarta Região estava correta.  Por favor, por favor. Não. 
Vocês estão falando alto aqui. Você manifestou o entendimento de que a 
solução de consulta estava correta, vamos supor que, ela abrangeu ou 
determinou que se abrangesse na base de cálculo na receita também 
das filiais, ainda que ela só promova uma comercialização do produto, 
que pode ser ou não industrializado em um outro estabelecimento da 
mesma pessoa jurídica ou da matriz, principalmente. Foi isso. Eu 
questionaria aqui, adicionalmente, se a definição de receita bruta, que 
está no art. 9º, da Lei 12.586, sofre alguma alteração, estou te 
provocando, mas não sei se você está preparado para responder... 
Alteração pela Medida Provisória 627. 

Sr. João Dácio Rolim: Ah sim. Muita boa a questão, porque ela... a lei, 
essa lei aqui, que nós temos na edição. São tantas leis que a gente 
precisa ter uma listinha aqui. Essa é a 12.546/11, art. 7º, 8º e o 9º fala 
da base de cálculo, não é? 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. João Dácio Rolim: Exatamente. Então, houve a tentativa de 
ampliar a base de cálculo, receita bruta, no sentido de, quaisquer 
outras receitas ligadas a seguridade seriam computáveis, mas foi 
vetado. Então nós temos... A Presidente Dilma vetou em nome da 
segurança jurídica. Ela: olha, não, nós vamos causar mais confusão 
aqui. Então, em nome da segurança, vai ser esse conceito, não vamos 
ampliar, não. Acontece que esse veto foi anterior à MP de novembro, a 



627, certo? Que mudou o conceito receita bruta lá do Decreto-Lei 1.548 
de 77, é isso, não? A data do Decreto-Lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer a data certa? 

Sr. João Dácio Rolim: Não.  

Orador não identificado: Então, 26 de dezembro.  

Sr. João Dácio Rolim: Então, é uma questão interessante, se a nova 
lei... Porque aqui nós temos... e um parecer normativo, que existe já, 
interpretando a base de cálculo, receita bruta, ele faz menção ao 1.548, 
Lei Societária, etc. e tal. É o receita bruta já vigente no regulamento de 
imposto de renda, por exemplo. Então, se a MP muda aquele conceito 
receita bruta, não estou afirmando aqui que mudou, não, para esse 
efeito; estou falando que é um argumento. Estou falando que é um 
argumento em favor da ampliação da base de cálculo. Eu entendo que 
não ampliou, mas se a MP, mudando o conceito original, ela não mudou 
ali só o PIS/Cofins, não, ela falou que o PIS/Cofins é a receita bruta 
conforme definida lá no art. 12, do 1.598, e a própria MP alterou o art. 
12 da 1.598, e alterou o dispositivo e, portanto, o imposto de renda. 
Então, realmente, há uma tentação jurídica grande de falar: não, 
mudou também para efeito da receita bruta. Certo? É essa tentação, 
que é forte. Mas nós precisamos fazer aqui um estudo mais 
aprofundado, porque esse veto, ele foi muito categórico, para essa 
contribuição aqui não. Então, até que ponto a MP 627, mudando o 
conceito original... Porque aqui a receita bruta do art. 9º... Vamos ler o 
artigo, vai: “A receita bruta deve ser considerada sem o ajuste de que 
trata, tal, excluiu exportação”, etc., tal, tal, tal. Não há menção à art. 12 
de 1.598 nenhum. 

Orador não identificado: Pega 7ª e 8ª. 

Sr. João Dácio Rolim: É, vamos pegar o 7º e 8º. Sétimo, vamos... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu auxiliar um 
pouquinho aqui, João.  

Sr. João Dácio Rolim: Ok, vamos lá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também eu não estou 
afirmando, estou trazendo dados, tá? Esta minha indagação, ela tem 
uma indagação preliminar, esta contribuição substitutiva, ela é a 
própria Cofins e PIS, um adicional das duas ou é uma contribuição a 
parte. Ambos, os três, melhor dizendo, PIS/Cofins e agora essa 
[ininteligível - 01:02:32] receita bruta. A medida provisória 627, ela 
trata de receita bruta no capítulo I, que é o capítulo do imposto de 
renda e da CSLL, e lá teve o alargamento do conceito de receita bruta, 
em relação à 1.598, em relação ao 9.718, enfim, é um conceito mais 
amplo. Agora é [ininteligível] tudo mesmo, menos algumas coisas que 
estão lá. O capítulo II da 627 diz, cujo título é da Contribuição para o 
PIS e da Cofins, ato especificamente dessa, da nova redação da nossa 
9.718, que é PIS/Cofins não cumulativo, ou melhor, cumulativo. E se 



reporta ao art. 12 do 1.598, que, por sua vez, está alterado no capítulo 
I. Então, se for adicional de PIS/Cofins, ou se devesse aplicar a mesma 
regra que PIS/Cofins é a nova receita bruta, com a amplitude que tem 
atualmente. Se for uma contribuição diferente, embora com a mesma 
materialidade de incidência, que formou uma contribuição indistinta, 
eu já posso começar a dizer: bom, não foi atingido pelas novas regras. E 
aí, eu voltando ao art. 9º da Lei 12.546, ela simplesmente se refere à 
receita bruta, sem dizer o que compõe a receita bruta e joga naquela 
eterna discussão do passado, não é? Do que é receita bruta, seja para 
PIS seja para Cofins, e que o Supremo sempre fez aquela confusão 
enorme. Eu vejo que no art. 9º da 12.546, a única especificidade que 
está lá é de que não se incluiu na receita bruta os ajustes do inciso VIII, 
se eu não me engano, do art. 183 da 6.404, que são os ajustes de valor 
presente, salvo engano, [ininteligível – 01:04:52]. De forma que está 
colocada a questão com esses dados que eu trago aqui, não é? Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Obrigado. Plínio Gustavo Prado 
Garcia. Nós temos aqui uma questão interessante, em que o objetivo 
seria aquele perseguido pela Constituição, que é do pleno emprego, 
busca do pleno emprego. Fala-se em desoneração da folha, o que 
significa, evidentemente, que a premissa está correta, mas o que 
fizeram foi um desastre. Desoneração da folha, nesse caso, se poderia 
alcançar da seguinte mano maneira: estabelecendo uma-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dá licença, Plínio, dá 
licença. Eu encaminhei os debates aqui questão por questão. Nós 
estamos, agora, sendo desoneração ou não, nós estamos discutindo a 
questão da base de cálculo. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Eu estou entrando nessa questão de 
base de cálculo. A base de cálculo, para mim, tem que ser... se nós 
estamos falando da folha de salários, folha de pagamentos, a base de 
cálculo é a folha de pagamentos. Agora, a regressividade, como é que se 
pode obter redução por regressividade? Quanto maior o número de 
empregados na empresa, haveria uma regressividade da contribuição a 
ser recolhida pela empresa. O que houve foi uma coisa totalmente 
diferente, que criaram uma de tal de contribuição substitutiva e está 
dando no que está; onde é possível suscitar vários aspectos de 
inconstitucionalidade, mesmo porque, a alínea A, art. 195, I, alínea A, 
não pode invadir a alínea B. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra 
coisa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou insistir para todos 
os presentes aqui, para nós da Mesa, inclusive, vamos questão por 
questão. A Constituição fala [ininteligível – 01:07:03] da receita bruta. 
Nós estamos querendo saber o que é receita bruta. Nós não estamos 
pensando em progressividade em regressividade, nem substituição, nem 
nada. Eu posso até imaginar que, no caso, a substituição por uma 
receita bruta vai acarretar uma redução do encargo, para qualquer um. 
A questão colocada é no inciso I, na primeira questão, melhor dizendo, é 



o que é receita bruta, não é? João, o seguinte, enquanto o Schoueri fala 
você pode por a Lei 6.404? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Salvo melhor juízo, a Constituição não fala 
nem de receita bruta, ela fala sobre receita, e cabe ao legislador definir 
receita. O legislador utilizou receita bruta, foi uma opção do legislador 
ordinário. Ao fazê-lo, ele se vinculou ao conceito tributário de receita 
pré-existente, mas não petrificou esse conceito. Nós estamos tendo 
agora uma mudança na lei [ininteligível - 01:08:07] tributária. A 
questão da segurança jurídica, o grande argumento que o Rolim, 
conseguiu encontrar, não me parece prejudicado, na medida em que, 
todo o sistema... eu possa a ter justamente ao contrário, para todos os 
fins, para todos os tributos federais, um único conceito de receita, goste 
eu ou não. Então, admitindo como fonte de direito as razões de veto da 
presidente, o que hoje eu ponho em dúvida, ainda assim as razões de 
veto desapareceriam, porque agora não seria um problema assim, ou 
seja, se ela dizia: eu não quero que cada tributo tenha um conceito 
diverso, mas uma razão para dizer: olha, doravante a legislação 
tributária federal, receita isso, receita bruta é isso, goste eu ou não. Eu 
penso que a reemissão vai ser feita e receita bruta é o conceito da 
medida provisória, se convertida em lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, continuo com o 
assunto pendente, porque a medida provisória foi específica para o 
imposto de renda e CSLL, para PIS e COFINS, aí é que traz a indagação 
preliminar. Nós estamos falando em adicional de PIS/Cofins ou não? Se 
eu ficar com a Lei 12.546, ela fala em receita bruta excluída... não 
incluído nela o inciso VIII, não é? De memória acho que é o VIII. Não. 
Pode ser. Eu precisaria voltar na lei lá, João. É o VIII... O IX. Inciso I: 
Receita bruta deve ser considerada sem o ajuste, que trata... O inciso 
VIII do art. 183. Ela está se reportando a um conceito contábil, não é? E 
não um conceito fiscal, eu estou impondo o que ele sustentou aqui, ela 
está se importando a um conceito contábil e mandando retirar os 
ajustes a valor presente. Ora, o conceito contábil de receita bruta ainda 
é aquele conceito mais restrito, prestação de serviços ou venda de 
mercadoria. Pode ir lá, está lá, no inciso I, de forma que a questão está 
colocada, não é? A questão está colocada, realmente, para-- 

Sr. João Dácio Rolim: Porque não foi alterado. Foi alterado pela MP só 
o 1.598. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só o 1.598. Bom, está 
provocado, nós vamos... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Me faz repensar, Ricardo. Realmente é 
uma questão mais duvidosa do que eu pensava a primeira vista. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, continuamos todos 
com a dúvida. Podemos passar ao inciso... inciso não, a questão 
número 2, que ela é muito cheia de indagações, não? Aqui já vamos, 



sim, para a questão de constitucional, como você bem colocou, o labor 
remunerado seria a causa, pelo menos da obrigação tributária, é um 
pressuposto para a incidência, é uma questão muito interessante 
realmente. Eu queria lembrar que o Supremo, a respeito de outras 
contribuições, ele já disse que a contribuição... as contribuições do art. 
[ininteligível - 01:12:00], devidas pelo empregador, não dependendo do 
empregador ser empregador, depende dele ser possível empregador, seja 
pessoa jurídica, não é? Em função da solidariedade que deve nortear o 
financiamento da seguridade social. Neste caso, entretanto, nós temos 
uma contribuição que é substitutiva da folha, então ela precisaria 
substituir uma contribuição que seria devida, se não houvesse a lei de 
substituição. Isto é um elemento de validade constitucional? 

Sr. João Dácio Rolim: Boa pergunta. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Essa é a pergunta. 

Sr. João Dácio Rolim: Eu entendo que sim, porque a constituição fala 
em substituição. É lógico que o legislador tem opções político 
legislativas, não é? Quer dizer, por exemplo, dentro do ponto de vista do 
utilitarismo. O que acontece? O legislador faz uma opção pública, uma 
norma geral: Ó, essa norma geral. No caso concreto vai causar algumas 
injustiças ou casos de injustiças marginais, mas o fim último da 
legislação, ok, é o utilitarismo. Quer dizer, o bem comum, como um 
todo, está sendo alcançado. Então, a substituição dessa folha de salário 
por uma outra norma, que vai causar normas, casos marginais de 
injustiça, como nesse caso que o contribuinte não era agravado pela 
constituição sobre a folha de salário, porque não tinha empregado, não 
importa, esse caso marginal de injustiça fica prejudicado em função do 
bem comum como um todo, tá? É a visão utilitarista, o legislador fazer 
isso etc., então as cortes constitucionais ficam em um dilema: vamos 
aceitar essa visão utilitarista, vamos rejeitá-la, ou vamos fazer um 
compromisso, um meio termo entre a visão utilitarista, o legislador, ele 
tem uma autonomia para legislar, mas a autonomia sujeita, não é? Os 
princípios e as limitações constitucionais etc., e o contribuinte 
individual tem direito individual a ser tratado de uma forma que a 
Constituição lhe assegura, então a equidade, a Justiça, a 
proporcionalidade, a razoabilidade. Então é um dilema entre a visão 
utilitarista ou a visão da prevalência ao direito fundamental individual. 
E a forma de conciliar esses dois, me parece que, seria resguardar 
aquele que não está sujeito à contribuição sobre folha de salário, não 
estaria sujeito à contribuição substitutiva, protegendo [ininteligível - 
01:15:22], mas permitindo que o legislador aplique uma visão 
utilitarista mitigada, essa substituição de generalizar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, João, essa questão utilitarista vem 
sendo discutida nos fóruns acadêmicos, tenho um recente trabalho 
sobre Justiça, publicado aqui no Brasil, que como o professor de 
Harvard explora muito a questão utilitarista, segundo o foco que ele 
propõe entre John Rawls e Kant, para dizer que a visão utilitarista, 
hoje, não entrega, ela não se realiza, ela não atinge os próprios 



constitucionais. Então aquela ideia de você atingir o bem maior já não 
entrega para o cidadão a segurança jurídica almejada, e ele explica, eu 
até recomendo a leitura desse livro a todos meus amigos, que ele-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como chama? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Justiça, do professor de Harvard, John 
Sandel. Que é um... 

Orador não identificado: Michael Sandel. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Michael, desculpa. Michael, que é um 
festejado professor em Harvard, e ele trabalha muito com a questão da 
Justiça de uma forma fácil, um programa, um best seller na televisão, 
mas esse livro é muito interessante, porque ele explora exatamente essa 
questão do utilitarismo. Se o utilitarismo nos dias de hoje seria válido. 
E colocando a questão sobre pontos pragmáticos, sobre, como, por 
exemplo, as cotas das universidades, a questão das barrigas de aluguel, 
essas questões não estão somente no ambiente meramente acadêmico, 
mas ambiente pragmático, e ele trabalha ainda que marginalmente 
sobre a questão da tributação, para dizer que o utilitarismo não 
entrega, ele não resolve a nosso problema. E como você vem apontando 
nesta questão específica, haveria uma quebra “ratio” com um termo de 
[ininteligível – 01:18:03). 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho muita dificuldade em 
acompanhar o raciocínio que Fernando expôs do começo até o fim, ou 
seja, como começar na questão da causa, da justificação. Veja, nós 
estamos falando de uma contribuição para manter a seguridade social, 
eu tenho aqui, para começar, um efeito arrecadador necessário, e tenho 
mais, o constituinte diz que toda a sociedade deve contribuir, e arrola 
algumas contribuições, mas sem prejuízo de outras, que ele ainda 
venha admitir que outras venham a ser criadas. O constituinte não 
coloca, e nem cabe colocar, quanto por cento deve ser de uma e de 
outra, e de outra. Imagina uma Constituição que dissesse: olha, 
[ininteligível - 01:18:49] vai ser o seguinte: 30% sobre folha de salário, 
20% sobre aquilo, 15% sobre aquilo. O constituinte não fez isso, e nem 
caberia fazer, ou seja, ele arrolou uma série de indícios de capacidade 
contributiva e disse: legislador, está no seu papel escolher uma decisão, 
quanto você quer puxar da folha de salários, quanto você quer puxar... 
e vai arrecadar de um, de outro, de outro. Essa palavra “substitutiva” é 
que está gerando toda uma confusão. Porque, na verdade, esse nome 
“substitutiva” é uma nova substituição essa, ou seja, será que eu 
tenho... agora, além da famosa substituição tributária, agora tenho um 
fato gerador substitutivo, contribuinte substitutivo... é uma nova 
doutrina tributária; vamos ter que criar uma coisa. Então a 
substituição seria assim: Ah, não, existe um fato gerador, existe um 
outro que substituiu o primeiro, então é necessário primeiro verificar se 
eu tenho um folha de salários, porque afinal de contas esse é o primeiro 
fato gerador; presente o primeiro fato gerador, daí eu teria o 



substitutivo, para que o substitutivo...  Seria uma questão, uma nova 
doutrina tributária, que não é a que eu conheço. Ou seja, eu tenho um 
legislador no exercício da sua competência, que cria uma contribuição 
sobre o faturamento, em substituição financeira, ou seja, é um 
raciocínio financeiro dizer o seguinte: olha, para manter a seguridade 
social lugar desse recurso eu vou criar aquele outro, ou seja, vou... 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Isso já existe. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Criou essa contribuição sobre a receita ou 
faturamento, o que seja, dentro da própria competência tributária. Eu 
penso que a partir dali nós estamos começando a criar uma discussão 
que me parece extremamente etérea, ou seja, substituição por... a 
substituição é temporal, ou seja, eu tenho que ter primeiro dever uma 
para depois dever a outra? É substituição... Como é que aconteceu 
isso? E pergunto-lhes até, uma questão assim: bom, se ela é 
substitutiva, como é que vai funcionar, porque ela vale por um prazo 
determinado, não é? Por enquanto até 2017, se eu não me engano, 
quando ela terminar? Ou seja, o que acontece? Se ela está substituindo 
então a outra continua existindo? Essa ideia da contribuição 
substitutiva é uma figura, insisto, desconhecida, desconhecida da 
doutrina tributária, nós vamos ter criar. Olha, eu estou imaginando, 
agora, tese de doutorado. Quer dizer, aquele [ininteligível – 01:21:10] 
substituição tributária, o tal do fato gerador presumido e tudo mais, 
agora, é pior do que fato gerador presumido, é fato gerador substitutivo. 
Imagine a tese... Sabe? João, eu não consigo... eu acho vejo aqui uma 
base constitucional, uma previsão, a possibilidade de ser gradual, o 
constituinte até esse ponto chega dizendo: olha, não precisa ser de uma 
vez, pode ser aos poucos, existe um escopo, com base nisso, o escopo 
está sendo, procura ser atingido, como o João muito feliz, foi muito feliz 
ao dizer: Ah, existem ganhadores e perdedores, como toda a decisão 
política exige. Ou seja, hoje existem perdedores, porque existe uma 
decisão política boa, de não se criar, no Brasil, imposto sobre grandes 
fortunas. Graças à inexistência do imposto de grandes fortunas, 
certamente, poderão trabalhadores, ou enfim pessoas com menos 
fortunas começar ruir, imagine a [ininteligível], dizendo assim: olha, 
onde já se viu não haver... Mas o legislador decide se ele cria ou não 
cria, enquanto ele cria, o constituinte deu-lhe fontes, as fontes estão 
sendo exercidas diante da discricionariedade do legislativo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não obstante, todas as 
ponderações de todos... Aqui, eu estou passando a palavra para o 
colega lá no fundo, por favor, pegar o microfone. Não obstante de todas 
essas ponderações, eu acho que o caráter substitutivo que está previsto 
na Constituição impede o “bis in idem”. O que eu quero dizer é o 
seguinte: eu continuo contribuindo para a folha e também 
contribuindo, além de PIS/Cofins, passo a contribuir também sobre a 
receita bruta. Identificação, por favor. 

Sr. Alexandre Machado: Alexandre Machado. Se for [ininteligível - 
01:22:56] dessa contribuição, e aqui § 13, não é? A [ininteligível] ali é 



forte no inciso I, letra A. Então o I, me parece que por essa razão, não 
sei se estou simplificando demais, a tese de que se trata de um 
adicional eventualmente na Cofins é muito mais forte. É o que eu acho. 

Orador não identificado: Mas a base de cálculo tinha que ser outra. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, o João pediu 
primeiro. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu acho que o Schoueri tem razão, 
eu só queria... Célio. Eu queria dizer o seguinte: que essa substituição 
me parece uma substituição em regime jurídico, você tem uma 
empresa, contribuinte, que está submetido a um regime jurídico. Para 
você substituir aquele regime jurídico por um outro regime jurídico. A 
despeito daquele contribuinte não ter empregado, não existe... ele está 
submetido aquele regime jurídico, mesmo não tendo empregado. Agora, 
não existe nenhuma vedação para que ele tenha empregado; ele pode no 
dia seguinte contratar um empregado, ele pode dispensar um 
empregado. Mas isso não faz com que ele mude de regime jurídico, ele 
está submetido aquele regime jurídico, circunstancialmente, naquele 
momento, ele não paga contribuição, porque ele não tem empregado, 
mas no dia seguinte, se ele está contratar um empregado, ele continua 
naquele regime jurídico. Então o que a lei fez? Previu uma substituição 
de regime jurídico. Eu acho que a conclusão da COSIT está correto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, está correto. Está absolutamente 
equivocado. João Bianco e Schoueri, meus queridos, vocês têm uma 
dificuldades muito grande em pensar pela justiça social, certo? E vocês, 
como bons positivistas, pensam muito bem quando se trata de justiça 
fiscal. Justiça fiscal, a gente trabalha com legalidade, o que a lei diz, e 
se o legislador tem competência, ele deita e rola. Contribuição social, 
meus caros, é justiça social. Justiça social, o debate é etéreo, sim, bem-
vindos ao mundo da Filosofia. Vocês têm que pensar em modo filosófico, 
vocês tem que pensar de modo axiológico, vocês têm que trabalhar com 
Kant, com Rawls, com pós-kantianos, ainda que vocês não gostem. Eu 
até admito que: ah, não! Isso aqui é muito chato, filosofia [ininteligível – 
01:25:51]... Como é que é? [ininteligível]. Agora, a gente tem que 
enfrentar isso. E na justiça social... e tanto é que de 88 para cá só se 
criam contribuições sociais, substituindo os impostos e a contribuição 
social fez assim na receita, e a Receita Federal sapateia em cima do 
contribuinte, e nós continuamos pensando como justiça fiscal. Não é 
possível que nós fiquemos em um debate se a lei disse... Ah, não, se o 
constituinte disse que o legislador pode, [ininteligível] pode. Não pode, 
gente. Mas não pode. E é necessário inclusive que o Supremo entre 
nesta discussão filosófica, como tem entrado em alguns momentos, 
como está nesta manhã de hoje nos jornais, a possibilidade de uma 
revisão de uma legislação de uso de solo pelos municípios. Mas de novo, 
por um viés positivista: ah, não pode ser taxa, pode ser preço público. 
Pelo amor de Deus, gente, isto não vai levar o contribuinte a lugar 



algum, o contribuinte continua sendo açoitado por tributos e os 
julgadores e os doutrinadores não gostam de filosofia, então eles não 
entram em debate filosófico. Vamos perder todas. Como estamos 
perdendo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Devido ao andamento da 
hora do relógio, que não perdoa, não é? Vamos passar para o Item 3, 
porque o 2 já deu bastante debate. O Item 3 é uma questão um pouco 
mais no chão, não é? A prática no dia a dia, mas ela nos permite... 
João, se você puder, se você está preparado, nos dar uma noção, antes 
de enfrentar a questão específica, nos dá uma noção do que ocorre, 
afinal, quando a pessoa dependente de CNAE, mas ele tem mais de uma 
atividade. O que comanda a lei nesse caso? Você quando expôs, você, se 
eu registrei corretamente, você disse que ou a definição do regime é 
dado pela atividade principal, assim, considerada aquela de aquela de 
maior [ininteligível – 01:28:34], eu não entendi se dizer que estaria isto 
na lei. 

Sr. João Dácio Rolim: Vamos ver o § 1º do art. 9º. João, dá para 
colocar lá? Para a gente ver exatamente o que é a proporcionalização e 
depois... No caso de empresa que se dedicam à outras atividades, além 
das previstas no 7º e 8º, que são as sujeitas as contribuições 
substitutiva, o cálculo da contribuição obedecerá ao disposto no caput 
deste artigo, tal, tal, tal... A proporção que é feita entre receitas da 
atividade sujeita à substitutiva e receitas não sujeitas à contribuição 
substitutiva. Então, feita uma proporção, me parece razoável essa 
proporção. O caso que nós estamos discutindo aqui, o próprio-- 

Oradora não identificada: Ali é CNAE. A lei, ela elege ramos e 
produtos. 

Sr. João Dácio Rolim: É CNAE, é diferente-- 

Oradora não identificada: Nessa situação me parece que é um ramo. 

Sr. João Dácio Rolim: Então, aí é que está-- 

Oradora não identificada: Aí é para produto, imagino. 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. João Dácio Rolim: Ele vai para e excepcionar para a CNAE, 
legitimando o legislador a não adotar a proporção. Ele vai adotar outra 
coisa, que é... as empresas para aas quais a substituição da 
contribuição previdenciária sobre a folha, estiver calculado 
[ininteligível], deverão considerar apenas o CNAE, relativo a sua 
atividade principal, assim considerada  aquela de maior receita, não 
lhes aplicando o § 1º, que é proporção. Então, aqui, o próprio legislador 
legitima essa não proporção. Então me parece que o legislador pode 
fazer isso, já que o CNAE também é por um critério de preponderância; 
atividade principal, ou receita principal; receita maior. Me parece que 
poderia fazer... Agora, algum contribuinte pode falar: não, mas eu não 
estou no CNAE, então, não... aí vai ter que analisar cada caso concreto. 



Me perece que essa margem de discrição é razoável e o legislador 
exerceu de uma maneira razoável. Tá? Essa é minha... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou passar para o Luís 
Carlos, cumprimentando... e observar ainda que, no caso, o § 10 diz 
que incide sobre a receita total, quer dizer, ou está no regime ou está no 
outro, certo? Quer dizer, não é do sentido de que apenas as receitas do 
Cnae, vinculativa da substituição é questão tributária. Luís. Cadê o 
microfone? 

Sr. Luis Carlos Junqueira: Eu só queria lembrar nesse caso pequeno, 
eu só queria lembrar que CNAE, ele está apoiado em várias regras de 
classificação de uma... ele garante uma contruibuição de classificação, 
do IBGE, e que existem... que ele é muito relevante também para outros 
ramos do Direito Tributário. Por exemplo, o CNAE determina prazo de 
recolhimento de ICMS e o CNAE determina também, busca de Direito 
Trabalhista, vinculação a sindicato, então existe todo uma, assim, o 
conceito, a utilização do CNAE, quando o legislador faz isso, ele se apoia 
em muito critérios que já estão sedimentados nessa legislação, nesse 
regulação do IBGE e do Conca(F). E um... Eu queria só, até adiantar um 
pouquinho, porque já está no final, um ponto que eu reparei na 
exposição foi a questão dos consórcios, e eu fiz aqui, quando durante a 
exposição do professor João, eu verifiquei uma regra que consta na 
Nota COSIT número 343, e que trata dessa questão dos consórcios, 
dizendo o seguinte nessa... a COSIT se manifesta da seguinte forma: 
Que os consórcios não tendo personalidade jurídica, fala que os 
consórcios na forma do art. 278 e 279, eles não estão incluídos na 
desoneração de folha de pagamento, e que deve contribuir 
normalmente, ou seja, sobre receitas. Isso causou estranheza, porque 
me parece que, ao invés de adotar alguma forma de preponderância em 
relação, ao CNAE, ou como fica o CNAE dos consórcios, a COSIT 
simplesmente entende que, por ser um consórcio... 

Sr. João Dácio Rolim: Mas e quando é esse... É anterior à lei? Confere 
aí. Me parece que é anteriormente a lei. 

Orador não identificado: Essa Nota COSITt, foi-- 

Sr. Luis Carlos Junqueira: Ela é de 2013. 

Orador não identificado: --Ela foi editada antes da alteração recente 
da lei que equiparou-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Enquanto vocês estão 
falando, mostra-- 

Sr. João Dácio Rolim:  Porque a lei agora prevê expressamente que o 
consórcio tenha um CNPJ. 

Orador não identificado: Tinha um buraco mesmo. Que a lei veio e o 
cobriu. 

Sr. João Dácio Rolim: Tá, perfeito. Está esclarecido. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você está se escrevendo 
nota, pergunto(F), de resposta? 

Oradora não identificada: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiza Helena, você colocou 
algumas questões aqui que considera ainda na pauta para a próxima 
semana? Eu acho que nós não tratamos da questão que ela colocou, eu 
vou manter na pauta. Bom, pessoal, chegamos ao fim, agradeço a 
presença. João e Dácio, obrigado novamente. Contamos com a sua 
vinda sempre que possível. Bom dia a todos. 
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