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Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Bom dia a todos. Comunico 
a ausência dos doutores Schoueri e João Bianco, que estão com a nossa 
equipe no observatório a Ibero-Americano, no México, portanto, estão 
passando perigo, eu estou até com receio que eles queiram um adicional 
de periculosidade extrema. 

Sr. Salvador Candido Brandão: E tem a nossa equipe competindo lá, 
né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Tem a nossa equipe. Eu 
não tenho nenhuma comunicação do pequeno expediente. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Eu tenho um detalhezinho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Pois não. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Eu trabalho de costas para a TV, mas 
eu fico ouvindo, né? E ontem era um julgamento que não tinha muito 
interesse lá no Supremo Tribunal Federal, mas de repente eu ouvia 
palavra execução fiscal e me chamou a atenção. E aí comecei a ficar 
ouvindo e fiquei preocupado com o que estava sendo discutido. A 
discussão se tratava da questão de prescrição do direito da União 



cobrar por atos ilícitos, perdas e danos por atos ilícitos, e estavam 
dizendo, algum voto lá nesse sentido, de que é imprescritível o prazo, 
não tem prazo para a União fazer essa cobrança. Aí começaram a falar 
atos ilícitos. Aí o Marco Aurélio falou: “a execução fiscal é um ato ilícito, 
porque deixou de pagar imposto é um ato ilícito. Então não tem 
prescrição também?”. Nossa, ficou um assunto bastante complicado e 
ficou assim, quatro votos, dois favoráveis, dois contrários, pediram 
vista, o ministro Toffoli pediu vista e ficou. A questão se gira em torno 
do art. 37, § 5º da Constituição, que tem um virgulazinha lá que fala 
que a lei fixará o prazo de prescrição e o, bom na redação original, antes 
da aprovação falava assim, que a lei ia cuidar dos casos imprescritíveis, 
a palavra final. Mas essa palavra foi suprimida, então o ministro Toffoli 
ficou dizendo: não, nós então precisamos ver o alcance desse parágrafo 
na suposição da lei ordinária, se o art. 37, § 5º, dá essa condição de 
imprescritibilidade da cobrança de atos ilícito, aí também é questão de 
improbidade administrativa, sanção penal. Olha, ficou uma coisa que 
eles mesmos não estavam se entendendo. Os ministros estavam 
pedindo para adiar o julgamento para eles amadurecerem a ideia, uns 
não queriam amadurecer. O Dr. Lewandowski queria julgar, e é de 
repercussão geral, quer dizer, um negócio que estava sendo discutido 
sem muita formação de opiniões, a decisão de primeira instância e a 
posição do regional foi no sentido de que tinha prescrição, contava a 
prescrição, e a União recorreu, fez extensão oral. O ministro Carlos 
Veloso, ex-ministro foi o relator da-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: É notícia que você está 
dando. 

Oradora não identificada: Uma bomba. 

Sr. Salvador Candido Brandão: --Por parte da empresa ele foi... E 
ontem um fato inédito, porque toda vez que o advogado pede lá para 
falar eles falam: “é de fato?”. Se for matéria de direito eles não admitem, 
né, mas o ministro Carlos Veloso duas vezes interferiu, demonstrando 
questões de direito, falou algum tempo além do prazo, quer dizer, já 
tinha falado. Aí o presidente abriu-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Qual ministro? 

Sr. Salvador Candido Brandão: O ex-ministro Carlos Veloso. Ele está 
como advogado da empresa. O que eles não permitem lá é que o 
advogado peça a questão de ordem para discutir matéria de direito 
depois de terminada a sustentação oral. Eles não permitem. Só uma 
questão de fato assim, muito... Mas permitiu aí, abriu também para a 
União, paridade de armas, e tal. E bom, pediram vista. É bom 
acompanhar esse-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Qual recurso? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Eu não tenho o nome. Eu só estava 
ouvindo. Mas é um recurso da União, e é uma empresa de viação que 
estava sofrendo uma perdas e danos com acidente de trânsito, uma 
coisa que com efeito regressivo. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Repete o tema. 

Sr. Salvador Candido Brandão: O tema é: prescrição de cobrança pela 
União de recebimento de ato ilícito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Mas não tributária, né? 

Sr. Salvador Candido Brandão: É, não tributária, mas surgiu a ideia, a 
palavra surgiu, mas ato ilícito é tudo, né, tudo que se faz fora da lei, 
não pagar o imposto ou de sonegação ou porque não pagou é um ato 
ilícito, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Evidentemente que a 
intervenção que você mencionou do ministro Marco Aurélio foi uma 
intervenção irônica ou mesmo para mostrar o absurdo que a discussão 
poderia chegar, né? Muito obrigado. Tem mais alguma comunicação? O 
Professor Paulo está me mostrando aqui o parágrafo do art. 37 que diz: 
“A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por 
qualquer agente, servidor ou não que causem prejuízo ao erário, 
ressalvadas as ações de ressarcimento”. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Essa ressalva [ininteligível] 
imprescritíveis, essa palavra estava... Antes da Constituição ser 
aprovada existia essa palavra. Foram pesquisar já. E foi suprimida. Aí o 
Dr. Tori(F) disse: “mas o fato de ser suprimida não quer dizer que ela 
era necessária, pode ser que suprimiram porque era desnecessária, 
né?”. Então, ficou realmente preocupado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: É, evidentemente que 
supressão de algum dispositivo, algum projeto de lei, de Constituição, 
seja o que for, e a sua supressão, a existência no projeto e a sua 
supressão na lei final é indicativa da rejeição da ideia pelo Congresso. 
Agora, é claro, existem situações em que se subtraiam uma palavra, 
uma expressão que está contida no contexto. Não sei se é essa situação 
no caso, não sei. Questão difícil realmente. Não havendo mais assuntos 
no pequeno expediente, vamos ao primeiro item da pauta, e eu coloquei 
porque nós discutimos algumas semanas atrás, antes de termos 
conhecimento dessa decisão do TRF da 4ª Região, foi levantado esse 
tema aqui, que é o das situações muito comuns na prática, né, em que 
a substituição da contribuição previdenciária sobre a folha pela 
contribuição sobre a receita bruta acarreta um ônus para a pessoa 
jurídica. A nossa conclusão aqui foi que não era da essência, nem da 
constituição da norma constitucional que permite instituiu a 
contribuição substitutiva e da sua posterior alteração, não era, nós que 
entendemos aqui que não era da essência da lei o conteúdo da norma 
jurídica, a efetiva redução do ônus tributário. Isso não está escrito em 
lugar nenhum, embora o discurso político seja nesse sentido, 
desoneração da folha. Nós aqui, com a nossa visão um pouco mais 
técnica do assunto, dos assuntos, entendemos, eu acho que foi uma 
opinião compartilhada por toda a Mesa, de que a desoneração poderia 
ser da folha de pagamento, mas não da empresa em si, isto é, quando 
você não onera diretamente a folha, ainda que acarrete um maior ônus 
tributário, você está militando em favor da mão-de-obra oficial, 



contratada pela CLT, registrada. Um dos grandes problemas de registrar 
empregado são os ônus do registro, os ônus que a relação de emprego 
causa, não só no âmbito tributário, mas também trabalhista. Então nós 
tínhamos entendido aqui que a desoneração falada seria desoneração 
da folha, isso evidente existe, independentemente do resultado final ser 
mais oneroso ou não para a pessoa jurídica. Mas essa decisão do 
tribunal da 4ª Região, foi contrária à nossa opinião, nosso 
entendimento. É uma decisão da segunda turma relatado pela 
desembargadora federal Maria de Fátima Freitas Labarrere. Nesta 
decisão, e eu trouxe aqui não somente pela notícia, mas para 
especialmente o Zilveti que conhece a fundo o assunto, possa tratar 
dele. A decisão se valeu de dois elementos: um elemento histórico e um 
elemento de hermenêutica. O histórico é um recurso às exposições de 
motivo, primeiramente da Medida Provisória nº 540, que se converteu 
na Lei 12546, que é a lei que instituiu, contribuição substitutiva, e 
posteriormente da Medida Provisória 582, que alterou a Lei 12546 para 
acrescentar alguns novos setores. A decisão provavelmente porque a 
provocação do advogado foi para a inconstitucionalidade, a decisão 
sustenta constitucionalidade das normas, enfim, acho que tem 
substrato constitucional, embasamento constitucional, e dá 
provimento, entretanto, ao recurso porque o contribuinte no caso a 
empresa autora da ação, provou que tinha a substituição tinha 
acarretado o ônus maior. E as exposições de motivo, como todas as 
exposições de motivo, especialmente essa que tem um cunho político 
muito intenso, as exposições de motivo tem uma série de considerações, 
algumas absolutamente sem sentido, sem sentido nos dois sentidos, 
com o perdão da redundância. Você não consegue entender o que 
quiseram dizer, mas sem sentido também com relação ao objetivo da 
proposta, no caso das medidas provisórias. Mas indiscutivelmente, e 
aqui houve uma escolha na minha maneira de ver pela relatoria da 
exposição de motivos que interessam para a conclusão, também não 
estou nem discutindo a conclusão, pode ser justíssima, mas ela grifou, 
negritou uma série de passagens em que a exposição de motivos trata 
da redução de custos tributários. Como incentivo ao desenvolvimento 
inovador e competitivo do país. Palavras que estão nas inúmeras 
exposições de motivo. Frente à conjuntura presente de maior 
agressividade, competitividade no comércio internacional e apreciação 
da moeda nacional. Em outras partes, as exposições de motivos são 
mais técnicas, e mais específicas, como, por exemplo, quando se 
referem aqui uma empresa que tem um único trabalhador, 
evidentemente ao passar para a contribuição sobre a receita bruta, ela 
vai ter um acréscimo do seu ônus a tributar. Então, este é o primeiro 
recurso utilizado pela decisão. Recurso elemento histórico, eu sempre 
considerei que as exposições de motivo têm o valor relativo para 
interpretação das leis porque eu conheço, e vocês devem conhecer 
também, exposições de motivos que declaram uma coisa e lê-se na 
outra algo completamente diferente. E nós temos casos inclusive 
julgados pelos tribunais, de forma que tem valor relativo, mas não deixa 
de ter um valor. Neste caso aqui, ele teve um valor determinante, eu 



diria que é o principal ponto que embasou a decisão do tribunal. A 
partir daí, o tribunal encontrou um mecanismo de hermenêutica para 
reduzir o alcance da lei, afinal de contas, o setor a que pertence a 
empresa foi retirado da contribuição tradicional e colocado dentro da 
contribuição substitutiva. Então, para se não aplicar a este contribuinte 
a esta norma, da qual ele não tenha exclusão expressa, o tribunal 
recorreu à chamada redução teleológica, e cita inclusive os dizeres de 
[ininteligível]. É muito importante também, para finalizar essa minha 
apresentação e entrar na questão, dizer que o tribunal entendeu que 
não haveria inconstitucionalidade da lei, em tese, mas que em cada 
caso poderia, se haver, havendo inconstitucionalidade em completo, 
mas chegou a declarar que poderia haver, e deveria haver face ao 
espírito da norma declarada na exposição de motivos, a exclusão de 
alguma empresa que tivesse sido prejudicada porque o objeto fim da 
norma era reduzir custos tributários. Se me permitem, eu vou ler o 
trecho do [ininteligível], para que depois o Zilveti, eu peço a ele, por 
favor, que trate dessa questão. Lembrando a vocês, que alguns anos 
atrás, um ano atrás, pelo menos, nós discutimos esse mesmo tema a 
propósito de uma outra decisão da mesma 4ª Região muito 
interessante, em que o contribuinte estava num setor de PIS não 
cumulativo, PIS/Cofins não cumulativo. Que, por absurdo, 
representava uma oneração em relação ao PIS cumulativo. Naquele caso 
lá o legislador quis exatamente isso, nós sabemos que o legislador 
pretendeu atender reclamos da indústria, mas criaram um sistema que 
garantisse que não haveria redução da tributação. Acabou produzindo 
mais arrecadação e o legislador, que era o secretário da Receita Federal, 
ficou muito feliz. E naquela ocasião, o tribunal da 4ª Região excluiu um 
determinado contribuinte porque provou que o regime não cumulativo 
por alguma questão, talvez não tivesse tantos créditos, tantos quanto 
fosse suficiente para contrabalançar a alíquota majorada, eles 
acabavam tendo um prejuízo. O tribunal entendeu que necessariamente 
a não cumulatividade teria que representar uma redução do ônus. Não 
sei se isso é verdade ou não, mas foi o que ele entendeu e aplicou a 
redução teleológica. A redução teleológica foi já utilizada em algumas 
poucas decisões da jurisprudência, especialmente judicial. Eu conheço 
um único caso do Conselho de Contribuintes antigos. Então eu vou ler 
o [ininteligível], só para nós todos refrescarmos as nossas noções a esse 
respeito. "Qualificamos como lacuna oculta, qualificamos nós, o 
[ininteligível], o caso em que uma regra geral contra o seu sentido 
literal, mas de acordo com a teologia imanente à lei precisa de uma 
restrição que não está contida no texto legal. Leia-se na literalidade do 
texto. A integração de uma tal lacuna efetua-se acrescentando a 
restrição que é requerida em conformidade com o sentido, visto que com 
isso a regra contida na lei concebida demasiado amplamente, segundo 
seu sentido litoral, se reconduz e é reduzido ao âmbito de aplicação que 
lhe corresponde segundo o fim da regulação, [ininteligível] e sentido da 
lei. Falamos de uma redução teleológica”. Então, em síntese, agora, 
Ricardo, por favor, ao contrário da interpretação extensiva, o que se 
acrescenta uma hipótese não expressa na lei, mas que todos podem 



estar contidos, e que é muito comum nas relações meramente 
exemplificativas. Na redução teleológica nós fazemos o inverso, nós 
tiramos da lei algo que na literalidade estaria na lei, em atenção a 
teleologia imanente dessa norma. Fernando, por favor? A decisão está 
aqui, eu acho que nós podemos discussão a decisão, mas eu gostaria 
que também que nós discutíssemos a propriedade de ter sido adotada a 
redução teleológica no caso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, Fernando Zilveti. [ininteligível] essa 
ideia de debater, eu lembro da outra vez que nós discutimos esse caso, 
restou uma decisão do, né, tratou de redução teleológica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Não. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Está citado aqui é o Albino. 
É o Desembargador Antônio Albino Ramos de Oliveira. Não sei se o 
Leandro participou da decisão, mas a relatoria era do Albino. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Leandro [ininteligível] tem duas 
decisões bastante polêmicas sobre redução teleológica e também no 
meu modo de entender, ajustadas. Justamente de dar aplicação à 
questão da redução teleológica. Porque a gente tem uma ideia de 
redução, quando a gente, no Direito Tributário a gente está sempre 
vendo, em tudo a gente vê tributação, tudo que tem direito. E eu estava 
almoçando com o colega do escritório no Rio, e eu vi o cardápio, tinha lá 
um negócio: redução do sorvete. Aí eu falei assim, eu fui ver, e era um 
sorvetinho. Aí eu falei: alguma coisa está errada aqui. Ou bem eu não 
entendo o que seja redução, ou o chefe está querendo economizar. 
Quando se fala em redução aparece a ideia, eu vou reduzir, eu vou 
restringir, a ideia de redução. Mas a redução é uma depuração, então 
quando a gente fala em culinária quando fala em redução é uma 
depuração, é a essência do que você quis. Então fala a redução de 
manga, um negócio assim, o extrato da manga, aquelas coisas que é só 
para ver, não é para comer. Mas o fato é, em termos de interpretação, 
quando a gente pega o texto e estuda o que [ininteligível] tratou, e 
realmente foi o que nós temos acesso, os grandes em hermeneutas que 
pensou sobre o assunto, e quis dar essa ideia de você ter duas formas 
de trabalhar com a interpretação. Então a analogia normalmente faz 
interpretações extensivas, compara, faz, remissões, não sei o que, aplica 
algo que é para um, aplica para outro, e a redução seria, vamos dizer, 
uma outra ferramenta não antagônica, porque às vezes o pessoal acha 
que é antagônica, ou seja, não, você tem a analogia e você tem a 
redução, na redução é uma, como o Ricardo disse, você tem que ter 
uma lacuna e dessa lacuna surge a necessidade de você completá-la 
com o sentido que a lei quis dar. Então ela é uma interpretação que visa 
tratar desigualmente os desiguais, então ela é excludente, a ideia é que 
você exclua, mas não no sentido de você ratificar aquilo que o legislador 
deixou fora da lei por distração, ou por má redação. Não, é de integrar, 
então você tem que integrar o direito, você traria nessa redução, por 
isso aí tem a questão da depuração comparada à culinária, então você 



depura o que você o legislador quis, é necessário que você aplique a 
teleológica, então é para a teleológica. Então você interpreta o que o 
legislador quis e vê onde deixou a lacuna uma incompletude e completa 
com essa redução literal, dando à lei aquilo que poderia ser feito da 
literalidade, ou seja, da questão semântica da lei, o que quis a lei dizer, 
o que eles conceitos pretenderam com isso. Então, se aquele 
contribuinte não foi brindado por uma redação torpe, uma redação 
incompleta, mas ele se encaixa na literalidade, ou seja, naquilo que o 
legislador quis, você o coloca nesta condição para sair, ou seja, você... 
Realmente eu quis excluir, eu quis criar esta, como o Ricardo já incluiu, 
[ininteligível] quis criar essa discriminação porque eu quero que esse 
contribuinte fique dentro e aquele contribuinte fique fora. Então, essa é 
a função da redução teleológica. Ela não é para, você fala: não, então 
aplicar todas, só que você ao fazer esse exercício você tem que 
interpretar a intenção discriminatória. Então essa é a teleológica, e você 
faz esse preenchimento de lacuna. Essa é a minha visão de redução 
teleológica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu queria fazer um 
destaque em uma passagem do Fernando, Schoueri, aparentemente 
rápida, certamente porque domina o assunto, mas só para destacar 
aqui, eu acho que é da maior importância. Você me corrige se eu estiver 
errado. Na interpretação extensiva nós aplicamos o princípio da 
isonomia no sentido de tratar iguais, igualmente e na redução 
teleológica nós aplicamos o mesmo princípio da isonomia para tratar 
desigualmente os desiguais. Eu tenho defendido, nem sempre com a 
concordância entre as pessoas que tem tratado do assunto, mas eu 
tenho defendido que a redução teleológica explica o porque da 
jurisprudência, embora nunca ter sido mencionado expressamente, 
explica o porque da jurisprudência do Conselho de Contribuinte da 
Câmara Superior acaba mudança política recente, a respeito da 
exclusão da trava de 30% da compensação de prejuízo fiscal não pode 
ser aplicada com as empresas em extinção. Como dirá todas as outras 
considerações que essa matéria traz, mas nesse aspecto ela é 
interessante, porque o legislador quando institui a trava de 30%, ele 
excluiu o limite de quatro anos para a compensação, assim, pode 
compensar o excesso em qualquer período futuro. Evidentemente que 
isso prevê uma empresa em continuidade, uma pessoa jurídica em 
continuidade. E evidentemente uma empresa em extinção ela não está 
em continuidade, e ela vai ter a oportunidade de recuperar no futuro 
aquilo que ela teria se continuasse em operação ou outras que está em 
operação têm. Então, não pode ser tratada igualmente como as que 
estão em continuidade, né? Então, a redução teleológica por esse 
aspecto se aplica na minha maneira de ver perfeitamente no caso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Até porque a gente tem que entender que 
todo esse ambiente de interpretação está regido por a questão de 
literalidade possível, não qualquer literalidade, é a literalidade possível, 
que você consegue extrair da lei. Então, você mencionou, você tem uma 
trava destinada à compensação futura, a trava foi criada justamente, a 



ideia de fazer uma trava que você vai 30% e naturalmente vai ser para 
frente, então você vai 30%, depois 30%, vai estar esgotando. Se você 
olhar a intenção do legislador, você vai entender que qual é a 
literalidade possível? O possível é esse, não pode ser para a empresa 
extinta porque não há esta viabilidade, não haverá futuro para a 
empresa extinta, então essa é a literalidade possível. E outro aspecto da 
interpretação é a natureza das coisas, que parece bastante abstrato 
quando fala natureza das coisas, mas tem outro grande filósofo, 
Kauffman(F), que ele explora muito isso. Você tem que olhar a natureza 
das coisas. E nessa natureza das coisas, você vai entender a separação, 
você vai entender a distinção, a desigualdade, por que uma empresa 
extinta é diferente de uma empresa em atividade. E aí você vai falar, 
então você está na natureza das coisas, você olha o mundo real, e olha 
a lei, e faz essa comparação. Que eles chamam de ida e vinda. Você vai 
para a lei, vai para a coisa, e as coisas se distinguem e aí você quando 
chega na lei você não encontra esta distinção expressa, mas ela está 
implícita na lei, que é aí que vem a literalidade. Então, quando a gente 
tem um ambiente muito positivista, estrito, você não tem aplicação. 
Fala: bom, aqui não está na lei, não posso aplicar. Então, a teleologia 
não é contra a lei, ela é a favor da lei. Só que ela não pode ser qualquer 
coisa, e a crítica que se faz quando fala em interpretação teleológica 
analógica, é que não pode porque ela vai comparar, vai ser extensiva e a 
extensão é sempre perigosa e tal. Mas e a restritiva? A restritiva o 
pessoal gosta mais. Mas ela é também perigosa. Se você pensar no 
ambiente de insegurança jurídica. Mas no histórico que nós temos de 
Direito Tributário, a interpretação teleológica restritiva, ou seja, essa 
proposta por [ininteligível], não trouxe problemas, porque ela realmente 
ela esclarece discriminando e dá segurança jurídica, porque o que se 
busca com isso é sempre a segurança jurídica, não é? Ao contrário do 
que se diz da interpretação teleológica, quem não gosta da interpretação 
teleológica isso gera insegurança jurídica. A intenção é ao contrário, é 
dá insegurança ao administrado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Agora é fazer, não sei se o 
assunto pode ser encerrado, mas eu gostaria de colocar aqui e fazer 
uma pergunta também para vocês... O [ininteligível], ele parte do 
pressuposto que existe uma lacuna, chama lacuna oculta, salvo engano 
houve regulamentação, e ele portanto, está coerente quando ele diz que 
tem que integrar a norma. Quer dizer, não se trata de haver norma a 
ser interpretada. Aparentemente nós temos a norma, está sendo 
interpretada. O que está faltando nessa norma é a exclusão. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso, a restrição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Então a norma existe, mas 
está incompleta, então a lacuna está nessa incompetente. Estamos de 
acordo? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sim. Eu até estava vendo aqui. É uma 
restrição assim, é uma restrição que não está contida no texto legal. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Estamos de acordo com 
isso. Mas a minha pergunta não era essa, essa é só o pressuposto da 
pergunta. O Código Tributário Nacional tem um capítulo sobre 
interpretação e integração, quer dizer, ele sabe muito bem o que é uma 
coisa, o que é outra. E no art. 108, ele trata da integração. Ele fala: na 
ausência de disposição expressa... Nós nó estamos aqui admitindo que 
não há a exclusão expressa que se faz através da redução teleológica, 
mas na exclusão expressa autoridade competente para aplicar a 
legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem de cada 
analogia os princípios gerais do Direito Tributário, princípios gerais do 
direito, o que é equidade. Eu vou pular os parágrafos porque vocês 
conhecem. O que eu queria colocar é: essa ordem de critérios para 
preenchimento das lacunas é exaustiva? Ela é sucessiva, a lei manda, o 
art. 118 manda aplicar na ordem sucessivamente, mas é exaustiva? Se 
ela for exaustiva, onde entra a redução teleológica? Porque analogia, 
que é o reverso, a redução teleológica está expressa aqui, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ela... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu estou te desafiando 
agora para que isso me ocorreu durante a nossa conversa aqui. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Na minha visão ela está na igualdade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Na equidade? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Na equidade, porque a equidade consiste 
em tratar igualmente os desiguais na medida em que eles se 
desigualam, né? Você ao discriminar, ou seja, realmente eu tiro esta 
pessoa que na redução teleológica não está blindada pelo o que o 
legislador quis para o contribuinte. Então ao fazer isso, eu estou 
cumprindo a igualdade. Tanto que quando a gente trabalha com 
teleológica e procura textos comparados, decisões comparadas, ela 
sempre vem na discussão da igualdade, e na discussão da igualdade na 
tributação. Quando eu falo, quando a gente vai para os textos referidos 
de redução teleológica, eles vão sempre para o art.3º, os alemães, vão 
sempre para o art.3º da Constituição Alemã, aliás [ininteligível], a 
versão em português do texto, vou achar na minha biblioteca e vou 
trazer para a biblioteca aqui, e que é justamente a igualdade. Mas a 
igualdade é muito vista assim, não, ela é tudo, pode ser qualquer coisa. 
Mas não é, ela é o centro de um tratamento fiscal. Eu preciso ter a 
igualdade como norte. E aí, dentro da igualdade, eu vou ter a justiça 
fiscal, eu vou ter a interpretação teleológica, ter várias. Então no direito 
comparado funciona assim. É que no nosso direito em função desta 
forma de pensar que até foi criticada porque ela é sucessiva, como você 
bem disse, você vai procurando, você não acha, mas você vai achar no 
final, e na minha visão ela está diretamente ligada à equidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu vou discordar de você 
no enquadramento, na capitulação. Eu tenho para mim que a equidade 
aqui é no sentido de justiça, de uma valorização da situação da norma 
propriamente dita, até porque o § 2º diz que o emprego da equidade não 
poderá resultar na despesa do pagamento indevido. Agora, concordando 



no mais, totalmente com você, se é isonomia, então eu acho que é mais 
apropriado dizer que está tanto no 2 quanto no 3, princípios gerais de 
Direito Tributário ou direito público, né, que a isonomia é um princípio 
geral, que na verdade é uma garantia... Eu poderia dizer, se fosse 
equidade, eu poderia dizer: “bom, mas a lei não está exigindo tributo 
porque a lei tem que ser interpretada adequadamente e feita a redução 
teleológica não existe, não estou dispensando o tributo que a lei exige, 
eu posso chegar aí”. Mas quando eu olho o inciso IV, equidade, com a 
proibição do emprego da equidade, eu estou entendendo que equidade é 
mais esta, não, eu acho que na época do CTN inclusive era muito 
discutido, e havia até possibilidade dos processos administrativos da 
dispensa de multas por equidade, não tinha uma previsão legal 
específica. Mas autoridades, eu não me lembro mais se era, eu acho que 
o ministro da Fazenda, o Conselho propunha ao ministro e o ministro 
julgava se era caso de equidade ou não. Eu vou dar um caso, um 
exemplo real, caso meu. Havia duas empresas, duas pessoas jurídicas 
distintas, que compartilhavam contabilidade, um grupo grande, 
compartilhava contabilidade. E um belo dia, ao fazer a guia de 
recolhimento do imposto que era de consumo na época, o contador 
trocou, trocou as guias, e fez o recolhimento em nome da outra, que 
deveria ter tido a guia que foi dada para a outra, né? O fiscal vem, 
autua, claro, clássico, peço a restituição, mas agora paga, e paga com 
multa. Rtqq6çlEstá mais do que evidenciado que houve uma troca. Se 
isso fosse comparar os dados da guia com os livros de apuração, você ia 
identificar que houve uma confusão do contador. O Conselho entendeu 
que era o caso de propor por equidade, mas não do tributo devido, eu 
estou falando época anterior ao CTN ainda, eu já estava... Estava no 
Conselho nessa época, no Rio de Janeiro ainda, vamos dizer. Mas a 
dispensa da multa. Bom, só para enquadrar, eu tenho para mim que 
muito mais dos princípios gerais, viu. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Enfim, eu... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Se eu achar que é claro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sem dúvida. É que ela totalmente, ela 
está em tudo, né, a igualdade está em todo o sistema, né? Então, por 
falta de, é, está na analogia, ela está em tudo, ela orienta todo o 
sistema. Eu acredito que, assim, por que ela ficou por último? 
Pensando pela cabeça de quem fez isso. Porque se não encaixar em 
nenhum, encaixa no último. Porque é justiça fiscal. A gente fala justiça, 
a gente fala e você disse, então, se eu vou verificar que houve uma troca 
de contabilidade, mas não houve nada, nenhuma má-fé, não houve 
intenção de prejuízo ao Fisco, nem nada, então quando eu aplico a 
justiça, eu vejo que está no pior dos mundos de forma... Aqui não houve 
prejuízo ao Fisco, então eu discrimino e não aplico a multa. Mas essa 
seria a minha visão. Mas eu acho que tem a palavra... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Quem quer falar? A palavra 
está aberta. 



Sra. Valdirene: Valdirene. Não, mais para ter uma noção prática, 
voltando na decisão, professor. Eu não tive acesso, mas o dispositivo, o 
que ele fez? Ele tirou o contribuinte da tributação ou ele colocou como 
uma opção? Porque assim, se a gente comparar com as outras 
situações, o exemplo que o professor deu, a situação ela termina se eu 
tenho uma empresa que está finalizando. Em relação à contribuição 
previdenciária substitutiva, a lei ela elege ramos e atividades. O 
contribuinte que entrou, eu não tive acesso, e aí é mais uma pergunta 
com a colocação, o contribuinte que entrou seria o prejudicado que ele 
não teve a sua desoneração. Só que a desoneração, na prática, por 
exemplo, nesse mês a minha receita bruta é muito maior do que a 
minha folha, amanhã, daqui a dois anos, ou sei lá, aquilo oscila. A 
decisão, o dispositivo da decisão fez o seguinte, deixou a cargo do 
contribuinte a opção, assim como eu tenho presumido, o lucro real, que 
eu tenho a opção de quando me desonerar eu me utilizar, ou 
simplesmente tirou ali da reta. Porque aí vem o perigo, porque uma 
coisa é integrar e outra coisa é o perigo, porque então fica a cargo, 
porque o judiciário tirou, mas e quando ele for de fato desonerado? 
Então, só para entender o efeito e o pedido dessa tese na verdade. E 
assim, em relação ao PIS/Cofins, a questão lá atrás, que eu me lembro 
também, salvo engano, era de uma prestadora de serviço que não tinha 
créditos e aí ficou essa discussão se essa lista é taxativa. Mas aqui no 
caso, porque taxativa no sentido dessas empresas estão fora do sistema, 
eu acho que ela se assemelha muito a questão muito mais do 
PIS/Cofins do que da questão da trava. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Na verdade, talvez foi por um equívoco 
do legislador usar tanta exposição de motivo, né? Porque se vem 
apregoando há muitos anos que um dia nós teremos aqui meio 
funcionário trabalhando contra quatro aposentados, então a 
previdência ela vai falir. Então qual é o futuro? O futuro é exatamente, 
como vai haver menos mão de obra, sempre haverá menos mão de obra 
contribuindo, que as empresas contribuam com aquilo que ela tem de 
um fato geral, que é o faturamento. Então não precisava ter dito tudo 
isso, bastava dizer: “olha, nós vamos mudar...”. Porque essa mesma 
empresa que reclamou aqui, se ela passar a exportar ela tem uma 
queda brutal na contribuição, então ela não tem escolha, não é tudo 
bem, fazer a comparação, se está na atividade ou o ramo dela está, ela 
tem que estar. Então, como também nós não tivemos no PIS/Cofins, 
inclusive a nossa classe aí, eu acho que até a OAB está cuidando disso, 
que porque parece que eles vão melhorar o PIS/Cofins, mas vai 
introduzir tudo isso no regime não cumulativo, inclusive as prestadoras 
de serviço, logo, o escritório de advocacia vão pagar, 9, 25, não tem 
crédito nenhum, né? Então... Mas vai ter escolha? Não, não vai dizer 
que foi para desonerar, vai unificar, simplificar, fazer qualquer coisa. 
Então, em princípio a lei não obstante, não é que ela veio no sentido de 
desonerar, teve o objeto de desonerar aqueles setores que a gente sabe 
que ainda hoje utilizam uma mão-de-obra intensiva, a indústria 
calçadista, e que exportam e tal, elas praticamente não recolhem 
contribuição nenhuma. Tem uma indústria de Franca que é 100%, 



exportadora. Logo, para ela foi uma sopa no mel, porque não tem 
contribuição alguma, porque ela não pago sobre a mão-de-obra e não 
paga sobre o faturamento, porque todo ele é exportado. Então, o 
objetivo da lei não deveria ser esse, dizer que há uma desoneração 
fiscal. Primeiro que não é desoneração fiscal, você está sendo tributado 
de uma certa e forma. O que não havia e havia apenas assim, uma 
possibilidade, tinha uma regra aí, de uma lei, que ainda está em vigor, 
dizendo que aquele valor do INSS incluso nos custos dos produtos 
exportados poderia ser objeto de uma compensação, ressarcimento, 
mas um critério complicadíssimo que eu acho que nenhuma empresa 
deve ter usado. Então esse método deve ser mais fácil, então a redução 
teleológica nesse caso, ela acaba, bom, daqui a pouco, como você falou, 
vai ficar fazendo conta e vai chegar ao absurdo de falar assim: “bom, eu 
quero fazer isso aí todo mês, o mês que eu estou bem, estou mal, estou 
bem, estou mal”. Não dá, acho que a decisão, não obstante para essa 
empresa ser adequada, não é a melhor decisão, não é? Porque é o 
sistema, tem que ser com sistema, a redução teleológica, a palavra 
desoneração surgiu politicamente, foi uma palavra política. Por 
exemplo, vou desonerar. Não tem que se falar em desoneração na 
medida em que você continua com uma tributação e não pequena, né? 
Está certo? Aproveitando o ensejo, se me permite. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: É o mesmo assunto? 

Sr. Salvador Candido Brandão: É, o mesmo assunto. Eu tinha um 
caso de redução teleológica reconhecido pela administração, não é? A 
grande reforma... Nós tivemos várias grandes reformas, nós estamos 
passando por uma, pela última delas, em 1943(F), que se criou a 
declaração do imposto de renda, a obrigação de balanço, aquelas coisas 
todas, tinha uma regra em vigor até hoje, porque a pessoa jurídica era 
tributada de forma muito complicada, você tinha um imposto de renda, 
tinha o imposto de renda sobre o lucro extraordinário, não tinha 
imposto de renda na distribuição do dividendo. E a pessoa física era 
complicada também, mas era bem mais tranquilo. E havia uma norma 
que vigora até hoje no Decreto-Lei 5443 dizendo que as pessoas físicas 
que tem a atividade profissional liberal não se equiparavam às pessoas 
jurídicas, elas continuavam a contribuir como se fossem pessoas 
físicas. Bom, com o passar do tempo, essa condição se tornou 
desfavorável, porque hoje as pessoas jurídicas tem um tratamento, 
podem ter um tratamento, né, mais benéfico como o lucro presumido, 
como SIMPLES, ou empresa individual de contabilidade limitada, e até 
acabei de ver a proposta do assunto, uma consulta, a 27214, onde a 
Cosit entende que a [ininteligível], a empresa individual de 
responsabilidade tributada, se caracteriza efetivamente como uma 
pessoa jurídica, e não como uma pessoa física equiparada jurídica. Não 
existe qualquer impedimento legal que a [ininteligível] ou explore 
individualmente a atividade médica. Então, alguma coisa que faz 70 
anos em vigor e agora, porque a [ininteligível] é uma facilidade. Agora, a 
OAB não nos permite, como advogado a abrir uma [ininteligível], eles 
não aceitam o registro. O CRC também, vários contadores, não admite, 



admitia até o ano passado, não admite mais. Mas tem muitas atividades 
que admite a [ininteligível], e eu não sei se esse aqui é o caso de 
redução teleológica. Era no sentido de que o objetivo da norma foi 
tornar menos oneroso a tributação da pessoa física, porque hoje a 
pessoa física comparativamente hoje é tributada mais fortemente do 
que certas pessoas jurídicas. E a Receita Federal até registra sob uma 
consulta tanto essa possibilidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Pensando nisso que a Valdirene trouxe, 
de preocupação sobre especificamente a questão do Ricardo, de você 
ter, você tem uma discriminação que gera um problema. Então, o que é 
mais na linha do Leandro [ininteligível] quando analisou aquela questão 
de lucro presumido e lucro real, você traz uma discriminação que a lei 
na redação que o legislador quis desonerar, então ele quis desonerar a 
folha. A proposta é a desoneração de folha de salários. Ou seja, nós 
temos que entender o que vem por trás da redução, então a redução 
teleológica eu vou entender o que ele quis dizer com desoneração de 
folha. A proposta é desoneração de folha. Eu tenho que me pautar no 
significado desta expressão: desonerar a folha. Significa torná-la menos 
pesada para a atividade empresarial. Nesta redução teleológica, eu não 
posso criar um problema de concorrência, que esse é o sentido da visão 
do Leandro [ininteligível] presumindo lucro real, porque se de fato eu 
discrimino, e eu crio mesmos contribuintes uma situação diferente, a 
redução teleológica é imprópria, porque eu faço uma interpretação do 
que quis o legislador, ele quis desonerar a folha, só que ele trouxe para 
um contribuinte e mesma situação do outro contribuinte, uma condição 
que ele não se encaixa, por quê? Porque ele não está com aquela 
atividade, eu esqueço até o nome, que é um nome no contrato social, 
né, que vem lá uma atividade específica do contrato social, e eu tenho 
uma outra, não está no meu contrato social, e aí eu estou fora, o que eu 
faço? Aí, se for pela literalidade então eu simplesmente mudo o meu 
contrato social, então eu vou acabar mudando a minha atividade para 
atender esta proposta legislativa. O que é, novamente, é impróprio, 
porque se eu quis desonerar a folha, aqueles que se enquadram 
naquela intenção do legislador, no limite da literalidade, estariam 
incluídos nela. Então é uma proposta um pouco difícil, porque como eu 
vou incluir aquilo que o legislador não incluiu? Mas ele não incluiu 
expressamente, ele tem uma lacuna, essa lacuna oculta, que ela deve 
ser preenchida, mas ela deve ser preenchida sempre excluindo ou ela 
pode integrar, ela pode trazer isso, ela pode trazer o contribuinte para 
essa posição? Esse é um desafio, porque ao não trazer eu crio uma 
dissintonia do sistema, eu crio uma discriminação que não é aquilo que 
o legislador quis. O legislador quis de fato discriminar para 
determinadas atividades econômicas, mas ele é exaustivo? Sim, ele é 
até taxativo, sempre que não fique uma falha no sistema. Esse seria o 
desafio a preencher. Aí entra a questão de ponderação que o Leandro 
[ininteligível] provoca, ele fala, bom, agora eu tenho que ponderar, o que 
eu quis com isso? Que é a interpretação teleológica, eu entendo que ela 



é restritiva literalmente, mas ao fazer a restrição, ao fazer a redução 
interpretativa do que é desoneração de folha, eu não vejo motivo para 
excluir aquele que está em uma condição igual dos demais 
contribuintes. Seria a provocação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Valdirene, não estamos 
perante uma opção. Não é como lucro presumido que o contribuinte 
opta no início do ano e não pode desocupar até o fim do ano. Aqui ou é 
ou não é. Ele não pode um mês brincar de receita bruta e outro mês 
brincar de folha de salário. É claro que a decisão colocou em uma 
situação que, penso eu, pode haver mudança, mas aí tem que mudar 
consistentemente, não é uma hora eu faço uma coisa, outra hora eu 
faço outra. A decisão não fez essa distinção, essa... Alguém quer falar 
mais? Eu quero dizer a vocês que o Dr. Rafael [ininteligível], que é o 
advogado desta causa, eu encontrei com ele acidentalmente em Brasília, 
ele estaria hoje aqui, até convidei para vir à nossa Mesa, ele é lá do 
nosso parceiro IET, mas ele acabou tendo que ir embora. Mas ele me 
deixou uma contribuição para o debate, que eu não vou colocar aqui, 
não vou aproveitar porque é muito específica de uma questão de 
cálculo. Eu vou pensar um pouquinho, e colocamos depois essas... Mas 
não está dentro do tema de hoje. Vamos ao segundo tema da pauta, 
então? Guilherme. 

Sr. Guilherme: Bom, meu tema que eu trouxe para a pauta é 
relacionado a essa solução de consulta, ela tratou aí do Reintegra. Para 
quem não sabe, o Reintegra foi um benefício fiscal instituído por uma 
medida provisória no final de 2011, e que permite aos exportadores o 
ressarcimento de cerca de 3% sobre os valores das exportações a título 
de reintegração aos custos tributários residuais na cadeia. Inicialmente, 
o Reintegra, ele teve uma vigência entre dezembro de 2011 até 
dezembro de 2013. Daí 2014 ele foi extinto, ele foi reinstituído agora 
recentemente por uma nova medida provisória, inclusive foi aprovado 
pelo Senado recentemente. MP 651. Agora parece que foi reformulado 
para 5%, inclusive. Nessa nova legislação consta claramente que não 
incidirá o imposto de renda, a contribuição social e PIS/Cofins sobre os 
valores reintegrados, mas na primeira fase do Reintegra não tinha 
previsão nenhuma. No final dessa vigência, que foi em julho de 2013, 
teve uma lei que determinou a exclusão do PIS/Cofins sobre o 
Reintegra, mas o imposto de renda, a contribuição social ficou em 
aberto. E essa solução de consulta veio tratar disso, como era de se 
esperar, ela considerou o Reintegra como uma subvenção para custeio, 
determinou a inclusão na base de cálculo dos tributos. Em 
contrapartida, recentemente a gente teve uma decisão do TRF na quarta 
região que determinou a exclusão do Reintegra da base de cálculo dos 
tributos, alegando basicamente que não se tratava de receita, mas que 
se tratava de um retorno de custo que implicaria positivamente aí ao 
resultado da empresa. Mas mesmo assim, para não configurar receita, 
determinou a exclusão. Também teve uma outra decisão do STJ, mas 
foi uma decisão monocrática, que determinou a tributação. Ou seja, o 
tema ainda está em aberto aí. O Reintegra ele permite, ele é restituído 



via [ininteligível], então as empresas elas têm aí até o final, quando dá 
os cinco anos, elas ainda podem pleitear esses valores. Eu 
particularmente estou com caso desses, e agora surgiu essa dúvida, se 
quando esses valores na medida em que eles forem sendo 
compensados, se a gente oferece a tributação ou não nessa primeira 
fase. O professor Mariz tem o entendimento, que subvenção com 
característica de transferência patrimoniais não devem ser incluídos na 
base de cálculo dos tributos, e também isso me levou a pensar no caso, 
que esse caso do meu cliente, que nesse período ele teve um 
[ininteligível], e a ideia de se tributar as subvenções para custeio é para 
você neutralizar os efeitos da [ininteligível] dos custos, né, das despesas 
serem subvencionados. Nesse caso, pelo [ininteligível] custo com as 
despesas, eu deveria levar esses valores reintegrados pelo benefício 
fiscal, a tributação pelo imposto de rendas e pela contribuição social e 
esse é o meu questionamento para a Mesa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Você, por acaso, tem em 
mãos para constar em ata aqui. Os ‘respis’ citados? 

Sr. Guilherme: Eu tenho, se quiser... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Por favor. 

Sr. Guilherme: A decisão do TRF... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: TRF? 

Sr. Guilherme: É, tem uma do TRF e uma do STJ. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Então fala primeiro do STJ. 

Sr. Guilherme: Do STJ? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Esse que é monocrática? 
Não, né? 

Sr. Guilherme: Do STJ é monocrática. É o recurso especial 1455854. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: 1455... 

Sr. Guilherme: 854. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: TRF, que região? 

Sr. Guilherme: É quarta. É 50240548920124047108. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: 4047108? 

Sr. Guilherme: Isso, 7108. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Mas afinal, qual que 
decidiu que é subvenção para custeio e deve ser excluído? 

Sr. Guilherme: Foi essa solução de consulta... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Não, e dentre essas duas 
decisões judiciais, você mencionou que uma haveria entendido que era 
subvenção para custeio, e a outra que era redutora de custo. 

Sr. Guilherme: A do STJ, ela reconhece que, ela não fala em subvenção 
para custeio, pelo menos na base que foi disponibilizado, está aqui 



como notícia, mas o argumento é que todo benefício fiscal impacto na 
redução de base tributária, aí tem que ser levado à tributação pelo 
imposto de renda. Não entrou tanto na questão de solução de custeio. 
Isso foi mais na solução de consulta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: É, só para, eu vou te dar a 
palavra, mas então só para encaminhando aqui o assunto, o tema que 
ele citou aí, eu queria deixar claro o seguinte, eu acho que é subvenção. 
Eu acho que é subvenção corrente. Se nós estamos no campo do IRPJ e 
CSL, lucro real, entendo que deve ser mantido a base de cálculo, não 
porque tem uma norma expressa que vem desde os anos 60, mas 
porque na verdade está anulando despesas que foram deduzidas. Isto é, 
o patrimônio tributado, ele não incorreu naquela despesa final, quem 
pagou foi o Poder Público. Agora, como tem a natureza jurídica de, 
entendo eu, de subvenção, apesar de ser corrente para custeio, ela não 
é receita tributável PIS/Cofins. O mesmo raciocínio deve ser aplicado se 
o IRPJ e a CSL forem calculadas sobre o lucro arbitrado, como se diz, 
ou poderia se pensar no lucro presumido, né? Porque aí pede-se a 
receita bruta, e só o que for receita. Nós precisaríamos pensar 
doravante no novo conceito de receita bruta que está dado pela lei 
12973, que diz que são as demais receitas relativas ao objeto social. 
Apesar disso, eu acredito que não mude, porque ela não é receita. 
Brandão, eu estou só colocando então o tema, coloquei um pouquinho a 
minha opinião, mas mais para colocar o tema. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, você quis dizer que você não é 
receita para efeito de PIS/Cofins, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Não, não é receita por 
natureza jurídica. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Então não seria tributado porque gera 
imposto de renda em qualquer situação? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Não deveria ser, mas como 
existe uma norma na lei ordinária que declara que as subvenções 
correntes são tributadas considerando lucro real, eu entendo o espírito 
dessa norma, concordo com essa inclusão, porque na verdade ela está 
anulando essa despesa. Tem gente que não concordo comigo, mas eu 
acho que... 

Sr. Salvador Candido Brandão: Você tem razão, tem certos casos de 
incentivos de ICMS que é “uma subvenção corrente para custeio", e que 
o [ininteligível] tem entendido que isso não é tributado pelo imposto de 
renda, não é considerado como receita para efeito para imposto de 
renda. Por isso que eu quis dizer exatamente a natureza. Bom, em 
princípio, realmente, a subvenção de custeio, a gente tem para nós, hoje 
tudo é receita, pelas normas [ininteligível] e dias anteriores, mesmo a 
subvenção para investimento constitui uma receita, é só você ter um 
mecanismo de exclusão do resultado para efeito de tributação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Quando for investimento, 
né? 



Sr. Salvador Candido Brandão: Sim, para investimento. Quando for 
custeio, exatamente o objetivo é reembolsar aquelas despesas reais ou 
presumidas que constam do seu balanço, né, porque o Reintegra, ele 
não reembolsa o valor efetivo, ele reembolsa uma presunção. É 
presumido, a gente está feliz porque não tem custo de imposto nenhum, 
como acontece, e tem gente que tem muito mais do que isso, tem gente 
que custo de importação alto, tem muito PIS e COFINS sobre 
publicidade, comissão, etc., que não geram crédito, uma série de coisas, 
então esse realmente se trata de uma redução de custo. Aí a questão do 
tempo. Você falou do início, né, porque nós tivemos três etapas. Em 1º 
de dezembro de 2011, até mais ou menos, foi acho que dezembro de 
2012, ela, a regra era total, haveria a incidência de PIS e COFINS e 
imposto de renda, contribuição social sobre lucro para empresas de 
lucro real, para empresas de lucro presumido até consultas, no sentido 
de que esses valores não integrariam a receita para efeito de imposto de 
renda, de PIS e de COFINS. Com a Lei 2.013, que estendeu para 2013, 
ela expressamente declarou a não incidência do PIS e da COFINS, mas 
não disse nada a respeito do importo renda, então, quer dizer, 
continuou a mesma situação. E com o lobby, foi feito um lobby 
poderoso para que o Reintegra fosse restituído, o argumento foi: “Olha, 
você dá 3%, mas você leva 34%, então na verdade...”. Mas isso não é 
argumento porque o Fisco poderia dar 2%, né? Dá 2% e dá isenção, o 
Congresso agora com essa... Não é que ele elevou, ele colocou um 
parágrafo que vai ser vetado, já colocaram para ser votado, que poderá 
ser elevado para 5%, mas atualmente está vigente os 3%, que é uma 
porcaria que regula o percentual do incentivo. E ela expressamente, isso 
a lei pode fazer, né, Ricardo? Dar uma isenção ela pode, foi que ela fez. 
Então você tem a partir de 1º de outubro de 14, que esse ano nós 
tivemos a suspensão de 1º de janeiro até 13 de setembro não há esse 
incentivo, então é só a partir de outubro, então você vai ficar tranquilo 
quanto essa questão de não incidência de todos esses impostos porque, 
bom, ao invés de dar 3%, eu dou 4%, então eu vou dar 3% pensando 
que eu estou dando 4%. É o raciocínio é mais ou menos assim. Então, 
isso está isento. Agora, a questão que você não botou é a seguinte, você 
falou aí do tempo, né, você está fazendo um aproveitamento hoje de algo 
que talvez seja de 2012, certo? Então, na verdade a própria lei, ou as 
consultas administrativas que eu vi, que o direito você teria que ter 
contabilizado na data em que você auferiu, então é claro, é questão de 
tempo. Você não está obtendo um ingresso agora, está apenas 
aproveitando agora, mas seu direito já está lá atrás, então se você vai 
seguir as regras que foram vigentes nesse período, cada um deles vai ter 
uma incidência, né... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Vamos pensar melhor? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Tá. Eu estou apenas dizendo o 
seguinte, tem consultas da Receita Federal dizendo que o fato gerador 
do Reintegra é a exportação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Isso é indiscutível. 



Sr. Salvador Candido Brandão: E naquele momento nasce e direito ao 
crédito, naquele momento que deve ser contabilizado como receita. 
Então, do ponto de vista administrativo, até uma falta. Você tem cinco 
anos para fazer, mas a receita você teria que ter consignado na data do 
fato gerador, está certo? Mesmo porque esse Reintegra, você pode até 
discutir, e o argumento forte que existe sobre a não incidência do 
PIS/Cofins, do imposto de renda, se trata mesmo de uma isenção. Não 
vai, eventualmente, essa decisão do STJ que vai prevalecer, por quê? 
Nós tivemos, acho que foi esse ano mesmo, acho que em abril, uma 
discussão sobre a extensão das receitas à exportação. A exportação é 
tributada, né? Exportação é tributada. Então, o que acompanha as 
receitas de exportação? Então nós tivemos aquele recurso 
extraordinário com execução geral dizendo que a variação cambial é 
exportação. Teve mais alguma outra, o incentivo do ICMS que é uma 
receita, também foi considerado como receita de exportação. Então, o 
Reintegra é uma receita de exportação. Então, em tese, deveria ser 
tributado. Aí vem uma lei que pode dar essa nova direção. Mas 
enquanto vigorou a lei, essa regra não é uma regra [ininteligível], ela 
não tem efeito retroativo. Ela vai vigorar daqui para frente. Pode ser 
exonerado por uma decisão judicial que eu não acredito que acontecerá 
em função já desse precedente do Supremo Tribunal Federal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu sugeri que nós 
pensássemos um pouco. Você falou com correção que o momento de 
reconhecimento do direito é o momento que ocorre a exportação. É isso, 
né? E, portanto, esse crédito seja receita, seja redução de custo, seja o 
que for, pertence ao período base específico e o lançamento posterior 
não poderia criar uma vantagem para o contribuinte. A indagação que 
me correu, e por isso que eu mencionei que poderíamos pensar um 
pouco mais, é que a receita para efeito de imposto de renda é aquela 
que tem disponibilidade, é aquela em que o contribuinte pode 
efetivamente aproveitar. Então, nós temos casos na jurisprudência 
administrativa mesmo, de receita que competem a determinado período, 
mas são reconhecidas como cabendo esse período subsequente, porque 
há uma efetiva possibilidade de usar não existe no momento. Aí 
precisaria analisar o caso, aquele crédito, ele tem como aproveitar 
efetivamente ou ele é um crédito escritural depende de fatos a ocorrer 
no futuro contra cujos fatos eu vou ter, ou com cujos fatos eu vou ter a 
possibilidade de dispor do crédito, né? Aí lembrando o Bulhões 
Pedreira, para fato gerador do imposto de renda não basta ter direito à 
renda, precisa poder dispor da renda. Bulhões só disse em outras 
palavras o que está no CTN e o que é o princípio da realização da renda, 
que o doutor aqui é maior conhecedor entre nós. Agora, precisa analisar 
então a questão temporal, qual é a situação concreta da pessoa jurídica, 
uma série de consequências será considerada. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Eu estou de acordo que inclusive a 
jurisprudência do próprio Conselho do Contribuinte é farta nesse 
sentido, que de quando você tem o crédito... Porque o crédito de 
exportação é contra o cliente do exterior, o valor da exportação. O 



crédito do Reintegra não é contra ele, é contra o Governo Federal. E 
todo crédito contra o Governo Federal, enquanto você não realiza em 
dinheiro você não tem a obrigação de antecipar a receita, não tem a 
obrigação. Agora, uma vez recebido, esse é fato gerador do imposto de 
renda, é como você ter uma construtora que tem um contrato com o 
Poder Público e realiza, contabiliza a receita em 2012, não recebeu, ela 
excluiu do valor, vai para aguardar o recebimento. Naquele momento 
que receber ela faz novamente o acerto do valor. É o caso do Reintegra, 
você não recebeu? É receita? Não contabilizou? Não tem problema. Às 
vezes é difícil, é um sistema difícil de calcular, é complicado. Eu vejo aí 
as empresas fazendo, que exigem uma coordenação com vários 
departamentos, com informações analíticas muito detalhadas, né? 
Então às vezes as empresas não fazem e deixa depois para fazer. Agora, 
que ele é uma disponibilidade imediata é. Diferentemente do ICMS, que 
tem aquelas restrições terríveis, que quase ninguém consegue transferir 
o crédito de exportação, é muito complicado. O Reintegra não, você fez o 
[ininteligível], se você não tiver como compensar com qualquer tributo 
federal de imediato... Olha, eu tenho visto casos que em 60 dias o 
cheque está na conta, então é quase uma disponibilidade imediata. 
Então não seria basicamente [ininteligível]. Mas o fato de você não ter 
usado também chega nessa mesma coisa. Agora, você lançar como 
receita agora porque você está aproveitando agora, não quer dizer que 
esse fato não se refira a 2012, certo? Então a legislação aplicável é a da 
época do fato, o art. 142... É isso, professor? Que fala que a legislação 
vigente é na época do fato gerador, né? Aplica-se a legislação vigente na 
época do fato gerador. Pode aplicar agora, então? Se você está 
apresentando agora, você vai colocar na receita, e pode aplicar o tributo 
agora referente a 2012, 2013 e 2014 e aproveitar daqui a cinco anos, 
você vai pagar... Não vai pagar nada, né? 

Orador não identificado: É daqui para frente você não vai pagar nada. 
Eu estou pensando nesse período em aberto. Mas a conclusão seria que 
eu teria que oferecer a tributação com multa e juros... 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, não, multa e juros não, porque 
você está realizando agora. 

Orador não identificado: É agora. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Mas o fato gerador é de 31 de 
dezembro de 2012, e a legislação vigente naquela época e a redução 
incluiu o pagamento do imposto de renda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Bom, aí já é, não quero 
entrar muito dessa discussão porque eu gostaria de ter dados 
concretos, mas se está descumprindo [ininteligível], tem até uma multa 
de 50%, e sem falar também juros e mora, e às vezes com multa de 
ofício também. Bom, o assunto está discutindo. Vamos ao assunto do 
Miguel Gutierrez, falta de proposta negocial na jurisprudência do Carf. 

Sr. Miguel Gutierrez: Bom dia a todos. Miguel [ininteligível] Gutierrez. 
A questão que me preocupou é a respeito da aplicação da teoria 
negocial ou “business purpose”. Como todo mundo sabe, se originou lá 



nos Estados Unidos, o famoso caso “Gregory versus Helvering” já há 80 
anos, 1935. E eu fiz uma pesquisa a respeito, relativo ao que eu escrevi, 
depois uma palestra que eu fiz, sobre a jurisprudência do Carf, que eu 
percebi que a fiscalização tem usado muito para proceder as autuações, 
aquelas que planejamento tributário, essa questão da falta de propósito 
negocial. E se a gente for analisar a doutrina a respeito, dois principais 
autores, mas com certeza tem outros que utilizam, não é, eles dizem o 
seguinte, que a falta de propósito negocial seria quando o único ou o 
intuito preponderante da operação for a economia de tributos. Se o 
único objetivo preponderante for a economia de tributos, sem que tenha 
havido qualquer outro propósito empresarial, comercial, familiar, então 
logo essa economia de tributos revista teria que ser desconsiderado. Eu 
pergunto... Eu divirjo um pouco dessa opinião porque eu entendo que 
também a mera economia de tributos pode ser um propósito negocial, já 
que o administrador é que tem até obrigação de maximizar os 
resultados da empresa, então, por exemplo... Um exemplo bem simples, 
mas que eu acho que ilustra isso. Vamos supor que a empresa aqui em 
São Paulo ela seria sujeita a uma ISS de 5%, e a mesma atividade em 
outra cidade, vou dar Barueri, por exemplo, eu estaria sujeito a um ISS 
de 2%. Qual seria o problema se essa empresa mudasse para Barueri, 
passando a desenvolver ali suas atividades pagando 2%. Eu pergunto, 
qual foi o principal objetivo da empresa nessa operação? Foi justamente 
reduzir a carga tributária para pagar menos imposto, né? Então eu 
acho que às vezes, dependendo do caso, pode ser o único propósito, 
pode ser mudança de uma determinada operação pode ser realmente a 
redução da carga tributada. Então, analisando assim a jurisprudência 
do Carf, alguns casos, eu peço desculpa porque eu acabei não tendo... 
Tive uma reunião no final da tarde, eu não passei no escritório, eu 
estou sem o número aqui dos acórdãos, mas dando alguns exemplos, o 
que eu verifiquei nos exemplos que eu analisei é que a administração se 
utiliza muito dessa suposta falta de propósito negocial para fazer a 
autuação. Mas nos julgados, a razão que levou os julgadores a decidir 
não foi a falta ou a ausência ou a presença do propósito negocial. O que 
levou, pelo menos em todos os casos que eu analisei, o que levou os 
julgadores a decidir foi a presença ou não da simulação no negócio 
realizado. Então, o caso, por exemplo, um dos casos foi o caso da 
empresa Kitchens. A empresa Kitchens, ela supostamente criou duas 
empresas, uma empresa a qual fazia o projeto, a instalação, e a outra 
empresa que fazia a própria instalação. Isso porque uma pagava o ISS e 
a outra pagava o IPI. Então para reduzir a carga tributária ela jogava a 
maioria das receitas na que pagava o ISS, e uma pequena parte das 
receitas na que pagava o IPI. O caso julgado não foi bem dessa 
dicotomia entre ISS, mas foi opção de receitas. E o que o acórdão 
decidiu? O acórdão decidiu que na verdade não havia uma segregação 
entre duas empresas, se tratava da mesma empresa que tinha os 
mesmos funcionários, os mesmos diretores, a mesma sede, podemos até 
mencionar o mesmo contador, né? Então simplesmente o acórdão 
desconsiderou essa divisão que ele fez, e considerou que receitas 
obtidas, que tinham sido deslocadas indevidamente para uma das 



empresas, teriam que ser consideradas na cobrança. Então, esse foi um 
dos casos, inclusive citou aquele famoso caso Grendene, que houve 
uma segregação de atividades de uma empresa que estava submetida 
ao lucro real para que cada uma das outras empresas se submetessem 
ao lucro presumido. Então citou-se esse caso, e se considerou que não 
teria havido propósito negocial, mas a falta de propósito negocial 
atualizadas até sobre o indício da presença da situação. Um outro caso 
totalmente oposto que a gente, conhecido como caso Globo... Na 
verdade não se trata da Globo em si, mas empresas do grupo, uma 
transação imobiliária que foi feita por pessoas físicas, que detinham 
imóveis que estavam integralizados em empresas, empresas holdings 
imobiliárias. Então o que foi feito? O compromisso de compra e venda 
foi feito pelas pessoas físicas prometendo vender um imóvel que estava 
numa empresa. Então a alegação do Fisco foi que teria uma falta de 
propósito negocial porque o único motivo que levou à  

venda pelas pessoas físicas foi o fato de que as pessoas físicas pagavam 
menos imposto sobre o ganho de capital do que as empresas. Então o 
contrato foi celebrado pelas pessoas físicas se comprometendo até uma 
certa data que esse imóvel se tornaria de propriedade delas, pessoas 
físicas, e para que isso fosse feito uma operação bem complexa para que 
esses imóveis fossem, digamos assim, tirados das pessoas jurídicas 
para serem vendidas pelas pessoas físicas. Então o que no final foi 
decidido, é que nesse caso seria perfeitamente legítimo, em primeiro 
lugar a venda de coisa que não pertence à pessoa, de coisa alheia, até 
por previsão no Código Civil seria possível a venda de coisa alheia, 
desde que se realize no tempo a condição. A condição seria que naquele 
momento que a venda se efetivasse os imóveis estivessem na 
propriedade das pessoas físicas. Foi que o aconteceu. E nesse caso 
também se entendeu que, ao contrário do outro, se entendeu que não 
houve simulação e que se entendeu que seria perfeitamente legítimo 
utilizando-se se não me engano, até acho que é o art. 22 da Lei 9.249 de 
95, que permite a redução do capital da pessoa jurídica desde que seja 
a valores contábeis. Que foi o que foi feito e depois houve ganho de 
capital, mas o ganho de capital foi pago pelas pessoas físicas. E por fim, 
também teve um outro caso que se alegou também a falta de propósito 
negocial, dentre outros casos, né, mas se alegou a falta de próprio 
negocial em relação a um ágio interno. E aí o julgador, o relator desse 
acórdão foi bastante veemente no sentido de que não se pode aplicar 
uma teoria estrangeira que não está positivada no direito brasileiro. Ele 
entendeu que na verdade houve propósito negocial com que aquele ágio 
interno se referiu a uma divisão entre as famílias que detinham a 
participação nas empresas e esse ágio então teria decorrido desse 
propósito negocial. Então, o que basicamente eu verifiquei é que a 
fiscalização alega muito essa falta de propósito negocial, mas nos 
julgados do Carf o que se tem entendido é que, realmente, a falta de 
propósito negocial, ela não é um elemento decisivo para que haja 
autuação, ela pode até ser considerada como um indício que houve a 
simulação. Mas ela não é um propósito decisivo. E aí eu lembro aquele 
antigo caso da jurisprudência, antigo mesmo, da década de 50, 60, que 



era o famoso caso do seguro total. Em que as pessoas físicas faziam o 
seguro de vida no final do calendário, do ano, perto de 31 de dezembro, 
eles faziam um seguro de vida que era dedutível do imposto de renda e 
logo no começo do ano seguinte, em janeiro, fevereiro, se cancelava esse 
seguro de vida, o prêmio devolvido não era tributado, havia uma 
isenção específica. Então, na verdade, aí sim eu acho que a gente 
estaria perante uma operação sem propósito negocial nenhum. Que o 
seguro de vida visa assegurar um risco, né, e aí houve muita discussão 
na época, primeiro se entendeu que isso era legítimo, vários julgados no 
Supremo Tribunal Federal, depois se entendeu que isso seria uma 
fraude à lei. E finalmente se chegou ao entendimento que seria uma 
simulação absoluta. Eu até tendo a concordar com esse entendimento 
que é uma simulação absoluta. Na verdade, o que as partes elas não 
quiseram fazer nada, elas só quiseram criar uma aparência para obter 
uma dedução e depois uma redução do imposto de renda. Finalmente, 
eu cito, fiquei sabendo a pouco também, o caso do Supremo Tribunal 
Federal, o relator, não sei se nesse caso aqui, é bastante conhecido na 
jurisprudência, que o relator foi o Barbosa, o Joaquim Barbosa, e ele 
alega no relatório a falta de propósito negocial para desconsiderar a 
operação. A operação de importação de ICMS que foi feita a importação 
por um estado e entregue o bem em outro estado. O acórdão é bem 
curto, não dá para entender direito, mas me parece que ele teria 
julgado, existe uma simulação, não fica bem claro, mas ele faz 
referência à falta de propósito negocial, pelo menos no decorrer da 
sentença.   

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu vou passar a palavra 
para o Fernando, mas fazendo uma referência genérica aqui. Um ex-
secretário adjunto da Receita Federal, ex-coordenador geral de 
fiscalização, ex-presidente de um dos Conselhos de Contribuintes 
antigos, hoje funcionário aposentado, em tempo em que ele ocupava 
cargo público me disse uma vez: “A teoria do abuso de direito é música 
no ouvido do Fisco. Você usa quando quer, quando convém e não fica 
obrigado a usar quando não convém”. E o Conselho emprega 
largamente essa teoria. Todo mundo hoje quando me faz alguma 
consulta sobre algum projeto que pretende implementar na empresa e 
que tem alguma consequência fiscal, me pergunta se eu acho que tais e 
tais razões representam propósito negocial. Quer dizer, de tanto se falar 
no assunto virou verdade. Só queria lembrar que foi lei no Brasil a 
necessidade de proposta negocial sem ao qual era possível 
desconsiderar o negócio para fins tributários. É o caso da medida 
provisória 66, art. 14, foi rejeitada pelo Congresso de acordo com a 
condição, perdeu a eficácia completamente. Então eu acho que esse é 
um ponto que nunca pode ser ignorado. Se antes da medida provisória 
a discussão meramente acadêmica, teórica, doutrinária se justificava, 
na minha maneira de ver não se justifica depois. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, Miguel, eu ia tocar exatamente 
nesse ponto. Por essa necessidade a gente localizar o tema em dois 
sistemas jurídicos diferentes. Só para fechar. Então, o que você 



mencionou, Miguel, no caso “Gregory versus Helvering”, tem quase 100 
anos de evolução doutrinária. Então a gente tem que tomar esse 
cuidado. Foi um caso que serve nos Estados Unidos, provocou muita 
insegurança jurídica. Mas o sistema americano, ele tem um código 
fiscal que dá ao Fisco um poder de qualificação, ele pode requalificação. 
Ele pode requalificar. Então ele é um conjunto de ações, ele analisa por 
o propósito negocial e depois ele levanta o véu, ele vê aquilo que está 
por baixo do negócio jurídico para verificar em que medida ele foi lesivo 
ou então a intenção do Fisco, e como o Ricardo mesmo disse, é música 
nos ouvidos do agente fiscal. Que hoje, nos Estados Unidos, se aplica 
muito restritivamente. É preciso deixar bem claro. Nos Estados Unidos 
o [ininteligível] muito restrito e polêmico, porque nos casos recentes de 
reestruturações societárias e de aquisições com o nítido propósito de 
excluir base tributária, o propósito negocial voltou à baila, mas com 
uma polêmica enorme, de, primeiro, jurisdição e de vigor, o que seria 
efetivamente propósito negocial nos Estados Unidos. Então isso é um 
negócio muito polêmico nos Estados Unidos. No Brasil não existe. É que 
o Carf fala propósito negocial como fala de laranja, fala de limão, fala de 
qualquer assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: E não põe nível ao Fisco. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então ele cria expressões imponível ao 
Fisco que é de um outro sistema jurídico, cria outra expressão, 
propósito negocial, e vai criando expressões porque ele vai pegando de 
certas doutrinas que não são fechadas no nosso sistema jurídico, são 
comparadas e tem esse vício. E, então pega uma doutrina espanhola, 
pega uma doutrina italiana, pega uma doutrina americana e vai 
trazendo para o Brasil e o Carf vai repetindo. Mas o que é importante 
que se diga é que o legislador brasileiro não tem esta caneta da 
requalificação. Ele pode atacar negócios simulados quando de fato 
forem simulados. Mas aqueles que não forem simulados falta a ele a 
requalificação que estava na medida provisória que não está mais no 
nosso sistema jurídico. Então não pode o legislador, o legislador não, o 
juiz do caso, aplicar. E é muito interessante você trazer a análise de 
jurisprudência do Carf para concluir que ela não é jurisprudência de 
propósito negocial, ela é jurisprudência de simulação, e por isso, eu 
sempre falo, tem que tomar muito cuidado com jurisprudência do Carf 
em termo numérico. “Olha, tantas decisões foram para cá, tantas para 
lá”, quando você vai ver não tem nenhuma decisão sobre propósito 
negocial. Não tem a visão, falta propósito negocial, logo, eu requalifico. 
Se tivesse isto teria uma ilegalidade e isso é fato, porque eu requalifico 
com base em quê? Com a lei que me autoriza a requalificar e por isso 
que eles recorrem à simulação. Então não é lamentavelmente uma 
jurisprudência sobre propósito negocial. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu acho que esse assunto 
não houve tempo para ele, eu acho que nós temos algo a falar ainda 
sobre a teoria, sobre o teto teórico da questão. E eu acho que valeria a 
pena sim, a gente passar uma análise item a item dando os exemplos 
que você trouxe, né? Então eu te convido estar aqui na próxima 



semana. A próxima semana parece que é feriado, né? Na próxima 
reunião. E queria também acrescentar o que o Fernando falou, estamos 
em cima da hora. Nos Estados Unidos, atualmente, o que conta mesmo 
é propósito negocial mais efetiva mudança na situação patrimonial na 
forma de operação das pessoas. De forma que realmente a ideia está 
desgastada, até pelo uso. Verificou-se que o uso não conduzia soluções 
seguras. E nós temos aqui no Brasil um estudo... Está me faltando o 
nome agora, foi publicado na nossa Revista de Direito Tributário Atual 
alguns anos atrás, um estudo muito bom, de um colega que eu esqueci 
o nome, que faz tempo que não parece aqui. Um grandão. Ele fez uma 
demonstração muito interessante de dois aspectos, analisando o caso 
“Gregory versus Helvering”, ele demonstrou que no Brasil a solução 
teria sido a mesma, mas por ser uma simulação, pelos princípios e 
regras que caracteriza a simulação. E fez uma variação muito 
interessante, que eu acho que isso é uma amplificação muito grande, 
que faltou na teoria e falta, é não compreender a diferença entre a 
causa dos atos jurídicos e o motivo das partes. Os atos jurídicos, os 
negócios jurídicos eles não mudam, não deixam de ser lícito ou ilícito 
porque eu tenho uma vontade de fazer por uma razão ou por outra. Eu 
posso querer comprar porque eu quero o bem para meu uso ou porque 
eu vou dar de presente para alguém ou porque simplesmente eu sou 
colecionador e quero guardar. Enfim, eu tenho minhas razões. E o 
vendedor pode estar precisando de dinheiro, pode estar cansados de 
usar aquele bem, e tem uma série de razões, cada um tem suas razões, 
que não invalidam o ato jurídico, só se fosse motivos com ambas as 
partes e por motivos ilícito, aí pode se declarar a nulidade. Então, o 
motivo ser tributário desde que o ato exista efetivamente, produz efeitos 
patrimoniais efetivos, ele tem que ser respeitado e oponível ao Fisco 
sim. Eu acho que houve um engano na teoria quando confundiu o 
propósito com a efetividade. No caso “Gregory versus Helvering” não 
havia negócio, era um caso de... salvo engano agora, era um caso que se 
montou uma situação toda para a viúva lá, seja a senhora pelo menos, 
ela ser beneficiada por um esquema que não era verdadeiro. Pode ser 
relativo a outros, mas era uma deturpação da realidade. Eu acho que 
uma coisa é ausência de propósito negocial e outra é ausência de 
negócio. Se houver, não houve negócio, claro, ou o negócio que eu estou 
apresentando não é aquele, eu tenho verificar o que ocorreu 
efetivamente. Agora, se houve efetivamente, houve mudança 
patrimonial e foi feito por uma razão ou por outra, inclusive tributária, 
tem que produzir seus efeitos. E essa questão da preponderância então, 
é elevar a discussão ao subjetivismo total. O que é mais preponderante? 
Tem propósito negocial e tem propósito tributário, está bom, mas qual é 
mais preponderante? É complicado, né? Então, o professor Humberto 
fez um... Eu até recomendo que vocês leiam, provavelmente vai ser 
publicado na abertura do último simpósio do centro de extensão de... 
Você está lá. O professor Humberto fez uma palestra magnífica. Nós não 
temos tempo aqui para dar o exemplo que ele deu de ridicularização da 
teoria do propósito negocial. É história do garçom e do cliente que quer 
tomar champanhe e quer tomar... Aliás, ele quer tomar cerveja porque 



champanhe parece, mas é muito claro, então ele fica na cerveja. Muito 
obrigado pela presença, e nos encontramos daqui a duas semanas. 
Vamos manter, Miguel, o assunto na pauta. 
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