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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Um bom dia a todos. O nosso presidente não 
vai comparecer hoje, então eu vou assumir a presidência e já informo a todos que eu 
tenho um compromisso particular, dentista da minha filha, às 09 horas eu vou ter 
que sair e o professor Paulo Bonilha vai assumir a presidência a partir das 09 horas.  

No pequeno expediente a primeira notícia que vamos chegar... Vai chegar a pouco 
aqui é o direito tributário atual, acaba de ser publicada... Os associados vão receber, 
portanto ainda dentro do ano este que é o volume n° 28. Como já se tornou... Como 
se tornou praxe, a revista agora se tornou semestral, o conselho editorial tem 
procurado, agora, trabalhar muito com a uniformização, com a padronização nos 
trabalho, inclusive número de páginas, citações, etc., a revista caminhando mais, por 
conta do sentido da qualificação como... No Qualis da Capes, para que os artigos 
também nesse sentido sejam mais bem avaliados. Eu acho que vou dispensar a 
leitura do índice, até porque todos os associados recebem as revistas, acredito que a 
partir da semana que vem já estará disponível aqui mesmo no instituto, aqueles que 
quiserem receber a revista, sem que seja pelo correio, conversar com a Eloíza. Hoje, 
eu não sei se ela tem estrutura para poder entregar hoje, já que ela está recebendo as 
revistas, então eu peço só que deixem para a outra semana para pegar os seus 
volumes porque é o tempo de ela poder... Do ponto de vista administrativo se 
organizar para poder entregar os volumes das revistas. Mas de qualquer modo 
informo que conseguimos cumprir o nosso calendário e ter a revista em tempo.  

Ainda no pequeno expediente mais algum comunicado? Bom, então com relação... 
Entrando nos temas do dia, o 1º tema que eu vejo... Registrar a presença do professor 
Lucas Bevilácqua, o nosso Lucas que, afinal de contas, foi nosso pesquisador no 
instituto e que hoje em dia é professor na Universidade de Brasília, e que nos visita 
na qualidade de professor da UNB, por isso mesmo pedi que ele participasse aqui da 
mesa, nessa qualidade.  

Entrando na pauta, eu vejo como 1º tema a natureza jurídica da receita com 
reintegra fase de solução de consulta número 195/2012, da 9ª região fiscal, quem 
apresenta o tema foi o Dr. Salvador Cândido Brandão, que tem a palavra.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, a questão do reintegra, que foi criada o ano 
passado pela lei 12.546; vem sendo objetivo de críticas aí de alguns empresários 
porque, para variar, o governo não tem recursos para efetuar os pagamentos desses 
créditos que até 30 de setembro não estavam em 10 bilhões, isso relacionada apenas 
a seis ou sete empresas. E a consulta... Então no ponto de vista tributário, que é o 
que interessa aqui, a dúvida sempre era o seguinte: qual é a natureza jurídica da 
receita com reintegra? O reintegra tem um antecedente similar, se não é similar, se 
não é idêntico, é igual, quer dizer, igual mais forte do que idêntico, eu acho que ele é 
até igual ao antecedente que foi o decreto lei 491/69, que instituiu o crédito prêmio 
de IPI de exportação. Na época, e até hoje se discute muito, discute não, discute-se o 
crédito, né, o direito de crédito e, lógico, as consequências jurídicas tributárias dessa 
receita, porque muitas empresas ainda estão em juízo para obter o crédito prêmio 
daquele período que foi em estabilizado em 1990, pelo Supremo Tribunal Federal, 
mas tem muitas ações em fase de execução, então o assunto ainda rende bastante 
coisa.  

A natureza jurídica do antigo crédito prêmio, ele era de um adicional da receita de 
exportação, isso foi criado, foi estipulado pela receita, em um parecer normativo de 
1972, que foi bastante criticado pelo nosso colega Hiromi, né? A receita dizia o 
seguinte: vocês sabendo contabilizar a receita, vocês têm o benefício adicional, porque 
a receita de exportação, naquela época, era isenta no imposto de renda, né, não tinha 
a contribuição social sobre o lucro e a receita era do imposto de renda. Então, como é 
que se fazia a contabilização? A receita do crédito prêmio, que era 15% sobre o valor 
das exportações, ia para a conta de receita, além disto, a manutenção do crédito, que 
ainda hoje é permitido, mas eu nem vou entrar nessa questão, a manutenção do 
crédito bem contabilizada, assim, quando entrava a mercadoria você lançava toda a 
mercadoria como custo, em seguida faria o lançamento de IPI a recuperar a receita. 
Você neutralizava a despesa com a receita, mas só que você tinha uma receita maior 
para efeito do cálculo do lucro de exportação, não é? E assim foi indo e naquela época 
nós não tínhamos PIS, não tínhamos Cofins, né, e só tínhamos esse imposto de 
renda, e veio até este momento. Essa consulta 195/12, se você quiser recuperar, 
João, facilita um pouco por gentileza, porque eu para [ininteligível 00:06:50] ela é um 
pouco longa. Enquanto ele vai localizado, o professor Ricardo, ele não está presente 
hoje, eu gostaria até que ele tivesse presente, ele fez um parecer ao Décimo Simpósio 
de Direito Tributário da IOBE, na época em que vigorava o art. 132 da Lei da SA, 
dizendo que a subvenção para investimento não passava por resultado e a subvenção 
para custeio passava por resultado. Como essa norma foi revogada, eu não sei se o 
parecer que ele deu, na época, ainda mantém dentro dessa estruturação jurídica, e 
ele considerava a receita de um outro crédito que ainda também vigora como 
subvenção não receita, portanto não sujeita ao PIS e ao Cofins.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, é essa mesma, mas só está com a emenda, né? 
É. Então eu leio. Basicamente o seguinte: a consulta, ela considera a receita do 
reintegra como uma subvenção, então essa já é a primeira questão que nós vamos 
discutir. Dentro desse quadro, ela até acerta na questão do imposto de renda das 
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, porque se ela diz que é subvenção, 
então, as empresas de lucro presumido não pagam o PIS e Cofins, porque não têm 
receita, é uma receita extraordinária, não é uma receita operacional, enquanto não 
houver a nova lei, que já está numa minuta, que rola por aí dizendo que todas as 
receitas serão objetivo do PIS e Cofins, mas por enquanto está prevalecendo à regra 
que tem aquele artigo... O § 3º do artigo 1º, da lei 9718(F), foi revogado, não é? Então, 
ele considera PIS, que não é receita de PIS e Cofins para as empresas de lucro 
presumido, mas para as empresa de lucro real, sim. E joga também a receita toda 



como não operacional no lucro presumido sujeita à alíquota de 25% direto, não é, e a 
contribuição social sobre o lucro também 9% direto, porque é uma receita que eles 
consideram não operacional. Então, e tributação de PIS e Cofins nas empresas 
tributadas pelo lucro real.  

Eu vou ler: “O valor apurado do regime de reintegração de valores tributários, 
reintegra, pode ser objeto de ressarcimento em espécie ou de compensação com tributos 
administrados pela Receita Federal, nos termos da legislação específica, este é o valor 
apurado no reintegra compõem a base de cálculo, no regime de apuração não 
cumulativo dá contribuição para o PIS/Pasep do último mês do trimestre em que a 
apuração do valor se reportar e não compõem a base de cálculo no regime de apuração 
cumulativa”. Ok?  

Esse é o... Primeiro é a tributação porque eu já desconsidero, segundo uma coisa 
gravíssima, é a tributação considerar como o fato gerador... Está certo, tudo bem, 
mas não que você não aproveitou o 1º trimestre ainda de 2012, porque está 
calculando, porque está em dúvida, e dizer que o fato gerador é o último dia do 
trimestre a que se referir. Quer dizer, nós temos cinco anos para fazer esse tipo de 
crédito, e vai ser considerado como receita do trimestre em que ele ocorreu, isso é, 
né? Muitas empresas até fizeram uma... Uma provisão ativa, já oferecendo como 
receita, mas está com acumulado 10 bilhões, antecipar... Quer dizer, é um incentivo 
às avessas, você dá e cobra imposto antes, não recebe e por aí vai. Essa questão do 
imposto de renda do fato de eles dizerem que o fato gerador do PIS é o último dia do 
mês, o trimestre em que a apuração do valor de reportar, é uma coisa que precisa ser 
reexaminada, porque ela... Significa dizer o seguinte, com eu tenho uma resposta 
dessa mesma superintendência, que você vai ter que fazer a retificação do seu 
balanço para o 1º trimestre, para pagar os impostos, com acréscimo, né? Porque se o 
fato gerador é lá, vai ter que pagar o PIS e o Cofins como um acréscimo de multa e o 
imposto de renda e contribuição social sobre lucro também. Tudo mais da consulta, 
ela gira em torno disso, ela fala... É a mesma resposta para o PIS, à mesma resposta 
para Cofins e no imposto de renda da pessoa jurídica ela fala: “O valor apurado no 
regime tem natureza de subvenção corrente para custeio ou operação que sofre 
incidência do IRPJ, no período a que se referir a sua operação, se o regime de 
reconhecimento da receita aplicável for um regime de competência, ou no período em 
que ocorrer a compensação ou ressarcimento de seu regime de reconhecimento de 
receita aplicável for regime de caixa. É claro que é só para as empresas de lucro 
presumido, porque as empresas de lucro real não... Não tem... Bom, pode até optar 
pelo... Aquele pacote fechado de PIS e Cofins, né, de... Mas só para variações 
cambiais, né, para reintegra não tem essa opção, então as empresas de lucro real 
deverão pagar o imposto de renda com base no trimestre a que se referir. Bom, então, 
qual seria a natureza jurídica do reintegra? Nós temos três ao longo desses 45 anos e, 
felizmente, eu tive a oportunidade de acompanhar todos eles, né, desde o seu início, o 
decreto lei 491 é igual à situação do reintegra, é exatamente igual, a gente usa, pode 
usar semelhante, mas não é semelhante, é lei igual, porque ele é um incentivo dado 
sobre o valor das exportações. Ora, se durante tantos anos, apesar das [ininteligível 
00:13:35] contrário, se entendeu que o crédito prêmio calculado, por fora, como é o 
caso do reintegra e do crédito prêmio, era um acessório das exportações, não há 
porque o reintegra não ter a mesma natureza. Então, o que ele seria? Ele seria um 
valor adicionado às exportações, vai ser tributado pelo imposto de renda? Vai. Vai 
tranquilo. Vai ser tributado pela contribuição social sobre o lucro das empresas, de 
lucro real? Vai. Lucro presumido, né, tem uma série de discussão. Vai ter tributado. 
E como adicional do imposto de renda, perdão, do adicional das exportações, ele está 
com imunidade de PIS e Cofins, porque se ele é um acessório e ele integra a receita de 
exportação, toda a receita decorrente de exportação direta, tem imunidade 



constitucional de PIS e Cofins, por esse ângulo. Pelo segundo ângulo, a própria lei do 
reintegra, ela diz numa alteração que foi promovida pela lei 12.688, diferente do que o 
crédito prêmio, ela é mais forte do anterior decreto lei 491. Por quê? Ela diz 
exatamente assim: o crédito prêmio de exportação, do decreto lei 491, foi considerado 
pela jurisprudência, um incentivo financeiro. Até havia uma discussão quanto tempo 
de prescrição e ficou... Alguma jurisprudência dizia que, inclusive, o Fisco podia 
investigar durante 20 anos, porque na época o código civil dava 20 anos, né, para 
prescrição das coisas que não fossem tributárias, não é, então tinha 20 anos, porque 
ele era um crédito financeiro. O reintegra já tomou esse cuidado, ele diz, pela lei 
12.688, que da natureza tributária é o reintegra, o § 14, se não me engano, ele diz: é 
dada a natureza tributária ao reintegra. Segundo, o reintegra é para fazer a 
reintegração a reintegração, eu vou repetir, reintegração significa a restituição, 
significa ressarcimento, qualquer outra coisa desse tipo. Reintegrar é restituir o 
estado anterior, né? O que é reintegrar? Reintegrar... Tal. Então, se é isso... E ele diz, 
claramente, como a gente não sabe quais são os tributos que estão sendo 
recuperados, para efeito de contabilidade pública e para efeito até de... E sabendo 
que a maior parte dos resíduos tributários, contidos nos custos das empresas, eles 
sabem disso, são os custos de PIS e Cofins que eles não permitem o crédito no regime 
não cumulativo e, no outro lado também, no regime cumulativo, eles dizem que... E é 
o mesmo percentual, 1,65% para o PIS e 7,60% transformado num percentual, não é, 
de 100%, para o Cofins. Então, essa é a restituição que se faz de PIS e de Cofins, a 
contabilidade pública é debitada na conta de PIS e na conta de Cofins. Ora, se isso é 
para valer, então a contabilização disso tem que ser como recuperação de custos, de 
tributos residuais, e tem muitos. Todas as empresas têm custos de publicidade, que 
não dá crédito, ela tem custos com comissão de vendedores, que não dá crédito, tem 
dezenas de outros custos que a gente vê por aí todo dia falando, né, que a empresa 
conseguiu uma liminar, mas... E outros não vão conseguir, etc., dezenas. Mas 
realmente ele em razão, a lei quando falou que maior parte dos custos residuais tem 
outros, [ininteligível 00:17:28] e etc., mas o que tem mesmo é PIS e Cofins. Ora, se é 
isso, o art. 53 da lei 9.435/96, diz que toda a recuperação de tributos, não é, não se 
faz incidência, exatamente, do PIS Cofins, e... Então, pelos dois caminhos que a gente 
seguir, eu acho que o caminho mais adequado, seria eu seguir o caminho de 
exportação, de ser agregado à exportação, mas também se for o caso, eu posso adotar 
o critério de ser uma recuperação de custo; nós temos inclusive um ato declaratório 
25 de 2003, que ele diz claramente, a recuperação de tributos, não enseja a 
tributação de PIS e da Cofins, base, art. 53 da lei 9.430/96. E então, eu gostaria de 
ouvir esse... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Brandão, eu vou me permitir aqui discordar de você 
completamente, viu? Pelo menos na sua fundamentação, mas não nas conclusões. 
Eu acho que a solução de consulta está certa. Eu vou ler aqui a legislação. É a lei 
12.546. Ela diz assim: “Art. 2. Pessoa jurídica produtora, que efetue exportação de 
bens manufaturados, poderá apurar valor para fins de ressarcir resíduo tributário 
federal, existente na sua cadeia de produção”. Quer dizer, ela cria um sistema de 
ressarcimento de um resíduo tributário. Essa é a justificativa, é a motivação. Aí vem o 
§ 1º do art. 2 e diz: o valor será calculado mediante aplicação de uma percentual, que 
pode ser de 0% a 3% sobre a receita de exportação de bens produzidos no Brasil. 
Então, isso é uma forma de apuração do valor, é uma metodologia de cálculo. Poderia 
ser de 0% a 3% sobre os custos de produção, de 0% a 3% sobre as despesas de 
salários, ela foi calculada sobre a receita de exportação. E aí vem o § 4º e diz: como é 
que você vai receber esse dinheiro? Você vai receber mediante compensação de 
tributos devidos ou mediante cheque. Você solicita o ressarcimento, a Receita Federal 



emite um cheque para você. Então, a meu ver, o que existe aqui é uma doação que o 
poder público está fazendo para o exportador brasileiro de manufatura, para 
incentivar a exportação, ele justifica isso dizendo que está recuperando, está 
ressarcindo um resíduo tributário apurado no processo produtivo de exportação de 
produtos manufaturados, mas na verdade o Governo Federal, o poder público está 
concedendo uma doação. Sendo doação, isso aí tem natureza de subvenção. Como é 
uma subvenção que não é condicionada a ampliação das instalações, geração de 
novos empregos, não é condicionada a nada, simplesmente é uma doação, pelo fato 
do contribuinte exportar, isso é uma subvenção corrente. Como subvenção corrente 
está sujeita a incidência do imposto de renda da CSL; e o PIS e Cofins, não, não 
porque isso daí não tem natureza de receita, porque sendo doação é uma mera 
transferência patrimonial e não uma receita, um acréscimo patrimonial.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, você não discordou completamente porque eu 
disse exatamente isso. Não há incidência do PIS e Cofins.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, é como eu disse, concordamos nas conclusões, mas 
na fundamentação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vocês permitem que eu discorde de ambos? 
Ficamos na maior graça. Veja... João, por favor, deixa projetado aí. Eu acho que nós 
não podemos desprezar o que o legislador disse expressamente sobre o que ele estava 
fazendo. Ou seja, ele está ressarcindo, isso é o art. 1º aqui, dizendo, o que ele está 
fazendo, ressarcindo parcialmente ou integralmente o... Com é que é o nome? O 
resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção. Ou seja, ele é 
legislador, e ele é legislador. Cria um modo de cálculo global, total, único possível, 
razoável para saber qual é o tributo que houve na cadeia anterior. E ele toma esse 
cuidado não sem razão, porque se ele lhe desse uma subvenção para exportações, 
como disso o João, certamente esse sistema teria o mesmo insucesso de outras 
subvenções para exportação, que já houve no Brasil. Ou seja, iria diretamente ferir 
compromissos internacionais no Brasil, eu me refiro, especificamente, ao acordo de 
subsídios e medidas compensatórias, assinado no âmbito da organização mundial do 
comércio. Então, se isto for um subsídio, como diz o João, certamente é um subsídio 
contrário aos tratados internacionais assinados pelo Brasil. Por isso o legislador 
cuida de dizer: isso não é um subsídio, isso se justifica como mero ressarcimento, 
porque o mesmo acordo de subsídios e medidas compensatórias autorizam que se 
ressarçam os tributos internos incidentes sobre produtos exportados. Então, existe 
uma natureza legal para esse pagamento. Por isso, Brandão, eu não consigo, eu não 
tenho como contrariar esse texto legal sob pena de eu considerar contrário aos 
compromissos internacionais. E se é um... E se for um ressarcimento, a sua segunda 
contabilização, Brandão, é a única aceitável a dizer: olha, eu tive um custo, eu estou 
sendo ressarcido de parte desses custos e o debate passa a ser como todo tipo de 
ressarcimento, se ressarcimento de custos é receita ou se pode ser lançado 
diretamente a conta de custo, ele sabe que a Receita Federal tem aquela postura de 
dizer que ressarcimento seria receita. Então, a melhor discussão no âmbito do PIS e 
Cofins estaria nessa natureza, posso lançar diretamente a custo ou a receita? Eu 
teria alguma... Assim, embora eu tenha simpatia pela ideia de lançar diretamente a 
custo, eu, pessoalmente, acho, Brandão, que lançar a custo é necessário que eu 
identifique cada um dos custos, ou seja, um ressarcimento de custo próprio, ele tem 
que ser identificado para cada custo qual é o ressarcimento que eu tenho do custo. E 
esta fórmula legal, dada pelo legislador, não permite que eu identifique qual é o 
custo, qual é o produto, quanto, por exemplo, desse ressarcimento se refere a custo e 
quanto se refere ainda estoque, um mero ressarcimento de tributos direto, que daria 
essa contabilização que você propõe que lance sem ser receita, eu teria que identificar 
qual é, a que ressarcimento se refere. E como esta fórmula vem total do ponto de 



vista contábil, eu me sentiria com uma dificuldade de lançar diretamente como 
redutor de custo algo que eu não conheço qual é o custo individualizado, ou seja, eu 
tenho para mim, desculpe discordar de ambos, que eu não tenho como lançar a 
custo. Então, vamos de novo. Não vejo como subvenção. Por mandamento legal. 
Porque se for subvenção, eu contrariei ao MC, eu tenho um outro grau de 
preocupação se for uma subvenção. Parece-me que isso tem naturezas legal de 
ressarcimento de custos, e do ponto de vista contábil, e eu não estou aqui... Eu 
certamente não quero discordar, eu vou aprender com o Brandão, questão(F) de 
contabilidade, eu não tenho nenhuma formação contábil, mas eu teria uma grande 
dificuldade em justificar um lançamento diretamente a conta de custos, sem 
conseguir identificar qual é o custo. Eu tenho uma barreira aqui. Talvez você possa 
argumentar assim: mas se o legislador disse que é ressarcimento do custo, eu trato 
por um mandamento legal, mas teria que ser por esse caminho tentar sair como 
ressarcimento de custo. Para mim o problema maior é esse, como é o ressarcimento 
de custo, que eu não identifico qual é o custo? Essa é a questão da falta de relação 
me parece a barreira que vai ser enfrentada. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Brandão, a palavra. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só continuando com essa questão é o seguinte: é 
óbvio que pela transparência contábil, e também não importa para efeito de 
incidência de PIS e Cofins, a forma como a empresa contabiliza, ela pode contabilizar 
como ressarcimento de custo ou com receita, se ela entender que é receita, ela vai 
buscar lá na rubrica própria e vai colocar na base de cálculo. É evidentemente que 
pela transparência contábil é muito interessante ou é até importante que tenha uma 
rubrica dizendo ressarcimento reintegra do lado da receita, para mostrar para os 
acionistas ou mostrar para todo mundo quanto foi de... O valor do ressarcimento do 
reintegra. Mas também não veria dificuldade nenhuma, mesmo porque o § 14... O 16, 
dessa mesma lei alterada, ele diz: ressarcimento de PIS e de Cofins, então, você pode 
criar uma subconta genérica de todas as contas, praticamente vai... Não precisa estar 
citando exatamente qual a conta, mas 99, né, subconta 99,  recuperação de PIS e de 
Cofins, não é? Isso é perfeitamente possível. Mas o mais adequado é colocar 
recuperação de custos, reintegra-reintegra do lado da receita, né, porque realmente é 
mais uma visualização contábil, é o que hoje se busca nas transparências dos 
balanços, mas isso não transforma a receita em receita só porque eu coloquei no lado 
esquerdo do balanço. O fato de eu colocar isso como recuperação de custos “facilita” 
apenas a locação do fato contábil à norma, porque o § 14, se você puder baixar um 
pouquinho João, do art. 3º... Não, esse não, o segundo mesmo. § 14. Aqui, né, ele diz: 
as pessoas jurídicas... Não, é esse mesmo. Então é o 11, desculpe. No § 11 não tem... 
Sobe o 10º, por favor. As pessoas jurídicas que tratam poderão requer ao reintegra... 
Não? Ok, ele dá natureza tributária? Não, está faltando, viu. Ah, 12.688, está certo.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Enquanto isso, o Hiromi tinha pedido a 
palavra. Depois o Brandão volta.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu concordo inteiramente com a solução de consulta. Porque eu 
acho que aí é um subsídio. Porque a lei não está dando para todos os produtos 
exportados, está para determinado produto que quer incentivar, então, não é 
recuperação de custo. Agora, qualquer nome que se dê na lei, tudo que volta o 
tributo, é crédito presumido, aí nesse caso de reintegra, é um crédito presumido 
também. Agora, tem caso de crédito presumido, que não é receita nova. Um dos 
casos, por exemplo, é crédito presumido de ICMS quando a empresa renuncia o 
crédito efetivo. Então, nesse caso até o montante do crédito efetivo não é nova receita, 
porque ele está renunciado o crédito efetivo e está aderindo para crédito presumido 
que é um pouquinho maior, essa parte que é maior, é uma receita nova, é tributável. 



Só que no caso de lucro presumido, PIS e Cofins não é tributável, mas no caso real, é 
tributável. Agora, outro caso que, por exemplo, que é realmente não é nova receita, é 
aquele crédito presumido de PIS e IPI para recuperação de PIS e Cofins, porque nesse 
caso aí, só a empresa no regime de cumulativo que tinha esse direito, então o 
produtor, exportador que exporta uma mercadoria, que está no lucro presumido, ele 
tem um crédito presumido 5,37%. Agora, no lucro real não tem direito porque ele já 
tem crédito efetivo em 9,25%, que é muito maior. Então, nesse caso também, esse 
crédito presumido de IPI para ressarcimento de PIS e Cofins é o lucro presumido, não 
é receita, é simples porque ele todo... Ele não tem crédito efetivo, então ele está 
substituindo. Eu acho quando a empresa adquire produtos agropecuários de pessoa 
física, também tem crédito presumido porque todo PIS e Cofins que a pessoa física 
pagou no insumo, a empresa adquiriu isso, não tem direito, então cria um crédito 
presumido. Agora, fora desses casos, toda vez que tem crédito presumido, se não tem 
isenção, é tributável. Então, no caso de inovar auto, que foi criado lá, nesse caso, tem 
na lei, trouxe expressamente que esse crédito é isento de imposto de renda de pessoa 
jurídica, contribuição social sobre o lucro e PIS e Cofins. Então, está dito lá. Então, se 
no estiver isenção expressa, nesse caso, eu acho que é um crédito presumido, que é 
uma nova receita, porque não está dizendo, recuperando qual [ininteligível 00:33:17]. 
E se desse para todos os produtores, né, que exportam, aí talvez até mais, não 
escolheu determinada [ininteligível 00:33:28], então, não é, determinado produto, 
então, queria apenas incentivar esses produtos, então me parece que aí é subsídio, 
então eu não acordo. Eu acordo inteiramente com a solução de consulta, sabe? 
Agora, no caso de contabilização, porque para contabilizar receita de exportação, a 
legislação, ela manda aplicar taxa cambial do dia do embarque, sobre o valor em 
moeda estrangeira exportada. Então, eu acho que não vai poder adicionar mais esse 
crédito presumido, porque eu acho que não é... Não é receita de exportação. Agora, 
para lançar como redução de custo eu não concordo, porque para ter redução de 
custo tem que identificar qual o [ininteligível 00:34:31], inclusive pelo o cálculo, né, o 
montante do tributo recuperado. Então, eu concordo inteiramente com a solução de 
consulta.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bianco, faz favor.  

Sr. João Francisco Bianco: O Hiromi lembrou muito bem a questão da lei 9.363, 
aquele crédito presumido de IPI para ressarcimento de PIS e Cofins. Quando foi 
editada essa lei 9.363, houve exatamente essa mesma discussão há época, porque se 
discutia se aquisições de produtos de pessoas físicas poderiam integrar a base de 
cálculo ou não do crédito presumido de IPI, porque que se dizia é: bom, se eu vou 
ressarcir um custo tributário, eu tenho que ressarcir um custo de uma operação que 
houve de imposto. No caso de aquisição de produtos de pessoas físicas, não há 
incidência do imposto, porque a pessoa física não paga PIS e Cofins, então, logo, na 
aquisição de mercadoria de pessoa física, eu não posso integrar a base de cálculo do 
crédito presumido. E o governo, a Procuradoria da Fazenda sustentava que esse 
crédito presumido não tinha natureza de... Tinha natureza de ressarcimento de 
custo, exatamente, e que as aquisições de pessoas físicas não podiam integrar a base 
de cálculo e que se fosse subsídio, se fosse subvenção estaria contra o tratado da 
OMC, o governo brasileiro poderia ser penalizado, apenado pela a OMC por adotar 
um subsídio de incentivo à exportação. Esse argumento foi utilizado ad terrorem, em 
todos os processos lá no Carf, inclusive, na época, o secretário de políticas do governo 
foi aos jornais dizendo: “olha, nós vamos ser sujeitos, submetidos a processo na 
OMC, por causa... Se a gente considerar isso como subvenção, como subsídio, isso 
não é subsídio”. Mas no final, o Carf acabou entendendo que na verdade era uma 
subvenção e o próprio STJ confirmou esse entendimento, porque se entendeu que se 
fosse um ressarcimento, uma devolução de um custo teria que estar identificado qual 



é o... Qual o valor que foi... Que estaria sendo objetivo de ressarcimento. E na 
legislação, da 9.363, havia uma previsão genérica de cálculo, era, justamente, a 
aplicação do percentual de 5,37% sobre as aquisições, ou seja, não havia necessidade 
de haver a comprovação do valor que foi efetivamente pago para que aquele valor 
fosse objetivo de ressarcimento. Era um ressarcimento geral, e por ser, justamente, 
calculado de forma genérica, sem necessidade de comprovação do valor efetivamente 
pago, é que se acabou entendendo que aquilo tinha natureza de subvenção. Parece-
me que aqui é exatamente o mesmo caso. Daí porque eu concordo com o Hiromi, e 
concordo com a solução de consulta, isso aqui é uma... Efetivamente é uma 
subvenção.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: João, na verdade quando eu disse que nós tivemos 
durante 45 anos, 13 espécies de incentivo a exportação, esse era um deles. Mas o que 
você falou não tem nada a ver com essa consulta. Porque veja você. O que o Carf 
decidiu, inclusive, dizendo que, jurisprudência pacífica, que o os produtores 
industriais teriam direito a esse crédito aí. Quer dizer, agora, uma vez obtido esse 
crédito, reconhecido, qual é a natureza jurídica dele para efeito de contabilização sem 
insidio de PIS e Cofins? É diferente. Havia duas discussões: 1º, eu posso considerar 
as compras de produtores? O Carf disse: pode. Aí perguntaram novamente ao Carf: 
eu posso excluir da base de cálculo do PIS e Cofins? O Carf disse: pode. Por quê? Tem 
até um relatório ou um acórdão que foi relatado pela nossa colega aqui, não é, não 
está presente. E tem dezenas acórdãos cuja expressão é no sentido de que se tratada 
de recuperação de custos, não é, e, portanto, não há incidência de PIS e de Cofins, 
tá? Isso está sacramentado no Carf, não é? Aquele que era uma forma genérica, não é 
nem um cálculo tipo IPI por dentro, né, é por fora, como é o caso aqui. Eu só... Agora 
veja o seguinte: nós estamos no presente. A Receita Federal tem uma resposta na 
página dela, porque muitas empresas que tem a Befiex ainda têm o incentivo do 
cálculo do lucro de exploração, e ela responde... Pergunta número 360. Não, a data 
de embarque, não. O lucro oriundo de exportação de produtos manufaturados, com 
exceção do lucro de exploração é decorrente de exportação incentivada, Befiex, 
sujeita-se à mesma tributação pela alíquota tal. Devem ser adicionados a receita 
bruta, devem ser adicionados a receita bruta o crédito prêmio de IPI decorrente da 
exportação incentivada, Befiex [ininteligível 00:39:52], instrução normativa 5178, ato 
declaratório normativo 1981. Eu tenho toda essa legislação aqui. Então, ele está 
mandando adicionar isso na receita bruta de exportação. Ora, se ele está mandando 
adicionar isso na receita bruta de exportação das empresas que têm Befiex, ela vai ter 
um benefício do imposto de renda. As outras não, as outras vão ser tributadas pelo 
imposto de renda, pela contribuição normal. Agora, a questão da tributação sobre o 
PIS e Cofins, não. Porque seu ela é uma receita de exportação, por aquele 1º 
argumento, não é, está imune. Pelo segundo argumento, nós temos aqui... Eu só vou 
dar uma lida rápida sobre a questão do [ininteligível 00:40:47]. Não se incluiu na 
base de cálculo da contribuição os valores relativos ao crédito presumido do IPI, esse 
aí. Esse que você fala, João. Não se incluiu na base de cálculo de contribuição, os 
valores relativos ao crédito presumido do IPI, a aplicabilidade do princípio da 
razoabilidade que tem fundamento na análise normativa afastando condutas 
contrárias a você que não estabeleça relação... Não. A hora que eu quero pegar o que 
interessa não aparece, mas tem um outro aqui. Créditos outorgados de ICMS 
também. Assim chamados créditos outorgados de ICMS... É outra. Mas também diz 
que não há incidência de PIS e da Cofins.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, enquanto o Brandão localiza a 
documentação, na verdade, nós estamos verificando aqui, parece, uma questão de 
Befiex, claro subsídio à exportação, claro o valor dado a mais; clara complementação 
de receita de exportação. Com outra que tem uma natureza de restituição. O João 



diz: existem esses dois no sentido. O Brandão diz: existem esses dois, outro sentido. 
Não, porque a Tereza parece ter dito, segundo o que o Brandão relatou aqui, 
reconhecido que haveria ali um ressarcimento não sujeito a PIS e Cofins. Não, mas é 
que... João, com todo respeito a... Enfim, a decisões, e nós estamos aqui para discutir 
também decisões, se for o caso. Não me parece um argumento forte suficiente você 
dizer: “porque eu não qual é o ressarcimento um a um, e supera de natureza de 
ressarcimento”, ou seja, o legislador tributário quer me parecer pode, sim, utilizar de 
aproximação, ou seja, uma apuração indireta do valor do tributo. Nós temos 
apurações indiretas em todo o sistema, todo ordenamento jurídico, vive de apurações 
indiretas, ou seja, é muito comum que o ordenador utilize o que a gente chama Proxy. 
Proxy é o caminho, é o índice suficiente, confiável o suficiente para que eu chegue 
àquilo que eu não tenho como apurar. Ou seja, dada a realidade de que eu não 
tenho, eu não tenho como apurar a tributação que possa ter surgido durante a 
cadeia, e não tenho, no entanto, eu legislador quero que esse valor, que efetivamente 
foi recebido, seja devolvido, eu legislador tenho que me valer de um Proxy para que eu 
chegue àquele valor. E o Proxy utilizado é a receita de exportação. Não... Ou seja, por 
meio da receita Proxy, nesse sentido, eu consigo saber qual teria sido o montante de 
tributação. É razoável, não é razoável, seria um outro âmbito de discussão se haveria 
um melhor Proxy, é uma questão de proporcionalidade, que eu poderia discutir. Em 
princípio, eu até vou dizer, me parece razoável. Parece-me razoável admitir que haja 
uma suficiente relação entre o quanto eu exporto e o quanto eu posso ter de tributos 
embutidos nos meus custos. Suficiente relação, não é exatidão, até porque a exatidão 
se tornou impossível. Exigir a exatidão é tornar viável o desejo do legislador de 
restituir esses tributos existentes. Então, penso eu, que o legislador pode decidir pela 
restituição, e que ao decidir, ele deve buscar o melhor critério possível para essa 
restituição. O legislador toma essa decisão, busca um critério que salvo o melhor 
juízo, é o melhor critério possível, e não me parece válido, eu negar a natureza 
jurídica daquilo que o legislador tomou como decisão exigindo que ele faça algo que 
lhe é impossível. Porque sendo certa essa posição da jurisprudência citada pelo João 
é dizer: Sr. Legislador, o senhor não pode restituir os tributos incidentes a cadeia 
produtiva. Uma vez cobrados, eles são definitivos, não são passiveis de restituição. 
Aquilo que está no MC, que é a possibilidade de o senhor restituir os tributos 
incidentes da cadeia, o senhor não vai fazer, porque eu jurisprudência, eu juiz acho 
que o senhor deveria codificar. Doravante, o senhor pode utilizar método direto de 
apuração. Todo método indireto será questionado. Todo ordenamento jurídico que 
utiliza métodos indiretos o tempo todo nós temos Proxies, nós temos... Todo 
ordenamento jurídico brasileiro é baseado em Proxies, e aproximações razoáveis. 
Pouco são os casos que nós temos um valor direto. Salvador, eu estou cada vez mais 
convencido de que a sua segunda posição, a ideia de que isso é uma restituição, um 
ressarcimento, que assim quis o legislador, assim determinou o legislador, e assim 
deve ter tratado. O Salvador tem a palavra. O Salvador tem a palavra. Bom, então ele 
cedeu para o João.  

Sr. João Francisco Bianco: Só uma perguntinha rápida. Então, Schoueri, você 
então... A luz da sua linha de raciocínio, você concluiu, então, que no caso da 9.363, 
aquelas operações, aquelas compras de mercadorias, que não foram submetidas à 
incidência do PIS e Cofins, não poderiam então integrar a base de cálculo do crédito 
presumido de IPI. Porque elas não foram submetidas à incidência do imposto, então, 
logicamente os que não houve incidência do imposto, não pode ser... O governo não 
pode devolver um valor de imposto que não foi pago. Logicamente na aquisição de 
compra de mercadorias, de pessoas físicas, não poderia integrar a base de cálculo do 
crédito presumido?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Brandão responde.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa aí é fácil, né, João, você sabe disso, inclusive 
você mesmo que deu o argumento para o conselho de contribuintes decidir a favor 
dos contribuintes. Porque embora a pessoa física venda o produto agrícola dela para 
a indústria, agroindústria, exato, ela pagou o PIS e Cofins do custo dela lá no 
[ininteligível 00:47:56], diz o Proxy, que o Schoueri está falando, resolve essa questão, 
está certo? Então, quando ele compra trator, compra adubo, semente, ele paga PIS 
Cofins, está certo? E ele, como é que ele recupera isso? Ele não recupera. Ele passa 
esse custo para a fase seguinte, ele incluiu isso no custo e no preço de venda. Esse 
foi o argumento que vocês usaram, o escritório de vocês defendeu isso aí. Então aqui 
eu estou com o acórdão... O acórdão 1.301-00-571, ele fala assim: o crédito 
presumido do IPI instituído pelo art. 1º da lei 9.363/96, por recuperação de... Por 
representar recuperação de custos deve integrar no resultado contábil fiscal das 
pessoas jurídicas, tributado com base no lucro real. Até aí, tudo bem. Recuperação de 
custos. E pode ser... É necessário... Prossegue aí a nossa colega, né? É necessário, 
neste ponto, determinar a natureza jurídica do crédito presumido do IPI sobre as 
operações de exportação são comumente protegidos da incidência tributária, em 
especial, das contribuições sobre o faturamento. Entretanto, o valor do produto a ser 
exportado encontra-se em geral afetado pela tributação excedente das etapas 
anteriores a sua posição e circulação. A discussão sobre a natureza desses créditos 
não é nova e tem gerado manifestações não uniformes. Com a devida venda dos que 
pensam diferente, [ininteligível 00:49:25] corrente, que entende que se trata de 
recuperações de custos incorridos anteriormente, ainda que por presunção legal.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O número do acórdão, por favor, para 
registro. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É o acórdão 1.301-00-571 da 3ª Câmara, 1ª Turma.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Da nossa conselheira Maria Tereza? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso. Bom, eu acho que a outra questão que ficou... 
Talvez o professor Hiromi possa dizer. Não, eu vou perguntou para o senhor 
exatamente isso. Essa questão nós vamos discordar sempre, né? Porque você o livro 
de 1982, você já criticava o parecer normativo 71 e 72 e, lógico, você está muito 
coerente, quer dizer, não mudou nada desde lá, está sempre assim. Mas tudo bem. 
Mas essa questão do fato gerador, a lei fala que você tem cinco anos, a própria lei fala 
que você tem cinco anos, e você... E dizer que o fato gerador é o trimestre a que se 
refere, realmente aí... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Aí é outra... Desculpe, antes de passar para 
o Hiromi, aí, Salvador, eu discordo integralmente de você. Ou seja, não é a questão de 
regime de caixa. À medida que eu possa; que eu tenho o direito de me creditar hoje, o 
fato de que eu tomo crédito amanhã ou depois de amanhã me parece relevante, ou 
seja, no final do trimestre surgiu o direito por competência, eu tenho que lançar, e 
não há mais qualquer óbice legal ao lançamento do crédito, faltou somente lançar, se 
for essa questão. Só um pouquinho, Hiromi, responder, por favor. Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu queria perguntar por que se isso daí for recuperação de 
custo tributo, por que na lei escolheu só aquele determinado produto e não todos os 
produtos exportados? E... Não, deixa eu terminar. E por que esses produtos que de 
grande receita de exportação, por isso que em um ano, já virou... Já teve crédito de 
bilhões de reais, que o governo não devolveu. No caso de crédito presumido de IPI 
para ressarcimento de PIS e Cofins tem mais de 50 bilhões que o governo não 
devolveu até hoje. Mas isso aí eu acho que é marketing do governo, porque esse de 
reintegra, por exemplo, é um ano, já acumulou crédito de bilhões, não é, e o governo 
não está devolvendo. Então, eu acho... Agora, essa questão de fato gerador, eu acho 



que pelo regime de competência, tem que reconhecer. Agora, se for lucro presumido, 
ele pode escolher regime caixa, mas nesse caso aí do reintegra não tem nenhum lucro 
presumido, é só grandes empresas, porque escolheu determinados produtos para... 
Então, para mim é subsídio, porque não é possível dizer que vai recuperar tributos 
incidentes sobre aquele produto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Espera um pouquinho, não é subproduto, é 
por exportação. Não é isso, reintegra? Ou seja, ou seja, veja o seguinte, aqui é uma 
coerência com a aplicação do princípio do destino, então, somente no caso de 
exportação é que eu vou exonerar, e me parece completamente inconsistente. Agora, 
se o valor... Não, isso, agora, se o valor, como diz o Hiromi, é tão alto, aí é uma outra 
questão que não me parecia ser o objeto, que é completamente distante, é dizer: olhe, 
o Proxy está errado. Ou seja, essa aproximação ultrapassou o razoável e não existe do 
ponto de vista de contas, ou seja, um outro tipo de discussão de dizer que sob o 
manto de uma restituição, o que eu tenho é verdadeira subvenção já que o valor é 
absurdo. Mas veja, eu só quero dizer o seguinte: é um outro tipo de discussão, é uma 
discussão de dizer... Porque não quer me parecer que é perfeitamente possível que o 
legislador utilize de um Proxy de exportação, e que aplique o percentual como esses. 
Agora, uma discussão que não era até agora presente, que é uma adversa é: aquele 
que olhando o valor dos créditos ponha em questionamento dizendo: o legislador aqui 
ultrapassou a razoabilidade, ou seja, já não é mais uma aproximação indireta o que 
eu tenho é um presente escondido, o que eu tenho é uma subvenção. Mas eu insisto, 
seria um outro padrão de discussão possível, mas um outro padrão de discussão que 
é discutir a razoabilidade da aproximação indireta. Como eu disse, a aproximação 
indireta é válida no ordenamento, agora, sempre ela estará sujeita ao questionamento 
se disser, haveria um modo mais adequado para se chegar ao número mais próximo 
da realidade. Mas é outro padrão de discussão. Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade essa questão é mais um problema do 
governo do que dessa questão, porque o governo, quando fez o decreto 7.633, e não 
são poucos produtos não, se você pegar a lista é quase a inteira, viu? Só tira os 
produtos lá não tributados, aqueles lá do capítulo 02, mas o resto, a maioria todos 
estão. E o governo sabe por classificação fiscal no Siscomex, ele tem esse controle, ele 
sabe quanto representaria 3% do valor das importações de casa classificação fiscal. O 
que está acontecendo é que o governo não tem dinheiro para pagar. Muitas empresas 
estão compensando. Agora, o fato do governo não pagar, porque não quer, porque 
não tem dinheiro, porque cria um monte de embaraço para os contribuintes, não 
quer dizer que não está razoável. Porque a lei fala que pode ser de 0% a 3%. Eles 
fixaram em 3% e com base nas exportações do ano passado, eles sabiam quanto ia 
representar esse valor. Muito fácil, é só dar um clique lá no computador da Siscomex, 
lá aparece. Então, não há nenhum problema, pode ser calculado é claro; a empresa, 
infelizmente, essas empresas grandes, que estão com esse crédito, porque tiveram 
problemas com a economia este ano, estão com prejuízo, então não têm imposto de 
renda para compensar, né, exportam muito, não tem PIS e Cofins, então fica um 
crédito acumulado mesmo. E eu queria dizer a respeito desse parecer normativo, 
lembrar, claro que é sempre polêmico, mas tem decisões do Carf, não é, João, você 
lembra disso? Dizendo o seguinte: todo o crédito que eu tenha contra o governo, eu 
posso diferir o pagamento do imposto de renda da contribuição social até o momento 
que ele realmente me pague. Então, eu não posso pagar imposto de renda 34% com 
imposto de renda e contribuição... E mais 10%, praticamente, de PIS e Cofins, tirar 
do bolso 44% e ficar com crédito acumulado cinco anos, né? Eu acho que é, 
realmente, a lógica do absurdo, não é razoável, pensar assim. Então, a jurisprudência 
do Carf contraria essa posição desse... 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tem uma outra discussão agora para saber, 
quando existe uma exceção ao regime de competência, nós sabemos, para vendas 
governamentais. O Brandao está propondo parece... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, tem jurisprudência, né? Tem jurisprudência a 
respeito do crédito de qualquer contribuinte contra o Fisco federal, ele só apropria a 
receita quando ele receber. É uma exceção do princípio da competência. Ele tem que 
lançar contabilmente como competência, é receita do exercício tal, mas ele faz e-lalur, 
tira da receita e só oferece a tributação quando efetivamente transformar isso em 
dinheiro, não é? E eu só... Só dizer, né, a questão... Que apesar do que você falou, o 
reintegra vai ser prorrogado, não sei se vai ser por 3%, mas que vai ser vai. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, é a questão se existem decisões ou 
não, eu volto a dizer, a decisão é bastante importante como informação, quando a 
gente citasse até os acórdãos, mas é bom lembrar que o texto da lei, pelo menos, não 
fala que no caso de qualquer crédito contra o governo seria regime de caixa, eu tenho 
no caso de vendas governamentais. Então, me parece... Embora eu goste, tenho 
simpatia extrema por essa decisão, por essa posição de dizer que seria regime de 
caixa, em princípio do ponto de vista jurídico, eu tenho um crédito disponível que eu 
posso utilizar nas minhas operações, que eu tenho direito de receber, inclusive em 
caixa, em cheque, então, eu poderia executar, eu poderia executar, se eu poderia 
executar, veja, eu poderia executar este crédito. Não me parece que eu possa negar a 
existência de disponibilidade. Acho possível que eu tente aplicar uma isenção, mas o 
texto que eu conheço de isenção não é tão amplo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isenção não, não é isenção, nós estamos falando... 
Eu quis dizer o seguinte: as vendas de mercadorias para o poder público, isso tem lei, 
não é? Agora, a jurisprudência do Carf é do sentido exatamente dos créditos fiscais 
não recebíveis, quer dizer, não recebíveis não; não recebido a tempo e fica, então a 
jurisprudência foi nesse sentido. Embora não exista lei sobre isso, porque tem a lei 
que quando há venda de mercadoria governamental, isso já está claro, é uma exceção 
a principio que estou cometendo(F), mas é receita de imediato. O que eu quis dizer é o 
seguinte: que já se discutiu no Carf várias vezes, eu não sei se é posição quase que 
cristalizada, mas é assim, o crédito de ICMS, que eu tenho contra o estado, que fica 
lá acumulado e o estado de São Paulo ou os outros estados realmente não devolvem. 
O crédito, esse crédito do reintegra ou qualquer outro crédito que eu tenha de IPI, IPI, 
que agora está acumulando muito crédito, eu só devo oferecer isso à tributação 
quando eu efetivamente receber. Essa a jurisprudência, não é a posição da receita 
federal, evidentemente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: É, o Brandão tem razão. Eu só não diria que é uma 
posição assim generalizada, depende do caso. Os acórdãos que eu me lembro, nesse 
sentido, o 1º deles foi um caso da Transbrasil que ganhou uma ação judicial, uma 
indenização muito grande, contra o Governo Federal, e demorou para receber, e o 
Fisco foi lá e autuou, nesse período em que ela tinha uma sentença transitada em 
julgado, só que ela estava na fila do precatório para receber, e nesse período a 
fiscalização foi lá e autuou. E ela se defendeu dizendo que não... Tinha o direito, o 
direito era líquido e certo, só que dada a insegurança com relação à data de 
recebimento, aos valores, em função de toda situação de fato ali presente, então o 
conselho entendeu que seria... Ele flexibilizou a aplicação do art. 43 do CTN e 
entendeu que só haveria incidência do imposto quando houvesse efetiva liquidação, 
efetivo recebimento daquele crédito. Depois eu me lembro de mais um ou dois 
acórdãos, só que eu não me lembro da situação de fato, e eu mesmo participei de um 
julgamento que era... Também não me lembro da situação de fato, mas esse 



precedente da Transbrasil foi lembrado pelo procurador, e na minha turma lá passou 
muito tranquilamente esse entendimento, foi seis a zero. Então, eu não diria que é 
um entendimento generalizado, mas dependendo do caso, os créditos em geral, não 
somente os créditos de natureza tributária, créditos em geral contra o poder público, 
eles têm o seu reconhecimento, seu momento da tributação, meio flexibilizado, sim. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi Higuchi. Bom, eu continuo 
acreditando que o art. 43 do CTN, não dá esta possibilidade. Assim, se você me falar: 
não, mas eu poderia... Do ponto de vista contábil, fazer uma provisão para devedores 
dos idosos, porque afinal de contas existe incerteza quanto ao recebimento, seria um 
outro tipo de discussão. Eu não consigo ver a diferença entre um crédito do governo 
ou um crédito também privado, que talvez seja difícil de receber, porque afinal de 
contas até essa empresa... Essa empresa... O meu devedor é daquele tipo de que devo 
não nego, pagarei quando puder. Vamos dizer que eu tenho uma empresa que deve e 
fala assim: vou pagar quando eu puder, mas hoje em dia eu não consigo pagar. E eu 
como empresário parceiro falo: bom, dada às circunstâncias, se eu insistir na 
cobrança vai quebrar... O meu credor vai quebrar e com isso ele não me paga. Então, 
eu acabo dando uma certa moratória, coisa como essa, uma decisão minha. Eu fico 
pensando, João, se você como conselheiro numa situação com eu acabei de 
descrever, em que eu num crédito privado falo assim: não, vou deixar para comprar 
mais tarde, vamos esticando isso com a barriga. Não é que eu vou assinar uma 
moratória, mas na prática, eu vou deixar, não prescreveu mesmo, tenho tempo, eu 
vou deixar para cobrar mais tarde, porque não é a hora de cobrar. Imagine que eu 
tomasse essa decisão, não, daqui a dois anos, eu tenho tempo, eu vou deixar esse 
camarada porque ele é “parceirão”, ele é aquele companheiro, entendo, eu vou deixar 
os dois anos. E desculpe-me, eu já vi isso acontecer na realidade, eu já vi empresas 
que fazem coisas como essa. Fala assim: se eu insistir na cobrança agora, eu não vou 
receber nada. Como eu sou um parceiro dele há muito tempo, eu vou ser parceiro na 
dificuldade, que amanhã eu vou conseguir receber isso, e pior, eu já vi receberem, 
que eu fiquei mais impressionado não foi com a decisão disso, foi a decisão mais 
tarde esse devedor foi e pagou. Mas concretamente, será que o Fisco federal ficaria 
comovido pela minha decisão de não receber naquele momento e de não executar? 
Porque, afinal de contas, não é a hora? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, Schoueri, Salvador. Schoueri, isso aí é uma 
questão, assim, empresarial. Agora, a administração é movida pelo princípio da 
moralidade. Ela não pode exigir que eu pague 44% de algo, que eu não recebi dela 
mesma, não é? Então, eu acho que o fundamento basicamente é esse, eu procuro 
receber, eu faço o pedido, não tem como protestar o Fisco, não tem como protestar o 
Estado, não tem como protestar a União. Tento receber, eles não me pagam e ainda 
querem receber 44%? Acho que aí o art. 37 da Constituição fala mais alto, não é? 
Então, eu não estou diante de uma situação de provisão para devedores duvidosos, 
onde eu faço, eu tenho um interesse comercial, se eu sou banco, eu tenho que 
realmente verificar, não pagou, eu já tenho 60 dias, eu tenho que provisionar, isso é 
outra coisa. Aliás, é curioso, né, diz que tem... O banco que tem 80 pessoas para 
calcular, só para calcular provisão para devedores duvidosos, né, quer dizer que é um 
assunto realmente importante, né, alguns pode até deixar. Mas olha diante desse 
quadro de que eu tenha um crédito de 10 bilhões para receber, não tenho como 
compensar, já compensei tudo que é possível, faço o pedido e quero o cheque, não 
vem o cheque. Ora, o que eu vou fazer? Não tem essa de dizer que a outra parte, por 
exemplo, não é uma relação de direito privado, é uma relação de moralidade com o 
poder público, né? E o poder público vai querer receber de mim 44%? Eu prefiro não 
contabilizar. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A nova contabilidade resolveria essa 
questão, mas nós estamos ainda na época do RTT. Porque pela nova contabilidade, 
você não lançaria essa receita, seria outro caminho.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pelo contrário, agora teremos que lançar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe. Pela nova contabilidade, a 
situação como acabamos de descrever, em que eu já vejo que eu não vou receber isso, 
eu tenho tratamento próprio para isso, eu não posso lançar ativo os 10 bilhões. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, passa por resultado, mas você tem que fazer 
uma provisão e vai fazer uma baixa proporcional, né, contábil, tipo, quanto tempo vai 
demorar, cinco anos? Então, você vai baixar 20%, mas tem que contabilizar, tem. 
Passa por resultado, você pode até excluir do resultado por essas outras técnicas, que 
a gente tem de dizer: olha, eu só vou oferecer a tributação quando eu receber, mas 
para efeitos contábeis, eu já tenho. E faço um desconto porque realmente não tem 
juros, então, você tem que fazer cálculos [ininteligível 01:06:15] presente, isso é uma 
das normas contábeis, né, agora atuais, você tem que fazer o cálculo pelo valor 
presente, então, se eu tenho uma previsão que só vou receber dentro de cinco anos, 
tem que trazer o valor, e isso aí é perda, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O João Bianco tem outro assunto. Eu vou 
passar a palavra ao João e ao mesmo tempo pedi permissão para passar a 
presidência ao Paulo Bonilha, como havia informado, eu preciso me ausentar.  

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade é mais uma indagação aqui com relação a 
uma notícia, que foi publicada nos jornais essa semana, sobre uma decisão do STJ 
no caso de incidência de ISS sobre operações de leasing. Eu não li o inteiro teor, nem 
sei se está disponível o inteiro teor dessa decisão, mas queria perguntar se alguém 
aqui na mesa tem notícia ou se sabe mais informações. Brandão, você assistiu à TV 
Justiça essa semana, você viu os... Você pode relatar aqui como foi essa decisão? 

Sr. Salvador Candido Brandão: O STJ, eu não sei qual o horário que eles passam na 
TV Justiça, eu acho que não passa não. Mas eu fiquei muito feliz, né, porque eu sei 
que tem um colega nosso lá no Sul que faz gato e sapato, né, ele faz a lei para o 
município, ele diz que faz uma lei lá para que os bancos depositem o dinheiro, o 
município já saca, depois o município agora está dizendo que não tem dinheiro para 
devolver, é aquela coisa toda, né? E é uma discussão que realmente vinha 
preocupando muito os bancos. É uma decisão justa? Eu acho que não. Eu acho que 
realmente deveria ser fixado que o ISS tivesse, seja realmente pago onde acontece o 
fenômeno econômico, né, se a capacidade econômica de alguém que está em Santa 
Catarina de comprar um carro por leasing, por que ele vai pagar o ISS para São 
Bernardo do Campo ou para Osasco, né? Eu acho que realmente... Mas isso é um 
problema de política. Do ponto de vista, assim, de advogado, eu achei sensacional, 
porque realmente a gente está defendendo as empresas que estão localizadas aqui, e 
o STJ, 1º foi o baque de dizer que havia incidência sobre leasing, né, que muita gente 
estava discutindo o leasing seria uma locação e, portanto, não haveria, conforme a 
jurisprudência do Supremo, a incidência. O próprio Supremo disse: “Então, leasing é 
financeiro, é financiamento, é serviço, é fora da locação”. Então, aí foi a discussão de 
saber qual é o local do recolhimento. E o STJ parece que já agora firmou, realmente 
com efeito repetitivo, que o local de recolhimento é a sede da empresa onde fica a 
decisão de aprovar o financiamento, não é? Então, parece que isso já está 
sacramentado.  

[troca de presidência] 



Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. A nossa pauta já estava 
esgotada. Muito bom, eu vou dar a palavra ao nosso amigo aqui Bevilácqua para 
tratar... Pediu a palavra. 

Sr. Lucas Bevilácqua: Bom dia a todos. Brandão teve a felicidade aí de, em breves 
palavras, fazer todo um retrato panorâmico dessa questão da incidência do ISS sobre 
leasings. E o curioso, é a partir do voto pré-anunciado do ministro Herman Benjamin, 
nesse recurso especial afetado como repetitivo, que além dessa fixação... Que na 
fixação desse aspecto espacial da incidência do ISS, curiosamente, ele se atentou 
inclusive por um aspecto federativo, né, externando ali a sua preocupação com 
relação às próprias finanças dos municípios, que parecia ser mais uma medida de 
mais justiça interfederativa, o estabelecimento do aspecto espacial em cada município 
onde de fato tenha ocorrido ali o fenômeno econômico.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Eu tinha trazido para 
esta mesa apenas uma comunicação, e eu vou então aproveitando ainda temos 25 
minutos, eu vou lembrar que... E esse assunto aqui fica bem adequado ao do crédito 
do reintegra. O reintegra tem quantos anos? 21 anos. Não, o reintegra, mas o crédito 
vem lá de trás, o decreto federal 491.  

Orador Não Identificado [01:11:32]: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, eu sei, mas o problema todo 
do crédito nasceu lá atrás, e essa indefinição, então, o que eu quero chamar atenção 
é o seguinte: o poder público tem dificuldades, ele está preso a um orçamento todo 
ano, etc., quer dizer, para pagar créditos é um problema complicado. Tem verba, não 
tem, está previsto, não está previsto. Quer dizer, não é assim, o contribuinte tem o 
seu direito, eu quero o meu crédito, né? Então, é um negócio que ficou muito 
complicado. E nesta comunicação que eu ia fazer, e que é assunto conhecido de 
todos, mas são três tomadas de posição da segunda turma do Superior Tribunal de 
Justiça. E no tocante a direito de crédito, tem uma decisão da segunda turma, no 
recurso especial 1.327.755 do Rio de Janeiro, sobre as limitações temporais da lei 
complementar 87 do ICMS. A lei complementar fixa prazos e a decadência do direito 
do contribuinte em cinco anos não exerceu o direito, não vale. Então isso foi muito 
discutido, né? O princípio da não cumulatividade, não pode ser limitado, etc., lei 
complementar não... Então, esta decisão, eu considero muito importante porque ela 
diz o seguinte: o princípio constitucional da não cumulatividade por si só não permite 
o amplo e irrestrito creditamento relativo a material de uso e consumo ou a bens 
destinados ao ativo permanente das empresas. Precedentes citados, e aqui entram 
todos os precedentes, ou seja, é uma decisão da segunda turma há, portanto, uma 
consolidação desta posição, nesse sentido em que a lei complementar pode 
estabelecer prazos para o exercício do direito de crédito. Isto aqui por extensão é 
válido, né, para o IPI, para os demais dispositivos que tem guarda-chuva do princípio 
da não cumulatividade. Então, vejam que... Todos estão lembrados que esse era um 
problema seriíssimo, né, ou seja, o princípio é irrestrito, o poder público não pode 
evitar, não pode deixar de reconhecer. Tem que reconhecer, mas a lei complementar 
pode estabelecer limitações quanto ao exercício do direito. Então, esse dispositivo, 
que todos certamente já leram, parece-me muito importante. Os dois outros, da 
segunda turma são sobre o imposto sobre serviços. Aquela construção... Aquela 
discussão, que ficou muito polêmica a partir da lei complementar 116, ou seja, o 
valor das subempreitadas na construção civil e materiais utilizados em construção 
civil estão numa base de cálculo do ISS, esse que era o ponto, porque o decreto lei 
406, que regulamentou, primeiro, o ISS, tinha um dispositivo específico. As 
subempreitadas que já tivessem pago o imposto ficavam... Não integravam a base de 
cálculo, o que era muito importante para o contribuinte. Base de cálculo menor. E aí 



a 116 não repetiu um dispositivo dessa natureza, então ficou a polêmica vale ou não 
vale o dispositivo da lei 406? E o Superior Tribunal de Justiça disse que... E se refere 
aqui ao próprio Supremo, né, o STF, ao julgar o RE 603.497 de Minas Gerais, 
entendeu ser possível mesmo na vigência da lei complementar 116, uma dedução da 
base de cálculo do ISS do material empregado na construção civil. No mesmo sentido 
no RE tal, concluiu-se que a orientação adotada no recurso acima é aplicável aos 
valores das subempreitadas, pois o art. 9º do decreto lei 406, foi recepcionado pela 
constituição federal. Então é outra consolidação de jurisprudência, que põe fim a 
muita discussão, que houve, inclusive aqui na mesa, não é, muita e muitas etapas 
aqui esse problema foi discutido. A terceira é sobre a industrialização. A 
industrialização por encomenda está sujeita à incidência do ISS e não de ICMS. A 
prestação de serviço personalizado feita em conformidade com interesse exclusivo do 
cliente, distinto dos serviços destinados ao público em geral, caracteriza espécie de 
prestação de serviço que está elencada na lista de serviços da lei complementar 116 
de 2003. Dona Mara, não gostou desta última? É o problema da fronteira, né, entre 
os campos de incidência do ICMS e do ISS, né? E IPI, né, os três impostos indiretos. 
Vamos falar sobre isso?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Realmente, a mesma coisa da Mara. Mas não é 
surpresa agora não porque já conhecia.  

Orador não identificado [01:18:20]: Era o último degrau. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa questão de industrialização, principalmente da 
parte gráfica, realmente ficou meio assim, ainda está, ainda não está resolvida. É 
como dizem... O pessoal está falando que agora o PIS e Cofins vão ficar muito fáceis 
porque eles vão fazer igual ICMS. Está tão fácil, né? Está tudo... Olha vamos fazer 
exatamente igual ao ICMS, que funciona maravilhosamente bem. A gente sabe, né, eu 
até já comentei aqui, o ano de 1966 foi um ano da euforia, eu estava tão eufórico, né, 
que eu estava em formatura, e ia começar o ano de 67 com um novo sistema 
tributário nacional, o novo fundo de garantia, não havia mais indenização 
trabalhista. O mês de dezembro de 66 foi a glória, né, que eu li para caramba todas 
as coisas, eu falei: “Então, agora...” passou o Ruy Barbosa Nogueira fazendo parecer 
um atrás do outro, né, falei: “Que maravilha, tal”. Que vai estar tudo resolvido, né? 
Mas essa questão da industrialização da gráfica, olha, eu tenho para mim que 
realmente o ISS é residual, está na constituição que ele é residual, ele só incide não 
incide o ICMS. Se a industrialização está dentro do contexto do processo de 
comercialização e industrialização, aquela parcela de mão de obra ali é base de 
cálculo de ICMS. Claro que há uma grande discussão sobre essa questão, agora, pelo 
o que está escrito nessa decisão, parece que a encomenda foi para uso próprio, né? 
Se foi para uso próprio da gráfica...  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Diferenciar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Agora, é diferenciada, você pode ter uma marca, 
uma embalagem... Na verdade, o município, assim, de forma geral acaba arrecadando 
duas vezes, né, porque ele quer cobrar o ISS depois ele ter participação no ICMS 
sobre o preço da venda total do produto. Mas essa não é a questão. Eu tive uma... 
Ontem saiu no clipe da Aspim, foi publicado em algum jornal, uma decisão que vem 
sempre me atormentando, eu já tive esse problema. É o seguinte: a empresa gráfica, 
ela vai a juízo e deposita o dinheiro do ICMS, e na nota fiscal, ela destaca o ICMS. O 
cidadão usa esse crédito porque essa embalagem é produto intermediário dele, e dá 
sequencia ao processo de comercialização. O contribuinte, primeiro, ganha a ação, 
levanta os depósitos para ele. O contribuinte segundo toma um alto de inflação e 
perde aqui no TIT, né? Entrou com uma ação contra o fornecedor e o STJ disse: “Não, 
você não tem que discutir com o fornecedor, você tem que brigar com o Fisco, porque 



o Fisco tem que manter o seu crédito, porque naquele momento o crédito era 
legítimo”, não é? Veja só a que ponto a gente chega à questão da jurisprudência dessa 
questão do ICMS. Quer dizer, na verdade o fornecedor se beneficiou duas vezes, né, 
porque ele cobrou no preço e em seguida levantou o dinheiro. Isso já aconteceu. O 
nosso falecido, saudoso amigo Nelson Sugimoto, ele era advogado de gráfica e ele se 
divertia com isso, quando eu ficava nervoso com essa questão, né? Mas no caso de 
gráfica tem essa questão. Olha, eu acho que essa decisão gráfica, dizer que o 
contribuinte deveria sim voltar contra o poder público e não contra o fornecedor, está 
bom vai, mas estranha, né? Ele recebeu uma nota fiscal, ele foi autuado, perdeu no 
tribunal aqui, né, porque o crédito foi considerado indevido e o tribunal disse: não, o 
crédito naquela data era legítimo. A data que ele recebeu a nota e não foi informado, 
o crédito era legítimo. Estranho, né? Mas saiu ontem, quem quiser ter o acesso. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Lucas pediu a palavra. 

Sr. Lucas Bevilácqua: De certa forma, assim, eu até agradeço vir o tema ISS e ICMS 
na mesa. Mas ao mesmo tempo, vendo a presença da Mara aqui, inclusive, elogiando 
um trabalho dela publicado no RDTA 27, né, Mara? E ela teve a felicidade de abordar 
e indicar justamente a situação atual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 
ADI 4349, não é isso, Mara? E na ADI, o professor Marco Aurélio Greco apresentou 
um parecer muito feliz, onde ele coloca que aquela discriminação, que antes a gente 
tinha obrigações de dar ICMS, obrigações de fazer ISS, ele numa expressão, ele 
resume muito bem a questão, coloca como se houvesse obrigações de dar, que não 
houvesse um fazer, não é? E a Mara numa frase também resumiu muito bem, falou 
assim: “Como se a industrialização por encomenda não fosse para uso próprio”, né? E 
de fato, e aqui fazendo uma meia culpa, inclusive, nós verificamos que essa é uma 
discussão onde os estados meio que parecem não tão interessados em pleitear o 
exercício da sua competência tributária. E eu bem me lembro, tão logo quando o 
ajuizamento dessa ADI 4349, é a Associação Brasileira de Embalagens, não é isso, 
Mara? Eles conclamaram as procuradorias dos estados nos sentido de: olha, vamos 
ingressar como [ininteligível 01:24:06], né, justamente com vícios a fortalecer a tese, 
isso inclusive antes mesmo da concessão da cautelar. E os estados pareceram: ah, 
mas não... E curiosamente não despertaram tanto interesse, muito embora vozes 
como a minha, talvez pouca importância, mas despertar: olha, independente de bom 
ou mal, mal ou bem é exercício de competência tributária, então, o estado tem que, 
né, manifestar o exercício da sua competência tributária. E de fato conclui-se com as 
palavras da Mara, vamos esperar aí o que o Supremo vai falar. Muito obrigado.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Brandão com a palavra. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Mais uma vez. Porque é interessante essa questão 
da gráfica, porque a gráfica, os produtos gráficos figuram na TIT como se fossem 
alíquota zero. É claro se houvesse o efeito residual, quer dizer, realmente aplicasse o 
princípio que seria salve ISS, não haveria incidência de IPI naquelas operações em 
que o próprio estado diz que não há incidência de ICMS, portanto... Porque não é 
etapa de comercialização, mas o IPI consta lá como alíquota zero, uma série de 
serviços gráficos. Então, o que faz contribuinte? Ele sai fora do ICM, paga ISS, e paga 
ISS, no estado de Paraíba, que é 0,25%, né? E pede ressarcimento dos créditos de IPI 
porque é industrialização, e o Fisco federal para não ter coerência, porque diz que 
não há incompatibilidade em haver incidência de ISS e de IPI, o ressarcimento de 
crédito é legítimo, não é?  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Mara no meu tempo no tribunal 
coincidiu o início dessa discussão toda do ISS e ICM, ICM, né, não era ICMS, com a 
vulgarização e a utilização em grande escala das calças jeans, não é, que até hoje é 
um tipo de vestuário muito usado, não é? Naquele tempo estava começando e 



pegando. E, naquele tempo, essas calças, os fabricantes contratavam as gráficas para 
fazer o bolso traseiro aquela... Seria a marca da calça, a grife, né, da calça naquele 
tempo. Então, o que entendeu o Supremo? Essa atividade da gráfica só podia pagar 
ISS. Então, o que acontecia? Uma calça que ia para a circulação e consumo ficava 
sem crédito, ele pagava ISS, esse ISS não dava crédito. Então o contribuinte que saía 
prejudicado com isso, porque ele tinha que pagar sobre o preço da calça já incluído 
aquele acessório dela que estava preso à calça, e não tinha crédito para utilizar. Com 
a palavra... 

Sra. Mara Caramico: Não, e tem outras questões também, né, porque... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, essa foi uma que marcou 
assim, foi emblemática na época e dilema dos contribuintes, quer dizer, para a gráfica 
pagava 5% e o ICMS era de 17%.  

Sra. Mara Caramico: O grande X da questão também é a cadeia produtiva. Na 
verdade quem está comprando essa embalagem, ele quer agregar isso ao produto à 
cadeia produtiva e ter o crédito. Então, isso para efeitos de recuperação de tributos 
ou, vamos dizer assim, só pagar o tributo sobre o valor agregado, influi bastante, 
quer dizer, é um elemento preponderante. Então por isso muitas empresas, muitas 
indústrias que encomendam essas embalagens, elas preferem e querem, né, que a 
nota venha com destaque de ICMS, porque ela não se recupera de absolutamente 
nada de ISS. E por outro lado, isso é uma questão também de mercado de competição 
no mercado, porque aí a gráfica que fatura como ISS tem um preço diferenciado 
daquela que fatura com ICMS. Então, isso causa um outro problema no mercado 
também de competitividade, tudo isso. Agora, acho estranho quando foi proposta 
essa ADI, achei estranha a argumentação da ministra que diz que bula é uma coisa 
que não compreende o produto, né? Então, na verdade, a embalagem sim agrega o 
produto tal, mas a bula é alguma coisa descartável, né, então, não está dentro do 
produto. Então quanto à impressão, a impressos, vamos dizer assim, as embalagens, 
ótimo, tudo bem, a gente vai dar liminar, mas quanto a rótulos, a... Como fala? As 
bulas e etc., eu... Não, manual do carro, não, e o mais engraçado é que a bula é 
obrigatória, é uma questão legal. Como é que você vai vender um produto sem bula? 
Então só porque ele não está agregado, não aderiu ao produto, na verdade não tem... 
É uma coisa completamente independente. Eu concordo que quando você faz um 
produto que é específico, que é exatamente, só pode ser usado por aquele 
“encomendante”, ele tem uma personalização do produto, mas a gente tem que 
entendeu atividade gráfica e composição gráfica, como foi falado, quer dizer, como foi 
posto na lei, como uma atividade, a composição gráfica é uma coisa, atividade gráfica 
é outra. Então, imprimir é uma coisa, compor a arte gráfica é outra coisa. Então, a 
gente tem que entender, quando o legislador utiliza os verbos na legislação do ISS, e 
quando ele diz: a fotografia, é uma coisa, quando ele fala: fotografar, é outra coisa. 
Então, quer dizer, a gente precisa analisar a legislação no que ela tem de elemento, 
não podemos dizer que a atividade gráfica só porque é uma atividade, ela é igual à 
composição gráfica, são coisas distintas. E não é porque uma caixa de Colgate da 
caixinha da pasta de dente só serve Unilever, que aquilo vai deixar de ser um produto 
que integre a cadeia produtiva e que tenha a sua finalidade. Então, existem as zonas 
cinzentas, mas a gente tem que saber interpretar. Então, essa pelo menos é a minha 
opinião, eu espero que o Supremo até lá reverta esse tipo de posição, não é? 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem, meus caros. Temos 
apenas mais alguns poucos minutos. Pois não Hiromi. Está sem som. 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]. 



Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É, mas na verdade é praticamente 
impossível, né, você matematicamente estabelecer a carga total no imposto. Você tem 
uma aproximação, mas não uma... Não é verdade? Falaram em 36% aí, né, mas...  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: E tem que ser uma incidência na 
última operação, né, para você ter uma base cálculo que possa... Acontece com os 
impostos americanos sobre o havendo o que eles chamam rateio ... que é o imposto 
de vendas na venda final do produto, não é? Mas isso não tem no Brasil. 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não dá, não dá não. Muito bem, 
meus caros, então, eu vou encerrar os trabalhos na mesa de hoje, agradecer a 
presença de todos e na próxima semana estaremos aqui na quinta-feira. Será a 
última mesa do semestre, não é? Dia 13.  

 

 

 

FIM 

Eu, Nathália Toledo,  estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas 

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