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Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Prezados associados, estamos 
dando início aos trabalhos de hoje da Mesa de debates, e devido a um 
evento aí em São Paulo da Dialética, não temos a presença do nosso 
presidente Ricardo Mariz de Oliveira. Estou, portanto, aqui, chamado 
ad hoc para presidir e, portanto, vamos dar início aos trabalhos, que 
com certa preocupação, eu verifiquei que nós temos quatro itens na 
Pauta, mas não... como não estão, por estarem, com o Ricardo, dois do 
Ricardo, aí não está, que ele já estava conduzindo a discussão, e, 
portanto, vamos continuar os trabalhos contando com todos para 
eventualmente propor alguma coisa, um item qualquer, uma discussão, 
e o nosso... fazendo agora referência ao nosso professor Roberto Ferraz, 
do Paraná, que está aqui conosco hoje, mais uma vez. Pretende falar 
sobre alguma coisa? 

Sr. Roberto Ferraz: Nós temos aqui temas que já foram tratados ou 
não. Não sei. Eu li alguma coisa aqui de Lei Complementar 110, nessa 
dialética que acabou de chegar. 

Sr. João Francisco Bianco: Posso? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não. 

Sr. João Francisco Bianco: Dá licença... bom dia. Enquanto, talvez, o 
Roberto pense com mais calma em algum assunto, eu queria trazer um 



assunto para discussão, aqui, mais no sentido de comentar, é uma 
solução de consulta, é número 254/2014, da Cosit, ela trata de 
apuração do lucro presumido pelas empresas imobiliárias. A ementa 
delas diz o seguinte, as receitas decorrentes da venda de imóveis 
efetuadas por pessoa jurídica que exerça, de fato e de direito, atividade 
imobiliária, sobre a sistemática do lucro presumido, sujeitam-se ao 
percentual de presunção de 8% para apuração da base de cálculo do 
IRPJ, ainda que os imóveis destinados à venda tenham sido adquiridos 
antes de formalizar na Junta Comercial a inclusão de tal atividade em 
seu objeto social. Infelizmente, eu não consegui ler o inteiro teor da 
solução de consulta, mas me parece que a situação de fato, aqui, é a 
seguinte, a pessoa jurídica tinha um imóvel, era um imóvel de uso, aí 
ela decide vender o imóvel e aí, então, se ela vende o imóvel no regime 
de lucro presumido ela vai ser tributada, a alíquota de 25% do Imposto 
de Renda sobre o ganho de capital, mais 9% do lucro presumido sobre o 
ganho de capital fora o regime de presunção do lucro pelo exercício da 
atividade. Então, o que é que ela faz? Ela muda o objeto social, insere 
atividade imobiliária no objeto social, reclassifica o imóvel para estoque, 
tira permanente, coloca no estoque, e aí vende o imóvel como se fosse 
uma atividade imobiliária. Como se ela tivesse desenvolvendo uma 
atividade imobiliária. Isso é muito comum, de vez em quando aparecem 
uns clientes nos consultando se ele pode fazer isso. A todo rigor, isso 
daí é uma simulação, porque a empresa não exerce efetivamente a 
atividade, ela está dando uma adaptada, e ela numa situação como essa 
tem risco sério de ser descaracterizada a atividade imobiliária. Mas aqui 
a Cosit examinou um caso em que aparentemente, ou pelo menos aqui 
que consta da ementa é que a empresa exercia a atividade imobiliária 
de fato e de direito. Então, a empresa, de acordo com a situação de fato 
que foi examinada pela Cosit era um efetivamente uma empresa 
imobiliária, quer dizer, ela não era uma empresa imobiliária, tinha um 
imóvel, provavelmente, estava no seu ativo permanente, aí ela mudou o 
objeto social de fato e de direito, alterou na Junta Comercial e de fato 
passou a exercer a atividade imobiliária, provavelmente ela tinha outros 
imóveis, adquiriu outros imóveis, participou de incorporações 
imobiliárias, mas exercia de fato e de direito a atividade imobiliária. 
Provavelmente ela reclassificou aquele imóvel permanente para o 
estoque, e aí vendeu o estoque. E nesse caso, a análise dos fatos 
permitiu a conclusão de que a empresa poderia submeter aquele lucro 
da venda daquele imóvel ao regime do lucro presumido, alíquota 
presumida com base de cálculo presumida de 8% da receita, ainda que 
a imóvel tenha sido adquirido antes da alteração do objeto social. 
Então, veja, em tese, o que a Cosit está dizendo é que é possível. Em 
tese é possível. Agora, desde que a situação de fato permita essa 
conclusão, o que não se pode é simular a mudança do objeto social, 
simular o desempenho da atividade imobiliária após a mudança do 
objeto social, ou seja, o que vai definir aqui é a situação de fato, se for 
uma situação real, efetiva, em tese, é possível submeter a venda do 
imóvel ao regime do lucro presumido, ainda que o imóvel tenha sido 
adquirido anteriormente, o que não se pode é simular uma mudança de 



objeto social ou uma alteração, a inclusão de nova atividade a ser 
exercida pela empresa. Então, é a solução de consulta Cosit 254/2014. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Bom, João.... É, realmente, isso tem 
acontecido amiúde, principalmente nas empresas que tem imóveis 
próprios para locação, e elas, no contrato social, não puseram atividade 
de compra e venda, colocaram atividade imobiliária de locação de 
imóveis próprios. Ou, às vezes, tem uma atividade genérica imobiliária, 
mas ela pratica algumas coisas, então ela compra o imóvel, ou vezes até 
faz a permuta, que é outra situação, e vai para o ativo imobilizado, faz 
permuta, vai para o ativo imobilizado, com objetivo de locação, e um 
belo dia ela resolve vender. Então ela tem uma atividade imobiliária de 
fato, diferentes de alguns casos em que uma indústria quer vender um 
imóvel que vai colocar de atividade que também exerce atividade 
imobiliária para vender um único imóvel, é claro que nesse caso, 
embora, possa fazer isso, constar da atividade social, uma indústria 
pode também comprar e revender imóveis, que inclusive agora é 
rigoroso isso de acordo com a nova redação do art. 12 do Decreto 598, 
quer dizer, o que está no contrato social com o objetivo social faz parte 
da receita para todos os efeitos, o que não tiver fica como receita 
operacional, não operacional, mas tem uma diferença. E tem sido... 
essa pergunta tem sido realmente feita, muitas vezes, e exatamente 
surge no momento em que a pessoa quer vender. Então, até o Lacaz 
tem o livro sobre tributação imobiliária e existe um parecer antigo, 
também, que diz isso, que a empresa imobiliária, ela tanto pode ter 
estoque, como pode ter ativo. O ativo sujeito a depreciação, locação, e o 
estoque, não, fica lá disponível para venda. E pode haver transferência 
entre contas, a norma contábil permite isso, e de acordo com essa 
norma contábil e fiscal, a dúvida que se tinha era exatamente essa, não 
na aquisição, essa é uma coisa que constou dessa consulta, a dúvida 
estava assim, você deve proceder a alteração contratual antes de 
qualquer início de venda, quer dizer, você decide por a venda, não 
vendeu ainda, você quer vender, você tem atividade imobiliária de fato, 
você está exercendo um atividade imobiliária não de compra e venda, 
você altera o contrato social, põe um sub código lá no CNPJ direitinho, 
aí você inicia as tratativas de venda, você faz a transferência para um 
ativo realizado. A dúvida era essa, se o imóvel lá de trás podia ser feito 
assim. A norma contábil permitia, mas ficava na dúvida realmente, até 
o próprio Lacaz manifestou essa dúvida, que com essa consulta parece 
que ficou definido que é possível fazer a operação mesmo com o imóvel 
adquirido há muito tempo. Tem uma coisa ligada a essa questão do... 
deixa ver. Bom, por enquanto é isso. Me recordando eu volto. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Roberto Ferraz. Sobre essa questão, eu 
já vi uma situação intermediária que é bem interessante. Indústria 
antiga com área grande que era externa a cidade, foi se tornando 
urbano, ou seja, a cidade foi vestindo a indústria. A indústria foi se 
tornando obsoleta, o ramo foi se tornando cada vez pior e num 
determinado momento o cliente está endividado também 



tributariamente, o que eu faço? Eu acho que eu preciso vender o 
terreno para poder pagar os tributos e tal. E você olha e diz, olha, a tua 
atividade pelo visto não dá mais certo. É, mas tem um monte de gente 
querendo o meu terreno. Então penhore, encerre a sua atividade, 
porque você só está gerando prejuízo, na verdade está se financiando 
pelo não pagamento dos tributos, chega de aumentar o teu 
endividamento e mude de ramo, porque hoje a vocação da tua empresa 
é ser uma empresa imobiliária. Tinha uma grande frente para uma 
grande avenida, era o filé mignon comercial, era o da frente, só que a 
parte de trás era grande suficiente também para fazer um 
empreendimento, residencial, e realmente, mudou totalmente a 
atividade, isolamos aquelas dívidas, entrou lá no Refis estadual, federal, 
e mudou totalmente a atividade, mas o imóvel em si era aquele que era 
oriundo da atividade fabril mesmo, né? Então, de acordo que o 
problema está em ter a comprovação desses fatos, e que isso realmente 
seja efetivo, né, e vai fazer uma diferença de tributação, é realmente, e 
nessas situações quando o Fisco diz, ah, isso foi um planejamento 
tributário, não pode ser feito, ele foi feito só com a finalidade de poupar 
dinheiro, né? Pelo menos nesse tipo de situação eu diria o seguinte: 
olha, é claro que o enquadramento foi feito, porque eu tenho um regime 
menos oneroso, aliás, notavelmente menos oneroso que o outro, e eu 
posso fazer essa opção, porque é uma opção que você me dá. Quando 
você diz: ah, eu vou exercer um política fiscal, estabelecer diferentes 
alíquotas e vou induzir a atividade econômica, matéria de muito apresso 
do Schoueri, que não está aqui para falar, mas que poderia até dizer, e 
justificar com unhas e dente que assim deve ser, eu divirjo um 
pouquinho, mas no momento que o estado pega e exerce essa condição 
e estabelece uma alíquota muito mais baixa para uma determinada 
atividade e eu adiro a essa forma, eu o estou fazendo sim para usar da 
alíquota mais baixa e estou aderindo a uma política que foi estabelecida 
na legislação tributária. E estou aderindo inclusive mudando de 
atividade, porque aquela minha atividade eu só levo na cabeça o tempo 
todo, sequer consigo pagar os meus tributos. Puxa, eu vou mudar de 
atividade e vou fazer um negócio que pelo visto o estado está querendo 
fomentar, porque ele me acena com uma alíquota muito mais baixa, 
não vejo nada de errado nisso, só que tem que tomar um monte de 
cuidado, porque caldo de galinha... vê os passos, programar bem 
direitinho como é que é essa mudança, e aqui estamos falando de algo 
totalmente real e efetivo. Mas o curioso do caso é que é um imóvel 
único, não tem outro imóvel para fazer atividade, só tem aquele, mas 
realmente ele deixou de fazer a atividade anterior, acaba sendo, talvez, a 
chave para dizer: não, realmente houve mudança de atividade. E, eu 
vou propor mais duas coisas ligadas a Cofins de imóveis, porque o 
tempo que eu, o Bianco me deu aqui deu para.... Eu vim no avião lendo 
a Dialética, eu não lembro se essa é a última ou penúltima, é a 
penúltima, é a 235, é um artigo sobre conceito de faturamento, a 
tributação de receitas advindas da locação de imóveis próprios pelo 
regime cumulativos de PIS/Cofins ao uso da Lei 12.973/2014. São dois 
autores, Emmanuel Abrantes, advogado em Belo Horizonte, e Luís 



Henrique Cunha Costas Alves, também, advogado em Belo Horizonte. E 
já vou colocar aqui as conclusões deles que são interessantes para a 
gente discutir. Eles sustentam o seguinte, que não tem Cofins e PIS, 
nem antes e nem depois da lei. Isso aqui é o típico trabalho de 
advogado, não sei, não tive tanta ocasião de aprofundar aqui na leitura, 
mas já vou colocando para discussão. Os fundamentos são resumidos 
aqui da seguinte forma: Antes da Lei 12.973 não haveria a incidência, 
porque, um, não se qualificar como receita de prestação de serviço e, 
dois, por não se referir a receita de venda de mercadorias, a recente 
decorrente da locação de bens imóveis próprios que não se contabilize 
ali então com o conceito de faturamento anterior à Lei 12.973. E depois, 
sobre a nova legislação, eles propõem o seguinte, um, não se qualifica 
como derivada de prestação de serviço, ou dois, que não se originar de 
venda de bens, somente haveria base legal para tributar as receitas do 
regime cumulativo, e no caso de empresas que tem por atividade 
principal a locação dos imóveis próprios. Então, estão defendendo aqui 
na lei nova, se a empresa tiver um imóvel locado e não for a atividade 
principal dela, não a integraria a base de cálculo de Cofins e PIS. É 
interessante e é o contraponto, não é? Este meu cliente aqui podia 
manter a atividade, falar: não, agora vou locar tudo isso daqui e não 
vou pagar nem Cofins e PIS, porque não é a minha atividade. Estou 
colocando sem opinar, só colocando para fazer mais um debate em 
torno, ao mesmo tempo. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É um assunto interessante, mas eu 
vou voltar um pouquinho no assunto porque eu me lembrei da hipótese, 
que é o seguinte, muitas vezes, quase ninguém, quando vai fazer uma 
operação de um imóvel grande, consegue vendê-lo à vista ou com 
dinheiro, em geral, no mercado imobiliário é como uma permuta, então 
a questão que fica é a seguinte, a empresa tem atividade como atividade 
imobiliária, ela tem um imóvel, vai querer fazer uma operação, mas vai 
fazer também através da uma permuta, que é muito interessante. E aí 
que fica a questão, no lucro presumido, quando um imóvel é transferido 
para o ativo realizável, que pode, quando ele faz a permuta, o valor da 
permuta é considerado como receita total, ele está aceitando, inclusive 
quem consultou queria essa situação. Mas é só para dizer o caso 
paralelo, então ele tem um imóvel num ativo imobilizável, tem uma 
atividade imobiliária, provavelmente, de locação de imóveis, mas não 
contemplava a compra e venda de imóveis, ele quer contemplar a 
compra e venda de imóvel, porque ele vai vender esse imóvel, mas em 
geral isso é feito através de uma permuta. Então, se ele colocar isso no 
ativo, ele vai realizar a permuta, ele está dentro desse regime de 
tributação, mas ele diz: puxa vida, eu não recebi nada e vou pagar 
tributo. Então é um ponto. Agora, se ele vai destinar o produto final às 
unidades recebidas em permuta para futura locação também, então, ao 
invés dele transferir para o ativo realizável, ele mantém o no ativo 
imobilizado e faz a permuta, porque a permuta de ativo imobilizado não 
gera a receita que a atividade imobiliária do ativo realizável revela. 
Então, esse era o paralelismo que eu queria fazer com relação a essa 



consulta da atividade imobiliária, tem muito caso que assim, eu sei que 
eu vou, eu tenho um imóvel, eu tenho um terreno, tem lá uma locação 
boa, mas agora pode-se construir um prédio, então aqui ele tem um 
valor excelente, e vou continuar locando, eu vivo de locação, né, a 
empresa vive, eu não vivo de comprar e vender, vivo de locação, por 
isso, então, tinha a atividade de compra e venda como atividade social. 
Aí ela põe, faz a permuta, mas aí tem oportunidade de fazer a permuta 
no ativo imobilizado. Quanto a essa questão que você trouxe, Roberto, 
realmente, veja você, antes da lei, e nós, hoje, por exemplo, é claro que 
o escritório de advocacia não pode ter como atividade locar imóvel, o 
escritório pode até ter um grande imóvel e locar, não é? A Ordem não 
gosta muito disso, mas pode acontecer. Nesse caso, você vai ter 
problema com descaracterização da sociedade, mas vamos admitir que 
você queira fazer uma locação, um escritório de advocacia, não é 
atividade, não consta do objeto social, porque a Ordem nem aceita isso. 
Aí você tem uma atividade paralela, você tem um atividadezinha de 
locação. Ok. Este valor, em tese, de acordo com a Lei 9.718 que é 
aplicável as atividades que estão no sistema cumulativo, realmente não 
é receita de PIS e Cofins, ainda, né, porque nessa parte não mudou, é 
receita fora da atividade, né, não mudou. Mas o STJ antes da edição da 
lei já dizia que quem exerce qualquer atividade com frequência, por 
exemplo, locação de imóveis, durante muito tempo, eu soube de um 
caso exatamente assim, toda a atividade que a empresa exercia 
frequentemente não precisava constar do contrato social, a receita era 
restrita, ela dizia: se não constar no seu contrato social você não vai 
pagar tributação, você não paga Cofins, mas você vai pagar o Imposto 
de Renda, 25 mais nove, né, contribuição social, sobre o total da 
receita, você tem um escritório de contabilidade, um escritório de 
advocacia, a sua receita é 32%, 15%, 25% e etc., mas sobre a receita de 
locação e sobre a receita financeira que a gente, às vezes, até aufere, 
você paga normal. O STJ disse não, não paga normal não, você vai 
pagar o Imposto de Renda e a contribuição social como receita da 
empresa no lucro presumido conforme, e vai pagar PIS e Cofins 
também, então isso tem a jurisprudência anterior a essa lei. Agora, a lei 
deu mais força para você argumentar que não incide, porque a Lei 
12.473 colocou, foi para pegar os bancos, né, Roberto? Todo mundo 
percebeu que os bancos estavam dizendo que aquela receita financeira 
que eles auferiram não é faturamento, então como você falou, o parecer 
está bem colocado, mas temos que ver todas essas nuances que estão 
envolvidas aí. Obrigado. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Querem ler o texto da lei, ou não? Esse 
aqui no art. 12. Só para ler o que é que... para ler o texto da lei de que a 
gente está falando, né? Então, conjunto é o seguinte: o art. 52 atribuiu 
uma nova definição pelo faturamento para fins da aplicação do art. 2º 
na 9.718, mediante remissão expressa o conselho de receita bruta 
previsto no Decreto-Lei 1.598/77. Então, o art. 52, a Lei 9.178 passa a 
vigorar com as seguintes alterações, art.3º, o faturamento a que se 
refere o art. 2º compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do 



Decreto-Lei 1.598/77, por sua vez, a própria Lei 12.973 altera o art. 12 
do Decreto-Lei 1.598 para ter a seguinte redação, art. 12, a receita 
bruta compreende, um, o produto da venda de bens nas operações de 
conta própria. Dois, o preço da prestação de serviços em geral. Três, o 
resultado auferido nas operações de conta alheia, e quatro, as receitas 
da atividade ou o objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas 
nos Incisos I a III. Eu acho que é esse que você disse que foi feito de 
encomenda para os bancos, né? Que a receita de atividade, que seja 
objeto principal de pessoas jurídicas não compreendidas no Inciso I a III 
que pega venda de bens, prestação de serviços e resultado auferido em 
operações de conta alheia que eu não faço ideia do que é, se alguém me 
traduzir depois eu agradeço. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É o contrário da conta própria, né? 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: É o contrário da conta própria, mas o 
que é que é isso? Isso aqui parece coisa de ladrão, né, o cara que opera 
a conta alheia deve ser ladrão, estelionatário, alguma coisa assim. Eu 
não sei o que é o nº 3. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É um termo contábil.  

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Certo. Mas é dessa redação que os 
autores aqui tiram a ideia. Ora, se eu tenho, eu tenho uma atividade 
qualquer, vamos dizer industrial, e obtenho receita de locação de um 
imóvel qualquer que eu tenho, estão dizendo, ora, esta receita não é de 
venda de bens, não é de prestação de serviços, não perde de operação 
de conta alheia, não é atividade objeto principal da minha pessoa 
jurídica, estão ele está fora dos quatro incisos não estaria sujeito à 
tributação mesmo no regime da Lei 9. Essa que é proposta deles, né? 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Vocês querem explicar 
a conta alheia e a conta própria? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, não. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Começar a explicar. 

[falas sobrepostas] 

Orador Não Identificado: É, é melhor o Brandão... 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, não. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Dá uma luz para a 
gente aí. 



Sr. Salvador Candido Brandão: Essas questões, né... 

Orador Não Identificado: É contábil, né? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Assim, é uma expressão antiga do 
Direito Comercial, vem desde 1850, né, e que para dizer assim, olha, 
nós não queremos excluir do ordenamento jurídico, tem operações que 
se faz dessa forma, basicamente em termos de consignação, quer dizer, 
você... não é por tua conta, trabalha por conta de terceiros, uma conta 
alheia, né, então é uma operação de compra e venda, basicamente seria 
a antiga... a antiga, não, não existe consignação comercial, existe a 
consignação industrial inclusive agora é permitido pela legislação 
estadual. Basicamente é isso, é para dizer que não são só aquelas 
operações que você pratica em seu próprio nome, você pode praticar em 
nome... você tem um rendimento ganho, isso é normal da atividade. 
Aliás, é um grande problema que se tem em Vitória, né, que as 
empresas de lá dizem que trabalham, que importam em nome de 
terceiro e, na verdade... 

Orador Não Identificado: Conta alheia. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É, mas só que não é, são eles os 
importadores. Tanto aquela história que nós já conhecemos de Vitória, 
né? Mas tudo bem, não é o caso que a gente está focando aqui, o está 
argumentando é para essa situação em que os bancos até disseram, né, 
no sentido de que a partir de agora assim, a receita deles passa a ser 
tributada, todo aquele, que eles estão discutindo desde 1999 com 
referência a questão de receita financeira, eles acham que essa lei veio 
dar suporte ao argumento de que anteriormente a 12.973 os bancos 
não eram tributados pela PIS e Cofins, porque eles estão no regime 
cumulativo, né, os bancos estão no regime cumulativo, pagam 4% de 
Cofins e 0,75% de PIS, então eles não queriam pa... não pagaram ou 
estão discutindo, provisionado, toda essa questão. Então o que eu tinha 
de... penso assim, às vezes, assim, especialmente no caso de lucro 
presumido havia, no lucro real não tem importância nenhuma, a 
situação é sempre igual, só queria. No caso, excluir a receita da base de 
cálculo do PIS e Cofins, mas no lucro presumido isso tinha mais 
importância. Por quê? Se você não tinha uma atividade, você não tem 
atividade, como diz, de locação, e você estava no lucro presumido, a 
Receita Federal tem que ver que você... 

Orador Não Identificado: Não tem PIS/Cofins. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Hã? 

Orador Não Identificado: Não tem PIS/Cofins. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Mas tinha Imposto de Renda sobre o 
total. Certo? 



Orador Não Identificado: Na receita. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, não.... Então, você tinha que 
balançar as coisas, você não podia querer as... porque quer ter as duas, 
colocar isso como receita e não pagar PIS/Cofins, essa é a questão. Aí o 
tribunal diz que isso, o fato de estar no contrato social, que era o que a 
receita observava, não tem a menor importância, basta que você tenha 
a atividade frequente, se você tem um imóvel e aluga por um ano, 
praticamente faz parte da sua atividade, né? Portanto, se estaria dentro 
da sistemática PIS/Cofins, a receita, e também vai pedir o benefício do 
Imposto de Renda e da contribuição social. No caso das empresas 
cumulativas, não cumulativas, fica essa questão ainda a discutir a 
partir de agora, se não tem a atividade, anteriormente não havia, não 
havia tributação, né... essa é mensagem que eles têm. 

Orador Não Identificado: Essa é a última Dialética, né? 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Essa é a penúltima. A última chegou 
ontem, a 335. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Quem mais? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Bom dia. Valdirene. Em relação a... 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É sobre o assunto? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: É sobre o assunto. Em relação ao 
banco, que o Brandão colocou, e até trazendo o tema, o tema Dialética. 
Quando você fala em banco num sistema cumulativo, por óbvio que a 
lei quis pegar os prédios, isso é muito claro, mas há outras receitas 
financeiras que pode se admitir que não sejam comuns à atividade 
bancária, por incrível que pareça, por exemplo, depósitos bancários, 
diferente de depósitos judiciais, que também são feitos na Caixa 
Econômica Federal para garantir determinada dívida, suspender a 
exigibilidade judicialmente. E isso, rende juros, né? Qual é o tratamento 
nesse caso a partir da lei? Eu poderia dizer aí que não é da atividade, 
eu poderia aí ter essa exceção à receita financeira na atividade 
cumulativa dentro dessa nova performance, e segundo, foi falado a 
questão, há polêmica, acho que isso ainda vai dar muito pano para a 
manga do que é objeto social, e até que ponto o que está no contrato 
social prevalece e o que é de fato, que as coisas têm que ser vistas in 
loco e nós estamos diante de, hoje é tudo eletrônico, in loco é coisa do 
passado. Agora ele vai dizer assim: eu sou da época que vinha uma 
pessoa, um fiscal, existia a pessoa do fiscal, né? Então assim, como se 
aufere, né, qual é a liberdade, qual que é o valor, quando eu posso dizer 
que aquilo passa a ser da minha atividade ou não, né? Se é uma 
operação só, se é ao longo de anos. E a lei não dá, não dá dicas disso. É 
só um comentário. 



Orador Não Identificado: Posso... 

[falas sobrepostas] 

Sr. João Francisco Bianco: Valdirene, você colocou uma questão 
interessante, mas não sei se você pensou no caso de banco que faz o 
depósito judicial para suspender a exigibilidade do que vai tributar. Mas 
nesse caso o banco está fora do regime de lucro presumido, e 
obrigatoriamente-- 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: E fora de PIS/Cofins. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, mas como ele está fora do regime 
do lucro presumido, obrigatoriamente ele está no lucro real, ele está 
no... você disse que ele está, realmente, ele não está no lucro 
presumido, ele também não está na não cumulatividade, mas ele está 
na 9718. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Agora, com a redação da 12.793. 

Sr. João Francisco Bianco: É, interessante, quer dizer, está no lucro 
real. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Excepcionalmente no cumulativo. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas ele... ele é um cumulativo meio 
estranho, né, porque ele tem uma série de reduções da base de cálculo, 
mas ele, realmente ele não está, ele está no lucro real, mas não está no 
não cumulativo, então realmente ele pode ter essa discussão sim. 
Agora, que não faz parte da atividade não faz, ele tem uma receita 
financeira que não é da atividade. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Viu, João, viu, professor. Bom, os 
depósitos judiciais de natureza tributária, na verdade, a Caixa funciona 
apenas como intermediária, ela recebe uma receita pela prestação do 
serviço... 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Do Tesouro Nacional. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Do Tesouro Nacional, porque quem 
paga os juros ao depositante ou a própria União, é a própria fazenda, 
porque ela que fica com todo o dinheiro, né? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: É. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Mas tem casos realmente que a... 

Orador Não Identificado: Não, a justiça estadual. 



Orador Não Identificado: A justiça estadual. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, a justiça estadual, no caso da 
justiça estadual a remuneração, o rendimento não é do banco, o 
rendimento fica-- 

Sr. Roberto Catalano Ferraz É do poupador. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É do poupador. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Não, poupador, não, do litigante. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, do... litigante, não, de quem tem 
que ser a... 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Não, esse... desculpe, eu acho que o que 
a Valdirene está colocando é o caso em que o banco está discutindo 
judicialmente um tributo, não é isso? 

Sr. Salvador Candido Brandão: É isso? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Isso. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Então o banco faz o depósito judicial na 
Caixa Econômica Federal para discutir. E aí o banco-- 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: E o dinheiro... 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: --tem uma receita de juros daquele 
depósito judicial. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Ah, mas aí seria regra geral, o que nós 
temos para os depósitos judiciais feitos com qualquer empresa. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Isso. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Qual seja, a receita só será 
considerada como receita no final do processo; e a receita financeira vai 
ter o tratamento que tem para todos, e se ela está no regime cumulativo 
com tal banco, essa receita é a receita financeira que o não cumulativo 
agora é tributado, mas ela é como, é igual a todo mundo. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas o que ela está dizendo é que não é da 
atividade. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, não é da atividade, é a receita, 
esta, sem tributação de PIS e de Cofins. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que esse é o caso. 



Orador Não Identificado: Essa é a discussão. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Estou colocando a discussão na Mesa. 
Porque a 12.973 mudou isso, Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, eu sei, mas veja, continua, quem 
estava na 9718 tem uma receita financeira hoje, ela paga PIS/Cofins? 
Não, não paga. 

Sr. João Francisco Bianco: O governo diz que não paga. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, não paga. Já estava excluído, o 
art.3º está concluído. Ora, se o banco, o corretor, etc. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Depende, você tem situações... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Candido Brandão: Se é regime, regime, né, se ele está no 
regime cumulativo, ele segue as regras do cumulativo. A regra do 
cumulativo é a receita da atividade da empresa, eu fazer um depósito 
judicial para discutir um tributo e tem uma receita financeira, não, é da 
atividade da empresa. Isso aí é uma receita financeira realmente não 
operacional. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Mesmo sendo banco? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Mesmo sendo banco, claro, o extremo é 
exatamente sendo o banco, né, porque ele tem uma receita... apenas eu 
iria falar, mas tudo bem. É o que banco em geral ele prefere provisionar 
contabilmente, mas não fazer depósito, porque para ele é melhor ficar 
com o dinheiro do que depositar na Caixa Econômica Federal, né? 
Professor, o senhor me permite, não sei se todos têm o mesmo 
problema, nós estamos aqui com um problema no IBDT. A Caixa 
Econômica Federal não aceita mais depósito judicial através de cheque 
ou TED judicial, e os bancos particulares, Itaú, Bradesco, não fazem 
mais TED judicial porque a Caixa joga todo o encargo em cima desses 
bancos. Então, como... se alguém está com esse problema e a caixa fala 
que não, eu continuo recebendo. Sim, eu continuo recebendo, mas 
como, só em dinheiro, e nem cheque administrativo eles aceitam. A 
informação que nós temos é essa. É só do Banco do Brasil, claro, eles 
são monopolistas, então os bancos particulares falam, não, vocês jogam 
os encargos para nós e vocês tem o monopólio do depósito judicial, 
então, se virem, né? É o que está acontecendo, inclusive nós aqui no 
IBDT estamos com problema de fazer TED, porque o banco não aceita. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Abre uma conta na Caixa Econômica. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É isso que eles querem. 



Sr. Roberto Catalano Ferraz: Resolve, é mais prático. 

Sr. Salvador Candido Brandão: A Val queria falar alguma coisa? Você 
ia falar alguma coisa? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Eu tinha outro assunto. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu entro na fila agora. Queria 
deixar uma questão, se acharem interessante. É a seguinte, vamos 
partir de um caso novo, os drones estão no campo de incidência do 
IPVA? 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Boa, hein. 

Orador Não Identificado: Essa é boa, hein. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Olha, modernizou, hein. Agora sim. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu estou entre especialistas na 
matéria, tenho direito de levantar uma questão dessa, não é? Se existe 
um campo de incidência que até hoje ficou extremamente, a meu ver, 
mal estudado, mal estruturado, foi do IPVA, até o Supremo Tribunal 
Federal entrou com a sua colher, e fez um negócio muito estranho, né? 
Ele diminui o campo de incidência à antiga taxa rodoviária única. A 
taxa não tem nada a ver com a taxa. Imposto sobre veículo automotor, o 
drone é um veículo automotor, e parece que em termos industriais vai 
ser uma coisa que vai ter uma evolução e ocupar um lugar significativo 
nas coisas que são valiosas, vai ser um objeto como o automóvel, daqui 
a algum tempo. Cabe a incidência do imposto estadual, IPVA? 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Eu entrei na fila pelo... 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Faz muito bem. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Eu conheço um pouquinho a decisão do 
Supremo, e tem mais de uma, mas eu acho que a mais recente é a mais 
relatada pelo ministro Cesar Peluso. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, Sepúlveda Pertence. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Sepúlveda. Enfim, eu não sei se ela é 
relatada pelo Cesar Peluso, o Cesar Peluso citou um artigo meu, a 
respeito desse assunto, que está numa revista Síntese, que agora como 
é que chama? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Estudos Tributários. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Isso, a revista é Estudos Tributários, só 
que ainda é da série antiga que é da síntese, e ali a questão que se 



discutia era com relação as embarcações. Especialmente o estado do 
Rio de Janeiro viu nessa fatia aí barcos, inclusive, muitos deles de 
absoluto luxo, de valores muito relevantes, só que vão pensar aí, estão 
pensando em lancha, iate, companhia, vão colocar navio nessa história, 
também, é outro veículo automotor de grande porte e grande valor, não 
é? E esse era o ponto em discussão, digamos que foi o antecessor do 
drone, e já tinha a sua relevância. Claro, pela leitura do dispositivo da 
Constituição que estabelece competência impositiva, o imposto sobre a 
propriedade de veículos automotores, eu normalmente chegaria também 
à conclusão de que haveria incidência. Primeiro que estamos diante de 
um imposto sobre patrimônio, não está levando em conta mais 
nenhuma outra circunstância muito frequente das pessoas comuns aí, 
enfim, eu não sei se por aqui brotou esse tipo de argumento, tinha 
alunada que dizia, ah, eu não tenho que pagar pedágio porque eu já 
pago IPVA para conservar as estradas. As alunadas achavam que IPVA 
era para conservar as estradas, não é nada que ver, é um imposto sobre 
o patrimônio, do mesmo jeito que o IPTU é o imposto sobre o patrimônio 
e o ITR é o imposto sobre o patrimônio, todos eles sobre patrimônio. 
Neste caso sobre patrimônio automotivo, veículo automotor. Então, eu 
não estou vinculado a qualquer outro tipo de circunstância a não ser 
simplesmente o de ter a propriedade daquele bem, para ficar sujeito ao 
pagamento do imposto. Então, o primeiro argumento a favor da 
incidência seria esse, que é o imposto sobre patrimônio, o cara tem 
aquele patrimônio que vai pagar. Normalmente ele tem matrícula em 
algum lugar, em algum porto, tem uma complicação para barco, avião, 
avião está na brincadeira também, é outro veículo automotor. Ele tem 
que ter matrícula em algum porto, mas não é difícil que eu faça a minha 
matrícula, por exemplo, no Panamá. E daí eu gero já também certa 
confusão, Panamá não tributa patrimônio. Esse é um dos motivos pelos 
quais a frota marítima do Panamá é extraordinária. 

Orador Não Identificado: Da Libéria. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Da Libéria, é outro, mais antigamente a 
Grécia, tinha navio que não acabava mais, não era porque foram todos 
fabricados pelo Onassis, é só uma parte fabricada por ele, mas a 
matrícula de um negócio que se move tem certa facilidade de fazer em 
outros lugares, né? Questão bastante relevante para os aviões, inclusive 
naquela questão da incidência ou não de ICMS, na aquisição dos 
aviões, regime de leasing, não leasing, que é a questão acho que 
principal da vida do Roberto Siqueira Campos, sócio do Ricardo, não é 
isso? Eu acho que a questão nº 1 dele foi essa. Mas o que nesse artigo 
eu explorei foi um pouco do histórico do tributo e é nisso que vai bater 
um pouquinho na tal da taxa rodoviária única que é o antecessor da 
existência da cobrança do IPVA. Não tem nada que ver o nome, o nome 
é esdrúxulo, taxa rodoviária única. De taxa, absolutamente nada, é um 
típico imposto sobre a propriedade de veículos automotores também. 
Mas curiosamente, pelo regime ali criado as coisas eram bem mais 
confusas na época em que se criou isso e se discutiu, até não se exigia 



esse tributo dos veículos que não transitassem em rodovia, somente 
daqueles que transitassem em rodovia. Concretamente os ônibus 
urbanos, os veículos terrestres sempre, os veículos urbanos, 
estritamente, não pagavam a tal da taxa rodoviária única, exemplo, 
ônibus urbano, ônibus urbano não era autorizado a circular em 
rodovia, acho que continua não sendo, porque não tem cinto de 
segurança, não assento para todo mundo, ou vai todo mundo em pé, ou 
vai muita gente em pé, não pode circular em estrada. Ônibus 
escolares... tinha uma série de veículos aí que não pagavam. E ali se 
notava realmente uma vinculação muito forte entre essa criação 
tributária e a competência fiscalizatória existente nos estados. A 
fiscalização, a mudança para o IPVA, ela ocorreu concomitantemente a 
entrega total da capacidade de fiscalização dos veículos aos estados e 
municípios. Esta taxa rodoviária única ela tinha certa vocação federal, 
por isso que ela estava vinculada à rodovia. É uma figura 
estranhíssima, mas, enfim, este fazia parte do histórico do tributo. E daí 
a fiscalização própria para navios e demais embarcações e, também, 
aeronaves, sempre foi, e seguiu sendo, federal. Então, é a raiz desse tipo 
de vinculação de capacidade de fiscalização da atividade e posterior 
criação do tributo é que se sustentou já muito lá atrás e depois acabou 
sendo a linha adotada pelo Supremo em homenagem a uma 
interpretação histórica dizendo este veículo automotor aqui a que se 
refere é o veículo automotor entendido como se entendia normalmente a 
época em que isto foi criado, e o que se sustentou foi que... o que se 
estendia como veículo automotor era o veículo terrestre automotor. Ou 
seja, o automóvel, o caminhão, o ônibus. Então, essa foi a interpretação 
que fundamentou essa decisão do Supremo. A prevalecer esta 
interpretação, a gente teria que eliminar os drones, os aviões e os 
navios todos-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: As embarcações. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: É, as embarcações. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Desde as pequenas até as 
grandes. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: É, desde as pequenas até as grandes. E 
ali se privilegiou muito realmente o que normalmente se entendia por 
isso. Realmente, o automotor aí foi visto como automóvel e suas 
variações. O Alexandre Pacheco está se inscrevendo também para falar. 
Eu vejo um paralelo de situações como estas, existem outras decisões 
do Supremo que levaram isto em conta. Eu vou passar a palavra aqui e 
depois eu lembro, eu vou lembrar de mais alguma em que esse tipo de 
interpretação foi levada em conta para dizer, olha, o que vale é o que se 
entendia normalmente como sendo aquele elemento que foi utilizado 
para a instituição do tributo. 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu peço ao Alexandre que pediu a 
palavra só um minuto para em complementação a essa exposição muito 
boa sobre o IPVA, o seu campo de incidência que ficou assim, o 
Supremo, a meu ver, não resolveu, e eu vou então contar a historinha 
que é o mais importante, como aqui a maioria, nesse tempo nem tinha 
nascido ainda, então deixa eu contar. Nos estertores do regime militar, 
portanto, anos da década de 80, quando foi criada essa emenda 
constitucional que criou o IPVA, o que é que acontecia, essa emenda 
trouxe esta colocação de ordem geral, veículos automotores, e quando 
nós tínhamos, como bem falou o professor Roberto, apenas uma taxa 
cobrada sobre veículos terrestres, então há aí, não se falava em barcos, 
nem em aviões, embarcações, etc., e agora o drone que é a novidade que 
está aí. Então... e como bem salientou o professor, trata-se de um 
imposto sobre o patrimônio, se alguém tem o seu patrimônio, um 
veículo, que acontece conosco no caso do IPVA, né, quem tem veículo 
tem que pagar, está no seu patrimônio o veículo automotor. Muito bem. 
Mas o que é que aconteceu naquele tempo? Os militares estavam para 
entregar, as Diretas Já, já estava na boca do povo, o movimento era 
grande, e os estados aproveitaram essa situação para pressionar o 
Governo Federal, como sempre, pedindo verbas, etc... Aí, por isso, é que 
essa Emenda Constitucional passou para os estados o IPVA. Mas aí 
ficou essa história e naquele tempo a historinha menor, a micro história 
é a seguinte, o Sepúlveda Pertence, nessa época, ele não era ministro do 
Supremo Tribunal Federal, ele era o procurador-geral do estado do Rio 
de Janeiro, e era defensor das Forças Armadas, aquele espírito do Rio 
de Janeiro, o Exército estava ali como sempre esteve e tinha o Quartel 
General, tal, foi para Brasília, mas ainda estava forte, mas o governador 
era o Leonel Brizola, o gaúcho que estava lá como governador, e quando 
saiu essa emenda, dizem que o Brizola falou, isso pode ser da imprensa, 
né, ele teria dito que ele ia cobrar o imposto dos aviões da FAB, os 
aviões militares, então ficaram em pé de guerra no Rio de Janeiro, e o 
Sepúlveda Pertence que era o procurador-geral, ele fez o pessoal dele, os 
advogados, pessoal competente lá, fez um parecer, um longo parecer 
fundamentado no sentido de que... não seria possível cobrar de aviões, 
porque era só terrestre. E o argumento principal era o seguinte, a 
matéria da aeronáutica era matéria do Governo Federal, portanto, não 
podia os estados cobrar de aviões um imposto. Ora, quando a questão 
chegou no Supremo, quem foi designado relator? Sepúlveda Pertence, 
agora, a época, juiz do Supremo Tribunal Federal, e ele mandou buscar 
o parecer e fundamentou com o parecer o voto e os outros 
acompanharam com votação unânime, no sentido de que estados não 
podem cobrar de aviões, nem de embarcações. O que acontece? 
Diminuiu o campo de incidência os veículos, automóveis. Os estados 
nem reclamaram porque, anos atrás, o automóvel parecia a única 
fortuna assim, alguma coisa preciosa de valor patrimonial, o automóvel, 
mas, como vocês sabem, a cobrança dos automóveis, o nível de, 
também, os estados estavam preocupados em ganhar dinheiro com 
ICM, então ficou um imposto pouco explorado, pouco fiscalizado, eu me 
lembro em épocas que o estado tinha perto de cinco milhões de 



veículos, no total, caminhões, automóveis e, etc. E o número, metade 
não pagava imposto, dois milhões e, quase dois milhões e meio não 
pagava imposto. Então era um imposto assim, secundário, mas na 
verdade é um imposto muito importante, ele atinge o patrimônio e com 
a vantagem de atingir bens que tem valor. É só pensar nos iates, é só 
olhar lá no Guarujá, aquela massa de iate sobre a água, quanto que 
não vale aquilo. E em outros lugares, outras empresas do estado, etc..... 
Então, agora vem os drones, né, como é que fica isso? Tentaram 
argumentar, mas não conseguiram até agora, parece que... e o governo 
que seria interessado nisso, é mais uma receita, entra mais receita, os 
estados ficam menos cobradores da União, etc... mas ninguém se 
preocupou até hoje com isso. Então, eu entendo que embarcações. 
Vejam bem, aí vem, não, mas e os aviões internacionais? Avião 
internacional é outra coisa. Os estados seriam sobre aqueles aviões que 
são obrigados a se matricular no território dele. Aí vem um e diz, não, 
mas essa matrícula é federal. E daí? O ICMS não incide sobre serviço de 
comunicações? Comunicações é um serviço federal, estritamente 
federal. Então esse argumento para mim não tem valor nenhum, do 
ponto de vista jurídico, porque os estados podem tributar uma riqueza 
que está, por acaso ela está disciplinada pelo Governo Federal, não tem 
problema nenhum. Haja vista o ICMS. Ninguém discutiu até hoje que 
serviço de comunicações é matéria da órbita federal, legislação da órbita 
federal e não do estado. Então, por que o IPVA tem outra interpretação? 
Esse é que é o ponto. Então, historicamente e tal, a taxa rodoviária 
única é outra coisa, é uma coisa mais limitada e a Constituição foi 
muito clara, né, veículo automotor, veículo é tudo que se movimenta 
com um motor e que seja um artefato destinado a transportar pessoas 
ou coisa, bagagens, etc... então, esse é um problema então que eu estou 
pondo para vocês pensarem um pouco nisso. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Tem o Alexandre primeiro, você 
fica em segundo. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Quem que vai falar? 

Sr. Alexandre Pacheco: Eu, Alexandre. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pelo menos. Pelo menos dá para 
falar. 

Sr. Alexandre Pacheco: Bom, os professores esgotaram o assunto, até, 
esse parecer é citado pelo Sepúlveda Pertence nos julgados do Supremo, 
os textos do professor Roberto Ferraz sobre IPVA são praticamente 
definitivos, contam toda a história do imposto, de todos. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: E a da Dialética, não é, dá... 



Sr. Alexandre Pacheco: É da Dialética, exatamente. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: É da Dialética, me lembrei. 

Sr. Alexandre Pacheco: A única coisa que eu acrescentaria que foi 
sopesado num desses julgados do Supremo, é que o artigo que atribui 
50% do produto da arrecadação do IPVA para os municípios vincula a 
distribuição desses recursos ao licenciamento do veículo, então, um dos 
argumentos utilizados é de que licenciamento nos termos da legislação 
de trânsito só se aplica esse termo para veículos automotores terrestres, 
e então a única que eu queria acrescentar, que a própria Constituição 
Federal na interpretação desses julgados aponta para veículos 
terrestres. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Mas das embarcações e aviões 
também tem o registro. 

Sr. Alexandre Pacheco: Mas não é o licenciamento. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, não o licenciamento, é outra 
coisa. Onde eles são licenciados, registrados, seria a definição da 
competência territorial. Mesmo porque, o Brasil é enorme demais, então 
você tem uma embarcação, uma zona lá, vai ter registro dela lá, né, 
claro, na capital do estado de Amazonas, e assim por diante, quer dizer, 
essa questão não me parece que tenha consistência, esse argumento 
que usam, a meu ver, não tem consistência, o que interessa para o 
imposto é o aspecto patrimonial, tem o patrimônio? Está previsto na 
Constituição? Inseriu o imposto. Então, embarcações, você tem desde, 
por exemplo, uma canoa a remo não tem motor, não vai pagar. Um 
veleiro movido pelo vento, que não tenha motor, não vai pagar. Agora, 
automotor, tem motor, tem que pagar. Então, você tem as 
características, você não tem dificuldade em determinar claramente o 
que é tributável. 

Sr. Alexandre Pacheco: Pois está... aí já está na sigla. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não, espera aí, vamos... Já 
foi, agora Alexandre. 

[falas sobrepostas]  

Sr. Alexandre Pacheco: O Brandão colocou bem, o trator, o trator não 
tem licenciamento, e é uma frota enorme de tratores. Nesse ponto a 
minha opinião é a seguinte, nós temos, fala-se tanto em imposto sobre 
grandes fortunas, que é um imposto absurdo, etc., mas por que não o 
imposto sobre a maior frota, a segunda maior frota de helicópteros de 
mundo, por que não? Que está em São Paulo? Por que não? Por que os 
milionários não pagam imposto em iate, por que não? Por que os 
milionários e tal não pagam impostos sobre jatinhos e aviões, etc? 



Então, não tem sentido, então há aí sim um espaço para uma reforma 
constitucional, não seria uma reforma de cunho esquerdista e sim para 
atingir uma riqueza mensurável e que está fora da tributação para 
essas interpretações que vão se surgir porque não se licencia. Então, 
reforma-se a Constituição, afasta-se esse problema do licenciamento e 
pode-se até pegar um frota de tratores, por exemplo, das grandes 
empresas que tem... colheitadeiras de um milhão de dólares que se 
auto... quase uma nave espacial hoje, né, a sua cabine, etc... Essa é a 
minha opinião, mas teria que mudar a Constituição, porque do jeito que 
ficou, do jeito que está hoje, o drone usa o espaço aéreo, o espaço aéreo 
é federal, o barco usa o mar, o rio, que é federal, salvo se usar o rio 
estadual, né, também tem essa... toda essa discussão, então é isso que 
eu entendo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Só uma observação, o mais 
interessante é que estados e municípios que são interessados na 
arrecadação, não esboçaram a menor resistência, nem reclamam disso. 
Eles vivem reclamando verba, mas não há nada nesse campo, então é 
impressionante. 

Sr. Alexandre Pacheco: Impressionante. 

Sr. Luiz: Concordo aqui com todas as críticas em relação ao IPVA, 
essas concessões, essa falta de conceito claro, mas na minha opinião é 
um caso clássico de que existe um... não saberia dizer se é uma lacuna, 
assim, o que falta é uma lei complementar. Porque é um imposto que 
ele tem a previsão na Constituição, existe a competência, se existem as 
legislações ordinárias, mas no sistema tributário brasileiro ele 
pressupõe um elo entre a competência constitucional e a legislação 
ordinária, esse elo é lei complementar. Eu acredito que essa restrição do 
IPVA, por exemplo, das embarcações e para as aeronaves, ela é uma 
distorção, ela é um erro motivado por razões históricas que foram tão 
bem expostas pelo professor Bonilha, mas tudo isso pode ser corrigido, 
eu não diria que precisa de um alteração na Constituição, é que está 
faltando realmente um imposto na regulamentação, porque cada lei 
complementar pelo art. 146 da Constituição, primeiro, conflito de 
competência, e aí existe um questão brutal que não tem solução na nas 
legislações, que é a questão das frotas, é a questão das empresas de 
locação de veículos, porque elas têm uma sede num estado que vai 
cobrar uma alíquota menor, elas estão estabelecidas nesse local, e a 
frota está distribuída no Brasil inteiro, e a frota de veículos, o veículo 
circula, uma hora está em São Paulo, outra hora está em Minas, outra 
hora está no Paraná, quer dizer, e aí fala, bom, como eu vou tributar, 
São Paulo já teve algumas ações para tributar os veículos, mas eu 
acredito que essas ações são inócuas, principalmente, não em relação à 
pessoa física, que a gente vê os veículos mais caros, inclusive, vocês 
olham as placas e tem lá, Rondônia, Roraima, Paraná, o veículo uma 
vez passou por isso, mas eu falo das pessoas jurídicas, as empresas, 
uma empresa que tem uma sede, uma empresa de locação que tem uma 



sede em Belo Horizonte, todos os veículos são registrados, são 
licenciados em Belo Horizonte, como que o Estado de São Paulo, por 
mais, por uma questão da justiça tributária, mas esses veículos ficam 
aqui no estado, como que o Estado de São Paulo pode cobrar esse 
imposto, eu acho que simplesmente não pode, falta uma lei. E a lei 
complementar ela poderia também tratar das limitações ao poder de 
tributar. Então, por exemplo, esses absurdos, a questão, a gravata do 
Brizola, quer dizer, cabe exatamente a lei complementar dirimir, 
afastar, falar, olha, as aeronaves da aeronáutica não podem tributadas. 
Mas é justamente a função da lei complementar. Então o problema aí é 
uma... existe um erro sim na interpretação, porque, claro que 
helicóptero é veículo, drone é veículo automotor, mas o que existe 
também é uma falta de... existe... a legislação, a normatização desse 
imposto está incompleta, falta um elo que é... seria a lei complementar. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Estou de acordo, está faltando... o 
Mello... espera um instantinho, Mello, quem mais que pediu antes a 
palavra, Salvador, você também? Então, Salvador, depois eu Mello, lá 
no fundo. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Salvador. O que eu ia falar era 
exatamente o que o Luís falou, que realmente, o grande problema, 
mesmo da lei complementar, Luís, seria como resolver a questão de 
conflito de competência, porque nos automóveis, bem ou mal, com essa 
questão das frotas, esse é um, vamos dizer assim, é residual. 

Sr. Luiz: É inevitável. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É, é residual. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Alíquotas diferentes é inevitável. 

Sr. Salvador Candido Brandão: E residual. Eu tenho um caso de 
Minas Gerais, por exemplo, de uma empresa que saiu de São Paulo e foi 
para lá, e ela trabalha só aqui, e dentro do pacote de benefícios que foi 
oferecido para a empresa se instalar numa cidadezinha na fronteira 
com São Paulo foi que ela transferisse todos os veículos para lá. Quer 
dizer, mas isso é residual. Agora quando você fala de uma frota de 
navios, aviões, como que vai ser a participação dos municípios, porque 
você tem capitania dos portos no Rio de Janeiro, você tem a delegacia 
da aeronáutica em Campinas, quer dizer, você vai transformar 
municípios, também, isso pode ser feito, mas vai ferir a Constituição, 
quando ela fala aquela palavra licenciamento. Então, os municípios que 
realmente não tem como registrar o avião vai ficar, quer dizer, 
concentrado numa cidade só todo o registro. Então, precisaria talvez 
mexer um pouquinho mais, talvez até na Constituição, tirar essa 
palavra, né? Porque a lei complementar nós vamos ter o mesmo 
problema que tivemos com o adicional de Imposto de Renda, que foi 
julgado inconstitucional porque deu conflito de competência. 



Exatamente. A proposta dos tratores que eu levantei é porque a semana 
retrasada, duas semanas atrás, o congresso afastou sobre força da 
bancada ruralista a incidência do IPVA sobre os tratores, colheitadeiras, 
e etc., que estava tendo uma discussão, é uma lei complementar que 
estava sendo... e o congresso afastou. Professor, finalmente é da minha 
intervenção eu acho que ninguém ainda levantou essa questão das 
comunicações, mas do transporte aéreo se levantou, e o Supremo 
Tribunal Federal afastou a incidência... 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Exatamente. Aconteceria isso 
também na disciplina do IPVA, ou seja, os estados cobrariam de 
embarcações registradas de trânsito terrestre, vamos dizer, 
comunicação dentro do seu território. E isso diminuiria, não vai querer 
cobrar dos aviões de viagens internacionais, de empresas 
internacionais. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, eu quis me referir a questão de 
incidência do ICMS do transporte aéreo que o Supremo considerou 
como de competência da União, e só há incidência sobre o transporte de 
carga. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Também foi uma decisão 
questionável, né, extremamente questionável no Supremo. O Supremo 
também fica naquela base política, né, de querer resolver as coisas 
politicamente, né? Então, acontece isso. Muito bem, Mello. 

Sr. Eduardo Mello: Eduardo Mello. Bom dia a todos. Saúdo a Mesa 
na pessoa do professor Bonilha. Todas as observações que foram feitas 
a respeito do IPVA, eu acho que a raiz do problema está no texto 
constitucional quando ele criou certos impostos e atribuiu a unidade da 
federação diferente daquela que tem o poder de regulamentar. Isso aí 
ocorre também como ICMS. Como o professor lembrou bem, a maioria 
dos colegas não era nascido, mas a Constituição anterior os 
combustíveis eles eram tributados pelo imposto único sobre minerais, 
que era o imposto sobre de natureza federal, a taxa rodoviária única 
também era o imposto de natureza federal. Quando foi criado na 
Constituição nova o poder regulamentar continuou com a União, só que 
os impostos passaram para os estados, assim como o ICMS, e aí 
surgem inúmeros problemas dos quais alguns foram tratados aqui. As 
aeronaves e as embarcação são fiscalizadas pelo Governo Federal. 
Existe um registro dessas embarcações e navios, quando esse registro é 
renovado, ele é feito inicialmente, e anualmente, é pago uma espécie de 
uma taxa, que de certa forma tem uma espécie de natureza de imposto. 
E essa taxa é paga para o União. Com relação ao ICMS, quando ele 
incide sobre a energia elétrica, existem inúmeros problemas na 
incidência, porque a União regula da forma que interessa a ela, e isso 
repercute no imposto estadual. Então, talvez uma das coisas que 
precisaria ser melhor estudada, é se é interessante manter o poder 
regulamentar na mão de uma unidade da federação ou se é melhor que 



o imposto e o poder de regulamentar estejam na mão da mesma 
unidade da federação. Todo mundo levantou aí os inúmeros problemas, 
a aeronave é uma registrada numa cidade e voa no Brasil inteiro. Por 
quê? E aí só aquele estado teria direito ao IPVA. Então, eu acho que tem 
que haver um estudo grande ligando o poder de regulamentar ao poder 
de tributar. Enquanto essa matéria for separada eu acho que surgirão 
inúmeros problemas, dos quais um deles é a questão de as aeronaves 
serem tributadas ou não pelo IPVA. Muito obrigado. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eduardo, eu acho que, em tese, 
você tem razão, mas na prática o que é que acontece? Os impostos 
únicos, naquela época, fazem o papel em termos de receita para a 
União, que hoje é o PIS, é o Cofins, é um imposto indireto que é 
extremamente produtivo, que a União precisa deles, não basta o IPI, 
nada, ela quer também mais, então, naquele tempo os impostos únicos, 
o que é que era? Era imposto sobre venda, e hoje também o que é que 
é? É o campo do ICMS. Então, quer dizer, as necessidades de receita é 
que mandam, não é a... o que se diz teoricamente está correto, melhor é 
o que cada um regulamenta, tem competência, então, vai cobrar. Mas 
na prática isso não acontece e eu acho muito difícil que haja essa 
separação mesmo ao longo do tempo. Agora, quem vai? Ah, não... 
Roberto, professor Roberto. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: É mais para ir acertando as informações. 
Então o artiguinho que estava referido está na Dialética, né, do IPVA. E 
localizei aqui a emenda que o professor Bonilha citou e que o Alexandre 
Pacheco também falou do texto e que acaba sendo a raiz da 
fundamentação dessa decisão do Supremo. Então, para usar o texto 
está aqui a emenda 27/1985, e ela altera o art. 23 da Constituição da 
época, que é o que estabelecia a competência dos estados. Competência 
tributária dos estados. Então, art. 23 acrescenta o Inciso III que diz: 
propriedade de veículos automotores vedada a cobrança de impostos ou 
taxas incidentes sobre a utilização de veículos. Vejam a absoluta 
vinculação que é feita com a criação do IPVA com a extinção da taxa 
que era cobrada com aquela federal. Então ele puxa uma linha de 
sucessão. Então, pontinho, pontinho, pontinho, §13. Imediatamente 
após diz: Do produto da arrecadação do imposto mencionados no item 
3, 50% constituirá a receita do estado e 50% do município onde estiver 
licenciado o veículo. É daqui que arranca esta vinculação, é dizer, o 
sentido que se deu a expressão veículo automotor, neste caso, estava 
vinculada ao veículo automotor terrestre, ou seja, automóvel caminhão, 
ônibus, licenciados no município onde estiver licenciado o veículo. 
Então, a interpretação sim está vinculada a isso. Tem um trabalho 
muito interessante, muito bacana da professora Ana Cândida Ferraz, 
Cunha Ferraz, né? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Cândida Ferraz. Eu acho que tem 
mais um sobrenome. 



Sr. Roberto Catalano Ferraz: Ela tem mais um sobrenome. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Mas ela usa só o Ferraz. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Só o Ferraz. Não sei se é parente, deve 
ser. O Tércio sei que é parente. A gente estava numa festa e estávamos 
sentados lado a lado. Apresentações alguém perguntou: Vocês são 
parentes? Eu olhei para ele, ele olhou para mim, e ele começou a dizer: 
Não sei, papai sempre me dizia que como o meu tataravô teve... daí eu 
completei: 39 filhos, e falei, oi, primo, tudo bem? Nós temos o mesmo 
tataravô. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Benza Deus. Benza Deus. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Ele foi um profeta assim, do antigo 
testamento, ali, um cara... eu só sei que é... mas, esse trabalho da 
professora Ana Cândida fala de Mutação constitucional, sem mutações 
de texto, é muito interessante, e ela coloca todos os métodos de 
interpretação da Constituição, e o primeiro e mais básico que ela indica 
ali, é o de conhecer as palavras utilizadas pela Constituição, isso é 
muito interessante, todos os constitucionalistas dão interpretação, no 
seu sentido comum, salvo quando o texto indica claramente que ele tem 
um conteúdo mínimo. Então, este caso seria um dos exemplos em se 
dizia, bom, aqui se usou veículo automotor num linguajar comum, que 
via de regra está se referindo ao automóvel. Esse era o argumento 
utilizado. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Professor Roberto, eu peço apenas 
licença para acrescentar outra posição do Supremo porque a 
Constituição e até hoje, 50% estado, 50% município, o Estado de São 
Paulo cobrava uma taxa quando arrecadava impostos concorrentes a 
título de custo da arrecadação, ele arrecadava e punha na conta 
bancária no município. Mas aí o Supremo entendeu que como a 
Constituição determina 50% e 50%, o Estado de São Paulo não pode 
fazer isso. E com isto o município tem uma arrecadação maior que a do 
estado, claro, né, o preço do serviço de arrecadação é ônus do estado e 
não do município. Então, é só uma lembrança de mais esses detalhes a 
respeito do custo da arrecadação. Que era importante os impostos 
concorrentes, era uma competência que havia nessa época. Alexandre, 
você pediu a palavra, Alexandre? 

Sr. Alexandre: Fala do seu assunto. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É outro assunto? 

Sr. Alexandre: É o negócio dos honorários. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Isso ficou para quinta-feira. 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É, os assuntos de hoje, dois eram 
do presidente Ricardo, etc., então ficaram para a próxima... 

Sr. Salvador Candido Brandão: Na próxima semana vai ser tratado 
pelo próprio Dr. Rolim. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Tem um que é do Dr. Rolim... 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Que é o próprio escritor do processo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Ele estará presente na próxima 
Mesa, da semana que vem. O Alexandre tem outro assunto, então? 

Sr. Alexandre Pacheco: Então, complementando essa questão que o 
Dr. Eduardo falou, sobre a dificuldade de se fiscalizar tributos que estão 
sobre a competência regulamentar de outro ente federado. Na prática, o 
Estado de São Paulo, acho que se eu não me engano, os senhores 
podem dizer melhor, que outros estados desistiram do IPVA e aí 
pararam de litigar em relação ao IPVA de embarcações, porque a 
Marinha pura e simplesmente não dá as informações necessária para se 
capturar o registro dos veículos e cobrar o tributo. E aqui, e o Dr. 
Eduardo complementou também dizendo que a própria Marinha 
também não tem interesse em dar essas informações porque ela recebe 
uma taxa pelo registro das embarcações, pela matrícula que se fala, né? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É matrícula. 

Sr. Alexandre Pacheco: É praticamente impossível fiscalizar. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Embarcações e aviões tem que ser 
matriculados. 

Sr. Alexandre Pacheco: Na ANAC, né? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É, tem um registro. 

Sr. Alexandre Pacheco: Saiu do Ministério da Aeronáutica e pertence à 
ANAC. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É, então fica uma área ainda 
questionável, né, essa área da incidência do imposto. A minha opinião é 
essa, ela é extremamente questionável e precisaria ser aperfeiçoada com 
uma, um alcance muito maior do que hoje, né? Quer dizer, é uma 
posição até fiscalista, mas aqui nós temos que o contribuinte ao fisco 
nós temos que equilibrar os dois lados. 

Sr. Alexandre: Ela tem um assunto novo, professor. 



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Então vamos, assunto novo, por 
favor. Qual é o nome dela? 

Sr. Alexandre: Valdirene. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Valdirene. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Na verdade eu não preparei, mas eu 
acho que pode iniciar um debate, é uma súmula que o STJ soltou 
recentemente que envolve, apesar de específico no rol de atividades, que 
também trata do conceito de serviço, preço de serviço que é a base de 
cálculo do ISS. E é mais para trazer a debate. Na verdade, o STJ... a 
primeira sessão do STJ já havia... julgou a matéria, isso, salvo engano, 
em 2008, 2009, 2010, na época o então ministro Fux, e na época ficou 
claro, e o exemplo dado que também pode ser adaptado para outras 
prestadoras de serviço, mas é interessante, é a questão das empresas 
de agenciamento de mão de obra. Então, naquela oportunidade a 
primeira sessão entendeu que a base de cálculo deveria ser a taxa, o 
valor do serviço pelo agenciamento, então a taxa do agenciamento e 
aquilo foi uma ementa, foi a primeira sessão e virou uma verdade. Só 
que esse julgamento foi posteriormente revisto no sentido de ser em tese 
complementado, talvez complicado, não sei dizer aí a opinião da Mesa, e 
ele passou a distinguir essa jurisprudência de dois tipos. Então eu 
tenho uma empresa de agenciamento de mão de obra, então a súmula, 
só para eu ler a súmula aqui para ficar mais fácil. É a súmula 524 do 
STJ. No tocante à base de cálculo do ISSQN, incide apenas sobre a taxa 
de agenciamento quando o serviço prestado por sociedade empresária 
de trabalho temporário for da intermediação, devendo, entretanto, 
englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos 
trabalhadores por ela tratados nas hipóteses de fornecimento de mão de 
obra. Eu não sei exatamente os detalhes da contratação, os detalhes em 
que foi contratado a título de preço de serviço, mas no primeiro 
momento o que me, e aí a questão do debate é a confusão entre a base 
de cálculo do preço do ISS e o INSS, então eu estou falando prestador 
de serviço, tanto a lei complementar e toda jurisprudência, óbvio, é... 
falando de ISS a base de cálculo é o preço do serviço. Essas empresas 
de agenciamento ou elas contratam um funcionário e colocam lá dentro 
da empresa e aí vamos dizer, um trabalho até a exemplo de 'head 
hunters', por exemplo, ou elas também, elas contratam o profissional, o 
profissional pode ser até registrado em nome dessa empresa, até tem 
essa questão da terceirização agora que pode mudar isso, mas vamos 
trabalhar com a situação atual, e essa empresa é colocada lá dentro da 
outra empresa para trabalhar, mas a rigor ela tem como empregador a 
fornecedora de mão de obra, então nós temos a relação trabalhista e 
temos a relação tributária de imposto sobre serviço. O que o Supremo 
está dizendo aqui é que mesmos os salários, porque na prática, é óbvio 
que eu calculo, estou me colocando a empresa agenciadora, é óbvio, 
qual é a função dela, e eu aqui analisando, é administrar, administrar o 
RH, é a terceirização do RH, então aquele salário que pode estar de 



certa forma embutido, mas eu repasso ao funcionário, ele pode ser 
confundido como preço de serviço, eu estou falando de ISS, eu insisto, a 
gente tem que falar de ISS, então, é correto? E hoje mesmo a gente 
tratou aí, apesar de estarmos falando de renda, apesar de estarmos 
falando de PIS/Cofins, a questão do repasse da receita, a questão da 
conta alheia, né, que é um tema antigo, mas que volta, pode dar 
abertura a novas interpretações. Então, quando eu, a agência e outras 
inúmeras prestações de serviços, escritório de advocacia que coloca um 
advogado seu lá para fazer um trabalho in loco, não é, então o preço do 
serviço é o salário que eu pago para o empregado é o que eu contratei a 
título de... preço por aquela atividade lá, trazendo essa súmula para 
outras situações que envolvem a prestação de serviço e o conceito de 
preço de serviço. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Obrigada. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Salvador, com a palavra. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Iniciar o debate, né? Eu acho que está 
muito claro a seguinte situação, se você faz o contrato de cessão de mão 
de obra onde você assume os riscos do contrato como contratada, pode 
ser, excepcionalmente, tem uma questão do 'head hunter', mas via de 
regra é assim, você terceiriza e você é a empregadora e cobra quanto 
você quer, quanto o mercado paga. É o preço do serviço, então, é uma 
mesma situação exatamente igual a qualquer situação onde eu possa 
até ter prejuízo, mas para efeito de serviço é a utilidade que interessa, 
não está sujeito a eu ter lucro ou não na atividade que eu exerço. Eu 
tenho um contrato onde eu me obrigo a fornecer mão de obra, vai sofrer 
aquelas retenções típicas do fornecimento de mão de obra que você não 
está falando, mas pode ter até do ISS, depende da situação, aliás, existe 
muito disso, muitas empresas agenciadoras de mão de obra estão em 
municípios das grandes metrópole e agora a cidade de São Paulo tem o 
registro especial da retenção na fonte, etc., tudo bem, serviço prestado 
aqui, o ISS é devido aqui, a retenção é feita aqui, então em princípio eu 
entendo que a súmula eu acho que está correta porque se você, é a 
mesma situação da compra e venda de mercadoria, se eu compro 
mercadoria e vendo, com prejuízo ou não eu pago ICMS, se eu 
simplesmente agencio e funciono como um corretor da bolsa de 
mercadoria, é só, a minha receita é só aquela parcela da diferença, e eu 
não assumo risco nenhum, eu simplesmente trago partes, então 
quando a súmula faz isso, que quando o caçador de ‘head hunter’, 
cobra, aliás, antigamente se cobrava do empregado, há muitos anos 
atrás quem pagava a agência de emprego era o empregado, depois 
passou para o empregador. A taxa é o serviço dele. Agora se ele vai mais 
além, além disso ele tem lá um capital humano variado, pode fornecer a 
qualquer momento a mão de obra que você quiser, e é impessoal porque 
não se exige que seja aquela pessoa específica, qualquer pessoa, o 



porteiro, pode ser, qualquer porteiro, hoje, algum momento é 
terceirizado. Aí a questão passa a ser realmente de tributação da 
contratação de serviço. Esse é o meu pensamento que quando eu ouvi... 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É a regra do ICMS. Preço de 
venda, mesmo que seja... não haja lucro. Muito bem, ainda temos dez 
minutos, mas... 

Sr. Salvador Candido Brandão: Professor, poderia fazer um 
comunicado, então. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Eu sei que a pessoa que não gosta que 
eu fale sobre isso não está presente, mas quando ele tiver eu vou falar 
de novo. Não, é sobre a relativização da coisa julgada que é assunto que 
eu gosto de estudar e defendo a relativização da coisa julgada, né, e está 
inclusive prevista no Código de Processo Civil, sei que o judiciário tem 
vacilado, tem dado... tem posições contrárias, principalmente naquelas 
empresas que ganhavam a contribuição social sobre o lucro, lá nos idos 
dos anos 90, por alguma razão processual, que até hoje estão com o 
CNPJ supervaliosos, em função de ter uma isenção, né, ou uma 
imunidade para sempre, enquanto não mudar a Lei 9 mil... desculpe, 
não vou citar o número da lei, porque eu vou errar. Mas a lei esta está 
só sobre o lucro, que foi julgada inconstitucional para muitos--. 

Orador Não Identificado: É 9689. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Lei 9689. Obrigado, Paulo. Então, teve 
muitas empresas, grandes empresas que ganharam, e ficou essa 
questão, depois o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional 
somente o periodozinho dos 90 dias, né, lá de 98 e constitucional, a 
cobrança daí para frente, e até hoje não se consegue romper esse ciclo, 
não chegou ainda ao Supremo. Mas eu estou vendo que uma decisão do 
Superior Tribunal de Justiça, ele aceitou a revisão de uma coisa julgada 
sem ação rescisória porque já estava fora do prazo, estava exatamente 
na relativização da coisa julgada que é, o que prevalece, é o princípio da 
isonomia ou é uma segurança jurídica da coisa julgada? Prevalece o 
princípio da isonomia. Está certo que aqui é uma situação que em geral 
há boa vontade dos tribunais, que é a questão de honorário de Fundo 
Garantia, honorários advocatícios, mas não deixa de ser relevante para 
outras situações, para o bem ou para o mal, hein, porque a gente está 
falando da contribuição social sobre o lucro, mas tem muita gente que 
ganhou, que perdeu, e outras empresas ganharam e que também tem 
coisa julgada, e aí fica assim, eu vou seguir o que, está certo? Eu tenho 
uma coisa julgada contra mim, foi julgado inconstitucional depois, 
então também para que rescindir isso? Para o bem ou para o mal. E 
essa aqui do STJ foi uma decisão monocrática do ministro Humberto 
Martins. 



Sra. Valdirene Lopes Franhani: Tem número? 

Sr. Salvador Candido Brandão: É... Ele... 

Orador Não Identificado: No finalzinho tem o Resp. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Tem o Resp. 

Orador Não Identificado: No finalzinho. Na última página. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Isso. É o Resp 1496/208. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Candido Brandão: Resp. 1496/208. E ele faz referência a 
um outro que já é antecedente da Turma, é 1252/902. E ele diz que 
realmente a possibilidade, reiterou a possibilidade de ajuizamento da 
'querela nullitatis', para buscar a anulação de sentença proferida com 
base em lei posteriormente declarada inconstitucional com base no art. 
741 do Código de Processo Civil. Então, vai ganhando corpo essa 
questão, né, da coisa julgada que, claro, a gente sabe da coisa julgada, 
tem coisas que precisam ser realmente modificadas, mas essa questão 
tributária tem sido crucificada, realmente, o Fernando não gosta nem 
de ouvir falar. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não, com a palavra. Com a 
palavra. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas, o Brandão, salvo engano meu, essa 
questão, pelo menos na esfera do judiciário, na esfera do STJ, ela foi 
resolvida em repercussão geral, com recurso repetitivo do STJ, então me 
parece que essa decisão é uma decisão isolada-- 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, eu sei. 

Sr. João Francisco Bianco: Não representa uma mudança de 
entendimento do STJ. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Candido Brandão: Desculpe, professor. Eu acabei de dizer 
isso, só sobre o lucro foi levada aí essa questão e realmente a União 
está perdendo, mas eu estou dizendo que devagarzinho vai se somando 
a pedrinha, uma hora alguém ia falar, realmente não é justo você ter 
um CNPJ que vale milhões porque ele tem uma decisão, né? 



Orador Não Identificado: Não, acho que não é... Posso falar? Dá 
tempo? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pode. 

Sr. Alexandre Fronza: Alexandre Fronza. Não, o que não é justo é você 
ter uma sentença, você ser sujeito a uma sentença, um acórdão com 
base numa lei inconstitucional e não poder reformar isso, como você 
disse para o bem ou para o mal. Não é porque é tributa ou não, eu acho 
que essa decisão é inovadora, atrás dessa questão da 'querela 
nullitatis', que é nulidade processual quando, por exemplo, não há uma 
citação, você pode rescindir uma coisa julgada, porque há uma 
nulidade no processo, e essa nulidade agora está se interpretando que é 
uma lei, uma coisa inconstitucional, né? Então isso que é inovação, que 
eu acho interessante que você trouxe e que a gente tem que ficar atento, 
talvez, passado o prazo da ação rescisória tem esse remédio jurídico, 
alguém se sentir injustiçado, prejudicado agora tem o remédio, e o STJ 
guardando a lei federal permite que se faça a 'querela nullitatis'. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu tenho minhas dúvidas. Eu 
tenho que pensar, vou ter que pensar. Eu acho perigoso isso. Ele falou 
em segurança jurídica, então eu acho que também a segurança jurídica 
ficou um pouco abalada com isso. Caso venha se consolidar ela... 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: A segurança jurídica é a base. Eu 
acho que isso é muito polêmico ainda, com certeza. Mas assim, há 
mecanismos processuais para você protestar o direito, resguarda a 
medida cautelar do protesto. Direito tutelar. Então, assim, o sistema ele 
tem mecanismos para você se precaver, então, havendo notícia 
repetitiva, eu acho que as coisas têm que haver mais comunicação. É 
que agora com o novo CPC, aí eu já estou plantando para o futuro, e a 
pessoa está sendo positiva, né, uma pessoa positiva, se o judiciário 
andar rápido nas ações cautelares não, porque o novo CPC quem teve o 
cuidado de olhar o que já existe, coloca prazo para os atos 
prescricionados, se vão ser bons ou não, não sei, mas que vão ser feitos 
de formas mais célere, sim, e o processo eletrônico está aí, eu tenho 
situações que o processo eletrônico é anos luz e os processos velhos é 
que não andam. Então, isso eu digo, pessoalmente na prática. Mas, 
assim, é que o tempo demora muito, então se você tem uma questão 
que demora 20 anos para ser julgada e você tem uma decisão que só há 
dois anos, de fato há uma incompatibilidade, né? Então, um caso que 
eu estou vivendo agora, não sei se todo mundo tem, correção monetária 
de balanço de 89. Ficou 17 anos no STF para ser analisada. Dezessete 
anos no STF. E o STJ ele dava, e depois voltou atrás. Só quem viveu, só 
quem viveu para saber isso. E aí você tem hoje, e todo mundo, vai, 
vamos dizer, 50% entraram no REFIS. E aí? Eu tinha a minha 
decisão? Então, é uma questão mesmo. Eu acho que o sistema tem que 
se compatibilizar, eu acho que a segurança jurídica não pode ser 
abalada, mas os prazos, essa é uma questão, uma questão 



constitucional ficar 17 anos, também é incompatível com a rescisória 
que é dois anos. 

Orador Não Identificado: E a gente vai para a Pauta agora, né. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Meus amigos, o nosso tempo está 
se esgotando, estamos... 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Já, para quem não tinha... 

Orador Não Identificado: Infelizmente. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Infelizmente está terminado o 
nosso tempo e aqui nós levamos em rigor o tempo, porque todos ainda 
tem um dia aí de trabalho, etc... não é? Então, eu quero agradecer a 
todos a presença, desculpem o presidente ad hoc aqui... 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Imagina. 

Orador Não Identificado: É sempre um prazer. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: E é bom ter amigos. Generosos 
amigos. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Temas, né, nunca faltam. 
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