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Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia a todos. Bom dia, vamos 
começar a nossa reunião, mesa de debates do IBDT. Eu sempre pergunto para 
o Jeferson Teodorovicz qual é o número da reunião? Quero saber se estamos 
chegando em algum número cabalístico, histórico. 1. 347. Em 1347 foi 
nenhum número, hein? Nenhuma data, nenhuma revolução se deu em 1347?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Primeira reunião foi em 19 de abril de 
1970. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Então, estamos caminhando. Mas o 
que temos de... à comemorar, que eu estive a semana passada fora, já foi 
anunciado, mas eu queria fazer um breve comentário no pequeno expediente, 
é a publicação da revista de direito tributário atual, número 29, com diversos 
artigos muito interessantes, um artigo que eu queria tanto ter publicado do 
Professor Alcides(F) Jorge Costa, sobre o imposto sobre serviços, do ISS, que 
fala um pouco do ICMS também. Uma pequena nota, né, bem sucinta como 
costuma fazer, mas com muita precisão de dados históricos, não é? Sempre é 
preciso naquilo que ele escreve. Também anunciado artigo do Humberto 
Ávila(F), que estréia uma polêmica que não deve parar aí, em relação à 
doutrina sustentada pelo Professor Paulo de Barros Carvalho, que é sempre 
bom para o Direito, né? As polêmicas sempre foram... É, polêmica, é, sempre, 
não há polêmica científica que não seja no campo das ideias, não é? Sem os 
ataques pessoais, sem ofensas desrespeitosas. E nós somos uma faculdade 
que tinha tradição de polemicista, não é? Pedro Lessa(F) confrontava com Rui 
Barbosa, que confrontava com outra série de polemicistas, então, quando a 
gente vai na... para o prédio da São Francisco e vê o nome das salas, os mais 
antigos, todos eram polemicistas, então, no começo do século XX... Ela 
também teve o próprio João Mendes, é um grande polemicista. O que é bacana 
e que eu acho que a ciência ganha. Então, aqui não se fez uma tradição 
polemicista, se implantou uma tradição “puxasaquista”, certo? Então, de ficar 
alavando(F) 0:03:50, como dizem na Espanha, quem escreve, e só ficar 
falando: “Ah, fulano, nossa, mas o cara escreveu e o cara escreveu”. E só cita 
o cara. Então, isso é muito ruim, porque você não dá opinião nenhuma e boa 
parte das teses e monografias de Direito são assim, alavacionistas(F), sem 
nenhuma contribuição para o Direito, sem nenhuma contribuição para o 
debate, apenas repetem, exaustivamente, os textos dos seus orientados ou os 



textos da linha daqueles que se apoderaram da intelectualidade nas maiores 
faculdades de Direito de São Paulo. Então, isso é muito ruim. E onde você vê 
liberdade cátedra é no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que está despontando, 
aí, com a liberdade cátedra. É, bastante pujança em termos de ideias, ideias 
novas, escola que foi conduzida com muito esmero pelo Ricardo Lobo Torres, e 
que deixou nas mãos dos meninos, aí, meninos que são todos na idade de 40 
anos, 50 anos, o melhor que poderia ter sido feito, que é a liberdade de 
ciência. Enfim, e o artigo do Humberto(F), ele tem essa proposta, parte de uma 
crítica ativa, uma crítica interessante no modelo do Professor Paulo e termina 
com uma proposta argumentativa surpreendente, porque também demonstra 
que ele está repensando a sua posição estritamente positivista. Demais artigos 
também são muito interessantes... Claro, artigo do Professor Schoueri, é a 
questão do retrocesso em relação à denúncia de acordo e bitributação, essa é 
uma matéria muito interessante para os alunos de Direito Tributário 
Internacional, e traz uma nova visão sobre o assunto.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: O artigo conta bem, aí, sobre a história do 
Imposto de Renda?  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Pula. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fernando Zilveti. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: E tem um artigo muito bom 
também, do Sérgio André Rocha, que trata também das convenções para 
evitar a dupla imposição, que é a relação sempre pautada em Direito interno 
ou externo. Enfim, então, uma leitura agradável, os alunos do professor 
Schoueri escreveram muito sobre preço de transferência, textos muito bem 
feitos, você percebe que o Schoueri tem feito uma escola bacana, né? Tem feito 
uma escola de bons estudantes, muito precisos, tem vários textos que 
realmente vale a pena serem lidos, embora falem sobre o mesmo tema, que é o 
preço de transferência, porque era o curso que o Professor Schoueri conduziu 
com a Yariv Brauner, sobre preço de transferência. Eu li dois, cada um deles 
traz uma... a sua própria perspectiva do que é a regra de preço de 
transferência no Brasil. Então, é uma revista para ser lida com carinho, com 
muita... cuidado, e espero que vocês gostem. Outro artigo que eu recomendo 
que vocês leiam é um artigo que foi publicado na revista de Direito da 
Dialética, do Direito Tributário. É uma revisão do Professor Souto Maior(F) 
Borges, sobre lei complementar em matéria tributária. Então, é um artigo 
interessante em que ele esgrima com o Humberto Ávila(F), que sustenta que a 
Constituição traria tudo e não haveria necessidade de mais nada, além da 
constituição, para tratar de tributos, hipótese de aplicação, fato gerador, 
sujeito passivo, sujeito ativo, e que a lei complementar não teria função com a 
Constituição de 88. Isso dito no artigo... no livro dele sobre sistema tributário 
brasileiro. Já o Souto Maior(F) Borges, revê a posição dele, que era nesse 
mesmo sentido, para dizer que não, o Código Tributário Nacional tem sua 
função. O Código Tributário Nacional tem legitimidade para tratar de matéria 
de lei complementar, prevalece sobre a Constituição em diversos aspectos, 
justamente pelo poder que lhe foi conferido pelo constituinte no art. 146 e no 
art. 48 da Constituição. E, ainda, todas as demais leis complementares em 
matéria tributária têm legitimidade para fixar as suas competências e fixar 



competências nos entes tributantes. De modo que é um artigo interessante 
para ser lido para que... Como o Professor Souto Maior(F) Borges disse: “É 
preciso rever os próprios erros, e além de tudo, estar aberto às críticas dos 
mais jovens”. Diz que um estudante fez uma dissertacão, uma tese sobre a 
obra dele e comprovou que estava errado. Ele viu que efetivamente muitos 
pontos estavam errados, ele está revendo a sua própria obra. Isso aos 70 e 
tantos anos é uma prova de que ele continua um jovem. Mais alguma notícia 
que vocês queriam dar? Algum comunicado? Professor?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso fazer só uma... pergunta? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Pode.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ontem, vendo as consultas, você deve ter 
visto, né, Hiromi? As consultas de ontem, que saiu no Diário Oficial. Você viu 
uma consulta, eu só não recordo o número dela, mas podemos verificar, em 
que ela diz o seguinte: “Sócio de escritório de advocacia...” Que é o nosso caso, 
né? “Que sai da empresa e posteriormente vai buscar o lucro referente aos 
serviços profissionais que ele prestou enquanto trabalhava na empresa, a 
receita diz que não é lucro, é remuneração por serviços prestados”. Portanto, 
eu... Vai ser tributado como autônomo e vai ser uma despesa da empresa. Não 
é tratado como lucro. [Ininteligível 0:11:28]. Não? Depois eu encaminho o 
número para registro. Mas é o caso que acontece muito com a gente, né? O 
advogado vai embora, passa um tempo, ele vem receber os honorários daquele 
trabalho que ele prestou lá atrás, e a gente dava, ou se dá tratamento de 
distribuição de lucro, e, na verdade, a Receita está entendendo que é 
remuneração por serviço prestado.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Então, não saia do seu escritório de 
advocacia. Muito bem meus caros. Então, nós temos algumas questões 
propostas aqui na pauta. Vamos à primeira? A Lei 12741, referente à 
informação de tributos incidentes ou aplicação em sua interpretação, 
problemas concretos. Pauta proposta por Luís Carlos Junqueira. Está aí, não?  

Orador não identificado [0:12:32]: Não está.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não está. Podemos comentar 
também, não é? Vamos aguardar um pouquinho mais, se ele aparece, senão 
nós entramos no tema. Depois, valores recebidos pelas concessionárias no 
final dos contratos pelos ativos não depreciados, ou não amortizados. 
Incidência tributária. Consta da consulta nº. 49 da 7ª RF, no Diário Oficial da 
União, de 11/06/2013. Veja, muito recente. O Professor Hiromi, como sempre, 
muito atualizado. Professor, por favor, exponha a sua indagação.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu entendo que essa solução de consulta não está 
correta. Por quê? Porque em todos os contratos de concessão de rodovia, 
geração, distribuição de energia elétrica, esses... Todo o ativo ainda não 
depreciado no final do contrato de concessão, ele é revertido para o poder 
concedente. Mas o poder concedente, ele faz o ressarcimento dessa parcela 
ainda não depreciada. E aqui, nessa solução de consulta, diz que à incidência 
de PIS e COFINS, e cita, ainda, medida provisória que reduziu para alíquota 
zero esse recebimento. Quer dizer que reduziu para a alíquota zero, só mesmo 



uma não incidência, sabe? Porque quando o poder concedente paga aquele 
valor de bem ativo não depreciado... Digamos que faltando cinco anos para 
terminar o contrato de concessão de uma geradora de energia elétrica, monta 
uma nova turbina, se for para depreciar em dez anos, quando terminar ainda 
falta cinco, então, tem cinco anos de bem do ativo não depreciado. Então, o 
poder concedente paga esse valor. Agora, na solução de consulta diz que 
tributável é pelo PIS, COFINS e retenção na fonte de imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro. Eu acho totalmente, eu acho que não está 
correto. Por quê? Porque esse ressarcimento pode tratar de indenização, mas 
não é indenização, porque indenização é uma coisa de causou um dano 
passado ou futuro, não é? Mesmo chamando de indenização, esse daí, esse 
ressarcimento equivale a um tipo de compra daquele bem. Quer dizer que não 
depreciado integralmente no término da concessão de contrato, é como se 
fosse estar vendendo para o poder concedente. Então, é um tipo de operação 
do ativo permanente, imobilizado, não é? Então, não tem incidência de PIS, 
COFINS, e nem a retenção do imposto de renda e contribuição social sobre o 
lucro. Agora, na base de cálculo do imposto de renda à pessoa jurídica, 
contribuição social, isso daí vai entrar, porque a parte do ativo não 
depreciado, ele vai entrar como perda, como custo naquela. Então, essa... Se o 
valor do ressarcimento for maior a diferença vai ser tributada, agora, se for 
menor, não há nenhuma tributação. Agora, eu acho totalmente equivocada 
essa consulta, sabe?  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom. Fernando Zilveti. Em 
princípio, eu concordo com o que o Professor Hiromi disse... Enfim, eu não 
vou repetir os argumentos dele, todos corretos. O que me chamou a atenção 
foi o uso do termo indenização de maneira imprópria, que não me parece que 
seja uma indenização. E o fato da legislação aplicar um nome, uma 
designação, ou um conceito para determinado fim, não necessariamente 
transforma este conceito num novo conceito, ou em alguma forma de 
remissão. Então, o Professor Gerd, que há muito tempo não vem por aqui, 
deixa a gente um pouco com saudade pela sua forma viva, não é? Em alemão, 
ele seria denominado lebende. Sempre argumentando e sempre muito alegre a 
forma como ele coloca as coisas. Ele diz que você não pode chamar o meio de 
definição de legislação tributária salsicha de pepino, ou linguiça, salsicha, 
porque você não pode ir contra a natureza das coisas. Então, se o legislador 
trata de indenização, a indenização tem que ter a natureza da reparação. Não 
é isso, professor? E a natureza da reparação é de repor uma perda, recompor 
uma perda. E essa restituição de máquinas, não é, professor? Máquinas e 
equipamentos, não parece ser uma indenização. Pelo o que eu pude entender. 
Quer falar? Agora, o Brandão vai dar a sua opinião.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu estava olhando aqui a consulta. Essa 
reversão, quando realmente o Poder Público não vai dar continuidade, seria 
mesmo uma indenização. Porque você vai aquilo parar de funcionar? Mas isso 
não é, não vem ao caso. Então, ele está comprando, na verdade, ele está 
comprando. A palavra, como diz o Fernando, o nome que se dá a operação, o 
que vale é a essência, não é? Desculpe! Na contabilidade é a essência sobre a 
forma, a gente vai verificar agora no...  



Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Essência econômica. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, essência econômica.  E... Embora por 
linhas tortas, ele disse exatamente o que você disse aqui, não é? Do imposto 
de renda. Ele fala que o... “A título de indenização, o valor recebido à título de 
indenização de bem reversível, não totalmente depreciado ou amortizado...” 
Quer dizer, ele está dizendo, ele está entendendo que o bem está no ativo 
imobilizado, está certo? Que ativo circulante não teria essa... Ao final do 
contato correspondente à receita não operacional – exatamente, é o ganho de 
capital, né, que vai apurar -, ele deverá ser confrontado com o valor contábil 
do bem, assim entendido aquele que estiver registrado da escrituração 
deduzido, se for o caso da depreciação ou amortização acumulada. Obtendo-
se, assim, um resultado não operacional a ser computado na determinação do 
lucro real, base de cálculo do imposto de renda. Até aí, o senhor concorda, não 
é? Está certo? Concorda. Bom, imposto de renda e contribuição social, então, 
já foram. Agora, quando ele fala do PIS e COFINS, realmente, o PIS e COFINS 
está... Antes dessa mudança aqui já tinha uma regra dizendo que nas 
alienações de bens do artigo imobilizado... E alienação você entende tudo, 
qualquer coisa, não é? Venda, recebimento de indenização, permuta. Está 
tudo. Não há incidência do PIS e COFINS, você excluiu da base da cálculo, 
você inclui, exclui. O que me chama a atenção é a retenção na fonte, porque 
se ele tiver um ganho de capital exatamente igual ao valor da indenização e 
tiver uma retenção na fonte, ele vai ter um tributo pago a maior. Quer dizer, 
ele vai apurar, pode ser que até que ele tenha resultado naquele período e 
possa compensar. Mas aqui, inclusive, está dando com uma alíquota zero. 
Mas vamos supor que não tivesse alíquota zero, porque todo fornecimento 
para o Poder Público sofre uma retenção de todas as... os tributos e 
contribuições, não é? Todas, ou o PIS/COFINS, imposto de renda, 
contribuição social sobre o lucro, tem uma retenção quando você faz um 
fornecimento para uma entidade pública, não é? Certo? Bom, essa retenção 
não vai ter resultado... Embora aquilo já disseram que está com a alíquota 
zero, não vai ter resultado para ele. Porque ele vai compensar isso com o 
imposto que ele, eventualmente, tiver devido. Embora aqui já disseram que 
está com a alíquota zero. Você acha que o erro está só na palavra, da questão 
da indenização? É isso?  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não, está errado tudo, né?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, ele concordo que é a...  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu concordo só com a parte de determinação do 
lucro real e da contribuição social sobre o lucro. A parte de PIS/COFINS, eu 
não concordo, porque na solução de consulta está dizendo que há incidência 
de PIS/COFINS porque a isenção é só para indenização sobre danos 
patrimoniais, não sendo indenização por danos patrimoniais, é uma receita 
tributável. Então, diz que há incidência de PIS e COFINS. A medida provisória 
reduziu para alíquota zero, então, quer dizer que não vai ter pagamento, mas 
diz que há incidência de PIS e COFINS. Eu acho que a medida provisória 
também “choveu no molhado”, porque, aí, é uma coisa isenta. Reduzir... 
Alíquota zero para uma coisa isenta, não é, é “chover no molhado”. Agora, a 
retenção na fonte também não há. Porque pela solução de consulta diz que há 



retenção na fonte de imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social, 
porque a indenização não é de danos patrimoniais. Lá diz que se fosse a 
indenização por danos patrimoniais, aí, não teria. Por isso que eu acho que, 
aí, não está... Não está dizendo que há retenção na fonte de imposto de renda 
e contribuição social, porque é um fornecimento para o Poder Público. Está 
dizendo que é a título de indenização. Por isso que eu não concordo.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. Mais algum 
comentário? O presidente quer comentar esse assunto? Bom, então, chegou o 
Luís Carlos Junqueira? Não, né? Não chegou ainda. Temos mais uma do 
Professor Hiromi, a súmula do Carf, 48, está no Diário Oficial da União... No 
Natal, não é? Presente de Natal, é isso? 24/12/12, é Natal, não é?  

Orador não identificado [0:24:59]: É véspera.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Papai Noel está chegando. Ah, 
desculpe, 84, então, para registro 84, mas o Natal está confirmado, é Natal 
mesmo, né? Véspera de Natal, exatamente. Então, na véspera, comer peru.  

Sr. Hiromi Higuchi: Essa súmula 84 diz que pagamento indevido, ou a maior, 
a título de estimativa caracteriza em débito na data de seu recolhimento, 
sendo passível de restituição ou compensação. Eu acho equivocada, essa 
súmula é equivocada. Porque pela lei essa antecipação mensal que paga pelas 
empresas que apuram o lucro real anual, pela lei, só pode ser deduzido na 
declaração de ajuste, ajuste anual, não é? Agora, no Carf, sim. Metade das 
câmaras entendia que só podia compensar na declaração de ajuste. Metade 
entendia que não, isso, aí, é um recolhimento indevido e que pode ser 
compensado com PIS/COFINS, e tem juros Selic. Eu acho totalmente 
equivocada, porque eu acho que aqui a súmula confundiu recolhimento a 
maior com recolhimento indevido. São duas coisas distintas. Porque se, 
digamos, que recolhe PIS/COFINS sobre venda do ativo imobilizado, aí é 
recolhimento indevido, porque recolheu sobre uma coisa que é isenta, não é? 
Aí, é recolhimento indevido. Mas se pagou mensalmente aquela antecipação e 
digamos que em agosto, setembro, deu uma crise e deu prejuízo. Então, nesse 
caso, a empresa levantou o balanço, deu prejuízo. Então, nesse caso, a 
súmula considera todo o recolhimento como indevido, e pode ser compensado 
com PIS/COFINS e ainda tem juros Selic. Eu acho totalmente... Para mim, eu 
acho que não está correto. Agora, o STJ tem decidido que nessa antecipação 
mensal não há juros Selic. Então, se está dizendo que não há juros Selic, é 
porque não é recolhimento indevido e nem pode ser compensado com outros 
tributos como o PIS/COFINS. Por isso que eu acho que essa súmula aqui está 
errada. E outra coisa, que na... No Diário Oficial de 24 de dezembro de 2012, 
teve uma consolidação, quer vê que são várias súmulas já, anteriores, né? E 
eu acho que aqui, o Carf fez uma confusão porque no Diário Oficial fez a 
consolidação, mas não fez distinção entre a súmula vinculante e súmula não 
vinculante. Porque tem súmula vinculante que foi baixada com portaria do 
Ministério da Fazenda lá, dizendo que, especialmente dizendo que súmula 
vinculante. Aqui, fez todas as súmulas, aqui consolidou, mas não diz qual que 
é súmula vinculante e qual que não é súmula vinculante. Porque isso é muito 
importante, porque a súmula vinculante todos os funcionários da Receita 
Federal teria que obedecer e súmula não vinculante não é obrigatória... O Carf 



que observa aquela súmula, né? Então, eu acho que essa súmula para mim... 
Eu... Uma grande empresa, antes de sair essa súmula, uma grande empresa 
estatal brasileira que utilizou isso aí. Então, eu acho que foi para...  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Por encomenda.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fica com o microfone que eu vou pedir a 
palavra para o Fernando. O senhor fica com o microfone. Eu vou fazer uma... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: O Brandão quer falar... Não, 
dialogar, não...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, falar... Não, porque é o seguinte, a súmula 
foi feita com base, como o senhor disse, com certeza majoritariamente na 
posição que o Carf tem nas turmas, ou nas câmaras superiores. Quer dizer, 
não é que há um erro. Se há um erro, há um erro de julgamento das turmas 
ou da Câmara Superior. A súmula, se a gente for verificar, o senhor vai ver 
que aqui tem, como o senhor mesmo disse, dezenas de acórdãos no sentido da 
possibilidade de você... E essa estatal o senhor lembra, foi aquele caso, a 
diferença cambial de uma empresa de petróleo, não é? É aquele caso de poder 
fazer aquele ajuste cambial. Agora, vamos pensar do lado isonômico. Poxa, 
professor, o senhor, se o senhor fizer um cálculo de estimativa, se estiver no 
lucro da estimativa e recolheu a menor em janeiro, o senhor vai ter que pagar, 
mesmo que o senhor tiver, teoricamente, menos imposto à pagar no final do 
ano, o senhor vai ter que pagar aquela diferença com juros, com multa, com 
correção monetária... Correção monetária, não, juros e multa, não é? Nada 
mais isonômico, se eventualmente eu estou pagando uma estimativa ou 
fazendo até mesmo um balanço e venho pagando, no mês de outubro eu tenho 
uma catástrofe. Eu paguei tudo aquilo a maior e vou esperar até abril, ou, no 
caso, até janeiro, porque em janeiro eu já posso fazer a compensação, para 
poder me ressarcir daquele tributo que eu paguei, e ainda sem juros? Então, 
eu acho que o fundamento do Carf em dar essa, em fazer essa interpretação, 
eu acho que é a mais adequada ao sistema, não é? Não é que a lei... a lei 
proiba que você faça a... Porque o art. 165 do código, que é maior do que essa 
lei, ela fala que o contribuinte tem direito à restituição do imposto pago a 
maior qualquer que seja a razão, inclusive espontaneamente, não é? Se ele 
recolheu naquele período muito mais do que, eventualmente, ele está devendo, 
ou mesmo numa parcela ele percebeu que na estimativa ele errou no cálculo, 
e ele está na estimativa o ano inteiro, mas ele errou no cálculo de janeiro e 
recolheu o dobro do que ele deveria. Poxa, ele vai ficar um ano inteiro pagando 
para a Fazenda, quando é o contrário, pagando juros, e ele tem que esperar 
até o final do ano para receber aquilo sem juros? Me parece que a posição do 
Carf é a mais isonômica, não é?  

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, mas pode ser isonômica, mas eu acho que não é, 
contraria a lei, sabe? Porque, nesse caso, se pudesse compensar um 
PIS/COFINS e ter juros Selic, então, até o imposto de renda na fonte também 
teria, porque digamos que janeiro, fevereiro, março, tem a antecipação e além 
disso tem a aplicação financeira que tem retenção na fonte. Chega em agosto, 
setembro, agosto, por exemplo, a empresa teve um prejuízo grande, então, 
levantou o balanço e deu prejuízo. Então, todo aquele recolhimento anterior é 



considerado indevido, inclusive imposto de renda na fonte, porque, nesse 
caso, até o imposto de renda na fonte vai ser considerado recolhimento 
indevido para poder compensar com PIS/COFINS, e ainda com juros Selic. 
Eu... Eu não concordo.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aí depende, não é, professor? Porque o 
senhor sabe que a questão do imposto de renda retido na fonte tem duas 
vertentes. Se o senhor faz balanço de suspensão, ele integra e o imposto de 
renda na fonte também pode ser descontado. Nesse caso, sim. Agora, naquele 
caso de estimativa não é levado em consideração, porque só é levado em 
consideração o faturamento... a receita financeira não entra na base de 
cálculo da estimativa, portanto, o imposto de renda na fonte não tem efeito 
naquele momento, está certo? Então, aí vai depender do que a empresa fizer, 
né?  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu não concordo porque contraria a lei, sabe?  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom. Mais alguém quer falar sobre 
o assunto? Nós não temos ainda o assunto. Os associados autores dos demais 
temas, o Junqueira não veio. Vamos debater o assunto do Junqueira mesmo 
que ele não esteja presente. Então, vamos lá. Para registro em pauta, a Lei 12. 
741 trata da informação de tributos incidentes, sua aplicação e a sua 
interpretação, problemas concretos. Esta é a lei que obriga o contribuinte a 
expor quanto ele paga de tributos na nota fiscal, regulamentando a 
Constituição Federal. É isso, professor? Muito bem. Quer falar?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso começar.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Então, o Brandão, com a palavra.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, na verdade, a lei não exige o número 
certo, ela exige o número aproximado. Não, então, nós demos assim... Essa lei 
embora o art. 150, § [falha no áudio], ele esteja dentro da limitação 
constitucional ao poder de tributar, na verdade é uma lei de ordem 
administrativa, não é? Porque uma obrigação acessória, nós podemos chamar 
isso de uma obrigação acessória, poderia ser criada no âmbito do Direito 
Tributário, se fosse o caso, sem lei, não é? Porque o art. 97 do Código 
Tributário permite que se crie uma obrigação acessória sem lei. Então, o 
primeiro ponto que se observa aqui nessa lei é que a referência ao art. 150, § 
5, ele cuida - nós podemos ver na constituição -, de esclarecer o consumidor a 
respeito dos impostos incidentes sobre as mercadorias vendidas. A lei, então, é 
um pouco mais abrangente, porque ela além dos impostos que eram só, 
teoricamente, pelo projeto original dois impostos, ou três, o ISS, o IPI e o 
ICMS, ela aumentou a abrangência para colocar PIS/COFINS... Inclusive, uma 
coisa assim, complicadíssima, a participação percentual do INSS que está na 
folha de pagamento. Quer dizer, uma coisa muito complicada, não é? E mais 
ainda para quem ela se destina, ela se destina basicamente ao 
microempresário, o que está na ponta vendedora, está certo que tem as 
grandes lojas, têm os grandes varejistas, poucas indústrias trabalham com 
consumidores finais. Ela se destina, inclusive, realmente à questão do 
consumidor, é para um esclarecimento ao consumidor. Ora, se ela se 
destina... É um conflito, né? Qual o valor que prevalece? Diz a Constituição 



que à microempresa será dado o tratamento tributário favorecido, 
descomplicado e, no entanto, se cria uma lei exatamente destinada ao 
microempresário complicadíssima de se cumprir, não é?  

Ela... Então, há um momento que ela fala, 150, § 5, no final dos impostos, ela 
poderia incluir também as contribuições? Eu até acho que sim, porque nós 
iríamos para outro valor que seria: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Se é uma obrigação decorrente de 
lei, o fato de citar o art. 150, § 5, eu acho [ininteligível 0:38:07]. Porque é uma 
obrigação acessória introduzida por lei. Podemos verificar outras 
inconstitucionalidades, tipo razoabilidade. Eu acho que ela não é razoável, na 
medida em que ela cria uma obrigação desproporcionalmente, quase que 
impossível de se cumprir. Ontem mesmo, eu estava vendo no jornal, que as 
entidades de classe fizeram um cálculo, as empresas brasileiras vão gastar R$ 
10 bilhões para adquirir os equipamentos que possível dá uma enganada, não 
é? Porque você vai enganar, porque... Até quando a lei fala que serão 
informados valores aproximados, então, já tirou todo o caráter, não é, da 
regra, que é informar o consumidor exatamente. Claro, que parece que houve 
uma cópia do sistema americano, mas o americano, ele informa apenas o IVA, 
né? Os 6,6 que você vê lá, mas o resto que tem outros tributos municipais, 
estaduais, federais lá, não aparece. Então, eu acho que se exagerou um pouco 
nessa informação. Aí descendo, a gente pensa que não tem nada e tem, não é? 
Descendo um pouquinho, por favor, eu acho que é o § 7... Por favor. Tipo, o § 
6: “Serão informados...” Olha aqui, outra situação que já tivemos esse 
problema e não tivemos solução. “Serão informados ainda os valores referente 
ao imposto de importação, PIS Importação, COFINS Importação, na hipótese 
de produtos cujos consumos ou componentes sejam oriundos de operações e 
de comércio exterior, e represente percentual superior a 20% do preço de 
venda”. A pena vai ser aplicada uma sanção administrativa, não é, do Código 
de Defesa do Consumidor. Mas veja esse... Esse é o mesmo problema que nós 
tivemos com o ICMS, das empresas ter que informar quanto pagaram de 
imposto de importação. Nós não...As indústrias importadoras não vão 
informar isso daí com facilidade. § 7: “Na hipótese de incidência do imposto de 
importação nos termos do § 6, bem como incidência do IPI, todos os 
fornecedores constantes das diversas cadeias deverão fornecer aos 
adquirentes, em meio magnético, os valores de dois tributos individualizados 
por item comercializado. Tem microempresário que não vai nem ter como 
colocar esse meio magnético na máquina, porque não tem. Uma leia, assim, 
bastante complicada de cumprir. Aí, bom, ela para aí. Aí, vai descendo o que 
ela fala das sansões e ela tem um perigo em se...  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Esse é o ponto.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Embaixo ela diz que há sansões... Vem, por 
favor, Jeferson, dá uma descida. Onde ela altera o art. 66 da Lei 8. 138. Aí, ela 
inclui. Você pode até clicar e ver na... Então, ela vai colocar a informação 
adequada sobre... Exatamente. Então, constitui o crime fazer a afirmação falsa 
ou enganosa, ou omitir informação relevante. Essa informação é considerada 
relevante? Me parece que sim, né? Uma lei especifica para ela. Então, omitir 
informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, 



segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia do produto, ou 
serviços. Embora seja uma pena, que apenas interessa aquele repórter, né? 
Eu acho que é o... Que virou político, aí, o Celso Russomano, porque detenção 
de três meses a um ano não dá... Mas dá primariedade(F), né? Quer dizer, se 
você for [ininteligível 0:42:18], você perde a primariedade(F) nessa história. 
Então, deixar de colocar os valores de impostos pode se enquadrar nessa parte 
penal, além da multa administrativa que a própria lei se refere, que será 
aplicada as multas administrativas previstas no Código de Defesa do 
Consumidor. Isso aí... Pode voltar, por favor, a... própria lei? Quando fala das 
sanções... Acho que é mais abaixo, não é? Descumprimento dessa lei sujeitará 
o infrator as sanções prevista no capítulo... São sanções administrativas, não 
é? Multa até R$ 3 milhões... Interdição de estabelecimento. Você pode... Por 
gentileza, clicar e voltamos là, na Lei do Consumidor. No capítulo 7... “a União 
[ininteligível 0:43:15] em caráter concorrente e suas respectivas áreas 
[ininteligível]. As infrações na norma de defesa do consumidor ficam sujeitas, 
conforme o caso, as seguintes sanções: multa; apreensão de produto; 
inutilização de produto; cassação de registro; proibição de fabricação; 
suspensão de fornecimento; suspensão temporária da atividade; divulgação de 
concessão; cassação de licença; interdição; imposição de... As sanções previstas 
nesse artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa e tem um valor, aí, 
até o máximo de 3 milhões”. Então, realmente é uma lei que tem que ser 
levada em consideração.  

Sra. Raquel: Bom dia. Meu nome é Raquel. Eu tenho uma dúvida quanto à 
vigência, porque em relação às notícias, elas... Cada notícia está tendo uma 
vigência diferente de data. Eu acho importante que até questão de 
implantação das empresas, né, para a implantação de sistema, enfim. Porque 
na legislação ele fala que a lei, ela vai viger, né, vai entrar em vigor, seis meses 
após a data da publicação, que foi dia 10 de dezembro. Então, tem notícia... 
Então, seria um dia... Teoricamente seria dia 10, né? Mas tem notícia 
circulando como dia 8, tem notícia circulando como dia 1º. Então, só queria 
expor isso aqui para...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tem notícia que precisa de regulamentação. 
Vai demorar um ano para regulamentar. É só orientativo.  

Sr. Presidente  Fernando Aurélio Zilveti: Não, só para esclarecer essa 
questão da vigência. Realmente, ela entra em vigor no dia, são seis meses após 
o dia 10 de dezembro. É lógico, considerando o calendário brasileiro, não vai 
ser exatamente 10 de junho ou 8 de junho, é preciso fazer o cálculo correto 
para saber disso. Mas vai ser algo em torno disso. Mas tem outro aspecto 
interessante, quer dizer, pode o contribuinte já sofrer sanções? Falta ainda 
regulamentar esses aspectos das sanções, embora o Ministério Público do 
consumidor já possa fazer o seu trabalho, convocando os contribuintes que 
não cumpriram com esta determinação, uma vez que já está vigorando. Tem 
previsão de sanção, tem previsão toda relacionada ao código do consumidor, 
de sorte que pode ser, inclusive, feito termo de ajustamento, aproximação do 
consumidor com o contribuinte, para que o contribuinte passe, a cumprir essa 
lei que está em vigor. Está em vigor, e ao contrário do que o Brandão sustenta, 
eu considero plenamente constitucional. Não há nenhum vício de 



constitucionalidade nessa lei. A lei regulamenta o art. 150, parágrafo 5º da 
constituição que diz que a lei determinará medidas para que os consumidores 
sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidem sobre mercadorias e 
serviços. É uma lei que visa proteger o consumidor sobre a carga fiscal 
incidente sobre o produto e serviços que ele consome; é uma lei dentro da 
filosofia de transparência fiscal, esclarecimento ao consumidor; é uma lei 
informativa, ela não é uma lei que gera obrigação tributária; ela, sim, gera  
uma obrigação tributária acessória, que é importantíssima, do contribuinte 
informar na nota fiscal os custos dos tributos incidentes sobre os bens de 
serviços que são alienados. A lei foi, propositadamente, desenhada para que 
essa informação seja aproximativa, justamente, para evitar que o contribuinte 
se insurja contra ela para dizer: “ah, mas aqui não é isso, é aquilo, a lei diz 
isso, mas poderia ter dito aquilo”. Que é justamente a tentativa de 
desclassificação de normas quando elas são estritamente positivistas. Então, 
as normas de aplicação, elas não devem ser tão precisas, elas podem ser 
aproximativas. E não há nada de errado em ela ser aproximativa, porque você 
não está pagando imposto por aproximação, você apenas está dando uma 
informação por aproximação. A informação por aproximação é suficiente para 
fins da lei. Você já cumpre o que a lei determina dando uma informação por 
aproximação. A gritaria dos empresários aí de que isso vai custar não sei 
quantos milhões é ‘so what?’Não é? Não tem a menor dúvida que o custo vai 
ser repassado ao preço da mercadoria, Eles não vão pagar isso. Então eles 
estão colocando o custo que vai passar no preço da mercadoria, de novo. 
Certo? E também não é uma discussão jurídica, não é? Ah, eu vou, já 
aconteceu isso no passado: “olha os PDVs custarão milhões de reais!”, então 
esse dinheiro não, isso é irrazoável, não pode ser assim. Absolutamente nada 
tem a ver a lei abusiva ou a lei que não respeita a razoabilidade, nem a 
proporcionalidade, porque não se está estabelecendo uma sanção com 
excesso. Não é uma lei sancionatória, não é uma lei que não tem razão de 
existir, ela tem toda uma sequência lógica dentro da Constituição. A 
Constituição autorizou essa lei, e o contribuinte tem que cumprir, certo? E, 
agora, a pena do consumidor, a pena característica porque é relacionado à lei 
de consumo, então o legislador refirma a remissão, a lei do consumidor, que já 
tem penas já bastante antigas, desde 84, que vão se aprimorando para o 
contribuinte ou para o empresário, que descumpre as leis em relação ao 
consumidor. Mas pode falar. O seu nome? Desculpe. O professor Paulo 
Bonilha primeiro, porque ele tinha pedido a palavra.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, meus colegas. Eu 
gostaria apenas de colocar o meu ponto de vista neste caso, porque esse 
dispositivo me parece totalmente inadequado ao Brasil, por uma razão muito 
simples e talvez esse dispositivo seja fruto, como tantos outros na legislação 
brasileira, do cacoete do brasileiro que vai para o exterior ver práticas que o 
empolga e ele quer aplicar no Brasil, sem pensar muito no que ele está 
querendo. Então, até a Constituição abriga uma figura como essa, que não 
tem sentido por um razão. Certamente é uma cópia da situação dos Estados 
Unidos, em que os estados cobram um tipo de imposto sobre vendas, retail 
tax, que é cobrado no varejo. Então, é uma incidência muito simples, a base 
de cálculo já está ali né? Então, é fácil calcular os 5%, 6%, 8%, 10%, etc. 
Sobre a base de cálculo. Então isso parece, para os brasileiros, formidável, 



não é? Eu sei quantidade eu vou pagar, quando eu saio do país esse dinheiro 
me é restituído, então é uma maravilha, por isso que chama a atenção. Mas 
no Brasil nós temos vários impostos sobre vendas, ICMS, IPI, PIS, Cofins, etc., 
então não é possível, a meu ver, levar ao consumidor que está comprando um 
produto a noção de quanto ele está pagando de imposto sobre vendas, sobre 
vendas. Então não existe isso aí. Então, é um cálculo aproximado, quer dizer, 
os exímios contabilistas procuram uma solução para isso, uma solução, mas 
não é possível, principalmente, porque o ICMS tem a substituição tributária, 
quer dizer, não dá para chegar a um valor. Acho que o Biava pode ou 
concordar, ou discordar, mas a carga tributária na operação final de venda a 
varejo, de impostos, não dá para saber quanto é. Eu sei que ela é alta, mas 
quanto ela é, isso não dá para saber.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Por favor. Diz seu nome.  

Sra. Valdirene: Bom dia, meu nome é Valdirene, concordo com o professor 
Bonilha, eu acho que antes da lei tem que haver a reforma tributária a de 
existia essa previsão na Constituição. Primeiro a simplificação dos tributos 
para fazer sentido. Mas em termos práticos, se a gente analisar que o art. 2º, 
uma coisa que me preocupa em relação no âmbito tributário, é claro que essa 
norma, ela tem um intuito de atingir o consumidor, de ser informativa, é essa 
a impressão imediata. Ótimo. Mas no âmbito tributário, a primeira 
preocupação, ainda que seja aproximada, primeiro: Diz que os valores 
aproximados serão apurado por cada operação. Então, se a gente eleger uma 
operação e dizer que essa operação, o fato gerador daquela situação, e onde a 
fiscalização pode ir lá vir, questionar, só para eu completar o meu raciocínio. 
Também tem um outro parágrafo, um dispositivo que é interessante mente 
define serviço. Então essa lei traz uma definição até bem aberta, aliás. “Serviço 
é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 
inclusive, de natureza bancária, financeira s de crédito, securitária, salva as 
ocorrências das relações de caráter trabalhista”. Ele define um serviço bem 
aberto. Então só um exemplo, isso aí tem outra aplicações. Se o contribuinte 
tem determinada situação que ele não, para ele, ele não tributa, é uma 
operação, ele acha que não é serviço. Até outro dia o que a gente achava o que 
era serviço. Veio essa lei e deu essa abertura no que é serviço. Pois bem. E ele 
colocou ali o valor aproximado da tributação. O faço de eu colocar na nota 
fiscal: “ok, é uma obrigação destinada ao consumidor”. De certa forma pode ser 
usada contra o contribuinte como um ingrediente, como uma "confissão”, 
como uma informação a ser utilizada contra mim em eventual fiscalização, 
porque eu posso me usar de forma genérica de que aquela operação tem 
aquela tributação, mas, de fato, eu não a tributar e isso seria usado de certa 
forma contra o contribuinte. Isso é uma preocupação, é um efeito possível da 
norma.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom. Pelo o que eu entendi da sua 
preocupação, até onde eu posso entender não é uma preocupação que deva 
existir, porque o conteúdo dessa norma, muito embora seja uma norma de 
direito tributário, ela é norma de Direito Tributário, relacionada a um dos 
princípios de Direito Tributário que é da transferência fiscal, mas ela não gera 
nenhuma obrigação tributária principal acessória, e também ela não deve, 



justamente pelo fato de ser aproximativa, ela não deve colocar o contribuinte 
numa, que a gente chama de camisa de varas, para dizer depois: “ah, mas 
você disse que paga esse tributo, e eu vou ver e você não pagou o tributo”. 
Não, ela não é se quer passível dessa recomendação, então eu acho que existe 
um temor injustificado. Em relação ao que o professor disse de que é uma 
cópia de outras jurisdições, de fato, é uma cópia de outras jurisdições, mas 
não é dos Estados Unidos. É importante: “ah, não, isso é do sales tax”. Não é 
do sales tax, é do IVA. O IVA em diversos países tem esta preocupação de 
informar ao contribuinte o que ele paga sobre esse imposto. Então, quando 
vocês vão à Europa, vocês compram seus produtos e vocês têm informação de 
quanto é o IVA em cada produto, e quando saem com suas malas cheias de 
produtos, fazem questão de ter o retorno do IVA, certo? Que é uma coisa até 
muito interessante como a classe média vê a tributação, não é? Não quer 
pagar imposto de jeito nenhum. Então, vai para a Europa, carrega mala de 
produtos com IVA, chega na alfândega, abre aquelas mala, bacana, bem 
brasileira, né, abre a mala mostrando os produtos para fazer o reembolso do 
IVA. Não paga IVA, mas ela sabe quanto que tem de IVA. Chega ao Brasil, ela 
não quer pagar imposto sobre os tributos importados. E vai falar isso para 
uma pessoa de classe média, ela voa no seu pescoço. Não, que não pode 
pagar, que não sei o que e tal. Quer dizer, essa é a visão da classe média 
brasileira, totalmente destorcida, não, eu não quero pagar tributo nenhum, eu 
quero levar vantagem em tudo.  

Então esta exposição serve para os dois lados. Primeiro: Para que o fisco diga: 
“Olha, você está pagando este imposto”. E para que o contribuinte diga: “Eu 
pago este imposto e como cidadão não concordo com o excesso”. Quem sabe aí 
possa sair uma reforma tributária de redução dos impostos? Então, a função 
desta norma, isto inclusive na exposição de motivos do constituinte de 86, a 
gente pode falar porque a gente estudou os anais da constituinte de 86, e era 
uma proposta feita pela equipe do José Serra, do Fernando Henrique, muito 
ligado à FEA, era justamente dar a Constituição o caráter de Constituição 
cidadã. Então nós temos... Lembra de Ulisses Guimarães, essa é uma 
Constituição cidadã. Agora, como você pode ser cidadão se você não sabe o 
que você tem sobre não para então se insurgir, mas para você cobrar das 
autoridades competentes como a tributação pode ser melhorada. Porque senão 
a gente fica sempre nas mãos de técnicos, secretários da Fazenda, opinadores, 
institutos. E outra coisa, professor, que desculpe, mas eu tenho que 
discordar, assim, as estimativas são feitas pelo fisco. O fisco faz estimativa. 
Tanto que faz que a pauta fiscal. Então, ora, se o fisco faz estimativa, por que 
o contribuinte quando tem que dizer quanto tributo tem   no seu produto, não 
pode fazer estimativa? O fisco faz estimativa, inclusive faz cobrança sobre 
estimativa simplificadora para frente, para trás, para o lado, como diz o 
professor Alcides. Então não há nada de errado em fazer estimativas 
aproximativas do lado fisco tem porque ele acaba tributando, muitas vezes, 
algo que não é riqueza, mas do lado do contribuinte é uma mera informação. 
É uma informação que vai servir para o contribuinte dizer: “olha eu pago 
imposto”. O contribuinte, o contribuinte não, o consumidor ele não ação 
contra a empresa para dizer: “Olha o senhor pagou aquele imposto, não 
deveria pagar”. Não, ele só tem ação pela informação. E se a informação está 
prestada na nota, está cumprida a lei e o regulamento. De modo que eu não 



vejo nenhuma distorção disso, e volto a dizer, não é algo que exclusivamente 
está nos Estados Unidos. Está em boa parte dos países que adotam o IVA, não 
os sales tax porque os é nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, certo, e 
alguns países que não quiseram aderir IVA, mas é essencialmente para países 
que têm um compromisso com a transparência fiscal.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, só um esclarecimento. Eu ressalvei 
que a ideia em si do parágrafo 5º do 150 é ótima, e utilizada aí pelo mundo 
afora. Falei só nos Estados Unidos para ser mais breve, não é? Mesmo porque, 
o pessoal, a classe média brasileira gosta de viajar para os Estados Unidos, 
fazer compras, etc., então ele entra em contato com esse sistema americano, 
no tocante que é retail tax que é utilizado pelos estados americanos. Então é só 
em termos de... Agora, a ideia em si, Fernando, eu não sou contra, eu acho 
ótimo isso. O consumidor saber quanto está pagando. Mas no Brasil minha 
tese é essa, quer dizer, é inviável, inviável chegar a um resultado mesmo 
aproximado. Então, vai ter muita coisa por aí que, quando ele descobrir isso 
que aquele número não é a verdade, ele também não vai gostar disso.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Professor é um direito do 
consumidor, isso é importante, o consumidor cidadão, ele deve saber quanto 
ele paga para depois ele não entrar nesse canto da sereia do empresário 
dizendo assim: “Olha, a tributação no Brasil é muito alta, então a gente sofre 
muito”. Outro dia eu vi uma discussão com o Schoueri, eu até brinquei com 
ele, que o juro sobre capital próprio é remuneração do sacrifício do 
empresário... Nossa, eu quase chorei. Não existe isso. O empresário ele busca 
o lucro e ele busca o otimização do lucro. É do capitalismo. Está tudo certo, e 
nós estamos muito bem assim. Agora, o contribuinte em países europeus tem 
usado a informação para pressionar tanto o empresário que não quer abrir 
seus custos como o Chaves faz na Venezuela. Ridículo. Você não pode abrir os 
seus custos, mas não somente pressionar o empresário, pressionar também as 
autoridades a prestarem contas sobre arrecadação. Prestarem contas sobre 
como pretendem trabalhar com a tributação arrecadada. No limite, como os 
países nórdicos fazem, autorizar o orçamento anualmente, por referendo. 
Então, isso seria assim, o ótimo da cidadania, seria: eu sei quanto tributo e 
pago, eu sei que é caro, mas eu cobro a contrapartida e, também, eu cobro o 
orçamento anual, que é possível até pela internet. A Noruega implantou, a 
Dinamarca implantou e são países que, em termos de informática, estão 
atrasados em relação ao Brasil. Nós teríamos por via internet, assim como 
fazemos a declaração de imposto de renda, nós teríamos condição de opinar 
sobre orçamento e sobre gastos públicos, por que não? É o Jeferson que quer 
falar?  

Sr. Jeferson Teodorovicz: Bom dia a todos, Jeferson. Eu queria fazer só dois 
comentários, o primeiro geral relacionado ao Código De Defesa do 
Consumidor, eu tenho uma certa preocupação quando há uma remissão da lei 
tributária relacionada a outros campos do direito, mas nesse caso o código de 
defesa do consumidor no art. 4º trata dos princípios gerais aplicáveis ao 
consumidor. E um deles é justamente o reconhecimento da vulnerabilidade do 
consumidor no mercado de consumo. Então, me parece que essa lei, ela tem 
também uma importante função de tentar trazer um pouquinho mais a visão 



do contribuinte consumidor. Mas já voltando, já chegando também na minha 
segunda consideração, é que esse progressivo acesso às informações também 
tem a ver com a noção de cidadania fiscal e também com uma dicotomia que 
existe na especialmente nas finanças públicas, que é dicotomia entre: ilusão 
financeira e transparência fiscal, Onde gradativamente política públicas 
secularmente têm se utilizado das medidas de ilusão ou de, digamos assim, 
manipulação de informação fiscais alheias ao conhecimento de contribuinte, 
de outro lado, essa tendência maior mundial, não somente no Brasil, de 
fornecer mais acesso à informação do que o contribuinte paga, quais são as 
atividades que são mais, digamos assim, têm maior força na arrecadação. 
Então eu acho que uma tendência positiva, muito embora eu acredito que 
deva haver um certo, uma certa tensão relacionada justamente a essa, 
eventualmente, harmonia, tentativa de harmonização desses princípios, 
porque nós estamos trabalhando com dois ramos do direito, Direito Tributário 
e Direito do Consumidor, né? Então como essas duas lógicas, que são lógicas 
diferenciadas. Por exemplo, a questão do Direito do Consumidor, nós temos a 
visão assim clara de vulnerabilidade, não é? E no Direito Tributário? Será que 
é do consumidor ou da receita? Porque há uma certa tendência a circular de 
entender que existe um interesse público atrás. Como é a gente vai 
compatibilizar essas duas relações? É só um questionamento e para reflexão. 
Muito obrigado.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Professor Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, eu entendo que essa lei é inútil, totalmente inútil, 
foi elevar o custo Brasil. Porque se todas as microempresas forem obrigadas a 
seguir esse... Na nota fiscal, porque o Brasil tem cerca de cinco milhões de 
empresas. Essa alteração vai custar no mínimo R$ 2 mil reais, a alteração do 
programa. Quer dizer, são 10 bilhões que vai ter gasto. Então, depois, cada vez 
que começa alterar a legislação, teria que acompanhar, não é? Então eu acho 
que é um... E depois, esse percentual nem por aproximação, não está 
informando. Se, digamos que vai na loja e compra uma roupa, então vai sair 
percentual daqui. Mas se vai no supermercado, comprar 30 mercadorias 
diferentes, se vai colocar um por um, aí vai ser um programa que... Se vai 
colocar só no final o valor do total, então não está... Se comprar cigarro, 
whisky, essas coisas e comprar mercadoria isenta como carne, eu acho que 
essa lei é totalmente inútil, e para mim... E se for, por exemplo, do Japão 
também. Quando compra no final sai o valor do imposto. Por quê? Porque 
comerciante, quando vende para lojista, ela não tem nenhum imposto sobre 
receita, né? Então é fácil de colocar. Mas aqui com o PIS, Cofins, ICMS eu 
acho impraticável e totalmente inútil, que só eleva o custo Brasil. Agora, eu, 
eu edito livro, mas livro é imune de ICMS, isento de PIS, cofins, então eu acho 
que não tem que nada a informar, né? Mas será que... Será que a vai chegar... 

Orador NÃO Identificado [ 1:11:56 ]: Olha lá , hein! Olha lá, hein! 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, será que a lei vai chegar ao ponto de que ter 
informar o custo que o anterior, quanto é que custou papel? Mas eu acho que: 
Isso é--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, está na lei, tem que informar sim.  



Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Brandão, você, pois conceito, 
você... Tem mais gente ainda para poder falar? Não, então temos três 
candidatos para falar.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é que a minha discordância inicial que 
você diz com referência à Constituição é porque a Constituição fala em 
impostos, não é, e nós estamos tratando de contribuições, inclusive, 
contribuições indiretas de custos indiretos. Eu sei que a lei pode ser 
constitucional na medida em que ela não precisa estar ligada, porque ela não 
está criando uma obrigação de recolhimento de tributos. É verdade. Mas ela 
pode ser inconstitucional tanto quanto aos impostos, inclusive pela 
irrazoabilidade e pela desproporcionalidade. É, como disso o professor, é uma 
informação quase que inútil, e ela tem que ser por produto sim, não é um 
‘totalzinho’ lá no final do cupom, não, a informação tem que ser por produto. 
Por produto. E tem que abranger as cadeias anteriores. O seu livro, por 
exemplo, o senhor vai ter que informar quanto que pagou por tinta, papel, o 
serviço que a editora cobrou do senhor. É... Vai ter que saber, vai ter que ter 
um custo aproximado.  

Sr Roberto Biava Júnior: Roberto Biava. Não, seria só basicamente fazer um 
comentário, quer dizer, do espírito da lei versus a prática, né, que parece que 
as empresas, principalmente as microempresas vão ser bastante afetadas. A 
consideração que o professor Zilveti fez foi muito boa por quê? Do ponto de 
vista lógico, eu concordo com o princípio da transparência fiscal, o objetivo na 
lei como espírito é muito bom, só que daí vem o problema da prática, que 
realmente na Europa você tem o IVA, não é? O IVA, o professor Bonilha, não é, 
conhece bem aí a tributação sobre o consumo, realmente é um tributo que 
está muito mais próximo do imposto sobre o valor agregado que seria, 
basicamente, um tributo que, quando dá, embora o IVA ele incida em várias 
etapas, não é? Na verdade, um imposto sobre o valor agregado, quando você 
tem a última operação, que é a operação de venda ao consumidor, toda carga 
tributária de toda cadeia, desde o industrial, até o último varejista, aquela 
carga tributária tem que corresponder ao preço final, versus a alíquota. Isso 
no IVA é praticamente verdadeiro, porque ele engloba serviços, ele engloba 
todas as operações com mercadoria, e, no Brasil, isso já traz uma dificuldade, 
porque isso não é verdadeiro. Primeiro porque você tem a separação, ISS e 
ICMS. Então, os serviços que são agregados, por exemplo, em qualquer 
operação mercantil com mercadoria, eles não dão crédito, só por aí a carga 
tributária na última operação ela já é distorcida. Ela não necessariamente 
corresponde ao preço final vezes a alíquota. Aí fora o professor Bonilha 
também colocou, problemas de... Você não consegue determinar nem no ICMS 
qual que é a carga final, realmente. Então, o professor Zilveti tem razão, é uma 
importação de alguma coisa que está lá na Europa que no Brasil não dá certo. 
Por exemplo, tem substituição tributária que provoca certa cumulatividade na 
cadeia, etc.. Só que assim, só que também me parece, eu achei interessante 
que eles colocaram como uma penalidade, uma lei do código do consumidor. 
Me parece que, pelo menos eu não vi até agora, nem na Secretaria da 
Fazenda, nem, não sei se na Receita Federal, não sei se vão regulamentar 
alguma coisa, até agora pelo o que eu ouvi falar, até agora nada, não é? Eu 
acho que vai deixar por essa Lei Federal mesmo. Porque me parece que os 



próprios Fiscos não estão muito interessados. Porque a penalidade que foi 
prevista nessa lei é uma penalidade da administrativa que não é nem da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, nem da Receita Federal, ficou 
para o Procon, então, daí não sei se é uma... Não é exclusiva, mas me parece 
que as próprias secretarias estaduais da Receita Federal, elas simplesmente 
me parecem que vão ignorar isso aí vão falar: “se o Procon quiser ele vai lá e 
multa o cara, mas a gente não está preocupado com isso”. Mas só uma crítica, 
né, assim, ao sistema tributário em geral, né, não estou... O espírito da lei é 
bom, só que claro, né, a aplicação vai ser perversa, porque a gente tem um 
sistema tributário torto, mas, realmente, hoje, a gente vê que as pessoas, por 
exemplo, o mais simples ela não conhecem a carga tributária que sofrem, 
porque se a gente pegar qualquer relatório de arrecadação a gente vai ver que 
hoje esses impostos como ICMS, PIS, Cofins são... A arrecadação sobre o 
consumo no Brasil cresceu muito, e o cidadão lá que ganha o salário mínimo, 
ele tem a ilusão: “olha, eu não pago nenhum imposto”. “Como assim não paga 
nenhum imposto?” “Não, eu estou isento”. Mas ele não conhece que cada 
mercadoria que ele compra tem lá o imposto sobre consumo, IPI, ICMS, PIS 
Cofins. Realmente, a gente está bem longe, Professor Zilveti, desses países 
europeus, dos países nórdicos, porque, na verdade, a população não conhece 
o imposto de paga. Se ela conhecesse talvez, provavelmente se revoltaria 
porque os estudos econômicos mostrar uma regressividade na tributação no 
Brasil. Daí, não estou criticando porque eu trabalho na Secretaria da Fazenda, 
tem que arrecadar o ICMS, mas se a população soubesse realmente quanto de 
imposto ela paga, provavelmente, se revoltaria.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Por favor.  

Sr. Eduardo de Mello: Bom dia, Eduardo de Mello. São duas colocações. Será 
que não seria melhor, ao invés dessa lei que tenta buscar toda carga 
tributária, mudar a forma de incidência do ICM, para uma incidência por fora, 
por dentro; a atual incidência é por dentro, para mudar para uma incidência 
por fora como é o IPI, e aí ficaria muito claro exatamente qual é a imposto que 
está sendo pago pelo consumidor. Porque o resto que está sendo colocado aí, 
na verdade, não é bem um imposto pago pelo consumidor, aquilo é um custo 
da empresa que é embutido no preço, mas quem recolhe aquilo é o 
contribuinte. Ele pode, numa determinada tipo de mercadoria, repassar 
aquele custo ou não, depende do mercado não é? Essa é a primeira colocação. 
Quer dizer, uma ideia de que talvez fosse melhor mudar a forma de exposição 
do ICMS. Porque aí ficaria muito claro: aquele é o imposto que incidiu sobre a 
mercadoria e que o contribuinte pagou. Essa é uma colocação. A segunda é: 
Tem essa grande discussão aí qual é o valor exato do imposto daquela 
mercadoria. No mercado a gente já está vendo aí uma série de programas que 
são oferecidos aos contribuintes de que já traz uma estimativa do que incide 
sobre aquela tal mercadoria, que não é, que é estranho os valores colocados 
ali. Eu vi outro dia no programa de televisão, na matéria da ordem do dia, né? 
Então era um casaco importado que custava cerca de R$170,00, e na nota 
estava parecendo como um tributo R$100,00. Quer dizer, é estranho, quer 
dizer, na verdade o custo da mercadoria seria R$70,00 só. É meio estranho. E 
eu acho que a exposição desse valor tem efeitos jurídicos. O contribuinte num 
determinado momento pode querer discutir aquela cobrança que foi feita dele. 



Pode parecer estranho, assim, à primeira vista, mas não é. Os contribuintes 
passaram a discutir a questão da incidência do ICMS sobre a conta de luz, 
porque estavam entendendo que o cálculo era equivocado. Quer dizer, tudo 
que aparece tem um certo efeito.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não há nada mais legítimo que 
isso. 

Sr. Eduardo de Mello: Muito Obrigado. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É que a gente tem que parar no 
Brasil de ter tanto medo da mudança. Medo da mudança, é lógico, ninguém 
gosta de mudar né, todo mundo quer ficar no seu caso casulo. Mas o medo da 
mudança tem que ser justificado. E esse medo da mudança em matéria de 
transparência é um medo que é injustificado, porque a gente está defendendo 
o empresário como se para ele fosse impossível fazer uma aproximação de 
carga tributária, que ele faz até para formar preço. Então são dois pesos, duas 
medida. Como é o contribuinte faz formação de preço? Pergunto aos colegas. 
Um dos requisitos que ele usa para formação de preço é a carga tributária 
dele. Entao ele sabe quanto que ele paga de imposto. Ele pode saber 100%, 
precisamente, na ponta do lápis, mas ele usa estimativa para fazer a 
precificação. Nós ensinamos na faculdade gestão de impostos, na pós-
graduação e os meninos que trabalham, hoje, nas grandes empresas sabem 
fazer precificação em cinco minutos. Então, precificação disso, olha, tem esse, 
esse e esse imposto.  Esse é cumulativo [ininteligível 1:22:32] tributária, pá pá 
pá. Eles sabem tudo, e sabem fazer precificação. Mas veja, então, os técnicos 
que estão trabalhando em empresas sabem fazer precificação, sabem fazer 
cálculo de imposto. Concordo, ele pode ser variante, ele pode ser preciso, gera 
um custo, mas o custo minha gente o custo softwares é peanuts, é nada, e 
você no tempo você vai levando isto, isto vai ficando, vai mudando a 
mentalidade, e não é uma mentalidade europeia nem mentalidade americana, 
porque os americanos não estão nem aí com isso, os europeus tampouco. Tem 
que olhar assim é uma mentalidade que faz algum sentido, está fazendo 
alguma razão para o contribuinte brasileiro, o contribuinte brasileiro, hoje, é 
uma contribuinte que se preocupa mais com tributação do que ele se 
preocupava 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Hoje ele já até entende pouco, né? 
Opina sobre imposto. Eu acho que é da evolução da democracia do país. Mas 
enfim, estamos com o tempo encerrado, mas...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, só para fazer duas ‘coisinhas’. Aquela 
questão, realmente, parece que não, mas a contagem, quando você fala assim, 
seis meses, então a lei, tem uma lei de 1948, ela fala que quando se fala mês, 
se fosse dias, 150 dias, você tinha que contar, inclusive, o 31, 28, mas quando 
é mês ela começa num dia e termina no dia exatamente anterior ao que ela se 
refere. Então o sexto mês seria exatamente, terminava dia 9 e início dia 10 de 
julho. E eu, curiosamente, acompanhei a tramitação dessa no Senado e nas 
comissões, não é, das comissões foi propostas e aprovado, mas não saiu da 
lei, que todas as microempresas com renda anual inferior a R$360 mil e os 
microempreendedores individuais estavam dispensados dessa obrigação 
acessórias e, no fim, não passou. Não, não, não passou. Na lei ficou para todo 
mundo.  



Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Jeferson, Você tinha mais uma 
colocação.  

Sr. Jeferson Teodorovicz: Só um comentário breve. Eu concordo com o Dr. 
Hiromi e com o Dr. Bonilha em relação às dificuldades atuais da 
implementação dessa lei, né? Mas eu vejo com otimismo e, também, com certo 
olhar para o futuro. Eu acho que isso é um esforço louvável, né, do sistema, 
aliás, do Sistema Tributário Brasileiro. Eu acho que também pode causar 
bons reflexos até na evolução da nossa cidadania fiscal. Mas isso eu acredito 
que só com o tempo mesmo, com o tempo o próprio contribuinte, o próprio 
empresariado vai conseguir se adaptar mais: Eu não consigo ver também uma 
solução rápida para isso. Eu acho que com o tempo as coisas vão se 
adaptando. E eu acredito que no começo também, na implementação europeia 
e norte-americana, também, eu acredito, que deva ter ocorrido problemas 
semelhantes. Então, eu acho que a gente tem que olhar com otimismo e, 
eventualmente, esperar por uma futura reforma tributária, como o colega 
comentou, que possa ser melhor compatibilizada  com esses novos esforços, 
não é? Só isso.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Reforma Tributária, esquece! 

[risos] 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Educação Tributária. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom. Eu queria trazer um tema, 
mas, infelizmente, não há mais tempo para reflexão, mas eu vou mandar para 
a pauta da semana que vem, que é um assunto interessante que tem 
acontecido em diversas empresas que fazem operações preparatórias para 
aquisição ou preparatórias para abertura de capital. Essas empresas fazem, 
normalmente, uma limpeza da área, que a gente chama popularmente, e 
nessa operação de limpeza eles adotam uma figura que no Direito americano 
chama-se drop down. Então, que você faz que as empresas encerrem suas 
atividades por uma transposição de seus ativos e passivos para outras 
empresas do mesmo grupo. Então, você cria empresas novas, que vão receber 
as empresas anteriores, através de uma instituto do Código Civil você faz o 
trespasse dos ativos e passivos dessas empresas, e você deixa as empresas 
novas dentro de um outro instrumento jurídico, de uma outra configuração 
jurídica, para separar, vamos dizer, separar da empresa original aquilo que 
pretende, o acionista majoritário ou o grupo, vender ou, eventualmente, abrir 
capital e capitalizar essa empresa.  

Então essa operação de drop down é uma operação preparatória para isso. E 
nessas operações, quando você muda a inscrição estadual de uma para outra, 
você encerra uma inscrição estadual e você abre outra inscrição estadual no 
mesmo ponto. As duas inscrições estaduais pertencem à mesma empresa. A 
inscrição estadual anterior tinha créditos de ICMS e a inscrição estadual 
posterior recebe, receberia esses créditos se fosse uma cisão, uma fusão. Mas 
por não ser nem cisão, nem fusão, falta no regulamento de ICMS uma base 
legal para que os créditos da primeira empresa passem para a segunda 
empresa e aí muitas empresas que estão envolvidas nas operações de abertura 



de capital e venda estão perdendo seus créditos fiscais por falta de dispositivo 
legal que permita fazer essa transposição.  

Então, é um tema eu queria deixar aqui. Exatamente, se tivesse débito passa. 
Esse é o ponto, se ela deve, ela é sucessora, mas a sucessão para crédito, a 
Secretaria da Receita Federal tem entendido que por falta de previsão legal 
não pode dar a sucessão do crédito. O que parece uma incoerência, mas como 
eles estão restritos a somente trabalhar com base na lei, eles não têm 
concedido essa sucessão de crédito. E eu gostaria depois de comentar, mas, 
infelizmente, estamos com o tempo esgotado e podemos deixar para a pauta.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas isso numa figura, não é, ele conhece 
bem, da permanência ficta, não é, quando você adquire um estabelecimento, 
muda, embora não necessariamente preciso se mudar a inscrição estadual, há 
aquela chamada permanência ficta, uma continuidade do estabelecimento, 
não há fato gerador na transmissão de mercadoria que estão em estoque, 
porque essa chamada permanência ficta. Mas fica para a próxima.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom, senhores, muito obrigado por 
terem vindo. Um bom dia a todos e até a próxima mesa. Obrigado. 
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