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Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom dia a todos. Vamos dar 
início aos trabalhos da Mesa de hoje. O Dr. Ricardo está em Brasília, no 
CARF, ele está ausente, o professor Schoueri está no seu giro, no seu 
tour europeu. Então, nós contamos hoje com a presença do professor 
José Maria aqui, que muito nos honra. Então, dando início aos 
trabalhos, vamos começar pelo pequeno expediente. Alguém tem 
comunicação? Brandão, quais são as últimas notícias do Supremo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, primeiro, bom dia a todos. Na 
semana passada eu comentei um acórdão que fala do Repetitivo com 
referência aos efeitos, quando que começa a contar o prazo 
prescricional, no caso da cassação da liminar. E eu só deixei de 
mencionar o número dos Embargo de Divergência ao Agravo de Recurso 
Especial nº 407.940 do Rio Grande do Sul. Realmente é aquela situação 
em que a liminar que suspendeu a ilegibilidade do crédito tributário é 
cassada, a Fazenda entendia, às vezes até..., eu tenho até um caso que 
o juiz mesmo me disse, olha, você não precisa ficar preocupado que o 
assunto está em andamento e tal e espera o final. E não é verdade, quer 
dizer, quem mandou acreditar no juiz, não é? Mas eu estou falando, no 
caso foi a Fazenda, mas eu tive um caso que o juiz disse que eu podia 
esperar e, na verdade, eu não esperei não, não é? Porque muda o juiz, 
‘eu não, eu não disse isso, quem disse foi o outro’, não é? Bem, esse 
aqui é um caso. Uma segunda... comentário, ontem, no Supremo 
Tribunal Federal foi julgado um processo, aparentemente, assim, não 
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tem nada a ver com o tributário, mas tem muito a ver com o tributário. 
Ele estava tratando, por quanto tempo um processo, um inquérito ou, 
no caso, uma própria ação, pode ficar suspensa a prescrição do 116, e 
esse aí é famoso, porque o 116 foi usado para suspender a prescrição 
dos crimes contra a ordem tributária enquanto correndo no processo 
administrativo. Então, qual é a tese que está lá discutindo? Tem que ter 
um tempo. A pessoa não pode ficar eternamente com a espada, 
digamos, na cabeça. Então, um processo administrativo que pode durar 
15 ou 20 anos, o cidadão só vai começar a responder criminalmente 
depois de 20 anos. É uma coisa, realmente, fora do padrão jurídico, fora 
da curva. E a decisão, ainda não tenho a íntegra, porque ficaram 
discutindo exatamente isso, que o ministro disse que quando há uma 
Repercussão Geral em matéria penal, todos os processos são 
sobrestados. Aí a pergunta: suspende a prescrição? Eles entenderam 
assim, que suspende, mas por quanto? Por um ano, porque é o prazo 
que o Supremo, entre aspas, teria para resolver a questão de 
repercussão geral. Então, vamos precisar aguardar, eu acho que ainda 
tem alguns para votarem ou pelo menos fazerem o acórdão, mas isso é 
importante. Você suspende a prescrição do que crime contra a ordem 
tributária e fica lá no conselho de contribuinte, porque tem 
Repercussão Geral, não é? Tem a Repercussão Geral do Supremo, entre 
aspas, todos os processos ficam sobrestados, inclusive no CARF, 
embora o CARF, às vezes, fala assim, ah, não, eu já vou seguir com o 
processo, mas ficará sobrestado. Quanto tempo? Aí a ministra falou 
assim: ‘nós temos aqui quase 300 processos em Repercussão Geral’. 
Quando serão julgados? Não é culpa das pessoas, é culpa do Estado, o 
Estado é que tem que dar esse provimento de acordo com 1.035 do 
Código de Processo Civil agora, em um ano. Então, vai ficar um ano 
suspenso. Depois de um ano, começa a correr a prescrição. Isso eu 
acho que é importante acompanhar. Porque tem repercussões no nosso 
dia a dia de trabalho. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho essa questão, realmente, 
importantíssima, porque de um lado tem essa parte, vamos dizer, 
tributária, administrativa, mas temos a parte criminal também. E aí, 
abusos, assim, violentos. Eu acho que, realmente, é preciso aguardar a 
decisão do administrativo para saber se houve crime ou não. Um caso 
que sempre me lembro, porque felizmente teve depois, um desfecho 
positivo, foi um caso que aqueles paletes, aqueles estrados de madeira e 
tal, transporte e coisa... e aí uma empresa do Paraná fez consulta ao 
IPI. IPI disse, é, isso é produto industrializado. O que eles fizeram? 
Exportaram sem ICMS, evidentemente. Foram presos três diretores. 
Foram presos. Perderam o habeas corpus na Primeira Instância, na 
Segunda, no STJ e teve que chegar alguém lúcido entre essa turma 
toda, que era o Paulo Brossard, lá no Supremo. E o Paulo Brossard viu 
aquilo lá e falava: solta já! Que absurdo é esse? Onde está o mínimo de 
má-fé? O dolo? Que é o requisito de qualquer crime em matéria 



tributária. Não tem... ele tem consulta positiva do IPI, que isso é 
industrializado, jamais etc. e tal. Quer dizer, depois de, não sei, dois, 
três anos, imagina, naquelas condições fantásticas das prisões no 
Brasil, foi solto por causa de um juiz lúcido no Supremo. Quer dizer, 
isso, realmente, é um absurdo total. E essa ideia de limitar a prescrição 
também tem reflexo. Mas, aí, se caduca na parte administrativa, como 
fica a parte penal? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É essa a questão. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Justamente. Porque aí não tem a decisão do 
Fisco. Então, vai ser o juiz do criminal que vai dizer se isso é ágio ou 
que pode ser aproveitado ou ser sonegação. Aliás, crime contra a ordem 
tributária. Quer dizer, isso é, realmente, muito complicado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É a chamada eternização do réu, 
porque tem que ter um limite. Eu acho, eu também concordo que o 
cidadão entrar com uma impugnação administrativa enquanto isso o 
processo criminal dele está correndo em decadência ou prescrição, 
também joga contra, mas também joga contra a pessoa ficar tipo, 20 
anos para resolver.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: É um absurdo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É absurdo. É isso que fala, quanto 
tempo temos para resolver? Um ano. É um ano. E interrompe...  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Perfeito. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Por um ano. Mas parece que não... 
está um pouco restrito. Ficou lá para réu preso, algumas coisas assim. 
Mas vamos ver o acórdão que, talvez, tenha melhora nessa questão aí 
dos paletes. Tenho mais uma. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, Brandão. Outro 
assunto? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Outro assunto, é. Se fala muito, 
inclusive, o Schoueri eu acho que até já escreveu sobre a judicialização, 
agora, das teses e dos planejamentos tributários porque, exatamente 
em função do que o CARF vem produzindo, né, de compra, voto de 
qualidade, está discutindo se vale ou não vale, mas, de qualquer 
maneira, está sendo judicializado. E, aí ontem, por coincidência, no 
Valor, saiu um estudo que eu preciso pegar a tese lá na faculdade, não 
aqui, no Rio de Janeiro, dizendo que o planejamento tributário, mesmo 
com uma multa de 50%, era uma vantagem imensa. Quero ver onde 
que está essa vantagem imensa, não é? Ele fez um estudo lá na 
faculdade. Mas ele compara o valor que é cobrado de juros pelo fisco em 
relação ao você fazer um desconto de duplicata bancária. Claro, não 



tem comparação, né? Aí... uma outra coisa. E fala assim, e de vez em 
quando, vem todos os Refis que beneficiam as empresas. Uhum. Vamos 
ver uma coisa? Só para conhecimento geral, este último Refis, agora, a 
Medida Provisória nº 783, ela está em consonância com o que diz, eu 
acho, que o art. 180 ou 183 do Código Tributário Nacional. O que diz 
esse artigo do Código Tributário Nacional? Que não poderá ser 
concedido perdão ou anistia ou isenção de multas e juros quando se 
tratar de dolo, fraude ou simulação. Sempre os Refis anteriores não 
observaram isso, nessa está prevista expressamente que quem tiver a 
multa aplicada em função do art. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, não pode 
aderir ao Refis. Então, todo esse povo que agora, está... e o Carf está, 
inclusive, restaurando a multa qualificada de 150%, está no judiciário, 
não vai poder aderir. Então essa, esse sucessivos Refis torna a elisão 
fiscal vantajosa, eu vou examinar, mas essa Medida Provisória 73, com 
certeza, foi, tem o dedo forte da Procuradoria da Fazenda Nacional que 
está relutante em conceder novos Refis, mas ela pegou e tem base no 
código tributário para, realmente, não há nem de se dizer que vai ferir o 
princípio da isonomia. Está no código, né, a proibição. Quando o Estado 
quer dar, dá, porque faz a lei dele, mas o Ministério Público podia até 
levantar uma questão, né, falar, você está fazendo uma coisa contrária, 
né, tem interesse, o Ministério Público tem legitimidade para propor 
uma ação coletiva se ele, eventualmente, entender que está havendo 
prejuízo para... Então, está muito arriscado dizer, ‘ah, é o Refis, eu vou 
entrar’. Pelo menos nessa aqui não vai dar. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eu queria, sobre o CARF, eu 
queria só fazer um comentário adicional aqui, porque há uma ou duas 
semanas, eu mesmo comentei que eu tinha verificado que o CARF 
estava mantendo ou estava dando provimento para recursos da 
Fazenda para manter multas qualificadas que haviam sido reduzidas 
pela Turma Inferior. E acontece que ontem eu estava acompanhando a 
Câmara Superior e eu não fiquei com essa impressão. Eu vi alguns 
casos lá em que não foi julgado exatamente isso, mas eu fiquei com 
uma impressão de que depende muito do caso. Eu assisti dois casos de 
ágio lá, em que o recurso da Fazenda para manter a multa qualificada, 
não foi aceito. Era uma questão processual, o recurso não foi aceito por 
falta de divergência, mas eu fiquei com uma impressão de que nos 
debates não havia aquele, aquela ideia de manter a multa qualificada. 
De qualquer forma, então, eu acho que esse é um assunto que a gente 
tem que manter na agenda aí para ficar acompanhando o entendimento 
do CARF. E eu queria, mais, registrar aqui... a preocupação e um pouco 
me desdizer daquilo que eu disse há duas, ou uma semana ou duas 
semanas atrás. Então vamos manter o assunto na pauta. Pois não, 
Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Brandão, essa notícia aí do Valor faz 
uma constatação que a, como você já disse, tem que verificar a 
procedência científica dessa notícia de jornal, mas ela não é tão 
novidade assim e ela confirma diversos outros estudos feitos, até fora do 



Brasil, sobre o planejamento tributário agressivo. Daí a preocupação da 
OCDE em termos de BEPS, ou seja, o fato que é a elusão fiscal é um 
problema para a administração tributária, isto é bem antigo, é, sim, 
uma ferramenta que tem como consequência erosão de bases 
tributárias, em alguma medida, traz aí uma preocupação em relação ao 
que você ganha de mercado em termos econômicos gerando um 
desequilíbrio em alguns aspectos, então, você primeiro ganha muito 
mercado, como foi o caso que se estudou, o [ininteligível], você ganha 
muito mercado fazendo planejamento tributário e, depois, você faz um 
acordo com o fisco que está descobrindo esse planejamento tributário, 
está te desafiando esse planejamento tributário, e o valor que você paga 
no acordo, que é um Refis, mas é um pouco diferenciado, ainda que 
seja alto, o valor, ele é menor se for levado em conta quanto você 
ganhou de mercado e como você influenciou o mercado em desequilíbrio 
de preços, gerando antinomias. Então, eu acho que esse é o ponto que 
também interessa um estudo como esse e, não necessariamente, você 
vai falar assim, o Refis é bom ou não, se a multa e agravada, ou multa 
qualificada, multa de ofício. O fato é que quando você tem esta, você 
enfrenta o fisco, você já enfrenta anos após o planejamento e depois de 
um resultado que em termos até de lucro, não é tão relevante quanto ao 
que você ganha de mercado em relação aos concorrentes. Agora, se isto 
gera um desequilíbrio é outra questão para ser analisada também. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Aliás, essa última parte, não é, que você 
falou, do desequilíbrio, realmente, para mim, o maior inimigo da livre 
concorrência chama sonegação. Evidente. Então, por isso que os 
alemães, vejam bem, tem que falar de vez em quando da Alemanha 
senão vou ser expulso aqui. Os alemães criaram aquele conceito de 
“imposto dos tolos”, porque quem paga são “tolos” ou “bobos”, são 
aqueles que não tem condições de saber interpretar essa legislação 
super complexa que eles têm lá também, não é, e, mas eles têm bons 
assessores que, naturalmente, fiscais que custa muito dinheiro e quem 
não faz isso, simplesmente, é o bobo porque paga a conta. Eu acho que, 
na verdade, não precisaria nem o military approach lá do BEPS, o que 
precisaria seria exatamente aquela outra corrente que, infelizmente, foi 
ultrapassada pelo BEPS, que é a aquela do in hands relationship, ou 
seja, temos que melhorar a relação fisco-contribuinte. Ou seja, do 
conflito para a colaboração. E como eu consigo isso? É da forma tão 
simples que é impraticável. Que é o seguinte, melhorar a legislação. 
Melhorar a legislação tributária, fazer leis mais simples, que dá, aliás, 
que democracia é essa que o cidadão não é capaz, sem ajuda 
especializada, saber o que ele deve ou não deve? Isso para mim não é 
estado democrático de direito. Aí é problema de concordância. Dizem 
que alemão erra muito. Mas é estado democrático de “direita”. Isso não 
é democrático. Então, aí, precisaria, realmente, simplificar a legislação e 
baixar a carga fiscal. Com isso, uma coisa muito incrível que em alguns 
países aconteceu, e temos dados estatísticos, a própria Irlanda, que 



hoje ela é um pouco suspeita, porque houve certos exageros, mas o ex-
ministro da Fazenda da Irlanda, que foi, depois, conselheiro lá da União 
Europeia, quando eles quiseram fazer a uniformização do Imposto de 
Renda na União Europeia, ele disse: ‘de jeito nenhum! Isso é um 
instrumento básico para influenciar a conjuntura econômica do país. O 
nosso país não vai abrir mão disso’. E, com exemplo, ele mostrou que 
redução do imposto sobre ganhos de capital. É muito simples, reduziu a 
alíquota pela metade, dobrou a receita. É simples assim. Por que? 
Porque existem já estatísticas, até um certo ponto não vale mais para o 
empresário correr o risco da sonegação. Isso está intimamente ligado ao 
valor total da carga fiscal. Então, na verdade, eu acho que todo esforço 
ou, pelo menos, o principal esforço deveria ser nesse sentido: 
simplificar. Acontece que, novamente vou falar da Alemanha, que 
naturalmente no Brasil não tem nada disso, mas eu perguntei quando 
eles fizeram a reforma da tributação das empresas na Alemanha, que, 
aliás, é interessante, que a maioria das empresas lá não é pessoa 
jurídica, são sociedades em comandita e, então, é bem diferente a 
situação e com uma série de problemas, complexidades, porque é uma 
comandita, mas o sócio responsável é limitado ou é até S/A, a 
comandita pode ir até na bolsa,  então, é muito complexo. E assistir no 
Instituto Max Planck, lá em Monique, que é Direito Tributário 
Internacional também, um seminário sobre isso. Aí mostrei, por que 
vocês não fazem como no Brasil, ou é física ou é jurídica, quer dizer, até 
no Brasil, até o comerciante individual ou quem vender X imóveis 
dentro de um certo período é tratado como pessoa jurídica. É muito 
mais simples, não é? Aí, o palestrante, eu falei com ele depois... Bom, 
no círculo do seminário a minha ideia não recebeu nenhuma reação, 
assim, favorável. Aí eu perguntei, depois, em off, como diria Camões, 
em off eu perguntei ao palestrante, que é um professor que, inclusive, já 
esteve aqui no Brasil, é excelente e ele também é conselheiro fiscal. 
Então, ele disse para mim: mas é muito simples, essa confusão toda 
interessa aos conselheiros fiscais e o lobby deles é muito forte. Então, 
simplesmente interessa manter o próprio, que os professores lá 
chamam de “caos fiscal” ou “cipoal fiscal” etc. e tal, porquê? É reserva 
de mercado. Aqui no Brasil, não, aqui nós não temos reserva de 
mercado é tudo opção simples, nunca sai uma lei nova, não é? Aliás, 
uma vez eu choquei um empresário alemão que chegou no escritório e 
disse, muito bem recomendado, eu soube que o senhor é atualizado em 
Direito Tributário. Aí eu disse não. Mas por que? Eu não li jornal de 
hoje, como eu vou estar atualizado em Direito Tributário? Eu não sou o 
Brandão que lê o jornal antes de sair na banca, não é?  

[risos] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas é mais ou menos isso. Então, 
realmente, é muito complexo, eu acho que uma tarefa de um instituto 
como o nosso é, justamente, tentar, com o tempo, melhorar um pouco 
esse cenário. 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Voltando um pouquinho à 
questão do artigo que o Brandão trouxe, eu só queria registrar que, na 
verdade, eu, às vezes, eu vejo em clientes o seguinte comentário: o fisco 
cobra dos débitos em atraso a variação da Selic calculada... simples. E 
os juros, e a Selic que é divulgada no mercado financeiro e das 
aplicações financeiras é calculada de modo composto. Então, 
efetivamente, se você tem o dinheiro para pagar o imposto e deixa o 
dinheiro aplicado no mercado financeiro, vai chegar um momento em 
que a sua dívida é menor do que aquele dinheiro que ficou aplicado no 
mercado financeiro. E uma vez conversando com o pessoal de um 
grande banco, eles fizeram essa conta e chegaram à conclusão que essa 
conta, esse período de tempo é em torno de sete anos e meio. Então, se 
o sujeito tem o dinheiro, deixa de pagar o imposto, depois de sete anos e 
meio ele paga o imposto, paga a multa de 75% e ainda sobra e, aí, a 
partir do sétimo ano e meio ele começa a ganhar dinheiro. Só esse 
comentário rapidamente. Pois não, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu não sei, claro que o banco, nenhum 
banco quer depositar em juízo qualquer discussão tributária, porque 
para ele o dinheiro é mercadoria, mas essa questão aí, talvez, seja um 
pouquinho fora dessa colocação. Realmente a aplicação dos juros Selic 
no tributário parece que é assim, mas não é. Por quê? Porque no 
mercado financeiro você aplica hoje, realmente, o valor, 100 mil, no mês 
seguinte se você tiver 101 mil você vai para um outro banco, a sua base 
de cálculo é 101 mil, só que a Selic, ela é calculada ao ano. Então o que 
se faz? Faz uma divisão, de tal sorte, que ele multiplicado por ele 
mesmo, ao longo de um ano, dê aquele 10,25. Então, não quer dizer o 
que a Selic paga corresponde à divisão dela anual por 12. Não, não é, é 
ao contrário, é feito um cálculo, de tal sorte, que findo o ano dê aquele 
total de 10,5%. Então, é uma falácia, né, dizer que aplica mesmo mais, 
você vê uma empresa que aplica o dinheiro nessas condições, podia ter 
vantagem na época que a multa não era corrigida, mas a partir do 
momento que a multa passou a ser corrigida, também tem uma 
influência fundamental. E mais, claro, né, numa empresa que está 
numa situação de lucro real pode ser isso, mas os juros sofrem 
desconto de Imposto de Renda, sofre pagamentos agora da Cofins para 
quem quiser, não está discutindo, né, ou está discutindo ou não, mais 
4%. Se você considerar hoje uma empresa que aplica com Selic, é 
melhor aplicar na poupança, porque... as incidências que tem, e essa 
fórmula não é bem desse jeito. Realmente, pode ser acontecer no 
futuro? Isso é verdade, você pega lá o valor original e aplica, mas ele 
está embutido ele mesmo, não é? Não sei aonde esse banco... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Encerrado o Pequeno 
Expediente, vamos passar para a nossa Pauta? O primeiro item da 
pauta é questões em torno de despesas decorrentes de atos ilícitos. Isso 
é um assunto que tem, está ficando aqui reiteradamente na Mesa. Se 
alguém quiser fazer algum comentário sobre algum fato novo, digno de 
registro... Brandão. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade, foi, assim, comentado na 
última reunião que é a questão do non olet na despesa. Isso que o... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Michell. 

Sr. Michell Przepiorka Vieira: A questão é que o Professor Schoueri 
me provocou no final da reunião passada, porque eu levei uma questão 
para o mestrado em relação, assumindo que a pecúnia non olet e que, 
então, nós vamos tributar a despesa referente à atos ilícitos, se as 
despesas necessárias, úteis e necessárias para adquirir aqueles atos 
seriam ou não dedutíveis da base? E, aí, o Professor Ricardo pediu para 
eu fazer uma, um estudo um pouco mais aprofundado, eu fui atrás da 
jurisprudência do STF, eles enfrentaram essa questão em dois HCs e 
ali, eles só assumiram que a receita é tributável, em nenhum momento 
eles falaram acerca da base de cálculo. Mas eu também queria chamar 
a atenção no HC 77.530, Rio Grande do Sul, de relatoria do Ministro 
Sepúlveda Pertence, que é de 1998, que eu entendo que seja o leading 
case aqui, que ele tratou da tributação de rendimentos derivados da 
venda de drogas, de entorpecentes. E num certo ponto do voto, ele fala 
que se você não tributar esses rendimentos o, digamos, o bandido, 
estaria numa situação mais favorável que o cidadão de bem, na medida 
em que ele, assim, você vai argumentar que você não pode ser imputado 
o crime de sonegação fiscal, porque o rendimento de ato ilícito não é 
tributável? Isso é imoral e não sei o que, aqueles argumentos de ordem 
moral, e dessa afirmação eu tendo a extrair que ele não pode estar mais 
numa situação mais benéfica do que o contribuinte de bem, mas 
também, não tem que estar numa situação mais prejudicial. Então, 
assumindo isso, eu entendo que todas as normas aplicáveis para 
aferição e apuração da base de cálculo de um rendimento lícito devem 
ser aplicadas quando se pretende tributar um rendimento ilícito. 
Inclusive, então, totalmente aplicável o princípio da renda líquida e, 
então, devem ser deduzidas as despesas úteis e necessárias sem 
qualquer aferição de ordem moral. É só o que eu teria a acrescentar. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho que, se fosse [ininteligível] eu 
acharia ótimo isso aqui. Mas eu acho um pouco estranho. Quer dizer, o 
produto do crime é tributável, mas também, coitadinho, ele pode 
deduzir as balas, não é? É um pouco estranho isso. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eu não diria que são as balas 
que são dedutíveis, mas os custos, e as despesas necessárias, elas são 
dedutíveis. Agora... 

Sr. Gerd Willi Rothmann: A bala é. No meu caso, no meu exemplo, a 
bala é essencial. É necessária, não é? Todos os critérios, é necessário, é 
habitual, usual. 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Agora, um momento só, eu 
queria dizer que esse traficante de drogas, na verdade, ele está 
praticando operações de compra e venda de mercadoria com 
habitualidade e com intuito de lucro. Então, ele está exatamente 
naquele caso que é uma pessoa física que é submetida a um regime 
tributário das pessoas jurídicas, em função disto, está previsto na lei. 
Do mesmo sujeito que compra e vende automóveis com habitualidade e 
com objetivo de lucro, ele está submetido ao regime da pessoa jurídica. 
Se ele, então, ele é submetido ao regime da pessoa jurídica, ele está ou 
no lucro real ou no lucro presumido ou no lucro arbitrado. Em tese, ele 
está obrigado a apurar esse resultado pelo lucro real, mas como, as 
despesas necessárias para a sua atividade são dedutíveis, na medida 
em que elas são documentadas, contabilizados, registradas em livro 
próprio, e comprovada a apuração que deu origem, sob pena de 
indedutibilidade. Agora, se esse sujeito não mantém os livros em ordem, 
qual é a consequência? É o arbitramento do resultado. O que no fundo, 
no fundo, é uma forma indireta de reconhecer a dedutibilidade daquelas 
despesas, porque é uma, o lucro arbitrado nada mais é do que um 
arbitramento, uma apuração do lucro tributável quando você não tem 
elementos probatórios para identificar o lucro real. Então, eu não teria 
dúvida nenhuma em dizer que esse traficante de drogas está sujeito à 
tributação pelo Imposto de Renda no regime do lucro arbitrário da 
pessoa jurídica. E, aí, a gente cai naquela questão, a receita é conhecida 
ou não é conhecida? Provavelmente a receita não é conhecida, então 
tem os critérios de arbitramento do resultado quando a receita não é 
conhecida. Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Michell trouxe um exemplo que eu 
fiquei pensando um pouco sobre o exemplo que o Michell trouxe a 
semana passada. De fato, existem alguns casos que a gente pode, 
‘linkar’, talvez, não com tráfico de drogas, fica um pouco mais pesado, 
mas o fato é, você tem em alguns bairros centrais ou periféricos as 
Lotéricas, as casas Lotéricas e do lado da casa Lotérica funciona um 
jogo do bicho. Então, é assim, é só dividido por algum tapume, alguma 
divisão, só para não dizer que é o mesmo estabelecimento. E um faz o 
apontamento do jogo do bicho e o outro faz o jogo patrocinado pela 
Caixa Econômica Federal. Só que o funcionário é o mesmo. O 
funcionário é o mesmo, o aluguel é o mesmo, a luz é a mesma, é assim, 
todos os custos, todas as despesas necessárias habituais para que a 
empresa tenha a sua atividade empresarial estão lá. As receitas 
também. Então, uma forma de você lavar o dinheiro, você joga a receita 
do jogo do bicho na casa Lotérica e vai... e aí, a nave va. Então, você 
tem, você tem o non olet, então, o dinheiro do jogo do bicho, né, galo, 
tigre, etc. e todos os bichos lá correndo solto e você, as despesas são 
únicas, porque são da empresa. Então, você tem a receita, você pode 
dizer, olha, mas essa moça que faz o apontamento do jogo do bicho ela 
trabalha mais tempo no jogo do bicho, que é mais empenhativo do que 
registrando a Mega-Sena. E as filas da Mega-Sena que são mais 
semanais. Então, qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma. 



Então, a despesa continua sendo dedutível em que pese você falar, bom, 
ela está fazendo uma atividade ilícita. Eu não vejo como você possa 
dizer moralmente algo que macule esta atividade, que é, vamos dizer, 
hipoteticamente falando, ela está empregada, tem carteira assinada, 
tem guias pagas, tem toda a regularidade de uma empresa, no entanto, 
ela tem uma atividade lícita e uma ilícita como só ia acontecer nesse 
tipo de estrutura de lavagem de dinheiro. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, o colega. 

Sr. Rafael: Tudo bom? Rafael. Não, na verdade, eu só queria trazer, 
enfim, uma discussão que já é mais do que conhecida em relação as 
multas não só regulatórias como multas de trânsito, no caso da 
sociedade de frete, por exemplo. É um argumento, já foi levado ao 
CARF, inclusive, sobre a possibilidade da dedutibilidade dessa multa de 
trânsito e, enfim, o argumento contrário é, mas não é usual, não é 
necessário, porque é derivado de uma infração. E então, e aí isso se 
estende às multas regulatórias etc. Por mais que, claro, eu concorde 
com a Mesa, que você atrela a, pelo princípio de emparelhamento você 
atrelaria a despesa do non olet com a receita do non olet, é só, enfim, só 
quis trazer esse ponto das multas regulatórias de trânsito que, 
realmente, é uma forma até, de essa discussão já ter chegado pelo 
menos na esfera administrativa e não ter tido, enfim, muita atração. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Esse assunto já foi comentado 
aqui em algumas Mesas anteriores e eu lembrei de um artigo aqui, 
escrito pelo Ricardo Mariz há muitos anos atrás, em que defende, se 
não me engano em parceria e coautoria com Nilton Latorraca, que ele 
defendia da dedutibilidade dessas multas justamente por serem usuais 
e normais e necessárias à atividade. Mas, realmente, o CARF tem sido 
mais restritivo com relação a isso. 

Sr. Rafael: É, até se eu puder só emendar, salvo engano, acho que uns 
seis, sete anos atrás as distribuidoras de energia começar a tentar, por 
causa do Luz para Todos, elas começaram a ser multadas pela ANEEL e 
elas tentaram buscar dedutibilidade dessas despesas. Inclusive teve, 
tiveram distribuidoras de energia que estavam em recuperação judicial, 
enfim, ainda tinha um argumento, um plus nesse argumento numa 
questão social e, de novo, o CARF nas multas regulatórias, ainda 
questões de novo, com o impacto do ilícito bem menor, porque são 
questões, às vezes, extremamente técnica etc. etc. ainda assim, o CARF 
entendeu que era um ilícito, que não seria usual, nem necessário. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não? 

Sr. Allan Moraes: Allan Moraes, bom dia. Eu só trago aqui uma notícia 
para acrescentar a esse debate, que é a Solução de Consulta Cosit 268, 
de 30 de maio agora, de 2017, que trata do tratamento relativo à PIS e 
Cofins das receitas devolvidas à pessoa jurídica no caso de 



superfaturamento. Ela trata, diz que seria tributar pelo PIS e Cofins e 
ainda conclui, na justificativa, que o direito ao crédito do adquirente, ele 
é sobre o valor total, não seria atingido aí. Só para acrescentar 
realmente ao debate. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. Eu acho que esse 
assunto, por ora, foi bastante discutido, mas eu gostaria de mantê-lo 
aqui na nossa pauta e gostaria de pedir ao Michell que quando 
trouxesse esses novos casos, eu gostaria que você fizesse uma 
exposição detalhada da situação de fato, porque eu acho que a situação 
de fato é muito importante aqui, são casos, cada caso é um caso, 
existem muitas variáveis, então eu acho que seria interessante você 
trazer o fato para a gente discutir aqui.  

Então, eu passaria para o segundo tema da nossa pauta, que é a 
Solução de Consulta 191, que trata de Imposto de Renda na fonte 
CIDE, nas remessas ao exterior para pagamento de software. Só que ele 
está sem relator aqui. Ah! Pois não. Então, Salvador, Brandãozinho. 
Pois não. 

Sr. Salvador Brandão: Tudo bem? Salvador. Eu trouxe esse tema que 
eu estava conversando com o meu pai sobre ele no escritório, e ele falou 
que o Ricardo demonstrou interesse sobre esse assunto. Eu não sei, 
pode continuar mesmo sem o Ricardo? O caso é o seguinte, eu tenho 
notado uma mudança no tipo de negócio jurídico em relação aos 
softwares. Eles não vêm sendo mais comercializados como uma licença 
de uso para instalação num computador do usuário. Vem sendo 
praticado, o que é conhecido como software as a service, que tem o 
nome como software como serviço, a tradução, mas que fundo, para 
mim, não tem nada de serviço, é só o nome. O que acontece? O usuário 
ele não tem mais o instalador, aquele arquivo que você baixa ou você 
compra para instalar um software no seu computador. Você acessa 
esse software através da internet, ele fica instalado em um servidor, em 
algum local, você contrata uma assinatura e você pode acessar esse 
software pela internet, aí é chamado de nuvem. Por isso que é software 
as service, você não tem mais o poder, o usuário não tem mais o poder 
sobre aquele arquivo de instalação que você utilizava para colocar no 
seu computador e isso gerava muitos casos de pirataria, porque 
acabavam sendo feitas reproduções ilegais sobre esses arquivos de 
instalação e vendidos em vários lugares, inclusive pela internet 
também. O caso da Cosit aqui, eu só queria comentar sobre ele, tem um 
acórdão no TJ de São Paulo também, de 2014, sobre um tema parecido. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão, desculpe 
interromper, só para esclarecer um ponto. Esse software que você está 
mencionando, ele não é customizado? 

Sr. Salvador Brandão: Não, não é. 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: É um software de prateleira? 

Sr. Salvador Brandão: Ele é um software feito em, vamos dizer assim, 
larga escala, para colocar no mercado consumidor a ser vendido, como 
é vendido os softwares comuns que a gente conhece, tá? E aí vem a 
seguinte questão, e o do TJ eu acho mais interessante até do que o da 
Cosit, mas o da Cosit é o seguinte, é uma empresa que ela comprou 
licenças de exploração comercial de um fabricante de software no 
exterior, são antivírus e um programa de reuniões online, de 
conferências e, enfim. E ela revendia aqui no Brasil para o usuário. 
Então, a licença de uso que ela revende não é uma licença que o 
usuário vai ter um instalador e instala na sua máquina. Ele acessa pela 
internet o programa e ele tem uma assinatura, ele usa conforme a 
assinatura está válida ou não. E ele submeteu à consulta da Receita 
Federal informando esse, esse fato, essa situação e aí, eu acho que 
também a resposta da consulta tem uma limitação ao fato informado 
pelo contribuinte, a depender de como ele informa, a Receita vai 
entender de uma maneira ou outra, e, resumindo, o que a Receita 
Federal entendeu é: por não ter essa transferência de propriedade que a 
Receita chama, que não tem, nem no software comum, para o usuário, 
a transferência de propriedade, ela nunca é feita, porque estamos 
falando aqui de propriedade de direito autoral, e ela é feita por um 
acesso pela internet por uma assinatura, que essa assinatura é 
cancelada uma vez extinguido o contrato de assinatura, então aqui, 
seria um serviço técnico de tecnologia, um serviço técnico. E as 
remessas para o exterior desses valores para a empresa fabricante do 
software seria, sofreria retenção na fonte do Imposto de Renda com 
base no art. 7º da Lei 9.779 de serviços técnicos e da CIDE tecnologia, 
desculpa, do art.2º da Lei 10.168. E ele afasta aquele § 1º A do art. 2º 
dessa Lei 10.168, porque ele fala assim, o que diz esse art.1º, deixa eu 
ver se eu tenho aqui, esse § 1º? Eu acho que não tem aqui. Mas é mais 
ou menos o seguinte... ah, tenho aqui. Se o brasileiro, ele adquire uma 
licença de exploração comercial de software do exterior para revender 
esse software no Brasil, não incidiria a CIDE. Tem uma ressalva 
expressa aqui na lei. E a Receita Federal entendeu que não era aplicado 
esse parágrafo, porque ele estava cobrando licença de uso do exterior e 
ele revendia essa licença de uso aqui no Brasil. Isso foi falado, inclusive, 
pela própria empresa. Primeiro ponto que eu queria colocar aqui, se 
uma empresa compra uma licença de uso no exterior e revende no 
Brasil, ela já está cometendo um ilícito. Então, ela não está comprando 
uma licença de uso, ela está comprando uma licença de exploração 
comercial daquele software, tá? Outras divergências que podem surgir 
aqui, e aqui, eu já parto da premissa de que mercadoria não precisa ser 
física, para eu dar o atendimento de mercadoria ela teria incidência 
de..., a venda de software seria mercadoria e teria incidido ICMS, eu 
estou partindo do pressuposto de que mercadoria não precisa ser física. 
A divergência, eu sei que existe, mas o que eu queria só ressaltar é isso. 
O que acontece? Isso tem a lei de propriedade industrial também, como 
na lei de propriedade industrial ela fala de licença e fala de cessão de 



direito e quando ela fala isso, ela fala de transferência, licença para 
exploração econômica, né? Então, quando fala em licença no âmbito da 
propriedade industrial, nós estamos falando de licença de exploração 
econômica e cessão de direitos estamos transferindo o direito intelectual 
ali no caso, uma patente ou uma marca. A lei de direito autoral, ela 
criou três modalidades de negociação, tanto a lei de direito autoral 
genérica quanto a lei de direito autoral do software, ela criou a cessão 
de direito que seria a transferência do direito autoral, ela criou a licença 
de exploração econômica daquele direito autoral, isso acontece muito 
nos livros, acontece no software também, nos fonogramas, enfim, e 
criou uma licença de uso. Fornecendo ao usuário que compre aquele 
software, que compre uma música, que compre um vídeo em DVD, que 
ele vai ter aquela cópia apenas para a utilização e não para a exploração 
comercial. A figura disso, em termos jurídico, seria como se fosse um..., 
ela na impacta, ela não impacta na essência da mercadoria. Porque, o 
que eu quero dizer é o seguinte, tudo que a gente compra como 
mercadoria, todos os produtos que a gente compra tem um direito 
intelectual envolvido, e aquela mercadoria que a gente está comprando, 
a gente está comprando aquela unidade, não estamos comprando o 
direito intelectual que vem com ele. Então, em tese, haveria em todos os 
produtos que a gente compra uma licença de uso, nós estamos 
autorizados apenas a usar aquela unidade. Tanto que se abrirmos 
qualquer livro ou abrimos um DVD, a primeira mensagem que aparece 
no vídeo ou a primeira mensagem que aparece nas contracapas do livro, 
é que ele tem unidade de uso para ele, que ele está adquirindo e é 
vedada a exploração comercial sobre aquela unidade que ele está 
comprando. Então, nós temos uma licença de uso do direito autoral 
aqui. A mercadoria está fora disso. Quando eu negocio um produto, um 
software que eu faço em grande escala para colocar no mercado para 
um usuário final, eu estou fazendo uma mercadoria e o que nós temos 
que analisar agora é como estão sendo feitas as novas negociações 
desse software. Ele não deixa de ser mercadoria, porque ele está sendo 
vendido como nuvem, como assinatura. Ele não tem mais licença de 
uso por conta de instalador, mas ele tem uma licença de uso para 
acesso pela internet. Isso está acontecendo em vários produtos hoje em 
dia, nós temos assinatura de livros, de clubes de livro, de clube de 
vinhos que tem serviços agregados em torno desse, dessa assinatura em 
que autores, leitores vão escolher o livro do mês, vão escolher o vinho 
do mês. Eu recebi até um folder ontem de eu clube de carne, que 
também seleciona carne, cortes especiais, que envia por mês para a sua 
casa. Então, por ser assinatura, isso não afasta que você está 
comprando uma mercadoria, uma mercadoria selecionada, tem um 
serviço agregado de seleção, de escolha, tem descontos em alguns tipos 
de..., por exemplo, no vinho você tem descontos em restaurante, enfim, 
dicas de harmonização e tal. E o que o consultor, o auditor fiscal aqui 
na resposta colocou é: por ser uma assinatura, não seria um software 
de prateleira, ele seria um serviço que eu estou comprando. E o TJ de 
São Paulo entendeu da mesma forma. O TJ de São Paulo era um outro 
caso. Deixa eu colocar o número do acórdão aqui. É a Apelação Cível 



000649632/2013-8260053. Era um mandato de segurança em que a 
empresa queria afastar a incidência do ISS no software dele, porque ele 
vendia um software na nuvem, um software de e-commerce. E ele fala 
no mandado de segurança que é um software padronizado feito em 
grande escala, portanto, um software de prateleira conforme tinha 
entendido o STF e ele queria que incidisse apenas ICMS nessa 
transação. Ele vendia o software dele para empresas de varejo, para que 
elas instalassem no servidor delas e praticassem venda pela internet, 
né, o e-commerce. O TJ entendeu que por ser esse site, esse e-commerce 
feito por uma assinatura, então o lojista poderia utilizar esse software 
apenas enquanto ele estivesse com a assinatura em vigor. Então, ele 
entendeu que por ser uma assinatura, não ser uma venda de uma 
licença, não haveria licença envolvida, então, também, não seria 
mercadoria e seria ISS, seria um serviço. Até ele fala, ah, tem suporte 
técnico agregado, ele tem atualizações, enfim. O que eu quero dizer 
aqui, em resumo é, o software, ele não deixa de ser mercadoria porque 
eu mudei a forma de negociação, seja porque eu estou dando um 
instalador, um arquivo para ele instalar no computador dele, seja 
porque eu permito ele a um acesso a um software que está na nuvem 
que eu não quero mais que ele tenha poder sobre aquele instalador, por 
questões de segurança e pirataria, enfim. Ele é o mesmo software, a 
Microsoft, hoje, ela comercializa o pacote office dela e ela tem o pacote 
office pela nuvem, o usuário, ele não precisa mais instalar o office na 
máquina, ele acessa de qualquer computador pela nuvem. É o mesmo 
Word, é o mesmo Excel, é o mesmo Outlook, só que não está mais no 
computador da pessoa, ele acessa pela internet. Ele não deixou de ser o 
mesmo software porque eu mudei a forma de negociação, a forma de 
venda. Continua tendo aqui uma licença de uso atrelada, até por força 
da Lei nº 9.309, que ela diz, que o usuário, para usar um software, ele 
tem que tabular um contrato de licença de uso. E o vendedor de 
software, ele está obrigado a prestar manutenção, atualizações por um 
período e suporte técnico sobre aquele software. Então, esse argumento 
sobre suporte técnico e atualizações que o site de e-commerce é obrigado 
a dar para o varejista não afasta a qualidade de mercadoria daquele 
software, porque a própria Lei 9.609 obriga o produtor do software a 
fornecer esse tipo de suporte para a mercadoria que ele vende. Então, a 
meu ver, aqui, no caso da Cosit, não seria uma remessa de valores para 
o exterior por serviço técnico de informática, então, não haveria Imposto 
de Renda na fonte, não seria uma aquisição de licença de uso do 
exterior, seria uma aquisição de licença de exploração comercial aqui no 
Brasil, então estaria afastada a CIDE e, a meu ver, haveria incidência 
de ICMS na importação e ICMS na saída aqui no Brasil, pelas 
assinaturas. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. Obrigado, Brandão. 
Eu queria passar a palavra aqui para o nosso especialista em novas 
tecnologias. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu acompanhei atentamente o 
relato do caso, o problema me chamou um pouco a atenção essa 
afirmação de que o, essa modalidade de software não é algo diferente de 
mercadoria. Por uma simples razão, a relação jurídica, a relação 
negocial determina um fato gerador. A materialidade do fato gerador, o 
aspecto material, a gente não gosta dessa expressão, mas enfim, a 
doutrina usa essa expressão, ela é determinante para que você saiba 
qual é o fato gerador em questão. Então, quando você diz que a 
mudança estrutural do negócio, você não tem mais um pacote físico que 
você compra na prateleira de uma livraria ou de uma loja de software, 
já teve no passado, loja de software, já não tem mais, né, você compra 
lá e você pega fisicamente o pacote Office, leva para o caixa e registra 
como uma mercadoria vendida. Se você muda este aspecto negocial, 
muda a relação negocial, ou seja, você não tem mais a integridade do 
software, você tem apenas um serviço, como você em alguma passagem 
mencionou, não sei se por ato falho ou por que você está pensando 
nisso constantemente, como um estudioso do Direito Tributário que 
você é, então muda o negócio. Em algum momento também você quis 
falar ‘a locação’. Não sei se você quis falar ou pareceu assim. Porque 
tem cara de locação, né? Então, se tem cara de locação, tem cara de 
serviço, porque serviço talvez seja. Porque mudou a relação negocial, a 
relação negocial não é mais essa, você tem uma nova estrutura. E o que 
o Bianco estava brincando como um especialista em novas tecnologias, 
é porque ele sabe que eu escrevi um artigo sobre isso em homenagem 
ao José Eduardo Soares de Mello. E a minha preocupação foi 
justamente essa, ele é um professor de todos nós aí, uma pessoa fora de 
série, e ele ensinou a gente sobre a discussão do aspecto material em 
caso de ICMS. E também analisou novas tecnologias quando elas 
surgiram aqui, no campo da telecomunicação. E nisso mudou a 
estrutura negocial, a telecomunicação trouxe várias novidades e que, 
para que o legislador possa fazer frente a essas novas tecnologias, ele 
precisa modernizar inclusive a hipótese de incidência, ele precisa 
repensar a hipótese de incidência. E não é exagerado você imaginar que 
ele mude inclusive o imposto, que nós no Brasil temos, mas em outros 
países também existem outros impostos que, se você for por um lado é 
um tipo de imposto, por outro lado está outro tipo de imposto, porque a 
tecnologia faz com que, justamente, mude esta relação negocial e, aí, o 
aspecto material se transforme. Isto faz, então, que o que antes era 
mercadoria hoje não é mais, hoje é eminentemente um serviço, ou 
talvez seja um serviço. É uma dúvida que estamos colocando. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Vou passar a palavra aqui ao 
Luiz Eduardo e depois José Maria. 

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: É Luiz Eduardo Queiroz. Eu acompanho há 
um tempo essa evolução da venda de softwares e de serviço por 
softwares. Eu acho que, na linha do tempo, se a gente pegar, eu acho 
mais fácil da gente entender o que está acontecendo com essa 
comercialização de software. No passado, a gente tinha a venda de CDs 



físicos, no passado eu não era, não trabalhava com direito ainda, mas 
vendiam CDs e coisas para você instalar na sua máquina, né, e depois 
passou, isso passou a ser uma venda, um download, você fazia o 
download e eu lembro que tinha uma diferença muito grande entre o 
software de prateleira, do software que era customizado, que eles 
falavam assim, se a empresa faz um software customizado para a sua 
empresa, ele vai ser tratado como um serviço, se você compra ele de 
prateleira normal, como o Office, o Microsoft Windows, você vai pagar 
ICMS. Eu acho que o serviço que eles estão discutindo aqui, eles 
começaram a passar para um outro nível, eles começaram como você vê 
um software como um serviço. Eles não vendem mais o software em si, 
eles vendem, às vezes, eles nem vendem o software, a gente tem 
diversos, eu acho que diversas modalidades de venda, mas, às vezes, 
eles nem vendem mais o software, eles instalam, você instala na sua 
máquina e você passa a utilizar o serviço que aquela empresa presta 
através daquele software. Ele é um pouco diferente desse esquema de 
você entrar no site e comprar vinho etc. mas eu acho que o exemplo 
mais fácil de ver é o Spotify, o Netflix, eu acho que até o Uber, ele seria 
incluído nesse tipo de serviço. É um serviço um pouco mais fácil de 
enxergar, que é o Uber, o Cabify, que você acessa de um celular no 
mundo inteiro, você viaja para outros países, você vai acessar e vai cair 
no cartão de crédito do mesmo jeito, só que você está recebendo um 
serviço. Do mesmo jeito o Netflix, ele faz umas pesquisas, ele tem alguns 
tipos de mecanismos lá dentro que enxergam o que você gosta de 
assistir e já aparece na sua tela principal, o Spotify, ele joga as músicas, 
ele faz uma lista de músicas, isso tudo é serviço que você está 
recebendo e pagando por mês. Então, eu acho que esse tipo de 
pagamento, ele não seria encaixado mais como uma mercadoria, porque 
você não compra mais aquilo. Até o Microsoft Office novo, aquele que 
pela nuvem, ele tem uma abordagem totalmente diferente. Você paga 
por mês o negócio e você tem o acesso daquilo enquanto você paga. Ele 
não tem aquele negócio, você tem um ano de, cinco anos de 
atualizações e etc. isso daí você paga por mês, você tem uma, eu tenho 
até o Google Drive, da Google, só que você tem um acesso, você tem um 
servidor que você pode deixar seus arquivos na nuvem e, enquanto você 
paga aquilo por mês, que é um serviço, você tem aquele tipo de serviço. 
Parou de pagar você não tem mais. Então, eu não vejo isso como, não 
consigo mais ver como uma mercadoria esse tipo de... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: José Maria. 

Sr. José Maria de Arruda Andrade: Bem, bom dia. Só para colocar 
mais coisa aí, mais elementos nessa discussão. Eu não vou discutir o 
serviço, produto, mercadoria versus serviço, mas voltar só um pouco 
numa coisa que foi importante para a solução de consulta, que é uma 
distinção entre o quê que seria uma licença, uma cessão de uso de um 
software comum versus o software as service, né? Eu acho que eles têm 
um pulo ali que, para eles, foi importante para justificar, desclassificar 
como licença de uso. Então, eu vou evitar um pouco da mercadoria e 



também estou pensando pela ponta do consumidor, o consumidor final, 
não estou pensando a empresa aqui que ajuda. Assim como na licença 
de software, você tinha uma empresa que representava alguma grande 
fabricante lá fora, uma prestadora, uma Microsoft, tinha uma empresa 
aqui que permitia essa comercialização dos links para download. Então, 
tem uma questão também, né, teve um uma Solução de Consulta que 
não era Cosit ainda, era a 3.001 de 2016 que já tratava disso, que não 
era Cosit, mas vinculava uma Solução de Divergência, é a 3.001 da 
Disit, mas, ela meio que assinalava isso e falava que estava no contexto. 
E ela já incluiu também PIS e Cofins importação. O pulo aqui é que, 
geralmente, quando a gente trata dessas questões aí, mesmo da 
prateleira, a gente cria alguns tipos, o software prateleira era aquele 
que a gente ia, que eu também não me lembro, sou também jovem, mas 
me contaram, que você comprava a caixinha, ia todo feliz no caixa e 
estava lá. E tinha a licença de uso puro e simples, eu pegava esse 
mesmo software, só que eu comprava um link e aí eu mesmo fazia a 
instalação. E aí, fica com essas figuras meio congeladas. E aí a gente 
pensa muito nessa licença do software como um link, alguma coisa que, 
olha, feito o link, está ali, está na sua máquina, acabou. Só que hoje, 
esses softwares, eles também têm toda uma estrutura técnica, você 
mencionou isso, de atualização. Então tem lá a atualização do Windows 
e o pessoal falou, temos importantes atualizações para você. Antivírus 
ainda mais, toda hora você tem que atualizar. E é um link só. Você só 
faz um link. A atividade empresarial, vou evitar o que foi prestação de 
serviço ou não, mas a atividade empresarial está lá na fabricante. E 
aqui, o que eu acho que eles fizeram um pouco foi imaginar esse link 
que você instala um software de uma forma muito pura, instalou uma 
vez e ficou ali, se dura um ano, dura um ano, o software as service 
como uma prestação muito complexa de muitas coisas, porque, de fato, 
você tem uma estrutura para suportar nuvens, então você tem 
servidores, você tem manutenção, você tem os softwares que permitem, 
você tem uma manutenção daqueles equipamentos todos, tem a 
atualização constante das equipes que vão trabalhar disso e o software 
que está ali. Não é? Agora, no fundo, o consumidor ele quis o software, 
tanto pelo link quanto pelo software as a service, ele quer, não é? A 
quem explora essa atividade software as a service usa essa estrutura, 
essa manutenção e essa atualização toda para ter o software sempre 
bom. É o meio e o fim aqui. Então assim, eu estou, com tudo isso que 
estou falando, eu estou relativizando um pouco a força da solução de 
consulta, não a força do resultado da solução de consulta, mas os 
argumentos utilizados para justificar que fazem uma separação que me 
parece um pouco fácil demais entre licença de uso do software ou 
cessão de uso de software, que é aquela do item 1 da Lei Complementar 
116 desse software as a service. Porque imagino que tem uma atividade 
aqui, um serviço técnico do background da operação muito mais 
relevante do que o software, mas isso não é verdade, porque no 
software, eu também tenho esse trabalho. Então, eu só estou 
relativizando essa classificação que me pareceu assim, ligeira demais. E 



o CIDE tem aqueles problemas todos, né, que não tem transferência 
nenhuma. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão. 

Sr. Salvador Brandão: Eu acho que o José Maria resumiu bem a 
situação, e é isso mesmo, no software comum que a gente conhece 
também tem esse tipo de serviço todo por trás. O que eu queria 
comentar do Zilveti é assim, refletindo sobre o assunto, também fiquei 
nessa dúvida se seria um fato novo, portanto, teria que ver se haveria 
um novo enquadramento de incidência tributária ou não, ou se seria 
apenas uma nova modalidade de negociação de um fato já existente. E 
eu fiz a analogia da assinatura de vinho porque eu acho que é bem 
cabida. Você faz uma assinatura que você paga por mês um valor X e 
você recebe em sua casa uma garrafa do vinho do mês selecionado por 
umas pessoas que vão em vinícolas testar o vinho, aí vem junto uma 
revista com dicas culinárias de harmonização ou outras histórias, 
outras notícias, enfim. Mas o essencial ali é a venda de vinho. Tanto 
que quando chega o vinho em casa vem com ICMS destacado na nota. A 
assinatura ali é um plano que o usuário faz para que ele tenha um 
vinho selecionado por um expert em sua casa todo mês, mas não deixa 
de ser uma mercadoria. Prepondera aqui na relação, vou dizer essa 
palavra, correndo o risco de críticas, mas prepondera aqui na relação a 
venda de mercadoria. O quase locação que eu falei foi por conta do, 
haveria locação quando eu estou negociando direitos autorais, e quando 
eu negocio software, não é o caso, estou negociando mercadorias. Se eu 
estou negociando direitos autorais por exposição expressa da lei, direito 
autoral, direito intelectual, propriedade de marca, enfim, propriedade 
industrial é um direito, é um bem móvel e quando eu tenho uma licença 
de exploração deste bem móvel, deste direito, quando o objeto do 
contrato é o próprio direito autoral, aí sim, eu teria uma locação. Eu sei 
que isso merece ainda muita reflexão, os assuntos são novos, as 
modalidades são inúmeras de negociação do software hoje em dia, 
inclusive, já ouvi argumentos sobre o Netflix, se eu não estaria 
comprando uma licença de uso ou se estaria comprando um serviço. No 
caso do Uber, só para constar, eu acho que seria uma intermediação de 
serviço, não seria uma licença de software. Então ele, ele agencia, ele 
faz a intermediação entre o usuário e o motorista, por exemplo. Eu 
estou cada vez mais convencido que, posso mudar de opinião, mas essa 
forma de negociação por assinatura do software não deixa de ser uma 
negociação de software, não deixa de ser uma negociação de 
mercadoria. Merece reflexão, sim, como sempre, mas é o que eu venho 
entendendo. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O que chama a atenção nesse 
caso é que você, antigamente, você comprava aquele software que vinha 
na caixinha e você, era seu, não é? Quer dizer, havia uma transferência 
da propriedade daquele meio físico. Sim, mas você podia usar 
indefinidamente, você podia quebrar, podia jogar fora, podia dar para 



terceiro e, hoje, mudou essa sistemática, você não, não há mais 
transferência de propriedade. O que há é um uso, ele autoriza que você 
use, enquanto você paga, parou de pagar você não usa mais. Então, eu 
tenho a impressão que aquela jurisprudência do Supremo onde ele fez 
aquela delimitação do software de prateleira, customizado, ele foi 
construído naquela época em que se comprava a propriedade daquela 
unidade, daquele disco, né, e eu acho que hoje cabe, realmente, a gente 
rever essa jurisprudência. Mas... Fernando, por favor. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O José Maria fez uma intervenção 
precisa quando ele falou do software. Você quando quer o software, 
você quer um instrumento que te gere uma facilidade, um ganho na 
operação da tua máquina, ou que vai fazer com que a tua máquina 
tenha uma qualidade que você almeja no desempenho das funções 
operacionais do produto. A ideia até do software de prateleira, tudo 
bem, já é um pouco ancestral, da época do Luiz Eduardo aí, quando 
nasceu, então, é uma, é bem interessante, mas é ancestral mesmo, 
porque já mudou muito de lá para cá. E esse ânimo de você ter a 
ferramenta para um desempenho melhor da sua máquina, do seu PC, já 
ficou para trás. Até essa discussão de se você quer comprar algo 
também ficou para trás. O comprar que tem essa ideia do imposto de 
consumo de você fazer uma tradição, você consumir algo, você ter a 
troca: é de alguém, você paga e passa a ser seu. A ideia foi alterada e 
tudo que vem nessa tecnologia chamada disruptiva força a gente a 
pensar sobre novas estruturas. E a estrutura que você está 
mencionando é uma estrutura que chama, as pessoas estão chamando 
de mobilization, ou seja, você tem dentro de um aparelho móvel, de um 
aparelho celular, de um IPad etc., tudo que você pode fazer para a sua 
vida ficar mais fácil, certo? Não é para o aparelho ficar melhor, é para a 
sua vida ficar mais fácil. Então você tem uma prestação de serviço. Você 
tem, essencialmente, uma utilidade que faz com que você pegue um 
táxi, que você chame uma pizza, que você pague um cartão de zona 
azul, que você, enfim, faça tudo usando um aparelho, inclusive, 
pagando contas e se aproximando, embarcando, esta utilização de 
serviços foi exposta ao mundo, foi exposta ao legislador e o legislador 
trouxe esta ideia na lei complementar modificada. Então, a Lei 
Complementar 157 traz a disponibilização, sem cessão definitiva, de 
conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto por meio de internet. Então, 
já determina que pela telecomunicação você tenha acesso a estas 
facilitações da tua vida, então, você não precisa mais sair de casa para 
ir alugar um vídeo, não precisa sair de casa e comprar um software, 
você passa a ter acesso a alguns serviços por esse meio. E é por isso 
que eu acho delicado você continuar falando em compra e venda, assim 
como continuar falando em obrigação de dar ou fazer. Isso está 
totalmente fora já do mundo, você tem que repensar a relação jurídica, 
a relação negocial que dá essa materialidade no fato gerador. Que me 
parece que nós estamos falando essencialmente de serviço. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Miguel. 



Sr. Miguel Gutierrez: Bom dia, Miguel. Então, ouvindo o que o Bianco 
falou, realmente a gente tem que analisar o negócio jurídico que 
acontece. Antigamente, quando se falava do software de prateleira, o 
contribuinte ia lá, comprava o software e aí, ele podia fazer o que 
quisesse com esse software, queimar, usar, dar para um terceiro. Hoje 
em dia, me parece que a relação é muito mais de uma cessão de uso, 
uma locação. Porque o quê que acontece? Você pode usar aquilo lá até o 
momento em que você paga por aquilo. Eu pago uma mensalidade, se 
eu deixo de pagar essa mensalidade, eu não vou poder mais usar esse 
software, ou essa utilidade para mim. Então, realmente, mudou a 
relação. E é uma, é um serviço ou um uso que eu, se eu não pagar eu 
não vou poder me utilizar daquilo, mas também eu não tenho essa 
necessidade de adquirir aquilo para mim, é uma coisa que vai, porque 
as mudanças são constantes, as atualizações são constantes, então, 
não faz mais sentido, talvez, eu comprar. Seria a mesma coisa que eu 
comprar um veículo ou fazer um leasing. Se eu faço um leasing, eu não 
tenho a propriedade daquilo, eu posso usar aquele veículo, mas eu não 
sou proprietário dele. Então, eu acho que a gente tem que analisar por 
essa, pela relação jurídica que existe, é uma nova relação jurídica. Não 
sei se eu chamo isso de uma cessão de uso, se eu chamo isso de uma 
locação. É uma cessão de uso com prestação de serviço agregada. 
Então, a gente, eu acho que tem que analisar por aí, para ver qual que é 
o tributo que incide sobre isso. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. Antes de passar a 
palavra ao José Maria e o Fernando, eu queria só lembrar um fato que 
você, Miguel, mencionou a questão do leasing e da compra e venda. Eu 
me lembro, uma época eu estava assistindo a Sessão do Supremo pela 
televisão e me chamou a atenção, era um caso justamente sobre a 
importação de mercadoria do exterior, sobre a forma de compra e venda 
e sobre a forma de leasing. E se discutia se havia incidência de ICMS no 
leasing na importação de mercadoria ou não. E eu me lembro bem de 
uma passagem que me chamou muita a atenção, um comentário do 
ministro Gilmar Mendes, em que ele sustentava a incidência do ICMS 
na importação do leasing, e ele acabou sendo vencido, mas o fato que o 
comentário dele foi o seguinte, olha, não é possível que fique a critério 
do contribuinte escolher se ele vai pagar imposto ou não. Então, como, 
o imposto incide de acordo com a vontade do contribuinte? Então se ele 
faz um contrato de compra e venda incide, se ele faz um outro contrato, 
que no fundo é a mesma coisa, ele faz um outro contrato e não paga 
ICMS, então, o contribuinte é que decide se vai pagar imposto ou não? 
Felizmente, ele acabou sendo minoritário, mas parece que ele não 
entende que o regime jurídico tributário é determinado pela natureza 
jurídica da operação e não pela sua aparência econômica. Pois não. 
José Maria e depois Brandão. 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Um breve comentário, né? Só para 
dizer assim, que eu relativizei bastante essa distinção entre os 
softwares as service da licença de uso do software, para dizer que ela 



não é tão simples assim e que, requisitando que existe a Lei 
Complementar 116, dirimindo o conflito de competência e jogando para 
o item 1. Isso não significa o meu compromisso em dizer que a essa 
licença de uso, que também pode ser uma forma de prestação ou uma 
forma de atuação econômica mediante software as service, significa 
prestação de serviço. Então, eu estou marcando uma distinção um 
pouco na linha do Miguel. Concordo com o Zilveti que tem toda uma 
atualização das coisas etc. E que as leis vão sendo interpretadas e, 
muitas vezes, produzem normas diferentes do que seus textos, mas que 
as palavras têm um certo rigor nas legislações tributárias e que elas 
devem ser atualizadas sim, mas eu ainda acho que que elas devem ser 
atualizadas pelo legislador, como bom positivista que sou e cioso aí, da 
separação de poderes. Então, é só para marcar um pouquinho uma leve 
questão, está lá, para mim está lá no item 1, eu não vejo tanta distinção 
assim, tão fácil, porém, com essa ressalva. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, não é porque está na Lei 
Complementar 116 que isso é considerado, pode ser usado como 
serviço. Porque o serviço tributado pelos municípios é residual. Tudo 
aquilo que não está no ICMS, e é uma prestação de serviço...é residual 
mesmo, ele não pode ficar concorrente, eu quero e o ICMS também 
quer. Nós temos aí, mas de qualquer maneira, não quer dizer que o item 
primeiro da nova lei abranja essas coisas. Porque nós sabemos, você ter 
um direito, uma marca, um direito, isso é um bem móvel, já é distinção 
já há muito tempo, então, quando se faz a locação, é locação de bem 
móvel, quando se faz a venda, é a venda de quê? Bem imóvel. Não é? 
Bom, se for assim dizer que tudo é serviço porque mudou, então, 
também, aonde está a questão do livro eletrônico? Você hoje pode 
comprar um livro eletrônico e receber atualizações, como você recebia 
aquelas folhas daquela famosa enciclopédia britânica, que você 
comprava e vinha, todo ano vinha uma atualização. É coisa do passado. 
Mas nós temos aqui, nós temos um momento. Hoje, nenhum instituto 
de assessoria financeira fiscal dessas, tipo IOB, tipo FISCALNET, 
manda boletim. O boletim está lá, à sua disposição, acabou a 
assinatura, acabou a assinatura, cessou, você não tem mais acesso. 
Você pode até imprimir, mas não tem mais acesso. E isso aí é o quê? É 
venda de livro, jornal e revista, eles consideram tudo isso, eles não 
consideram como prestação de serviço. Vem a nota fiscal cobrando 
como se fosse um fornecimento de revista, de livro e etc. E assim foi o 
que o Supremo decidiu, que o livro eletrônico está sujeito à imunidade 
dos tributos. Então, mas imunidade do tributo, ISS. Não, mas estava se 
referindo à incidência do ICMS, né, no livro eletrônico. Então, vamos 
ficar, tá, lei complementar veio para abranger um monte de situações. 
Aliás, realmente o ISS, desculpe fazer um parêntese, precisa ser 
penalizado, né? Está impossível se trabalhar. Porque agora, ainda mais 
com essa questão do pagamento em várias cidades, realmente, acabou, 
o ISS não tem mais condições de... Não tem como. Você vê que tem 



empresas que não vão parar de trabalhar em cidades pequenas. Todo, 
você faz um serviço no Rio de Janeiro, você fica aqui, tem que pagar, 
pelo menos tem que se cadastrar lá, mas você fica aqui e faz a certidão. 
Não, não, eu fico em São Paulo, eu faço tudo pela internet. Você vê, é 
tudo pela internet. E assim vai a vida. Então os jovens que estão aqui é 
que conseguem ter esse domínio da tecnologia que nem o Zilveti e tal. A 
gente está ainda, realmente, na enciclopédia britânica, mas não muda 
nada. Você vê, você compra uma máquina e está lá dito, olha, você tem 
um ano de assistência técnica, gratuita. Isso, a assistência técnica é 
gratuita, é um serviço, mas está vinculado à máquina. Então, se eu 
compro um software e eu tenho uma assistência técnica está no preço, 
né, ou não está no preço, porque se eu pagar assistência técnica, eu 
vou pagar só aquela assistência técnica. Muito bom. É um assunto 
realmente novo, digamos assim, interessante, como diz o Zilveti, 
saboroso, mas, às vezes, indigesto, não é? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eu vou passar a palavra para o 
Fernando, porque ele estava agitado aqui e pediu a palavra, quando ele 
ouviu a palavra positivista ele já começou a ficar nervoso.  

[risos] 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Então, rapidamente ele pediu a 
palavra para comentar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sobre esse aspecto positivista eu estou 
plenamente de acordo, nós todos somos positivistas. Existem os mais 
radicais e os menos radicais, eu estou entre os menos radicais. Mas o 
fato é que, para mim, não há dúvida que você tem uma legislação 
complementar que trata do assunto, seguindo uma lógica de 
competência distribuída pela Constituição. Se isso é ruim, se isso é 
bom, se o empresário achar ruim ou bom é outra conversa, mas o fato é 
que nós temos uma Constituição que deu competência aos municípios e 
a lei complementar ratificou essa competência e como é que deve 
acontecer nas federações, ela deu uma ordem constitucional tributária, 
sistêmica, para que os municípios não legislem qualquer coisa. Ou seja, 
a lei complementar federal, não é, deu um norte para o imposto sobre 
serviços. E quando houve um avanço tecnológico veio o legislador 
complementar, novamente, estabelecer a estrutura deste serviço. Então, 
pode não agradar quem gosta de um imposto não cumulativo, mas é o 
que temos. E não me parece que estamos diante de um problema tão 
grave de hermenêutica. O que é fato, e o Supremo Tribunal Federal vem 
acertando no seu posicionamento, é que ao invés de um serviço, ao 
invés até de uma cessão de uso como existia no passado, os novos 
serviços, a qualidade dos novos serviços é justamente a multiplicidade o 
plexo de serviços. Você não tem um serviço só, você tem múltiplos 
serviços e esses múltiplos serviços dão a impressão de que estamos fora 
do campo de incidência do imposto de serviço. Mas não, podemos estar 
diante de uma combinação de serviços dentro da lista de serviços. Não 



há um problema nisso. Mas o que eu acho delicado é a gente fazer, 
olha, o imposto de serviço não serve, então, esquece o imposto de 
serviço. Fica o imposto sobre o ICMS. Ah, também não serve. Então 
vamos para o IPI? Veja, você fica pior ainda. Então você tem que 
trabalhar com os três impostos, eles têm sobreposições, eu concordo 
com o Brandão nesse aspecto, tem sobreposições, mas essas 
sobreposições têm que ser dirimidas pela lei complementar, e até na 
interpretação na lei complementar, pelos próprios tribunais que têm por 
função, os juízes que não gostam muito do STJ, ouvidos na semana 
passada, têm que se curvar à formação jurisprudencial do STJ, que ele 
serve para isso, ele serve para dirimir conflito de competência, inclusive, 
entre entes tributantes. Essa é a função do STJ. Para que não 
tenhamos uma, vamos dizer, uma federação assimétrica em termos 
tributários como têm os americanos, como têm os suíços, que aí eles 
têm que fazer outras formas de correção dessas assimetrias. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. Eu vou passar a 
palavra para o Professor Paulo Bonilha. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É apenas uma observação em 
complemento às palavras do nosso colega Fernando Zilveti. Fernando, 
indo um pouco atrás no sistema de distribuição das competências, a 
Constituição de 1934 falava no imposto sobre transações. Então, nós 
tínhamos venda de consignações, consumo, que era federal, vendas e 
consignações é o antecedente do ICMS. E havia um imposto sobre 
transações que era de competência concorrente, tanto a União, os 
estados podiam instituir, e quando instituísse, como aconteceu com São 
Paulo, São Paulo tinha esse tributo, uma parcela vai para o município. 
Então, nada mais era do que isso, a percepção, naquele tempo, de que 
poderia haver uma área tributável fora das vendas e consignações. 
Então, essa competência concorrente era uma técnica de tributação 
muito interessante e útil e foi utilizada pelo Estado de São Paulo. Veja a 
expressão, "transação". Então, nós estamos falando de compra e venda, 
locação etc. O legislador escolheu uma palavra bastante apropriada, 
"transação". 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão. 

Sr. Salvador Brandão: Quanto à licença de uso estar no item 1.05 da 
Lei Complementar 116, nós, de fato, temos que analisar qual é a 
natureza de uma licença de uso de software para se não achar, se não 
concordar se aquilo é um serviço, questionar com os instrumentos 
jurídicos que existem aí, assim como vem sendo questionado a cessão 
de uso de marca do item 3.02, se não me engano, e do software e isso 
vem sendo questionado e os TJs de vários estados, pelo o que eu venho 
acompanhando, tem atendido que isso é uma locação na cessão de uso 
de marca, que isso seria inconstitucional, está na Lei Complementar 
116. Só para encerrar aqui a argumentação que foi falado de livro. Não 
sei se pode fazer propaganda aqui. Mas a Amazon criou a Amazon ou 



Kindle Inlimited. Você faz uma assinatura mensal e você tem uma 
seleção de livros eletrônicos no site da Amazon que você pode 
sincronizar no seu Kindle, tanto no aplicativo Kindle de Android ou de 
IPhone quanto no processo aparelho Kindle. O quê que é essa 
negociação? Apenas para reflexão? O que é essa assinatura? É uma 
assinatura para compra, baixar livros que estão lá selecionados como 
unlimeted ou é um serviço? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Se você vai à biblioteca, retira 
o livro, lê e devolve, você não está comprando o livro, você está 
simplesmente lendo um livro que não é seu, não é? Mas eu acho que 
esse assunto foi bastante discutido. Nós podemos passar para o 
próximo assunto? Nós temos apenas alguns poucos minutos que 
restam aqui na nossa Mesa, e o assunto seguinte é a questão dos 
reflexos da contabilidade na declinação do lucro tributável e eu acabei 
ficando como relator desse tema. Na verdade, esse tema, ele surgiu aqui 
na Mesa, depois ele teve um prolongamento no nosso congresso da 
semana passada, e ele se estendeu, ele prosseguiu na terça-feira, depois 
ele se estendeu para quarta-feira e ele acabou se estendendo para a 
Mesa de Debates ao final do congresso. Então, os senhores vejam que 
esse é um tema que causa grandes emoções. E ele é um tema que vai 
ficar sempre presente aqui, porque é um tema apaixonante e eu acho 
que a gente não vai conseguir chegar à uma conclusão, mesmo porque 
a nossa Mesa aqui, está me parecendo que está bastante dividida com 
relação ao tema. Mas, não sei se a gente pode iniciar a discussão aqui, 
ou voltar à discussão desse tema. Mas a minha percepção, correndo 
risco de ser positivista ou de ser chamado de positivista, o que é pior, a 
minha dúvida, o meu receio com relação a esse tema é que a gente vai, 
se a gente for adotar um critério essencialmente "econômico" na 
definição de materialidades da Constituição, materialidades previstas 
como tributáveis pela Constituição, a gente vai acabar gerando aquilo 
que já foi dito aqui, gerando muita insegurança nas relações entre fisco 
e contribuinte e vamos estar nos afastando da questão da legalidade. 
Essa conversa já começou quando a gente discutiu o conceito de serviço 
aqui, a partir daquela discussão do STJ e eu aqui, com os meus botões, 
eu estava esperando o momento para terminar a discussão do conceito 
de serviço e entrar na discussão do conceito de lucro tributável da 
pessoa jurídica, porque se a gente abraçar o conceito "econômico" de 
lucro real, que é dado pelos princípios contábeis aceitos em geral, nós 
vamos estar, em primeiro lugar, gerando insegurança, porque os 
princípios contábeis geralmente aceitos, eles são, e eu já disse algumas 
vezes isso, eles são como aquela, a mente feminina, é como a pluma, a 
mulher é fluída ou móvel como a pluma ao vento. La donna è mobile 
qual piuma al vento e eu vejo que os princípios contábeis, eles são 
mobile como a pluma ao vento. E o pior, os princípios contábeis, hoje, 
são determinados por um grupo de pessoas sentados lá no escritório em 
Londres e são distribuídos para todos os países do mundo e o nosso 
CPC aqui, não se dá o trabalho de fazer uma tradução muito cuidadosa 
dos textos dos CPCs e eles, simplesmente, recebem, vertem para o 



português e mandam bala, publicam, isso o que os nossos contadores 
aqui são obrigados a seguir. Então, o que era despesa ontem passou a 
ser não despesa hoje e o que não era receita ontem passou a ser receita 
hoje. E o que era para ser reconhecido como receita depois de dois 
anos, passou a ser reconhecido como receita imediatamente. Então, 
como é que a gente vai ficar encarando todas essas alternâncias de 
critérios contábeis periódicas frente ao princípio da legalidade, que nós 
vamos estar, então, entregando, não mais ao parlamento determinar a 
base de cálculo do Imposto de Renda, mas sim, a um grupo de pessoas 
que estão sediadas fora do Brasil, em Londres. Então, a minha 
preocupação com relação à flexibilização de conceitos, de 
materialidades constitucionais é essa, é a insegurança que gera e é o 
abandono, a flexibilização do princípio da legalidade. O Brandão quer 
falar, depois o Fernando. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Olha, se a coisa é bem feita não há 
nenhum problema. Eu tenho uma contabilidade que foi escolhida entre 
as três existentes no mundo, né, que é a Americana, a Latina, a 
Europeia, principalmente a Alemã, né, porque a Americana Latina virou 
a contabilidade tributária, só notada para pagamentos de impostos, a 
germânica ela é voltada exclusivamente para o credor. Ela é tão 
conservadora e impunha tantas penas. E lá, inclusive, havia a primazia 
da forma sobre a essência, que é uma coisa contrária em contabilidade. 
Bom, se escolheu exatamente o sistema britânico que privilegia o 
investidor, para a gente saber quanto a empresa dele vale, realmente, 
sem as questões fiscais. Então, o fato de estar na lei, isso precisava 
estar, e não estava na 11.638 porque o presidente estava, não é, já com 
ressaca do Natal, assinou no dia 26 de dezembro a lei para entregar em 
vigor dia 1º de janeiro. Não era para ele fazer isso. Estava recuperando 
porque era para vetar aquela lei, porque já tinham a ideia dos CPCs. 
Precisava de um artigo dizendo que a adoção dos CPCs pelo CTN e pelo 
CPC propriamente dito, não tinha influências tributárias, tinham que 
seguir as regras tributárias. Realmente, os investidores, hoje, estão 
sendo massacrados, porque não tem se uma ideia de que realmente 
aquela empresa está naquela situação porque ficou muito subjetivo. 
Então, essa é a questão que você falou de tradução dos CPCs, nem 
sempre é a nossa realidade, não é? Nós estamos numa realidade 
diferente. Na Inglaterra a Libra ela varia zero, por ano, inflação muitos 
anos sem inflação. Aqui nós temos inflação, nós temos empresas que 
dependem de exportação, ela depende do preço de commodities e 
depende da variação do dólar. Então, uma empresa está dando lucro no 
primeiro trimestre, no último trimestre o investidor recebe uma 
caixinha de surpresa lá, um prejuízo de 70 bi. Antigamente se criticava 
a reavaliação, hoje, qual é o valor de mercado de um imobilizado, não 
estou dizendo a questão de investimentos que pode colocar o valor 
justo, mas o valor do imobilizado, ele só pode sofrer e ir para baixo. E 
se, eventualmente, ele tiver... aí entra a questão, olha, se eu vou vender 
em dólar, o dólar está aí, se eu exporto e tal... olha, procura. Realmente, 
eu acho que ainda a contabilidade tem o seu brinquedo, deixem eles 



brincarem com o brinquedinho deles e vamos manter a normas 
tributárias. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Fernando, você tem um 
minuto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Um minuto só para trazer aqui um 
armistício com o meu querido amigo Bianco, porque ele tem várias 
qualidades, não só como amigo, como jurista, e uma das qualidades de 
jurista que ele tem, é ser positivista. Não é um defeito. Não chamo ele 
de positivista para xingá-lo, chamo ele de positivista porque ele é um 
positivista mesmo. Mas eu mandei um e-mail para ele, que depois vou 
passar para os colegas aqui, porque é um artigo falando que é saboroso, 
e esse não é indigesto, é um artigo feito pelo Schön, publicado na IBFD, 
um artigo um pouco antigo, 2004, mas ele resume um pouco o nosso 
debate, então é interessante para a gente analisar. Ele chama 
“International Accounting Standards – a ‘Starting Point’ for a Common 
European Tax Base?”. E é até uma pergunta que ele se faz, se seria esse 
o ponto de início para uma base tributária europeia. A primeira 
pergunta, a primeira conclusão que ele tem nesse artigo, e o artigo 
primeiro, fantástico esse artigo, é justamente o que o Bianco acabou de 
falar, você tem problema de jurisdição. A preocupação europeia com o 
IRF é justamente essa, ainda mais agora que a Inglaterra não é mais 
Europa, não é mais União Europeia. Na Inglaterra você tem 
determinadas regras contábeis que são absorvidas pela legislação 
privada, direito privado, legislação societária no mundo, no mundo! E 
claro, isso tem, traz distorções. E essas distorções nós vamos trabalhar, 
acho que talvez debater, não é, Bianco, na próxima Mesa, porque 
acabou o tempo. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Como diz o professor Schoueri, 
lembrando o professor Rui Barbosa, nós somos escravos do relógio. 
Então... 
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