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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia! Vamos dar início a mais 
essa Mesa de debates do IBDT. E eu abro com um pequeno expediente, 
pergunto se alguém tem alguma notícia para ser dada? Então, ingressamos 
diretamente na pauta. Hoje temos como primeiro assunto o proposto pelo Dr. 
Salvador Cândido Brandão que se refere ao Decreto 7574/2011, que 
consolidou todas as normas do processo administrativo fiscal vigentes até 25 
de agosto de 2011. Em seus arts. 47 a 51 cuida da representação fiscal para 
fins penais. No art. 48, em alteração do contido no Decreto 2710/2010, o Dr. 
Brandão menciona que não há referência à multa qualificada como condição 
para representação fiscal. Tem a palavra o Dr. Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Esse assunto de crime contra 
ordem tributária é um assunto fascinante e complicado. E todas as vezes que 
sai uma norma, principalmente uma norma desse tipo, a gente fica sempre ao 
sabor do que vai ser a atitude do Fisco. Diferentemente do que acontece na 
legislação penal estadual, o Fisco federal praticamente se limita a ter dois 
tipos de multa de ofício: uma de 75% e a agravada, ou a chamada multa 
qualificada de 150, quando o contribuinte não atende às intimações, há outro 
agravamento. E desde 1998, no âmbito federal, às vezes a luta do contribuinte 
não é tanto para desqualificar o Auto ou cancelá-lo, principalmente nos casos 
de planejamento tributário, o objetivo sempre é tirar a multa qualificada e 
transformar em multa de ofício. Porque pelo menos nesses eventos ele estaria 
dentro do decreto - acho que é 2.730, que eu faço menção aí - e que ele diz 
que terminado o processo administrativo e mantida a multa qualificaficada 
será feita representação fiscal para os crimes contra a ordem tributária. Nessa 
consolidação, inclusive, o próprio decreto novo cita esse Decreto 2.730, no 
caput. E no texto ele diz que não mais o 48, ele não mais repete a condição de 
a multa qualificada ser mantida a fim de fazer a representação fiscal. Vale 
dizer, a partir de agora, segundo estou entendendo, não que isso seja, digamos 
assim, um agravamento da situação, porque a própria lei a qual a gente deve 
obediência, que é a Lei 8.137, ela não prevê a modalidade culposa, ela só 
prevê a modalidade dolosa. Então, a gente já podia entender que sempre que 
for uma multa de ofício, porque não houve dolo, não há crime a ser 
representado. No Estado, isso é um pouco difícil porque todos os atos têm 
uma multa diferente. E eles consideram todas as multas, quando mantidas no 



processo administrativo, como sujeitas à representação criminal e fazem a 
representação criminal. No federal, nós tínhamos essa diferença. Bom, ou nós 
interpretamos que hoje esse decreto considera que aquela palavra “multa 
qualificada” do 2.730 não era necessária, porque nós temos a lei que fala em 
sonegação fiscal, dolo - e é na modalidade dolosa, que a multa qualificada só é 
aplicada na modalidade dolosa - ou realmente o objetivo foi unificar todos os 
procedimentos e, no caso de terminar o processo administrativo, como diz o 
48, será sempre feita a representação criminal. Então, todo aquele trabalho 
que a gente vê, principalmente agora nesses dias, teve um julgamento pesado 
de um banco, onde a multa qualificada foi desconstituída e transformou em 
minuta de ofício. Foi uma vitória grande até nesse sentido. Claro, a gente 
aplicar o Direito Penal mesmo por decreto, entre aspas, se houve modificação 
a gente quer crer que vai só se aplicar eventualmente aos casos doravante, 
mas decreto é baseado em lei, quer dizer, ele é uma interpretação e isso pode 
ser usado até para os casos anteriores.  

Então, eu penso que se sempre nós seguimos o Decreto 2.730 e era nele que 
se baseava o fundamento para fazer ou não a representação, nesse caso agora 
está aberto para o Fisco a representação em qualquer caso.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tema em discussão. João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu vou falar um pouquinho em tese aqui, 
Brandão, porque a multa qualificada é aplicada nos casos dos arts. 71, 72 e 
73...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Da Lei 4.502.  

Sr. João Francisco Bianco: Da Lei 4.502. Aqueles artigos tratam da 
sonegação, da fraude e do conluio. Em tese, esses três dispositivos, eles não 
têm relação com os arts. 1º e 2º da Lei 8.137. Em tese, são condutas distintas. 
Então, em tese, eu poderia identificar a ocorrência de um crime previsto na Lei 
8.137 que não está previsto ou não está regulado pela Lei 4.502. Eu estou 
falando em tese, porque como são dispositivos completamente diferentes, e 
são regimes jurídicos diferentes, o que o decreto está dizendo é que a conduta 
da 8.137 é tipificada como crime e está sujeita à representação fiscal para fins 
penais. E a 4.502, nesses casos aqui de sonegação, fraude e conluio, estão 
sujeitos à multa qualificada, mas não necessariamente está tipificado 
ocorrência de algum crime. Eu não estou pensando em nenhuma conduta 
específica. Eu estou pensando em tese. Como são regimes jurídicos diferentes, 
um é crime, que é a 8.137, e o outro não necessariamente pode ser crime, mas 
ele necessariamente está sujeito à multa qualificada. Não sei se faz sentido 
isso.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. João, na verdade, a Lei 4.502, ela 
conceitua, ela é conceitual, ela não diz que tal coisa é crime, tal ato é crime. 
Quem diz que tal ato é crime é a 8.137, e ela só faz referência. “Aquele que 
deixar de recolher tributo mediante esse ato...” – no art. 1º; ou no caso do art. 
2º, que é o crime já de... não é crime de resultado, aonde vai se buscar o que é 
crime na 8.137 é no art. 71, 72 e 73. É lá que se verifica se aquela atitude 
constitui crime. E aplicada a multa qualificada é porque exatamente se 
entendeu que está dentro da 8.137. A luta é tirá-la do art. 71, 72, 73 e jogar 



na questão normal de comportamento claro, ou comportamento declarado, 
porque a empresa declara sem necessariamente passar por dolo, fraude ou 
conluio. Porque se for dolo, fraude ou conluio você vai encontrar isso na 
definição do art. 1º, e você estudando o art. 1º... Para você poder definir, você 
vai na 4.502.  

Sr. João Francisco Bianco: Dá licença, Sr. Presidente, posso tomar a 
palavra? Eu queria lembrar um caso aqui que é o caso de simulação, por 
exemplo. A Câmara Superior, segundo nos relatou aqui o Claudemir 
Malaquias quando esteve aqui, tem se orientado no sentido de manter a multa 
qualificada em casos de simulação. Estão entendendo que a simulação seria 
ou sonegação, ou fraude, previsto na Lei 4.502. Mas não necessariamente a 
simulação pode ser caracterizada como hipótese de crime. É prevista nos arts. 
1º e 2º da 8.137. Quer dizer, está sujeito... É uma hipótese de simulação, está 
sujeita à multa qualificada, mas não necessariamente está sujeita à 
caracterização aqui como crime. Agora, Brandão, você tem razão, no processo 
administrativo federal, se tiver multa qualificada, o processo já anda com uma 
capa – quer dizer, antigamente, agora é processo eletrônico -, mas quando era 
papel, já tramitava com uma capa vermelha, tinha preferência no julgamento e 
já tinha representação fiscal apensada nos Autos. Então, havia... há ainda 
uma identidade, uma caracterização de multa... uma correspondência entre 
multa qualificada e representação penal. Realmente. E nesse ponto, inclusive, 
já existe uma mudança, porque agora diz que deve permanecer no âmbito da 
unidade de controle, a representação. Portanto, já é uma mudança em relação 
ao que você relata. É que hoje em dia o processo é todo eletrônico, então não 
existe mais papel. O processo tramita eletronicamente e todos os documentos 
são digitalizados e o processo é distribuído e vai para as repartições 
eletronicamente.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Paulo Yassui.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Paulo Akiyo. Bom dia, professores. Eu estou 
entendendo [ininteligível] concluiu, tal como está escrito no art. 48, parece que 
toda a constituição do crédito tributário vai originar representação fiscal. Isso, 
acho que tumultuou o processo. Então, qualquer autuação fiscal vai 
desembocar em representação fiscal, e tão logo termine o processo 
administrativo, o contribuinte tem que defender na parte de representação 
criminal também em qualquer autuação fiscal. Estou achando um absurdo 
esse art. 48.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Paulo, é tão absurdo que não é isso 
que diz o decreto. O decreto diz exatamente o inverso. Ele diz que “as 
representações fiscais relativas a crimes contra a ordem tributária definidos 
nos arts 1º e 2º da Lei 8.137”. Não é qualquer uma. É necessária que seja uma 
representação relativa a um desses crimes. Então, a grande maioria das 
autuações não é relativa a esses crimes. Ou seja, apenas se for relativa àquele 
crime o que desaparece é aquela... Como o João Bianco bem ressaltou, o que 
desaparece é aquela relação unívoca entre a multa agravada e o crime. Agora, 
o que o decreto diz é: uma coisa é multa agravada, outra coisa é o crime. Se 
houver, se for o caso de crime, deve ser feita uma representação e deve ser 
mantida no órgão competente, mas existe uma... O que desaparece é a relação 



unívoca, me parece, entre a multa agravada e o crime. É necessário, 
portanto... Eu leio exatamente o inverso do que vocês leem. Eu leio no sentido 
de que agora a autoridade administrativa tem um trabalho a mais porque deve 
formular uma representação fiscal enquadrando no crime contra a ordem 
tributária. Portanto, cabe à autoridade não apenas, não apenas descrever a 
multa agravada, o que era um elemento, mas mais do que isso, cabe a ela 
demonstrar que está enquadrado no art. 1º e 2º da Lei 8.137, e assim 
preparar a representação fiscal. Eu vejo exatamente o inverso no art. 48.  

Oi? Hiromi Higuchi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Será que eu poderia colocar o art. 47? Porque no art. 1º 
da Lei 8.137, naquele último item, lá diz simples, digamos, não(F) emissão de 
nota fiscal. Então, não precisa de dolo, lá fala... no último item fala “falta de 
emissão de nota fiscal quando é obrigatório”. Agora, o grupo que fez essa 
consolidação... Onde está o art. 47?  

Orador Não Identificado [0:14:31]: O Código Penal diz isso. 

Sr. Hiromi Higuchi: Nesse art. 47, foi transcrito o art. 1º do Decreto 2.730, e 
entre parênteses colocou o decreto, mas isso daí não é o correto, porque o 
decreto... E o Supremo já decidiu muito tempo que o decreto tem duas 
categorias: uma que tem hierarquia de lei e outra de simples decreto. O 
Decreto 70.235, que trata de processos administrativos fiscal, apesar de ser 
decreto, tem hierarquia de lei. Agora, esse Decreto 2.730, ele tem hierarquia 
de simples decreto. Então, ao transcrever o art. 1º, não podia nunca colocar 
entre parênteses porque aquele art. 1º do Decreto 2.730 está revogado. Agora, 
como não transcrever o art. 2º desse decreto que fala que quando, por 
exemplo, na instância administrativa, se multa agravada for reduzida não 
arquiva a representação? Então esse art. 2º continua em vigor, por quê? 
Porque esse decreto de consolidação tem a mesma hierarquia de 2.730. Como 
não houve revogação expressa, e também não foi transcrito, então não há 
incompatibilidade, então continua. Continua em vigor. Mas se tivesse 
revogado o Decreto 2.730, a não transcrição do art. 2º foi proposital. Porque só 
tem dois artigos tratando... Os outros falam, entra em vigor e não sei o quê, 
mas por que transcreveu só o art. 1º e não transcreveu o art. 2º? Isso foi 
proposital. Isso é... Agora, essa falta de transcrição do art. 2º vai gerar um 
problema grande, porque os fiscais vão começar a fazer representação criminal 
para... Mesmo para simples aí. Eu acho que foi lamentável, mas dá para 
defender que o art. 2º do 2.730 continua em vigor. Agora, se tiver sido 
revogado o 2.730, eu acho que com base no art. 1º, aquele último inciso do 
8.137, será que dá para... Lá diz: “Simples deixar de emitir nota fiscal”.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, Hiromi, salvo melhor juízo, 
em matéria penal a regra é o dolo, exceto se a forma culposa expressamente 
prevista. E não me parece que aqui está sendo uma exceção a essa regra. Ou 
seja, o inciso V é necessariamente, eu compreendo, na sua forma dolosa. A 
regra em matéria penal é o dolo e a forma culposa só é punida se 
expressamente mencionada como tal. Então, não me parece que o inciso V do 
art. 1º, da Lei 8.137, preveja a punição na forma meramente culposa. É 
necessário o dolo também. Isso é uma questão de aplicando a parte geral do 



Código Penal, eu não tenho muita dúvida disso. Agora, o segundo elemento 
que você diz, a não revogação do art. 2º do Decreto 2.730, que diria que, 
encerrado o processo administrativo, os Autos seriam reemitidos ao Ministério 
Público se não for feito o pagamento e for mantida a imputação de multa 
agravada, eu quero somente... O seu argumento é muito interessante no 
sentido de que esse dispositivo não foi revogado expressamente. No entanto, 
quando se lê o art. 48, parece que a disciplina “encerrado o processo 
administrativo fiscal...” Vamos ao art. 48, por favor, João. “Encerrado o 
processo...” O Parágrafo Único do art. 48. “Encerrado o processo 
administrativo, caso não haja pagamento e caso não seja integralmente instinto 
pelo julgamento, os Autos da representação deveriam continuar”. Eu quero 
assim, lendo o Parágrafo Único, quer me parecer que o tema foi 
completamente disciplinado e o arquivamento ocorre se houver pagamento ou 
extinção integral do crédito tributário, o que é lamentável. Mas o dispositivo do 
Parágrafo Único traria um argumento dizendo que o tema já foi 
completamente tratado pelo novo dispositivo. De novo, é lamentável que não 
haja revogação expressa, é lamentável, inclusive, que não se tenha aqui uma 
diferenciação com relação... mantido o agravamento ou não. No entanto, a tese 
do Dr. Hiromi no sentido de que o art. 2º estaria em vigor, o art. 2º do Decreto 
2.730 estaria em vigor, embora interessante como tese, embora, claro, bem 
sustentada, tem no mínimo o contraponto de que a disciplina para o que fazer 
na hipótese de extinção, inclusive voltando a falar do integral pagamento, e 
voltando a falar... agora expondo integral extinção, parece que o novo 
dispositivo revogaria o antigo porque dá uma consequência diversa para a 
mesma hipótese. Então, não é tão claro para mim que o entendimento do Dr. 
Hiromi seja o único possível nesse tema.  

Sr. Hiromi Higuchi: Posso falar? Se o art. 1º da Lei 8.137, aquele último 
parágrafo, também depende de dolo, então, nesse caso, só com multa 
agravada, porque se depende... Se aquele simples não emissão de nota fiscal, 
se é com dolo ou fraude, então nesse caso aquele art. 2º do Decreto 2.730 
continua em vigor. Porque se é só com dolo, então tem que aplicar a multa 
agravada, com o dolo. Se deixa o Carf, reduz de multa agravada para multa 
normal de 75, então significa que deixou de ter dolo. Então, cai... Então, eu 
acho que o art. 2º do Decreto 2.730 continua em vigor porque está apenas 
interpretando o que está na lei.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Nesse sentido, eu concordo com você, 
ou seja, não me parece possível que afastada a multa agravada ainda se 
mantenha a tese de haver dolo e haver crime. Ou seja, na medida em que não 
há multa agravada, como o Bianco diz, haverá situações em que há multa 
agravada e que não há crime. Mas o inverso eu não consigo imaginar. Ou seja, 
que haja crime, embora não haja multa agravada, eu não consigo conceber 
uma hipótese como essa.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Schoueri? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, perdão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, exatamente, essa última interpretação é 
que eu acho mais adequada. O Decreto 2.730 tinha um grande, digamos 



assim, um grande efeito disciplinar. Era mostrar para o fiscal que quando a 
multa não fosse agravada, não precisava dar o trabalho de perturbar o 
contribuinte, fazendo a representação criminal etc., como acontece no estado 
de São Paulo, por exemplo. Eles representam tudo. Tem que levar o cliente lá 
para prestar depoimento sobre crédito que ele interpreta que está errado. 
Todos os casos que ele perde aqui no Tribunal de Imposto de Taxas, 
praticamente o Fisco abre uma representação criminal. Então, o 2.730 tinha 
essa, entre aspas, bondade. Mas, realmente, sem interpretar, é que a lei, o art. 
1º é só mediante dolo. Todos os atos porque é para reduzir tributos, você 
negar a emissão de uma nota fiscal objetivando reduzir tributo. Se você 
negar... Vale dizer, se você negar a emissão de uma nota fiscal e dessa não 
emissão de nota fiscal não resultar falta de recolhimento de tributos, não se 
configura o crime, porque se você tem uma operação isenta, está em outra 
situação, você se nega. Você vai ter outras consequências no Procon, tal, mas 
não tem crime, porque não está reduzindo tributo. Esse é o mote do art. 1º. Já 
no art. 2º não. O art. 2º já é um crime de - como é que fala? - de atitude, né? 
Não requer o resultado, o art. 2º, da Lei 8.137. Então, o que a gente 
interpreta? Realmente aquele 2.730 é [ininteligível], mas o problema é 
exatamente explicar isso para o guarda da esquina, como dizia o Pedro Aleixo. 
Ele vai pegar e vai... Bom, multa agravada, ou não, constitui em tese crime 
contra a ordem tributária, quem vai resolver se é crime ou não é o promotor. E 
lança lá e aí está feita a situação. É uma forma indireta acharcante de cobrar 
tributo. Porque muita gente... O [ininteligível] do presidente da empresa, fala: 
“Eu não quero ir lá, não. Quanto representa isso aí?” “Dois milhões. Acho 
melhor pagar, né?”  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos... Ainda com relação ao 
Decreto 7.574, existe alguns outros dispositivos. Já que o Brandão trouxe o 
decreto... Na verdade, aqui não são necessariamente novidades, mas eu, pelo 
menos, achei muito positiva a explicitação. Eu queria mencionar três 
dispositivos que eu gostei de ter visto aqui, mais como notícia, aqueles que 
não tenham de repente lido, ou pelo menos a mim chamou atenção. Eu chamo 
atenção do art. 29, João, como primeiro. “Quando o interessado declarar que 
fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria 
administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo – art. 
29 -, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos 
documentos ou das respectivas cópias” - eu não sei por que a crase do “a 
obtenção”. Mas o que me pareceu “outro órgão administrativo”, porque pelo 
menos eu tenho visto casos, vi casos de drawback em que se consegue a 
licença pelo Decex, anos depois a Receita vem exigir da empresa documentos 
que já foram entregues ao Decex e que a empresa já não tem mais, e como se 
empresa a fosse obrigada a ter esses documentos. Então, eu quero chamar 
atenção de que não apenas documentos que a Receita tenha, mas o termo do 
decreto é bem mais amplo “outro órgão administrativo”. O que será algo que 
nós poderemos utilizar, me parece, eu pretendo utilizar com frequência, 
dizendo: “Administração, resolva o seu problema e não imponha a mim 
contribuinte o dever de ter documentos que eu já entreguei uma vez a outro 
órgão administrativo”. A minha leitura, obviamente, federal. Eu quero crer que 
não seria estadual e municipal, mas pelo menos já é uma grande mudança do 
que eu conheço da prática no processo administrativo.  



Outro dispositivo que me chamou atenção, João dizia, já é antigo, mas eu 
gostei de ver, o art. 66, que assegura que “no acórdão em que for julgada a 
questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis”. 
Isso já havia, mas eu gostei de ver isso expressamente aqui.  

E o terceiro dispositivo que me chamou atenção, o art. 78: “os procuradores da 
Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões do Carf na 
sessão das respectivas câmaras subsequentes à formalização do acórdão. § 1º: 
se não for intimados pessoalmente até 40 dias contados da formalização do 
acórdão do Carf, os respectivos Autos serão remetidos e entregues mediante 
protocolo. E o § 2º, esse sim: “os procuradores da Fazenda Nacional serão 
considerados intimados pessoalmente das decisões do Carf com o término do 
prazo de 30 dias contados da data em que os respectivos Autos forem entregues 
à Procuradoria na forma do § 1º”. Porque nós tínhamos e vinha acontecendo, 
até por conta do sobrecarga da Procuradoria, que os procuradores deixavam 
para ser intimados mais tarde. Havia, sim, o tema da sobrecarga que nós 
compreendemos, mas também havia, e sejamos claros, a espera até que 
houvesse um precedente em sentido diverso para permitir que o assunto fosse 
levado a Câmara Superior. Ou seja, sob a desculpa da sobrecarga 
compreensível, o que surgia também era uma estratégia da Procuradoria 
dizendo: “Não, não vou ser intimado porque eu vou ganhar em outra Câmara, 
posso levar esse caso para a Câmara Superior porque eu vou ter alguma 
divergência”. E agora – agora não - já tínhamos, o João me noticiou que já 
tínhamos antes, até para o meu engano, que já tínhamos antes, mas eu achei 
bastante importante ver esse dispositivo aqui nesse decreto.  

Sobre esse decreto, mais algum comentário ou podemos mudar de assunto? 
Então vamos mudar de assunto? Nós temos inscrito na Ordem do Dia o Paulo 
Akiyo Yassui, que traz o tema da taxa de administração de cartão de crédito 
como despesa financeira paga à administradora do cartão de crédito pela 
empresa varejista, se confere a ela o direito a crédito do PIS e Cofins.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Dr. Schoueri, em seguida sobre o mesmo assunto 
sob outro ângulo.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tá bom. Podemos tratar primeiro o 
primeiro ângulo? Depois nós tratamos do segundo ângulo. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Tá bom, então. Paulo Akiyo. É exatamente em... Tem 
duas teses em andamento, né? A primeira parte, então, é se essa taxa de 
administração de cartão de crédito paga pela empresa varejista à 
administradora de cartão de crédito, por se tratar de uma despesa no 
momento, [ininteligível], uma despesa essencial à empresa no aspecto cliente, 
ou aspecto operacional, se essa despesa confere direito a crédito de PIS e 
Cofins.  

A respeito, examinando o tema, estou sentindo que essa taxa de 
administração pode até ser essencial à atividade da empresa, mas a lei do 
Cofins, PIS e Cofins, aí eu vou falar da Lei 10.833/03. A Lei 10.833 confere 
direito a crédito aquelas despesas que estão elencadas pela própria lei que 
pode dar direito a crédito, como depreciação, combustível, entre outros, que 
no ICM não dava crédito, mas o PIS e Cofins confere direito a crédito. Então, a 



própria lei já elencou rol de despesa que daria direito a crédito. E essa 
despesa, taxa de administração não está elencada, em primeiro lugar, no rol 
de despesa que daria direito a crédito. Agora, recentemente o [ininteligível] do 
STJ, no voto do ministro Campbell Marques, ele num voto escorreito, 
profundo, ele proferiu o voto no sentido de que fica afastada despesa 
operacional na legislação do Imposto de Renda. Agora, ele introduziu um outro 
conceito muito importante... Agora, desde que essa despesa seja 
absolutamente essencial à sobrevivência da empresa, tal como no caso desse 
julgamento, que era de higienização, era empresa de frigorífico, então 
higienização é absolutamente essencial para a sobrevivência, ou para a 
atividade dessa empresa. Então, nesse caso, excepcionalmente, ele concedeu 
direito a crédito. Então, eu gostaria de submeter à Mesa se no caso da taxa de 
administração, hoje, hodiernamente, é uma despesa absolutamente essencial 
à atividade da empresa, se confere direito a crédito.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Paulo, talvez você possa só nos 
esclarecer, por favor, na Lei do PIS, não sei se o João pode produzir a lei, a 
10.833, eu gostaria de saber qual dispositivo legal que você enquadra a taxa 
de administração de cartão de crédito. Ou seja, despesa financeira me parece 
que já não precisaria ser, porque se fosse despesa financeira não dá direito a 
crédito, mas pode ser que seja uma outra despesa de venda. Olhando a 
10.833, ela diz, ela arrola quais são os casos de crédito. Então, somente para 
que nós possamos discutir sem que seja um palpite, que se torne um 
enquadramento, uma subsunção, olhando a lei, eu lhe peço que diga qual o... 
Aluguel de prédio não é, a energia elétrica não é. Eu pergunto: qual é o 
dispositivo em que você vê fundamentação para que se tenha o crédito do PIS 
– eu estou pegando aqui da 10.833 – para que se tenha o crédito do PIS. 
Assim, nós podemos verificar se há ou não há subsunção sem que fique uma 
opinião apenas. Por favor, verificando, ouça a ideia de que o legislador não 
mencionou, mas deveria, que é uma outra discussão diversa. Ou seja, 
pergunto-lhe: na Lei 10.833, tal como hoje existe, você vê um dispositivo legal 
em que aparece esse crédito? 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Não, não aparece. Exatamente essa questão. Não 
aparece, Dr. Schoueri.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, a sua tese é de matéria de 
índole constitucional, de índole de Direito natural. Pergunto-lhe: qual é a 
fundamentação para esse crédito?  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Fundamentação no voto do ministro Mauro 
Campbell.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe-- 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: É que ele introduziu aspecto que não está expresso 
na lei também. Ele introduziu direito a crédito no caso de despesa 
absolutamente essencial à atividade da empresa, no caso de higienização. 
Despesa de higienização.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Poderíamos pegar o voto e verificar se 
esse... e discutiríamos o voto se ele tinha base legal, ou se também o ministro 



teria ido além da lei, o que seria muito estranho, porque ao STJ não cabe 
decidir questão constitucional. Ou seja, não vou insistir com isso. Primeiro, do 
ponto de vista legal, eu não vi, e agora o Paulo Yassui também não viu um 
dispositivo expresso de subsunção. João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Paulo, se eu me recordo bem, esse voto do 
ministro Campbell se refere ao inciso II e ao conceito de insumo. Foi a 
interpretação que ele deu para o conceito de insumo. Agora, o insumo pode 
ser empregado ou na prestação de serviço, ou na produção, ou fabricação de 
bens ou produtos destinados à venda. Então, o conceito de insumo está 
relacionado ou à empresa prestadora de serviço ou à empresa industrial. Na 
empresa comercial, desde logo, a gente tem que afastar a aplicação do insumo 
como gerador de direito a crédito, porque para empresa comercial se aplica o 
inciso 1, que é... Tudo aquilo que gera direito a crédito são os bens adquiridos 
para revenda. Agora, na empresa industrial, sim, é que surge o problema do 
conceito de insumo, aquilo que entra no processo de fabricação, ou na 
empresa prestadora de serviço, aquilo que entra na prestação de serviço. Foi 
aí que o ministro Campbell alargou o conceito de insumo daquilo que vinha 
sido entendido pela jurisprudência administrativa que se dizia na linha da... 
Mais ou menos, não é, porque depois a Câmara Superior, a própria Câmara 
Superior também alargou o conceito de insumo. Porque o Fisco federal 
entendia que o conceito de insumo estava restrito àquele antigo entendimento 
do IPI... Somente aqueles produtos que se integrassem ao produto final é que 
geraria direito a crédito. E o que Câmara Superior e o STJ entenderam é que 
não é aquele... Não é se aplicaria no caso, aqui, da legislação de PIS e Cofins 
aquele antigo entendimento do IPI, que somente os insumos, a matéria-prima, 
o produto intermediário que se integrasse ao produto final é que poderia gerar 
direito a crédito. Também... E aí o STJ e a Câmara Superior disseram: 
“Também despesas necessárias e próximas, mais próximas da legislação do 
Imposto de Renda do que da legislação do IPI poderiam gerar direito a crédito, 
mas dentro sempre da interpretação do conceito de insumo. Agora, no seu 
caso, eu não sei se essa taxa de administração de cartão de crédito poderia ser 
caracterizado como insumo. Eu tenho as minhas dúvidas aqui.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Paulo, na verdade, você veja, a empresa tem 
um recebível, pode ser antes ou depois. Ela vende um recebível, ou, na 
verdade, não vende o recebível e espera para receber da administradora. Qual 
é a conta que você lança o valor desse desconto, como se fosse um desconto 
de uma duplicata, não é uma despesa financeira?  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Acho que não é despesa... É operacional--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, operacional eu sei. Mas qual é a 
subconta, não é financeira? Se você vende o recebível e dá um deságio é 
despesa financeira. Se você tem lá um monte de tíquetes para receber da 
administradora em 40 dias, então você vai na administradora e fala assim: 
“Eu quero receber antecipado”. Eles fazem isso, dão deságio. Qual é a conta? 
Qual é a despesa, a natureza jurídica dessa despesa? Se fosse num banco 
descontar uma duplicada, qual é a natureza jurídica do desconto da 



duplicata? Financeira. É a mesma coisa. Você não paga uma taxa de 
administração, você paga um percentual sobre o valor das suas vendas, como 
se fosse um desconto. Então, se foi lançado, isso em despesa financeira. Com 
despesa financeira, as receitas financeiras que você pode auferir se você tiver 
condições até de separar das suas vendas, se você tiver condições de separar a 
sua venda, você não tem, você embute toda a sua receita financeira no valor 
das suas vendas, mas têm empresas que vendes coisas de equipamentos que 
podem fazer isso. A receita financeira não é tributada, por outro lado a 
despesa financeira não gera direito a crédito, por mais essencial que ela seja, 
porque a receita não é tributada, e a natureza dessa taxa... Agora, se você tem 
um aluguel da maquininha - é muito pequeno, não é? - mas aquele aluguel da 
maquininha se enquadraria eventualmente no aluguel de equipamento. Quer 
dizer, não é isso que interessa, porque é muito pequeno aquilo. O importante é 
quanto cobra, eles cobram 4% para antecipar o dinheiro, ou de qualquer 
maneira você receber independentemente do cliente pagar ou não. Você está 
vendendo um título com deságio. É uma despesa financeira. Sempre foi, não 
é? E você pode ter outra, você pode fazer isso que eu estou te falando, as 
empresas de cartão de crédito antecipam com taxas competitivas, ao invés de 
cobrar 12, eles cobram 10% ao mês, mas antecipa o dinheiro para o infeliz. E 
isso é despesa financeira e não gera direito a crédito, até pelo decreto que 
isenta... Exceto a questão do juro sobre o capital próprio. A única receita 
financeira que é tributada é o juro sobre o capital próprio, o resto está com 
alíquota zero.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Professor, eu só queria complementar. Esse, 
realmente, se é despesa financeira, Dr. Bianco. Queria só... Porque, para mim, 
até agora, eu estava entendendo que simples despesa operacional. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas só que operacional é tudo, não é? 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Então, [ininteligível] operacional não dá para fazer... 
Como você disse, Dr. Brandão, se receita financeira não é tributada, despesa 
financeira não é crédito, né? Mas estou sentindo ainda que não é 
propriamente despesa financeira, despesa operacional aqui.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Despesa operacional é o gênero da qual a 
despesa financeira é uma espécie.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Ah, tá. Então tá bom.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando Zilveti. Eu acho que não tem voz 
dissonante na Mesa a respeito desse assunto. Eu só queria trazer aqui uma 
indagação que tem relação com a prática recente das administradoras de 
cartão de crédito em relação ao ramo varejista. Essas empresas contratam 
essas administradoras, contratam as empresas varejistas numa espécie de 
parceria, quando não uma verdadeira prestação de serviço, que eles chamam 
lá fora de vendor, que é uma justamente a maquininha de cartão de crédito. 
Mas essa maquininha de cartão de crédito não é apenas o aluguel da 
maquininha do cartão de crédito, é um verdadeiro negócio relacionado à 
maquininha de cartão de crédito, que engloba um cem números de outros 
negócios. É um contrato complexo que vem sendo praticado pelas instituições 
financeiras em relação ao varejo, e se cobra um preço por isso. Esse preço, se 



formos verificar a prestação de serviço dada às empresas varejistas, embora 
não tenha previsão na legislação de PIS e Cofins, eu não entendo isso como 
uma despesa financeira.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas mesmo que não seja despesa 
financeira é irrelevante do ponto de vista do crédito.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não, eu só disse assim, não muda o que a 
gente falou. Agora, é uma novidade que eu venho observando e que se não é 
mais um despesa financeira, não é o desconto que você faz, mas é um negócio, 
é um negócio... Não é factoring porque ele não desconta, ele coloca todo o 
aparato, vamos dizer, intangível do cartão de crédito, que agora vai ter até a 
possibilidade de celular, e isso está sendo estudado na GV, no departamento 
sobre varejo, é um negócio que realmente revoluciona o comércio varejista e 
tem um braço financeiro no sentido de mercado financeiro.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Seria despesa de venda?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, seria uma despesa de venda. Agora, lógico, 
não está previsto na legislação-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, a pergunta se torna 
relevante, Fernando. Eu gostaria, por favor, mantenha a palavra, eu vou 
permitir pedir ao Paulo que dado que uma relação empresa varejista nós não 
encontramos a hipótese, e me parece havia um certo consenso, e como nós 
estamos numa debate, devemos explorar a questão um pouco mais, o João no 
começo dizia: “Bom, na varejista”. Eu lhe faria a seguinte pergunta: e se a 
empresa agora já não é mais uma varejista, ela é uma prestadora de serviços, 
uma provedora de acessos à internet, ou qualquer coisa como tal, ou seja, 
uma prestadora de serviços, e que também se utiliza do cartão de crédito? Eu 
lhe pergunto se o seu entendimento... Eu pergunto à Mesa como ficaria o 
entendimento? Volto, agora eu continuo com o cartão de crédito, mas a 
empresa é prestadora de serviços, e eu tive uma divergência, porque eu tive o 
Brandão dizendo: “É despesa financeira”, e despesa financeira não dá crédito. 
O Fernando diz: “Não, isso é uma despesa de venda”, que não é uma despesa 
financeira. Daí, talvez, eu possa pensar em insumos na prestação de serviços, 
então somente manter... Insisto, como é uma mesa de debates, nós temos que 
explorar a questão do ponto de vista de saber até onde vai a questão, eu vou 
pedir ao Paulo, por favor, Paulo, que eu pare com a questão nesse momento 
da venda de bens, eu saio do caso concreto proposto que já está debatido, e 
vamos explorar agora uma outra questão. Agora vamos por hipoteticamente, a 
empresa é prestadora de serviços e do mesmo modo ela paga uma taxa de 
administração à administradora de cartão de crédito, sendo que essa empresa, 
permitam-me, ela faz vendas por internet e faz parte do seu negócio, do  seu 
serviço, ou seja, é normal no seu negócio que os pagamentos se façam todos 
por meio eletrônico. Eu peço, eu coloco esse tema agora em debate e quem 
quiser se inscrever. Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Evidentemente, quando nós falamos em 
vendas ou vendor, ou mesmo no caso das factorings, que bem ou mal, mais 
mal do que mal, porque elas dizem que prestam serviço, na verdade elas 
descontam duplicatas. Aquela história de dizer que administra, essa conversa, 



não tem nada dessa história. E o seguinte, a diferença que está, o insumo na 
produção do serviço, ela é um insumo na produção do serviço? Se é 
relacionado à venda, quer dizer, já está pronto o serviço, simplesmente. Se 
gasta para vendê-lo, não é insumo na produção do serviço.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Brandão, desculpa, mantendo a 
palavra, eu só gostaria de ler o texto da lei. O texto da lei não fala em insumo 
na produção do serviço, o texto da lei é insumo na prestação de serviços. Só 
para dizer, porque... Isso na produção ou fabricação de bens, e insumo na 
prestação de serviços.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exato, mas para prestar o serviço essa 
despesa está ligada à venda desse serviço. O serviço já está pronto.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Quem mais gostaria de falar sobre 
esse assunto? João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu concordo literalmente com o Brandão. Na 
verdade, esse insumo, entre aspas, ele é necessário para o recebimento do 
preço, mas não para a prestação do serviço em si. Então, acho que não 
qualifica como insumo, não.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti pediu a palavra 
antes.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: No debate mesmo, eu entendo que não, o 
insumo... Aí se for considerada esta mudança, que é uma proposta de debate 
nesse debate, mas é uma proposta que não é “sexo dos anjos”, realmente é o 
que está acontecendo no varejo. O varejo deixa de ser uma operação de 
comércio stricto sensu, como era antigamente, e passa a ser uma atividade de 
prestação de serviços, principalmente relacionada ao comércio, o chamado 
comércio eletrônico. E a questão do pagamento eletrônico, que a gente fala 
cartão de crédito, mas o que não vai se usar no mundo vai ser cartão de 
crédito, vai se usar pagamento eletrônico por via celular, ou por via telefone, 
por via assim... até no ar vai se pagar esses produtos. Então, passa a ser, sim, 
um insumo porque ele é necessário à prestação do serviço que está em 
informação. Eu não posso dizer assim: “Olha, eu sou ator de teatro, então 
tudo que for insumo na minha prestação de serviço, eu coloco como crédito; 
ou, se é só uma coisa lavanderia, eu considero como lavanderia o insumo para 
eu lavar roupa estaria aí. Será? Eu não vejo, esses exemplos são presentes no 
dia a dia, mas eles não são aplicáveis ao que a gente está dizendo. Mas 
voltando à questão meramente do varejo atual e futuro, eu entendo, já tenho 
dúvidas em relação à despesa financeira pura e simplesmente.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, na sua tese, só para ver se 
eu posso traduzir, muito próximo ao que nos relatam ter sido acórdão do 
ministro Campbell, seria um valor que sem o qual o serviço não poderia ser 
prestado, ou seja, não seria viável a prestação do serviço se não houvesse o 
pagamento eletrônico. E nesse sentido, parece ser a tese do Fernando, que não 
é um valor para a venda, mas é um valor que torna viável o serviço, ou seja, 
nós estamos montando um debate, então a tese seria: não é viável um serviço 
via internet se o pagamento não for por meio eletrônico, e, portanto, o 



pagamento eletrônico seria insumo no sentido – aí insumo proposto pelo 
Fernando - é aquilo que torna viável o negócio.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nesse sentido, como está o debate 
internacional a respeito do comércio eletrônico, inclusive em jurisprudência, 
depois eu voltaria esse tema se o presidente me permitir, um assunto que eu 
venho estudando. Depois, depois. Essa questão é assim, só para fechar esse 
argumento. O clique, se discute assim, a jurisprudência... O clique, o que é o 
clique? É o enter que você dá no computador quando você faz a aquisição.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi Higuchi.  

Sr. Hiromi Higuchi: A Receita Federal, em todas as soluções de consulta, 
restringiu demais no caso de prestadora de serviço, muito mais do que no 
industrial. Todas as soluções de consulta da Receita Federal diz que na 
prestação de serviço, e insumo é só aquele que agrega o produto. Então é só 
construtora de estrada, ponte. Porque inúmeras soluções de consultas, por 
exemplo, em prédio de auditoria eles gastam muito telefonema e muitas 
viagens porque vai para outros estados, essas coisas, mas todas as soluções 
de consulta diz que telefonema ou despesa de viagem, hotel, essas coisas, não 
é insumo. É um absurdo que... Olha, restringiu tanto que na prestadora de 
serviço, se for seguir a Receita Federal, não tem nenhum insumo, só aquele 
que... cimento, pedra, esses que compra, e agrega ao produto, só.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ainda a questão em aberto. Salvador 
Brandao.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É só para... Não contrapondo a tese do 
Fernando, que realmente o futuro certamente será como ele indica, porque a 
FGV está sempre acima, adiante do nosso tempo. Mas nesse nosso tempo, eu 
mesmo tenho utilizado, aliás, eu não gosto muito de ir a shopping, em lojas. 
Então, hoje, realmente, eu utilizo muito do comércio eletrônico. Mas eu vejo lá 
as opções, não é, você pode pagar com cartão de crédito se quiser, mas 
também você pode emitir boleto, você pode indicar a conta, não há 
necessariamente vinculação com qualquer tipo de pagamento com cartão de 
crédito. Aliás, eles dizem que não tem juros, mas se você fala: “Eu quero emitir 
um boleto”, eles te dão um desconto. Então... E esse desconto, o que é esse 
desconto que eles dão para mim se eu quiser um emitir um boleto? Desconto 
financeiro.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A tese do Fernando, embora 
tentadora, acaba tirando a fronteira entre o insumos e a despesa de venda, ou 
seja, o que é necessário para que eu preste o serviço e o que é necessário para 
que eu venda o serviço? A seguir à tese do Fernando, dizendo que torna-se 
viável a venda, aquele valor e, portanto, isso já seria insumo, eu seria obrigado 
- que eu não faço - a dizer que também para as empresas comerciais e 
industriais, do mesmo modo, seriam insumos o cartão de crédito, o que não 
me faz sentido. Ainda que eu venda melhor, ainda que eu... Porque também é 
bem físico, também é mercadoria, certamente eu consigo muito mais canais de 
venda se eu tiver o cartão de crédito que se eu não o tiver. Ainda assim, eu 
não ousaria dizer que para a empresa comercial o meio de pagamento seria 
insumo para a produção ou... O termo é “para produção ou fabricação dos 



bens”. Quer me parecer que o termo insumo se relaciona à expressão 
“produção ou fabricação de bens”, mas se relaciona à expressão “prestação de 
serviços”. Então, eu devo buscar no insumo, que não é próprio para o serviço, 
eu devo buscar um paralelo, tentar buscar o que o legislador quis utilizar com 
a expressão “insumo”. Certamente, não é necessariamente algo físico, já que o 
serviço em si é imaterial. Então, eu devo... É uma questão de tentar 
interpretar o termo insumo, insumo para a prestação, como existe insumo 
para fabricação. E se o insumo para fabricação tem por limite o valor da 
venda, se eu aceito que na fabricação insumo termina quando começa a 
despesa de venda, eu não vejo razão por que na prestação de serviços eu não 
deveria adotar a mesma fronteira. Então, quando eu tenho uma despesa para 
a venda, já não tenho mais insumo. Por isso, Fernando, pedindo a licença 
para deixá-lo isolado nessa Mesa, eu quero acompanhar nesse momento o 
João Bianco e o Salvador Brandão.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não queria ficar isolado na Mesa, nem foi a 
proposta, porque eu comecei a discussão dizendo que não é uma proposta em 
relação à legislação vigente sobre a qual eu concordo plenamente. Apenas 
apontando um debate... A gente tem um debate dentro da Mesa que, eu repito, 
você acha que isso realmente poderia ser expandido ao comércio e à 
indústria? Eu diria... Em pouco tempo, hein, não é um exercício de 
futurologia. Você não falará em cartão de crédito, você não falará em despesa 
de administração de cartão de crédito, porque não haverá esse tipo de despesa 
financeira, você vai ter uma relação de pagamento eletrônico que não haverá 
opção de pague no boleto, pague no cartão ou pague no dinheiro, você só vai 
ter um meio eletrônico de pagamento. Então, é só uma proposta que eu faço à 
reflexão que vai mudar a concepção de um negócio.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Fernando já me avisou que ele tem 
um tema parecido próximo disso, eu estou querendo impedir que você entre 
agora, Fernando, só para uma questão de ordem da Mesa. O Fernando já me 
avisou que haverá um tema ligado a esse, é por isso que eu estou segurando o 
Fernando agora, porque o Paulo Akiyo, que trouxe o tema, disse que havia um 
desdobramento ainda da questão original. Então, Fernando, não que eu não 
tenha interesse em ouvi-lo, só para uma questão de ordem, eu pergunto ao 
Paulo se, dada a resposta nossa da primeira parte, unânime da Mesa, de que 
não há insumo no caso do cartão, o varejista, eu lhe pergunto se ainda quer 
trazer a segunda parte da sua questão.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Paulo Akiyo. É que na segunda parte do tema, 
referente ainda à taxa de administração, tem se falado que como a 
administradora de cartão de crédito... Ela já desconta na média 5% dessa 
despesa, já desconta esse 5% e fica essa receita com a administradora e 
manda para o varejista o 95% da venda. Então, alguns entendem que como 
entra só líquido de 95, como a lei fala que... A lei de Cofins, por exemplo, fala 
que é a receita auferida que está sujeito à tributação, então como... A receita 
efetivamente auferida e integra o patrimônio da empresa seria 95%, então esse 
5% poderia ser excluída da base de cálculo de PIS e Cofins. Esse que está 
corrente em debate. Agora, mesmo nesse caso, eu estou sentindo que uma 
coisa é venda... A taxa de administração, embora fique 5% com a 



administradora, mas para a varejista essa taxa de administração tem que ser 
contabilizada como uma despesa operacional financeira, e para a 
administradora é uma receita financeira. Então, eu estou sentindo que não há 
como excluir da base de cálculo essa taxa de administração.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agora a pergunta passa a ser com 
relação ao conceito de receita bruta, então, que realmente a Lei 10.833 utiliza 
o termo “receita bruta”, não receita líquida, prevê algumas exclusões no seu 
art. 3º e não previu essa hipótese. Como, aliás, confesso aos companheiros, 
que eu tive outro dia uma surpresa porque eu não havia atentado que nem o 
mesmo o IPI é excluído. Eu tinha uma ideia, por conta da 9.718, de que o IPI 
era excluído da base de cálculo, quando outro dia lendo a lei – é bom quando 
a gente volta a ler o texto da lei - eu aprendi, para a minha surpresa e tive que 
aprender e sofrer com esse aprendizado, que nem o IPI sai da base de cálculo 
porque a receita bruta que aparece ali, e no inciso V quando aparecem as 
reversões... O que se exclui [ininteligível], no texto da 9.718 se excluía o IPI e 
agora nem mesmo o IPI é excluído tamanho o conceito de receita bruta, que 
para mim foi uma surpresa. Então, se nem o IPI é excluído, Paulo, quando 
muito taxa de crédito, taxa de administração, dizer que isso não acompanha a 
receita bruta da empresa. Mas de qualquer modo o tema fica colocado à Mesa 
se alguém aqui acredita na possibilidade de se excluir a taxa de administração 
do próprio conceito de receita, dizendo que não houve receita por conta disso. 
Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A partir desse absurdo dessa tese, tudo que 
você compra que vai tornar a sua base de cálculo líquida teria que ser 
excluído. O fato de você receber 95, você também poderia dizer: “Eu estou 
recebendo 95 menos 60 que eu paguei pela mercadoria, e só estou recebendo 
30”. Não faz o menor sentido. É receita bruta, excluída aquelas parcelas, 
inclusive o IPI depois para ver base de cálculo, aí você exclui o IPI. Não, para 
efeito de cálculo sim. Cálculo sim.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Depois a gente fala sobre isso.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, o IPI da indústria, ele é excluído da base 
de cálculo. Não, mas é o que ele está dizendo. A receita bruta, sim, você pode 
até colocar, mas você exclui da base de cálculo.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Aqui, de qualquer modo, Paulo, 
confirmando o que o Brandão disse, o produto é colocado no mercado pelo 
valor de 100, o comprador paga 100. Este é o valor da transação, esta é a 
receita da venda da mercadoria.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: A receita está auferida.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A receita bruta auferida da renda. 
Agora vamos ao tema que o Fernando... Terminado esse tema, Paulo? O 
Fernando Zilveti nos disse que teria um tema correlato que ele gostaria de 
enfrentar. Agora sim, Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem, eu tenho estudado um tema, até 
para escrever sobre ele na nossa revista de Direito Tributário atual, que me 
pareceu fascinante em termos práticos, que é o caso julgado pela Suprema 



Corte do estado de Nova Iorque, denominado caso “Amazon”. Esse caso 
“Amazon” não precisa de grande explicação, se trata do comércio eletrônico. 
Amazon é um dos maiores negócios de comércio eletrônico do mundo. E o 
caso se enfrenta dois aspectos muito interessantes, que o Schoueri já 
escreveu, muita gente já escreveu sobre esse assunto, e eu também escrevi 
sobre um outro aspecto, mas isso não vem ao caso, que também outros 
autores escreveram, que é basicamente dois pontos: a causa na obrigação 
tributária, causa justificação, e a praticabilidade e a tipificação, os atos 
tipificantes em matéria de legislação tributária. Esse caso explora, inclusive no 
relato feito pelos juízes, esses dois aspectos. Porque essencialmente o que se 
discuti é competência tributária entre o estado de Nova Iorque e os outros 
estados, uma vez que a Amazon não tem sede no estado de Nova Iorque, 
porém o comércio eletrônico é feito a partir do estado de Nova Iorque por 
websites. Então, ele fez uma consideração tipificante de que uma simples 
solicitação eletrônica, o clicar num banner ou num link que resultasse numa 
aquisição de produto, seria fato gerador dos sales tax para o estado de Nova 
Iorque. Nesse momento, naturalmente, a empresa Amazon se opôs a essa lei e 
pleiteou a inconstitucionalidade da lei. Por diversos argumentos, um deles 
muito forte, que é o Direito constitucional livre exercício de atividade 
comercial, que nós temos um Direito correlato na nossa Constituição. E um 
outro argumento que nos Estados Unidos se utiliza para alegar 
inconstitucionalidade, que é o due process of law, mas não seria equivalente 
ao nosso direito à razoabilidade, à proporcionalidade, dizendo que essa forma 
tipificante que está no texto legal seria inconstitucional por não ser razoável e 
por ser, em algumas questões, uma tipificação irracional. Eles usam esse 
termo, irracional. E o que me pareceu muito interessante é que o julgador 
tratou do nexo. O nexo seria a aquela ligação entre o contribuinte; e a riqueza, 
objeto da tributação, que remeteria, graças a esse nexo, ao Fisco do estado de 
Nova Iorque o direito de coletar esse imposto pelo simples fato do clique do 
computador ter saído de um computador localizado na jurisdição de Nova 
Iorque. Esse seria o nexo, ou seja, a ligação, a causa e justificativa da norma 
tributária que por um outro lado teria que se utilizar de instrumentos 
tipificantes, como diz a Misabel Derzi, para simplificar a tributação e, ao 
mesmo tempo, ter acesso à riqueza tributável sem o que isso não seria 
possível... Então esta é a tópica(F) do caso, e a questão é: qual é o limite dessa 
prática tipificante, ou praticabilidade, em que momento, qual é a barreira que 
poderia ser imposta ao Fisco no uso dessas estruturas tipificantes, mesmo em 
casos como o comércio eletrônico, onde a riqueza é fluída e tem problemas de 
jurisdição, tem problemas transfronteiriços.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu não consigo entender por que 
tanta discussão de tipificação, tipificantes e tal, que apenas confundem aqui 
uma hipótese clara de uma venda ocorrida dentro da minha residência 
quando eu faço um clique. Ou seja, eu não preciso de toda essa elucubração, 
permita-me, toda essa viagem para tipificação, para dizer simplesmente que a 
venda se considera concluída entre ausentes no domicílio do proponente. E o 
proponte é aquele que, encontrando mercadorias expostas numa vitrine 
virtual, na sua casa, diz: “Eu quero comprar”. E o vendedor diz: “Está 
vendido”. Eu já disse aqui, eu quero insistir com esse ponto, colocar 
mercadorias numa vitrine não é oferta do ponto de vista privado. E insisto, se 



você pensar ao contrário, se você pensa que colocar, o invitatio ad offerendum 
seria já uma oferta? Imagine aquela cena em que eu tenho um objeto à venda, 
um objeto único à venda, esse objeto é colocado na vitrine, e se isso fosse em 
si uma oferta, imagine dois compradores que simultaneamente dizem: “Eu 
quero”. Na sua visão, talvez, isso fosse aceitação, e eu teria dois contratos de 
compra e venda concluídos, porque teria uma oferta e aceitação, sendo que o 
objeto único, o que evidencia que eu não posso dizer que meramente por 
colocar uma objeto em exposição eu fiz uma oferta. E eu não posso dizer que 
“eu quero comprar” seja aceitação suficiente para firmar o contrato, até 
porque não haveria dois contratos com o mesmo objeto. Ou seja, o que existe - 
isso é doutrina privada - o que existe ao colocar um objeto em exposição é o 
que se chama invitatio ad offerendum, a oferta é feita por aquele comprador 
que, vendo na vitrine, procura o vendedor e diz: “Eu quero comprar”. E já o 
vendedor, por sua vez, diz: “Vendido”. Agora, sim, eu tenho um contrato. 
Provavelmente esse vendedor, ao ver duas ofertas simultâneas, virar-se-ia 
para sua esquerda e diria: “Vendido”. Virar-se-ia à direita e diria: “Lamento, 
mas já não posso vender porque eu acabei de concluir uma transação com 
essa pessoa aqui do lado”. Eu teria uma compra e venda e do outro lado uma 
frustração, que não haveria compra e venda, mas não houve dois negócios 
jurídicos. Do mesmo modo, colocado um produto na internet à venda ainda 
pode ser o único. Pense nos sites de leilão. Imagine quantas pessoas podem 
simultaneamente comprar aquilo e só haverá uma única venda, aquele 
primeiro que fizer a proposta e que o site responda: “Vendido”. Agora houve a 
venda. Por isso, o domicílio do proponente é o domicílio daquele que faz o que 
o Fernando disse, clique. A venda se reputa ocorrida na sua casa, naquele 
momento ali. E se a sua casa estiver no estado de Nova Iorque? Sim. Existe 
conexão suficiente para compra e venda sem que eu precise buscar categorias 
como tipificações, como praticabilidade, que tais, para dizer simplesmente: um 
negócio jurídico aconteceu naquele estado.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando. Bom, seria tudo muito mais simples 
se a gente não tivesse o próprio... a própria habilidade do contribuinte em se 
proteger dessas considerações fáceis que o Schoueri mencionou, inclusive das 
características dos sales tax. Então, os sales tax são um pouco diferente do 
nosso, mas efetivamente a compra se dá no momento em que você adquire a 
mercadoria no estabelecimento do vendedor. Naturalmente, o que fazem as 
empresas? Elas fogem dessa concepção de estabelecimento e, para isso, elas 
constituem estabelecimentos fora de jurisdições em que elas possam ser 
tributadas pelo sales tax. Esse é o planejamento tributável, e aí não há 
substâncias sobre a forma porque a venda se dá efetivamente, e aí eles vão 
fazendo outras estruturas de planejamento tributário para evitar outras 
considerações, como essa: “Ah, então eu vendi da minha casa”. Aliás, “Eu 
comprei da minha casa”. Eles falam: “Não, você não comprou da sua casa, 
você da sua casa entra num banner, esse banner te remete a um outro 
website, que por sua vez se remete a outro website, que é efetuada a compra. 
Esse website se localiza num estado de Delaware, por exemplo, fora do 
ambiente tributável. Então, quando eu disse que a legislação procurou 
estruturas tipificantes, fazendo uso de ficções e remissões, foi porque 
efetivamente, se ela não fizesse isto - isso foi dito pela autoridade fiscal de 
Nova Iorque -, ela não teria receita qualquer, mesmo sendo feito isso. E como 



tem precedentes protegendo o contribuinte de ser tributado somente quando 
efetuada a compra, o que restou para a legislação de Nova Iorque foi dizer: 
“Olha, eu preciso ter”. Qual é a riqueza que fica nesse momento a ser 
tributada? Qual a riqueza que pode ser tributada? E foi esse o intuito da lei de 
Nova Iorque, de procurar por meio de generalizações ou presunções, como diz 
até o texto legal, é uma presunção legal, que se presume que a partir do 
momento que você clique na sua casa, entre num banner que se remeta a um 
website, que vá para outro website que se faça a venda, há uma presunção 
legal que foi feita a venda, só que é uma presunção que admite prova em 
contrário. Se você comprovar que não foi feita a venda, você não paga os seus 
tax. Porque eu achei assim, do ponto de vista aí, Schoueri, interessante e 
acadêmico e com viés prático notável para a nossa discussão.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Daniel. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Daniel: Antes, o planejamento tributário. Em 96 trabalhei num caso, 
quando eu trabalhava nos Estados Unidos com o Dr. Silva, sobre transfer 
pricing... Transfer pricing estadual e sobre planejamento tributário, porque nos 
Estados Unidos você pode aplicar o transfer pricing também no âmbito 
estadual, e era o estado de Nova Iorque, a gente estava com um expert do 
estado de Nova Iorque, o caso já está publicado, chama [ininteligível]. E 
justamente por montar estabelecimentos fora do estado de Nova Iorque, essa 
empresa foi processada, falaram: “Você está montando um esquema que você 
faz um [ininteligível] income de Nova Iorque para outros estados”, e Nova 
Iorque atraiu para Nova Iorque esse income que foi delegado para outro 
estado. E, no final, foram dois itens: o primeiro item para julgamento era se 
era uma transação que chama de sham transaction que seria uma simulação. 
E o segundo ponto é, se não fosse uma simulação, qual seria o transfer pricing 
aplicável. No caso, isso aqui é uma empresa de factoring, na verdade é uma 
factoring “In-house”, uma empresa que fazia tecelagem, revenda de tecidos e 
tinha uma factoring dentro do grupo, e o ponto era qual que seria o transfer 
pricing para factoring se fosse com terceiros. Não chegou-se a decidir a questão 
transfer pricing porque o tribunal do estado de Nova Iorque administrativo 
decidiu que era um sham transaction, por simulação, ou seja, na prática é 
exatamente isso que você comentou: montar estruturas apenas para você 
conseguir diminuir imposto sem substância(F) econômica, e é muito comum e 
cada vez mais eles estão enfocando nesse ponto de tentar evitar essa 
tributação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O que eu quero insistir aqui, que eu 
não vejo, qualquer tipo de ficção, quando o legislador decide que o negócio 
feito por internet é celebrado no estado de Nova Iorque, e que não interessa 
onde está hospedado o site ou que tais, o negócio é celebrado na residência 
daquele que adquire o bem. Infelizmente, esta fixação por um local onde está o 
servidor, que não é apenas no campo de sales tax, isso vem acontecendo na 
parte de Imposto de Renda por conceito de estabelecimento permanente, e nós 
encontramos discussões na OCDE agradabilíssimas sobre saber se um 
servidor é ou não é um estabelecimento permanente, e começam a discutir 
quando o que acontece quando desloca o servidor, porque na medida que eu 



digo que o servidor é o estabelecimento, o deslocamento do servidor implica 
deslocamento do estabelecimento num conceito físico, sendo que, por decisão 
do legislador - eu quero insistir com isso -, se o legislador assim decidir, e o 
Fernando nos relata  que houve essa decisão, portanto, que não pensem vocês 
que eu estou buscando aqui interpretar lei, por exemplo, em vigor aqui no 
Brasil. Não é essa a hipótese. Se um legislador decide que se tributam as 
vendas por internet no estado onde está o adquirente porque ali ocorreu a 
transação, não me parece incompatível com o sistema jurídico, não me parece 
que é caso sequer de ficção, presunção, e tal, simplesmente diz: “Isso aqui é 
uma venda ocorrida no meu estado porque o negócio aqui se celebrou”. Como 
insisto, há mais de 100 anos já temos regulação de negócio entre ausentes, e a 
compra é feita no local onde está o adquirente, ali houve a transação. O que 
houve foi o desprezo ao estabelecimento físico. O estabelecimento físico nada 
mais é - permitam-me agora continuar o raciocínio - nada mais é do que uma 
aproximação bem razoável. E agora sim, Fernando, se há tipificação, é inversa. 
Se há tipificação, é quando eu digo: “O negócio é celebrado onde está o 
estabelecimento”. Isso sim é uma atividade, no sentido que você empregou de 
tipificação. Tipificação existe quando eu vinculo a tributação ao 
estabelecimento, que é o caso do ISS. O ISS, nós sabemos que o ISS no Brasil 
é devido onde o serviço é prestado e considera-se, salvo às exceções, 
considera-se o serviço prestado onde está o estabelecimento. A tipificação está 
nessa segunda parte, e eu dizia que porque há um estabelecimento, há uma 
prestação de serviços ali, uma tipificação legal, é tipificação no sentido, que o 
Fernando disse corretamente, a tipificação no sentido que a Misabel se refere, 
ou seja, a tipificação do legislador dizendo que como não é possível eu saber 
onde houve cada serviço, eu me vinculo dizendo se há um estabelecimento, eu 
considero que houve a prestação de serviços. Mas a tipificação houve nesse 
ponto, não na outra. À medida que você descreve é exatamente inversa, e 
dizendo: “Não me interessa onde está o estabelecimento, não me interessa 
onde você deslocou, eu considero a venda ocorrida onde está o proponente”.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Apenas para apimentar esse assunto, por que 
não foi possível essa consideração que o Schoueri menciona? Eu 
simplesmente falo: “Onde está o proponente está a venda”. Porque a mecânica 
dos sales tax não admite isso, e, por ocasião do comércio eletrônico, esse tema 
já foi decidido na Suprema Corte americana no sentido de manter a estrutura 
do seu tax, ou seja, que não seja possível você reverter essa lógica tributária, 
dizer: “Olha, o imposto é devido para o estado que tem a solicitação da venda”. 
Então, a discussão retomada agora pelo caso sales tax [ininteligível]. O termo 
“solicitação” usado na lei foi uma estrutura tipificante dizendo: “Olha, se você 
solicita a venda a partir do estado de Nova Iorque...” Essa solicitação renovaria 
o debate para dizer: “Olha, eu inverto a lógica e esta solicitação, ainda que a 
compra efetiva não se dê no estado, mas a solicitação, eu dou ao estado de 
Nova Iorque o direito tributar os sales tax e não há alegação de sham 
operation, simulação, porque todas as estruturas utilizadas são estruturas 
com substância(F) econômica. Então elas foram checadas e tem substância(F) 
econômica. Então é interessante o debate para o nosso assunto de federação, 
porque envolve competências tributárias entre entes federadas que querem a 
mesma riqueza ou parte desta riqueza, e é mais ou menos o que a gente está 



vendo aqui no Brasil acontecer em relação ao comércio eletrônico em diversos 
estados. Por isso que eu achei interessante trazer essa...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para nós encerrarmos(F), aqui, no 
Brasil, hoje... Porque, claro, esse tema é diretamente ligado ao Convênio 21, 
onde também nós temos o comércio eletrônico, onde nós temos problema 
muito parecido. Então, só para que fique claro, no Brasil, atualmente, a Lei 
Complementar 87 vincula a tributação a um estabelecimento físico. Portanto, 
esse tipo de discussão se admite, hoje, no Brasil, de ‘lege ferenda’. Ou seja, se 
eu tivesse uma alteração na Lei Complementar 87, vinculando o ICMS não 
mais a um estabelecimento físico, mas ao local da transação, algo parecido 
com a Lei Complementar 1059 (sic) -105 do ISS, né? Não, 116. Algo parecido 
com a Lei Complementar 116, que fala em prestação de serviços... Vamos 
[ininteligível] de ‘lege ferenda’ que eu tivesse uma alteração para o âmbito do 
ICMS, vinculando o imposto não mais ao estabelecimento, mas ao local da 
transação. E o local de estabelecimento sendo apenas uma tipificação para 
dizer que considera-se a venda ocorrida onde estiver o estabelecimento. E 
seria... O [ininteligível] diz: “Nem lei complementar poderia fazer”, tenho 
dúvida. Eu teria uma bela mudança se [ininteligível] lei complementar vincula-
se ao local da venda e o estabelecimento sendo mero indicativo do local da 
venda, se toda essa situação do Convênio 21 não poderia ser alterada 
juntamente. Eu acredito que sim. Desculpe a discussão, agora é meramente 
de ‘lege ferenda’, a Lei Complementar 87 vincula hoje o imposto a um 
estabelecimento. Eu não tenho hoje na lei complementar, e já tentei fazer isso, 
eu não consegui encontrar ali o estabelecimento virtual. Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quando se fala em estabelecimento, me vem 
sempre a lição do professor Schoueri, que já há muito tempo que ele se refere: 
“Onde estão as pantufas?” Então, estabelecimento é uma coisa assim meio 
virtual, vamos falar assim. Isso é muito grave na prestação de serviços, porque 
o município entende... Se você vai com uma Kombi... Se você vem aqui com 
uma Kombi com uma caixa de ferramentas, esse é o seu estabelecimento. Não 
é aquele que está em São Paulo, não. É a sua perua, e é essa que eu vou 
considerar como estabelecida aqui no meu município. O caso que nós estamos 
falando aqui, eu disse interrompendo, falando que nem lei complementar 
poderia fazer isso, porque nós temos um dispositivo constitucional que fala da 
distribuição entre os estados de origem e destino, no qual o estado de destino 
tem direito a uma sobretarifa, ou uma sobrealíquota nas operações 
interestaduais. Então, é por isso que eu digo, se eventualmente uma lei 
complementar disser que o ICMS integral pertencerá ao estado onde está o 
“clicador”, eu acho que essa norma vai enfrentar sérias barreiras 
constitucionais, porque eu estou produzindo em São Paulo, recebo um clique 
da Bahia, aliás é um problema que está acontecendo com o Protocolo 21, que 
acho que vocês entraram com uma ação, a Confederação Nacional do 
Comércio, né? Não?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não tem nenhuma relação com-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, desculpa, Associação Comercial através 
da CNI...  



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Nós estamos trabalhando alguma 
coisa sobre isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas já foi proposta uma ação direta de 
inconstitucionalidade, que está com ministro Dias Toffoli, para torná-lo 
inconstitucional, porque ele realmente mexe com essa questão da distribuição 
do ICMS entre o estado de origem e estado de destino, não é?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É interessante esse debate porque, é lógico, 
você tem toda razão, Brandão, que é institucional, que tem... O Schoueri falou 
também de ‘lege ferenda’ [ininteligível] de ‘lege ferenda’, mas os estados estão 
avançando sobre essa riqueza e, na prática, estão tributando e causando 
sérios transtornos. Eu não vou falar sobre o Brasil porque não era a ideia, 
mas o fato assim... Isso acontece também nos Estados Unidos, porque a 
mesma lei complementar que define que o estabelecimento que se faz a venda 
existe na lei americana, certo, que vale para todos os estados. Então... Só que 
os estados estão tributando, os estados estão avançando, os estados estão 
discutindo e querendo rever essa questão, porque pelo lado dos estados, e 
também vale para o Brasil isso, há uma perda de receita, uma considerável 
perda de receita em função do comércio eletrônico. Então, isso vai acabar no 
Supremo Tribunal Federal, como já está no Supremo Tribunal Federal, que se 
discutir lei estritamente vai ser uma discussão que dura cinco minutos. Mas 
se não só discutir com base na lei complementar e na Constituição, mas 
ampliar o debate sobre os conceitos envolvidos, pode ser que saía daí um 
debate mais interessante em termos de Direito Tributário.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Meus amigos, chegou o nosso 
horário, eu quero agradecer a presença de todos e convidá-los para a próxima 
Mesa de debates na próxima quinta-feira. Muito obrigado.  
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