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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar início a 
nossa reunião de hoje. No pequeno expediente, alguma comunicação?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom dia a todos. É claro que o assunto merece 
uma pauta, mas é só comunicado. Ontem, foi julgada a ADIN 4389, que trata de 
produção de embalagens sob encomenda, e, por unanimidade, o Supremo 
Tribunal Federal concedeu liminar no sentido de esta matéria está no campo de 
incidência do ICMS, não do ISS, mas, por outro lado, na ADIN 4.413, que cuida 
de rótulos, etiquetas, manuais de instruções, que são a mesma coisa, está 
empatado (um a um) e foi adiado o julgamento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma outra comunicação? Paulo, 
quer comentar?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, obrigado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri está no exterior. Esse é o 
motivo da ausência dele hoje. Vamos passar diretamente à pauta. O primeiro 
assunto... O Miguel não está aí. Vamos esperá-lo. Segundo assunto é com o Dr. 
Bianco: incentivo de ICMS e subvenção para investimento.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu fui indicado relator pela mesa, um dia em que eu 
não estava aqui. Então eu tomei a liberdade para nomear uma sub-relatora para 
tratar sobre esse tema. Então, eu passarei a palavra à Fabiana, que vai relatar 
em meu lugar, mas eu me reservo o direito de comentar depois.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A sua indicação, Bianco, foi em 
função de que foi comentado aqui um acórdão, acho que é o 1802, exatamente, 
em que você fez declaração de voto.  

Sr. João Francisco Bianco: Depois da exposição da Fabiana, eu queria falar um 
pouquinho desse acórdão, especificamente.  

Sra. Fabiana Carsoni: Fabiana Carsoni. Bom dia! Eu não tive acesso a esse 
acórdão do Bianco. Eu até procurei, mas eu achei só a ementa da decisão, não 
consegui achar o inteiro teor no site. Vi que ele foi desfavorável, no sentido de 
que a subvenção, no caso, não seria para investimento, mas, sim, para custeio. 
Agora, as razões eu não consegui localizar.  

A minha ideia aqui é expor esse recente julgado da Câmara Superior sobre 
subvenção para investimento, que está... Se não me engano, o número está ali: é 
o 9101-00566, da Primeira Turma. É um acórdão de 17 de maio de 2010, ele é 
recente, foi relatado pelo Conselheiro Claudemir, que estava aqui, na semana 
passada.  

Esse acórdão é bem interessante. Ele analisou a legislação do Estado do 
Amazonas, em que havia um benefício, consistente na restituição do ICMS, para 
as empresas que implantassem algum determinado empreendimento na região. O 
acórdão recorrido entendeu que não seria subvenção para investimento, mas, 
sim, uma subvenção para custeio, porque a legislação que regulamenta esse 
benefício de restituição do ICMS, condicionava o benefício não só à implantação 
do empreendimento, como também alguns benefícios sociais: aumento do 
número de empregados... A legislação determinava que a empresa deveria 
propiciar lazer, alimentação para os seus empregados. Então, o acórdão entendeu 
que... O recorrido entendeu que isso seria uma espécie de subvenção para 
custeio, porque voltada a custear as despesas correntes, usuais, da pessoa 
jurídica, e não vinculada propriamente à implantação de empreendimento. E o 
acórdão da Câmara Superior, reformando esse entendimento, disse que... O 
acórdão é bem interessante, porque ele mostra toda a legislação sobre... a 
legislação desse benefício, mostrando que ela é muito clara, no sentido de que o 
benefício está voltado ao desenvolvimento do estado. De que maneira? Mediante a 
implantação... As empresas têm que implantar algum empreendimento. Então, o 
desenvolvimento social, econômico e industrial vai ocorrer, desde que essas 
empresas implantem algum empreendimento na região - implantem, 
modernizem, ampliem, enfim, esse é o objetivo da lei. E tanto é verdade que as 
empresas estavam vinculadas a implantar algum empreendimento na região que 
a legislação era muito clara, no sentido de que as empresas tinham que 
apresentar previamente um projeto, sujeito à aprovação pelos órgãos que 
cuidavam de analisar esse... de conceder esse benefício, e após aprovado esse 
projeto é que a pessoa jurídica poderia, então, fruir o benefício da restituição do 
ICMS.  

Em algumas outras disposições, a legislação, de fato, falava que a pessoa jurídica 
ficava obrigada a fazer investimentos, de modo a melhorar a qualidade de vida 



dos seus funcionários. O que... Esse acórdão chamou de benefícios sociais 
correlatos ao incentivo fiscal, mas que não desnaturam a condição desse 
benefício de subvenção para investimento. Por quê? Porque esse acórdão, 
primeiro, constatou que é claro o objetivo dessa lei de subvencionar para 
investimento - tanto é que ela impõe a apresentação de um projeto de 
implantação de um empreendimento -, e, segundo, porque, segundo esse 
acórdão, em momento algum a legislação determina que o montante da 
subvenção seja destinado, seja aplicado no desenvolvimento da melhoria da 
condição de vida desses empregados. Então, essa contrapartida que a lei exige da 
melhoria da vida dos empregados, ela não necessariamente está vinculada àquela 
quantia recebida pela pessoa jurídica, a título de subvenção para investimento. O 
que ela recebe a título de subvenção para investimento é destinado, deve ter 
como destino a implantação do empreendimento.  

A ideia do acórdão é mais ou menos essa. Embora o acórdão não tenha 
mencionado um parecer normativo bem importante sobre a matéria, que é o 
Parecer 112/78, de alguma forma, implicitamente, ele afasta os rigores desse 
parecer normativo. Esse parecer normativo, ele diz que a subvenção para 
investimento, ela deve estar vinculada à implantação, modernização e ampliação 
de algum empreendimento econômico, mas esse parecer normativo diz que tem 
que haver uma vinculação direta entre a subvenção recebida e a aplicação no 
empreendimento a ser implantado. Então é muito comum, nas autuações fiscais 
sobre o assunto, que o Fisco, aplicando esse parecer normativo e com bastante 
rigor, exija uma vinculação direta que normalmente as empresas não conseguem 
fazer. Ele exige um sincronismo, uma simetria perfeita entre o valor da 
subvenção recebida e a correspondente aplicação em bens do ativo permanente 
da pessoa jurídica.  

Esse acórdão, como eu disse, não tratou expressamente desse parecer normativo, 
mas ele, implicitamente, afasta a ideia contida nesse parecer normativo, porque 
ele não exige, em momento algum, essa vinculação direta. Muito pelo contrário, 
bastou para o acórdão verificar que a legislação condicionava a concessão do 
benefício à implantação de um determinado empreendimento, empreendimento 
esse que dependia de uma prévia aprovação de um projeto, por órgãos 
determinados pela legislação do estado. E em relação àqueles benefícios sociais, 
seriam benefícios correlatos ao incentivo, mas não seria o objetivo central da 
norma, nem seria uma subvenção, nem tornaria o benefício uma subvenção para 
custeio. Então, esse acórdão, ele é bastante interessante e ele afasta também 
uma série de outros julgados que existiam sobre a matéria no Conselho, porque, 
no Conselho, existem tanto decisões afastando o Parecer Normativo 112 como 
aplicando esse parecer normativo, exigindo essa sincronia perfeita entre a 
subvenção... entre o valor da subvenção e o valor aplicado pela pessoa jurídica no 
seu empreendimento.  

Eu vou até citar aqui alguns acórdãos que eu localizei. O acórdão, por exemplo, 
10805767  fala: “Faz-se necessário que os recursos recebidos sejam diretamente 
aplicados na aquisição de bens ou direitos vinculados ao projeto motivador da 



subvenção, para que, ao se contabilizar esse recebimento como reserva de 
capital, não seja tributado pelo lucro real. É mister que exista um perfeito 
sincronismo entre a vontade do Poder Público e a destinação do recurso pelo 
subvencionado”. O Acordão 10516638 também exige... Ele fala que existe uma 
condição de concomitância e de absoluta correspondência entre a percepção da 
vantagem e aplicação dos recursos. Existe, como eu falei, uma série de decisões 
exigindo essa sincronia perfeita, na linha do parecer normativo e na linha do 
entendimento do Fisco também, porque existem várias soluções de consulta, 
também, nesse mesmo sentido, de que deve haver uma demonstração de que a 
subvenção foi inteiramente aplicada na implantação do empreendimento.  

Agora, também há decisões, e muitas decisões, inclusive, afastando o parecer 
normativo, e já havia também decisão da própria Câmara Superior... Por 
exemplo, o Acórdão CSRF-010885 e o CSRF-0104762. Os acórdãos que já 
existiam favoráveis à subvenção para investimento, sem os rigores do parecer 
normativo, eles basicamente estabelecem três requisitos para que o benefício 
constitua uma subvenção para investimento. Tem que haver uma inequívoca 
intenção do Poder Público de subvencionar para investimento, tem que haver a 
concretização dessa intenção, mediante transferência de capital, e tem que haver 
incorporação dos recursos ao patrimônio da pessoa jurídica, aumentando o 
estoque de capital, e esse valor, embora já esteja implícito aqui, esse valor tinha, 
na época, que ser contabilizado em conta de reserva de capital... Até havia uma 
determinação na Lei 6.404 nesse sentido, acho que era o art. 182, § 2º. Esse 
dispositivo, hoje, não existe mais, ele foi revogado, pela Lei 11638. Nem por isso a 
subvenção para investimento passou a ser tributável. A própria Lei 11.941, 
quando veio tratar do RTT, ela foi muito clara, ela foi expressa, inclusive, sobre a 
subvenção, dizendo que esses valores não devem ser tributados. Eles são levados 
à conta de resultado, por conta dessa alteração da 6404, mas, segundo a 11.941, 
deve haver uma exclusão, para efeito de apuração do Imposto de Renda, da 
CSLL, do PIS e da COFINS. Então continua a não haver tributação dos valores 
referentes à subvenção para investimento.  

Bom, eu acho que são essas as considerações que eu queria fazer. Era mais para 
chamar a atenção da existência desse acórdão da Câmara Superior, que eu acho 
que reflete, aí, uma interpretação mais correta do assunto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa decisão da Câmara Superior, de 
certa forma, é surpreendente, porque a maior parte das decisões era no sentido 
contrário, com relação aos incentivos estaduais de ICMS. Inclusive o Acórdão 
1802, que está mencionado ali, adotou uma função contrária, um dia depois da 
decisão da Câmara Superior, provavelmente por desconhecer a decisão da 
Câmara Superior ou porque já estava encaminhado. Mas o assunto está em 
aberto ainda.  

João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria falar um pouquinho sobre esse acórdão, o  
180200484. Na verdade, quando esse assunto foi discutido na Câmara, nós não 



tínhamos conhecimento da decisão da Câmara Superior. Foi uma pena, porque, 
se a gente tivesse tido conhecimento dessa decisão, possivelmente os debates 
teriam tomado outro rumo.  

Na verdade, a discussão desse acórdão (que originou esse acórdão) foi muito 
pobre, muito pobre. Não houve uma discussão nesse nível que a Câmara 
Superior se aprofundou. Realmente foi uma discussão, muito superficial. 

Eu examinei a questão e pedi vista. Examinei a questão e me pareceu que ali o 
incentivo, que, se eu não me engano, era o caso de um incentivo concedido pelo 
Rio Grande do Sul, tinha a natureza de subvenção para investimento, porque, 
realmente, a lei local exigia uma série de condições para que o contribuinte 
pudesse gozar do benefício, tinha realmente que implantar um empreendimento 
novo, construir uma fábrica, tinha... Realmente tinha alguma coisa, uma 
condição de alargamento, ampliação de empreendimento que o contribuinte 
tinha. E, a meu ver, isso atendia os requisitos da lei do Imposto de Renda. Então 
considerei que a natureza jurídica, naquele caso específico, era de subvenção 
para investimento. O problema é que o contribuinte não lançou a contrapartida 
em conta de reserva de capital. Então eu achei que, como a lei fiscal federal exige 
como contrapartida, a contabilização em conta de reserva de capital, por esse 
motivo, não teria sido atendida a condição para gozo do benefício. Então, por esse 
motivo, eu considerei que ele não poderia gozar da não tributação, da não 
incidência do Imposto de Renda no caso dele.  

Agora, o interessante é que, indo à frente, eu verifiquei aqui: naquele caso 
específico, não era um auto de infração que estava exigindo Imposto de Renda, 
era um caso de pedido de compensação de Imposto de Renda, de saldo negativo, 
saldo credor do Imposto de Renda, em que não foi homologado o pedido de 
compensação porque a fiscalização identificou essa “irregularidade” no cálculo da 
subvenção, no cálculo do Imposto de Renda, em função da não tributação da 
subvenção para investimento. Então, em função disso, não foi homologado o 
pedido de compensação, e aí o contribuinte ofereceu recurso contra a não 
homologação. E eu entendi - e já venho entendendo assim, em vários outros 
casos – que, nesse caso, nesse tipo de processo em que se discute o pedido de 
compensação, a fiscalização não pode deixar de homologar, pelo fato de ter 
havido alguma discussão com relação à apuração da base de cálculo do imposto. 
Se há discussão sobre a apuração da base de cálculo, essa discussão tem que ser 
feita no processo próprio, ou seja, através do procedimento próprio, que é a 
lavratura do auto de infração, constituição daquele crédito tributário, e a 
discussão, aí, segue o seu rumo próprio no processo correto, e não nos autos do 
processo em que se discute o pedido de compensação. Mas eu acabei sendo 
vencido nos dois, nessas duas discussões, tanto na primeira como na segunda, 
contrariamente ao que a própria Câmara já havia decidido anteriormente, em 
outros casos, com relação à segunda discussão, mas é que houve uma mudança 
na composição da turma e aí houve uma mudança na orientação. Mas o fato é 
que esse acórdão, especificamente, acabou tratando só o do primeiro tema, que 



foi a natureza da subvenção, e ali se decidiu que era a subvenção corrente 
mesmo e que deveria ser tributária.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para esclarecer. Eu estou com o 
acórdão na mão, aqui. Realmente é paupérrimo. Você está dizendo que a 
discussão foi pobre; eu estou dizendo que o acórdão é paupérrimo. De qualquer 
forma, até porque eu não consegui entender bem aqui, sabe? Uma hora, o 
acórdão diz que a redução é de 60 % do ICMS; outra hora diz que é 60% do valor 
investido no ativo fixo. Então não dá para saber. Aparentemente, realmente, até 
pelo relato, aqui, havia uma vinculação da redução de 60% de ICMS a emprego 
em [ininteligível] imobilizado. O acórdão, aqui, só para informar, o acórdão não se 
referiu ao Parecer Normativo 112, mas ao Ato Declaratório Interpretativo da 
Receita Federal 22/03, que é um ato específico para essas ditas subvenções, sob 
a forma de empréstimos subsidiados ou regimes especiais de pagamento de 
impostos, que me parece que é uma coisa completamente desconexa, também, 
com o que está sendo discutido aqui, e o acórdão, com toda a confusão da 
exposição, o voto, o voto vencedor, ele diz, afinal, que o contribuinte não teve 
despesa e, portanto, não tem direito a essa redução da base de cálculo. Está 
bastante confuso, realmente, o acórdão.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho que essa questão é muito importante e deve 
ser examinada, também, exatamente, no contexto do ICMS, ou seja, do problema 
dos convênios, da guerra fiscal. E eu tive a oportunidade de verificar exatamente 
essa questão em relação ao Estado de Goiás. No que diz respeito ao ICMS, o 
resultado dessa pesquisa minha está em um artigo publicado numa obra que tem 
o título sugestivo: “A guerra fiscal dos estados, na desordem tributária econômica 
dos estados”. Desculpe, é ao contrário. “A guerra fiscal dos estados, na desordem 
econômica e tributária da federação”. É isso aí.  

Então, aí, realmente, tem que ser verificado bem, porque, na legislação do Estado 
de Goiás, que eu verifiquei, está mais do que evidente que não há muita 
substância nessa subvenção. O que mais caracteriza a subvenção, que é um 
crédito presumido que eles chamam... Quer dizer, cobra o imposto, mas, depois, 
dá o crédito presumido nos livros. O que mais caracteriza é que, nos 
instrumentos que concedem esse benefício, está expressamente declarado: “Isto é 
uma subvenção para investimento”. Não é assim? Porque, se não declarasse, 
realmente, não tem nada de subvenção para investimento. Então é uma coisa 
que tem que ser muito bem examinada com base nos fatos.  

Então, eu começaria pela questão, inclusive, estadual. Isso é algo que foi 
autorizado por convênio? Então já é uma coisa mais séria. Se é algo que é em 
violação ao convênio, e, naquele artigo, inclusive, eu recomendo, em vez de cortar 
o crédito do contribuinte de boa-fé, que recebe, que paga o ICMS e não pode 
creditar, por causa daquele crédito presumido, prender o governador(F), é muito 



mais interessante, porque ele... O que o contribuinte de boa-fé tem a ver com 
uma violação da lei complementar, que exige a celebração do convênio?  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, se nós entramos na patologia total, dizendo que 
há má-fé de todos os lados, então simplesmente vamos à praia. É muito mais 
produtivo. Mas, realmente, não tem sentido. Então nós temos que pensar no 
sistema. A patologia do sistema, tudo bem, há corrupção, há tudo que nós 
sabemos, mas não é bem isso; nós temos que olhar pela sistemática, e, pela 
sistemática, realmente, são os conceitos que tem que ser observados. Então é 
questão de fato. O que se aplica? Como você diz muito bem, essa questão do 
parecer normativo, essa sincronia... Até falta dizer, mais ou menos, o parecer, 
levado o parecer normativo, levado a sério, você tem que anotar o número da 
cédula, para ver se aquela cédula foi exatamente a mesma nota que foi para 
comprar ou para investir. Quer dizer, um absurdo total. Isso é alguém que 
escreveu que não sabe nada da vida empresarial, que não sabe absolutamente 
nada do projeto em desenvolvimento. Sério, não de má-fé.  

Então, realmente, o importante é que aquele projeto de investimento, que é o 
motivo da concessão... Na verdade, o que... Aliás, a questão dos incentivos fiscais 
é muito controvertida, exatamente pelos abusos que nós conhecemos, pela 
patologia que você referiu. É só pensar na Sudene, etc.. Então, realmente, o 
incentivo fiscal bem empregado, ele serve para compensar as desvantagens do 
local para os investimentos. Então, são mil e uma formas de investimento para, 
justamente, desenvolver um empreendimento. Então, por exemplo, o meu 
investimento, para que os funcionários realmente tenham condições para 
trabalhar bem naquele empreendimento, isso faz parte do investimento, não é 
algo, assim, que são simplesmente despesas correntes. Então, tudo isso depende 
dos fatos. No momento em que, primeiro, na minha opinião, esse incentivo 
estadual, autorizado por convênio; segundo, que haja um parecer, que haja uma 
fiscalização, que haja um projeto, que haja uma fiscalização da execução desse 
projeto, mostrando exatamente as vantagens... Por exemplo, no Estado de Goiás, 
o principal critério era exatamente aumentar o faturamento. É claro que 
aumentou o faturamento, porque, simplesmente, violou o princípio do direito 
econômico, que eu conheço, que é a livre concorrência, porque, com esse 
incentivo, eles podem oferecer os produtos deles com preço mais barato do que os 
concorrentes em outro estado. É claro que aumentou, mas não aumentou porque 
fez investimento; aumentou porque simplesmente teve o benefício. Então tudo 
isso tem que ser visto no contexto, para decidir se realmente é um caso que 
possa ser caracterizado por subvenção para investimento ou não.  

Agora, quanto ao conceito, as diferenças de uma ou outra, é lógico que comecei 
sobre Imposto de Renda. Conhecem? É do Ricardo, se não me engano. Então eu 
aproveitei muito exatamente isso, mas, claro, isso são conceitos que, graças à 
divulgação do livro, todo mundo conhece. Mas o que importa é ver os fatos que... 
A correlação, o conjunto e a finalidade. Porque, antes de mais nada, sempre, eu 



acho que o grande problema que nós temos atualmente, na interpretação das leis 
fiscais, é o [ininteligível], pelo seguinte: esquecem que a interpretação deve ser 
teleológica, e não teológica. Teológica no sentido que penso, acho, acredito, ou 
teológica, no sentido de dogma que o Fisco usa. Então o Fisco usa... É teológico, é 
dogma, não se discute o negócio a arrecadar. Então, é teleológica, ou seja, tem 
que ver a finalidade nas coisas, e há interpretação sistemática, ou seja, eu tenho 
que ver exatamente a correlação entre as coisas. E, nesse caso, a correlação como 
o próprio benefício dado, porque esse benefício tem suas condições, tendo que 
estar presentes. Estando presentes, eu acho que não tem com.. Inclusive, uma 
coisa que me irrita muito é essa questão de achar que, de acordo com a 
contabilização, muda a natureza das coisas. Não muda nada. Simplesmente tem 
que ver o que efetivamente é, qual a natureza, por exemplo, o que compõe a base 
de cálculo, que o João disse agora. Tudo isso tem que ser apurado, e não só por 
um aspecto meramente formal, contábil, mas simplesmente pela sua própria 
substância.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Eu tinha apenas um comentário a 
fazer, mas, depois do Professor Gerd, eu tenho dois. No parecer que ele disse que 
elaborou, a primeira condição é verificar a situação dos convênios. Certamente, 
se for por aí, 99,9% dos incentivos fiscais serão considerados inidôneos, porque 
não têm convênios, eles fazem... Dão incentivo, exatamente, para que o outro 
estado pague por aquele impedimento que eles estão produzindo. Então, esse fato 
já eliminaria todos os casos de incentivos fiscais estaduais, praticamente, não é?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só para não haver mal-entendido, eu digo que isso é 
um indício para efeito de Imposto de Renda. Mesmo que seja inconstitucional a 
concessão do benefício, isso não muda. Eu simplesmente disse que facilita para 
saber a natureza do investimento.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas seria uma forma indireta de os estados, 
como São Paulo, por exemplo, insistir nessa tese junto ao Conselho, porque 
exatamente eliminaria toda... Ao invés de fazer uma guerra fiscal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso dar uma sugestão aqui? Vamos 
abandonar o problema de haver ou não haver convênio, nos termos da lei 
complementar, porque isso é uma questão secundária. Vamos imaginar que haja, 
no caso do ICMS, e vamos imaginar que seja um incentivo, onde não precisa 
haver convênio. O problema do Imposto de Renda não está ligado ao problema de 
convênio. Então, se a gente for começar a discutir isso, nós não vamos avançar 
no mérito da questão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, na verdade, eu também... Eu sei que havia 
um “rigorosismo” fiscal, no sentido de que, se não tivesse contabilizado naquela 
conta... Inclusive, acho que no próprio trabalho do João, no seu trabalho 
também, assim como a orientação administrativa, no sentido de que realmente 
havia a necessidade de separar esse valor de uma conta de reserva. E não 
obstante, professor, a própria legislação, quando ela quer tributar uma receita, 
ela diz que não importa como seja contabilizada, se seja por uma redução de 



custo, receita direta, de qualquer forma, se a intenção é tributar a Receita, onde 
ela estiver, a Receita vai buscar. E, no caso dessa questão da reserva, havia essa 
restrição contábil tão estrita. Realmente, eu concordo com o professor que 
realmente não havia razão para haver essa limitação tão importante. Mas, na 
verdade, a minha intervenção só se limitaria à última frase que você trouxe aí, 
Fabiano, que está incomodando, porque você disse que a Lei 11.941, na questão 
de subvenção... Embora a própria Lei 11.638 tenha dito que as mudanças 
contábeis não teriam nenhum feito fiscal, e por isso a subvenção para 
investimento passou a ser considerada como... na conta de resultado e fazendo a 
exclusão. Como a Lei 11.941 fez uma referência expressa à exclusão do lucro 
real, muita gente, e gente importante, como o Professor [ininteligível], inclusive, 
colocou no livro dele, entende que essa subvenção não pode ser excluída da base 
de cálculo da contribuição social sobre o lucro, do PIS e da COFINS. Então 
parece que a posição pessoal de vocês é diferente, é exclusão total. Eu também 
penso que a regra geral é de exclusão total. O fato didaticamente à Lei 11.941 se 
referir só ao Imposto de Renda foi de uma forma didática.  

Essa era a minha intervenção. Só isso.  

Oradora não identificada: Posso falar?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem duas pessoas na frente. Eu 
também quero falar, só estou esperando a minha vez. Por favor.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu queria só, rapidamente, fazer um 
comentário, mas, depois, eu me reservo ao direito de voltar a falar o que eu 
queria falar anteriormente, mas é só... A questão da contabilização é importante 
porque... A Elidie estava lembrando aqui que, se a contrapartida vai para uma 
conta de resultado, esse valor integra o lucro do período e pode ser distribuído 
por acionistas. O objetivo do legislador foi segregar esse valor e deixar numa 
reserva especial de capital, justamente para evitar a distribuição para os 
acionistas.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu só... Já que entrou nesse 
ponto, Brandão. Essa questão, na verdade, ela tem uma profundidade maior. Não 
é uma simples norma contábil, era uma norma da Lei 6.404, que mandava 
creditar na conta de reserva de capital e, hoje, vai para uma conta de reserva de 
incentivos fiscais, meia boca essa reserva, aí... É uma denominação, mas, de 
qualquer forma, o resultado é o mesmo, o resultado é absolutamente o mesmo, e 
a lei tributária exigia a contabilização porque existe condição de não redução de 
capital, não distribuição aos sócios, só pode usar para capitalização ou para 
absorção de prejuízo. Então, a reserva cumpria essa função de controle.  

Além do mais, se nós formos à substância, a subvenção não é renda, não é 
receita, tal qual como a doação. A subvenção é transferência patrimonial ou 
transferência de capital do Poder Público para a empresa. Então ela não tem que 
ir mesmo... Hoje vai, por uma distorção, porque nós estamos agora copiando 
normas internacionais, com uma série de outras incongruências com o nosso 



sistema, mas, de qualquer forma, ficando no sistema fiscal ou no contábil legal 
até 2007, que faz parte do RTT, a rigor, a rigor, não deveria haver tributação, 
porque não se trata nem de renda, transferência patrimonial, certo? Agora, a 
distinção entre investimento e custeio deve-se ao fato de que... Por que a 
subvenção para custeio vai para a Receita? Ela vai para a Receita para anular a 
despesa ou o custo que foi para o resultado também, e, como ela visa 
subvencionar esse custo, essa despesa, ela vai neutralizar os efeitos. Essa é a 
razão imanente dessas normas.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas pode ser feito por provas.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hã? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nada impedia que fizesse isso por provas, não 
precisava contabilmente estar lá.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sempre achei que a norma da Lei 
6.404 era perfeitamente coerente, porque, se o que entra, na verdade, é 
transferência de capital, por exemplo, não tem que ir para resultado, tem que ir 
diretamente para o patrimônio, e isso é reserva de capital.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas podia ser feito por um agora, o próprio 
capital que vai para resultado, podia ter ido e preencheria todas as condições, 
sem nenhum problema para a rubrica contábil.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas é muito provável, no caso 
que o João relatou aqui, que foi a razão pela qual ele entendeu que não estava 
preenchido os requisitos, que o contribuinte poderia ter feito isso. Se tivesse 
preferido passar primeiro por resultado, por receita, depois transferir para uma 
conta de reserva, ele atenderia o objetivo da lei. Aí eu acho que o procedimento 
contábil seria relevante, mas muito provavelmente ele não fez isso, pelo que foi 
dito aqui.  

Sra. Elidie Palma Bifano: Só que ele não teria constituído a reserva.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, o fato... 

Sra. Elidie Palma Bifano: Só concordando, aqui, com o Ricardo, o fato de, como 
diz, no passado, se adotar reserva de subvenção, ela vale... Lembrando, ela vale 
tanto para subvenção pública como para doação de particulares, exatamente 
porque, não transitando em resultado, ela não tem uma realização econômica. 
Então ela vem por outros meios. Acho que a restrição da lei também tinha muito 
a ver com não distribuir, não reduzir capital. Muito recentemente saiu até um ato 
declaratório ou ato interpretativo, dizendo que não pode ser reduzido o capital, 
que não pode ser capital... Também mexendo com a reserva em um contexto que 
eu acho que é absurdo, porque, se eu fosse capitalizar, depois eu posso reduzir o 
meu capital. Então... Ou para absolver prejuízos. Foi alguma coisa no sentido até 
indevido, me parece.  



Agora, eu queria lembrar, aqui: o fato de ir, hoje, para a reserva de incentivos 
fiscais e transitar no resultado, como o senhor comenta, não desobriga o 
contribuinte de não distribuí-la, porque, se distribuir, acho que também fica 
contaminada da mesma forma. Queria também lembrar uma outra coisa que eu 
acho que foi importante, que é que esse Conselho de Subvenção. Ele, no passado, 
estava muito associado com construir um investimento. Dizia: “Ah, não, tem uma 
contrapartida de ativo”, o que não é verdadeiro, que ele pode ser muito mais 
amplo, como o professor diz. É o ativo e mais outros gastos para uma despesa, 
para custear um gasto que é extraordinário, que é o que se opõe ao gasto que é 
ordinário, que seria uma subvenção para custeio. Então eu acho que esses são 
conceitos antigos, e isto... Existe, hoje em dia, uma discussão interessante - só 
para a gente apimentar -, que é o indivíduo que, tendo recebido a subvenção, ele 
não a utiliza totalmente, ele só gasta parcialmente, se ele poderia usufruir do 
benefício. Particularmente, eu acho que ele recebeu alguma coisa de graça, que 
ele não investiu. Eu não teria muita dúvida de dizer que não, há opiniões 
divergentes. E outra discussão importante, também, que eu trago aqui, é a 
discussão daquele que, tendo solicitado o benefício, já fez gastos por conta, e, na 
hora que sai o benefício, há quem diga: “Não, ele não pode incluir isso no 
benefício”. Eu acho que não é uma concomitância. O que ele tem é que se 
reservar dentro dos estritos termos que o Poder Público definiu, exceto o carimbo. 
Isso é uma subvenção que aí não vale mesmo, tem que ver o conteúdo. Era isso 
que eu queria comentar.  

Sr. Marcelo Fiorentino: Bom dia! Marcelo Fiorentino.  

Professor Ricardo, eu queria só fazer um... Fixar algumas premissas e pedir 
esclarecimento para o João Bianco a respeito desse julgamento. Eu confesso que 
fiquei com uma dúvida.  

Então, adotando... Enfim, sem entrar nessa discussão, que não é o objetivo, que, 
no Rio Grande do Sul, esse benefício foi concedido por meio de um convênio com 
o FAZ(F), que a empresa realmente investiu, construiu uma planta, no Rio 
Grande do Sul, e que o Rio Grande do Sul... O benefício, por exemplo, era: “Olha, 
você paga 100 de ICMS para mim e eu devolvo para você 60 como subvenção”. 
Essa é a questão fática. São as premissas. Nesse caso... E aí o professor Ricardo 
até mencionou que, em princípio, essa subvenção não seria nem tributável pelo 
IR, porque é uma mera transferência de patrimônio. Então não estaria nem no 
campo da incidência tributária do Imposto de Renda. Mas, admitindo que esteja 
no campo da incidência do Imposto de Renda...  E a minha dúvida, Bianco, feitas 
essas premissas, é a seguinte: não poderia o contribuinte... Eu não sei se alegou 
isso no recurso, ou não, ou se isso foi discutido pela turma julgadora, mas ele 
não poderia alegar que, no âmbito federal, para o Imposto de Renda, ele teria 
direito, sim, à fruição da não tributação, porque essa não tributação, na verdade, 
seria uma não incidência, seria uma isenção condicionada e por prazo certo? Ou 
seja, enquanto durasse o investimento feito no Rio Grande do Sul, esse 
contribuinte teria, no campo do Imposto de Renda, direito a usufruir dessa 
isenção... Porque essa isenção não é uma isenção simples, e, sim, uma isenção 



condicionada e por prazo certo, que dura enquanto durar o investimento feito no 
Estado do Rio Grande do Sul.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, como eu disse, esse caso, especificamente, eu 
nem gostaria muito de discutir os fundamentos do caso, porque foi um debate, 
ali, na turma, tão pobre, que eu acho que a gente não consegue extrair nada dele. 
E, na verdade, também, a defesa, também, do contribuinte, ela foi apegada 
justamente ao aspecto de ter atendido os requisitos previstos na lei, que são 
ampliação do empreendimento, que se fundamentou na legislação do estado, que 
previa essa necessidade da haver a ampliação do empreendimento. Então foi uma 
discussão muito superficial. Acho que a gente não pode extrair muita coisa desse 
caso específico.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De qualquer forma, eu não estou 
vendo muita correlação entre o problema da isenção condicionada por prazo 
determinado com esse ingresso, tratamento dado a ele. Existe uma isenção de 
ICMS, certo? Vamos chamar de isenção, porque, na verdade, parece que é uma 
restituição, e aí aquela discussão se isso é ou não é isenção parcial. Mas esse 
problema afeta o ICMS. Para o Imposto de Renda, houve um ingresso, uma 
transferência patrimonial.  

Fabiana pediu a palavra novamente?  

Sra. Fabiana Carsoni: Dois comentários que eu queria fazer. Esse acórdão da 
Câmara Superior que eu citei, ele deu relevância para o fato da subvenção estar 
contabilizada em reserva de capital, foi uma das coisas que ele analisou no caso, 
para efeito de considerar que esse valor não deveria ser tributado nem pelo 
Imposto de Renda e nem pela CSLL.  

E outra coisa que eu queria falar, em relação ao seu comentário, Brandão, de que 
a 11.941 só permitiria a não tributação da subvenção para efeito de Imposto de 
Renda, é que tem um artigo que está ali, projetado, que é o 21, parágrafo único, 
inciso I, que ele diz que, para fins de aplicação do RTT, poderão ser excluídos, à 
base de cálculo do PIS e da COFINS, quando registrados em conta de resultado, o 
valor da subvenção de que trata o art. 18. O art. 18 é justamente o artigo que 
disciplina como que, agora, a pessoa jurídica deve tratar os valores, a título de 
subvenção para investimento, para que eles não sejam tributados para efeito de 
Imposto de Renda. E esse dispositivo, ele trata, ele fala que a subvenção vai ser 
levada a resultado, mas a pessoa jurídica deve fazer uma exclusão no Lalur. Eu 
também, inicialmente, quando vi esse dispositivo, também achei que ele estava 
limitado para Imposto de Renda, mas até o Ricardo me alertou para o fato de que 
o Lalur, hoje, ele é um livro utilizado tanto para Imposto de Renda quanto para 
CSLL. Então, o art. 18, ele se aplica tanto para Imposto de Renda quanto para 
CSLL, e o 21, parágrafo único, ele soluciona a questão em relação a PIS e 
COFINS.  

Ah, só mais uma coisa. Tem uma instrução normativa que trata do FCONT, que 
ela diz que esses valores não podem ser registrados no FCONT, em conta de 



reserva de capital, que é uma disposição que está em linha com o que diz a 
11.941, porque ela diz que tem que ser registrada em conta de resultado e depois 
feita uma exclusão. Porque, no FCONT, como o FCONT é um livro... como se 
fosse a contabilidade de 31/12/2007, poderia ter a conta reserva de capital, mas 
a IN não admite essa possibilidade, determinando que o contribuinte faça uma 
exclusão.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sra. Fabiana Carsoni: É, é. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria propor, aqui, para a discussão um 
subtema que é relacionado a esse, antes de passar para outro tema. Na verdade, 
a Elidie já iniciou a discussão desse tema, e eu acho que a gente poderia discutir 
também, porque eu acho importante. E eu tenho visto muitas pessoas 
sustentarem isso que a Elide acabou de dizer. Porque acontece o seguinte: na 
vida real, a lei que concede o benefício, ela concede por um prazo determinado, 
digamos; agora, o valor do benefício, ele é um valor estimativo, não se sabe 
exatamente qual vai ser o valor do benefício. Normalmente ele é calculado em 
função de um percentual de redução ou um crédito presumido de ICMS. Como o 
crédito presumido depende do débito, o débito depende do faturamento - não sei 
direito quanto eu vou faturar, eu posso faturar um pouco mais, um pouco 
menos. A questão é que o valor do benefício, ele é estimado, mas não se sabe ao 
certo.  

E, por outro lado, a contrapartida, que é a ampliação do empreendimento 
econômico, também é um valor estimado. A gente sabe como é que é, começa a 
construir um negócio, aparece um monte de coisa, foge do orçamento. Então a 
gente está lidando com valores estimados. Então, o valor do benefício, ele pode 
ser menor do que o valor gasto na ampliação de empreendimento, pode ser igual 
ou pode ser superior. O que eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem, a Elidie 
está lembrando, é que quando o valor do benefício é superior ao valor do 
investimento, esse do desembolso, esse valor que excede não deve ir para reserva 
de capital, deve ir para resultado, porque ele não tem natureza jurídica de 
subvenção para investimento, ele tem natureza jurídica de subvenção para 
custeio, de doação, sei lá o que seja, mas ele não está sujeito ao benefício da 
isenção, entre aspas. Eu não concordo muito com essa linha de raciocínio, mas 
como eu vejo que muita gente tem sustentado isso, queria ouvir a opinião da 
Mesa sobre isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou me aventurar aqui a dar uma 
opinião preliminar para o debate aqui. Eu acho que o fato se impõe sobre a 
norma, como dizem a toda hora. O fato real é o que você acabou de descrever, 
não existe uma simetria, uma identidade absoluta de valores. Eu acho que a 
natureza jurídica do ingresso continua sendo de transferência patrimonial. 
Porque a empresa que recebe, ela não dá nada em contrapartida, e ela recebe um 
regime jurídico em que ela precisa fazer um investimento. Isso que é subvenção 
para investimento. Se a lei que autoriza a subvenção - mas isso subvenção sem 



lei também. Se a lei não cobra a devolução do excesso de subvenção em relação 
ao desembolso, devolução para o estado que subvenciona, ela continua a manter 
a condição de subvenção. De mais a mais, ela não vai anular uma despesa, ela 
está lá segregada na reserva, bloqueada, não pode ser utilizada para outras 
finalidades, está bloqueada exatamente para atender a substância da natureza 
jurídica desse ingresso. Claro que eu acho que embora reconheça que é uma 
questão discutível, não acho que isso altere para natureza jurídica. Eu acho que 
o problema é da lei que concedeu, concedeu mais do que efetivamente foi gasto. 
Se a lei não exige uma comprovação dos valores e a restituição do que 
eventualmente tenha sido pago a mais, até porque pode acontecer o contrário 
também.  

Orador Não Identificado [0:50:46 ]: Eu posso falar sobre isso?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Elidie tinha pedido, em seguida eu 
lhe passo. 

Orador Não Identificado: Ah, tudo bem. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Ricardo, eu acho que seus argumentos são 
importantes, mas eu acredito que o fato de estar bloqueada na reserva de 
subvenção ou da reserva de investimento, não impediu a empresa de usar aquele 
caixa... Me parece que outras finalidades que não aquela originalmente adotada, 
mas é que ela usou... Para essas finalidades, ela tirou algum tipo de vantagem. 
Ela vai, em algum momento, capitalizar a reserva, que é o destino normal, pode 
até compensar prejuízo, mas eu acho que ela vai ter uma utilização diferente da 
original, que era o investimento que o poder público pediu que ela fizesse no 
lugar dele. Foi esse o destino. Me parece que ela tem uma criação patrimonial, e 
tem alguma dúvida de entender que a sobra ou troco se mantenha como 
subvenção para efeito de imposto sobre a renda. Para efeito de ICMS ou de outras 
finalidades, eu não vou discutir. Mas imposto sobre a renda fica um pouquinho 
só de dificuldade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria, para deixar bem claro 
esse ponto. A subvenção, tal como a doação, tal como qualquer parcela que vai 
para reserva de capital, ela produz um aumento patrimonial. Claro, produz um 
aumento patrimonial, mas ela não produz um aumento patrimonial contra 
prestacional, e a receita e renda estão amarrados ao produto da atividade da 
pessoa jurídica. Então, o que vem de fora contribuído pelos sócios, pelo governo, 
que caiu do céu, não tem natureza de renda. Então volto ao que eu falei, é uma 
subvenção para investimento porque o regime jurídico da transferência 
patrimonial do estado para pessoa jurídica é de subvenção para investimento. E 
se alguma dúvida... Se isso não for suficiente, melhor dizendo, continua não ser 
renda, então é uma doação gratuita, você não precisa fazer nada, não precisa 
comprovar nada, não é renda. Eu acho que somando as duas coisas... Quer 
dizer, o conceito de renda é mais amplo, e o conceito infraconstitucional, o 
conceito da legislação tributária que permite a exclusão apenas das subvenções 
para investimento, para as razões que nós já vimos quais são, elas duas se 



somam aqui. Na verdade, o caixa está lá, mas o caixa está lá... E ele entrou 
gratuitamente, continua tendo entrado sem contraprestação. Se eu quiser olhar 
sobre o lado financeiro é isso que diz que esse ingresso continua não ser 
tributável.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: A rigor, um dos aspectos que eu ia levantar foi 
justamente essa última palavra: ingresso. A diferença é essa. Não é renda, é 
simples ingresso. E, na verdade, nós podemos fazer uma analogia... 
Contabilmente a rigor para o patrimônio da sociedade, essa subvenção é a 
mesma coisa que um aumento de capital por parte dos sócios. Alguém já tentou 
tributar o aumento de capital com o Imposto de Renda? Que eu saiba não. É bom 
falar em ‘off’ porque, de repente, a idéia pega. Então, realmente, isso não tem o 
mínimo sentido. Agora, essa questão que soprar não soprar, como diz o Ricardo 
também, somos unânimes que tudo isso depende do exame dos fatos e do 
projeto. Porque veja bem, não é só essa concomitância, é preciso ver... “Olha, 
comprou um caminhão a mais com esse dinheiro, etc., e tal”. O fato de, por 
exemplo, ele estabelece uma empresa lá no fim do mundo, no meio do mato, 
então ele tem despesas muito maiores com o próprio transporte, ele precisa 
descontratar técnicos do estado de São Paulo, onde tem mão de obra qualificada, 
quer dizer, aumenta muito a despesa dele. Então, ele precisa ter recursos 
também para fazer face não simplesmente ao investimento, ao ativo fixo, mas sim 
àquilo que, a rigor, são despesas correntes, mas são agravadas, são agravadas 
exatamente porque aquele projeto está numa região e o incentivo, a rigor, é para 
isso, que requer isso. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em 
consideração. E depois, também, isso que o Marcelo falou, da questão da isenção, 
tudo isso não tem nada a ver com isenção, é não incidência, é completamente 
diferente da isenção, do Imposto de Renda, que se dá, por exemplo, para projetos 
de incentivos fiscais, regionais e etc., tal. Aí é isenção, isenção condicionada por 
tempo indeterminado, mas no nosso caso não. Nesse caso da subvenção é uma 
simples não incidência, por quê? Porque não é renda, é ingresso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O assunto está bem debatido, não é? 
Nós temos a presença do Miguel. Podemos voltar ao primeiro item. Lembrando, 
então, a todos que nós estávamos discutindo, há duas semanas, uma questão 
específica de inclusão ou exclusão de atividades na Lei Complementar 123, para 
efeito de opção ao Simples, e o Miguel levantou uma questão que pareceu 
interessante, nós discutimos um pouco e achamos que valeria a pena deixar o 
assunto para uma discussão mais ampla. A questão levantada é se existe um 
conceito constitucional de microempresa. Se houvesse um conceito 
constitucional de microempresa, qual seria esse conceito? É em função do 
faturamento, é em função dos metros quadrados... Eu até que citei como 
exemplo, provocando, a quantidade de metros quadrados da fábrica ou do 
estabelecimento... Mas, de qualquer forma, poderia a atividade ‘X’, para uma 
pequeníssima empresa que até fatura menos que a receita bruta exigida para 
entrar no Simples, ser excluída só porque ela exerce uma determinada atividade? 
Nesse sentido, a lei complementar teria validade constitucional? Nós lemos aqui, 
se puder ir para o 146 da Constituição, nós vemos que a Constituição determina 



que a lei complementar defina a questão, o que não daria para o legislador da lei 
complementar poderes limitados. Ele tem que agir com razoabilidade. Então, essa 
é uma questão muito bem colocada e muito interessante. Miguel se quiser falar.  

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Bom dia a todos. A questão é justamente saber se 
existe um conceito constitucional do que sejam micro ou pequenas empresas. A 
Constituição define no art. 179, que as micros empresas e as empresas de 
pequeno porte devem ser beneficiadas nos termos da lei pela simplificação de 
suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela 
eliminação ou redução desta. Esse art. 179, ele determina que cabe à lei definir o 
que é microempresa. Assim como também no art. 146, que vai dar a definição do 
tratamento diferenciado e favorecer para as microempresas e para as empresas 
de pequeno porte. Então, a questão é qual o conceito de microempresa e empresa 
de pequeno porte. Com relação a isso, já foi questionado se podem ser excluídas 
determinadas atividades, e já houve uma ADIN, Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, 1.643-1, questionando não a Lei Complementar 123, mas 
o art. 9º, inciso XIII, da anterior lei que dispunha sobre isso, que é a Lei 
9.317/96. Nessa ADIN, cujo relator foi o Maurício Corrêa, se decidiu que não há 
ofensa ao princípio da isonomia tributária se a lei, por motivos extrafiscais 
imprime tratamento desigual a microempresas e empresas de pequeno porte de 
capacidade contributiva distinta, afastando do regime do Simples aquelas cujos 
sócios têm condição de disputar o mercado de trabalho sem assistência do 
Estado. Nessa ADIN houve votos contrários, justamente alegando ofensa ao 
princípio da isonomia, como o professor Gerd lembrou na reunião retrasada, 
porque isso feriria o art. 150, inciso II da Constituição, que diz: “Sem prejuízo de 
outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos estados, ao 
Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuinte 
que se encontrem em situação equivalente”. E aqui a principal questão, “Proibida 
qualquer distinção em razão de ocupação profissional”. Ou seja, o artigo 
expressamente proíbe a distinção em função de ocupação profissional, ou função 
por eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos. Então, na minha opinião, esse fator de 
discrímen pela ocupação profissional seria vedado, expressamente vedado pela 
Constituição. Eu acho que o que tem que para se considerar o que é uma 
microempresa, um pequeno de pequeno porte, eu acho que teria que verificar, 
como faz a própria Lei 123, com relação ao faturamento da empresa. Só para dar 
um exemplo, pensando no Imposto de Renda, será que a gente pode dizer que um 
mecânico que tenha o mesmo rendimento que o advogado deveria ter uma 
incidência pelo Imposto de Renda com uma alíquota menor, porque ele é 
mecânico e o advogado tem curso superior? Pode ser feita essa distinção se a 
renda é a mesma? Então, a questão é pode ser feita a distinção se... Por exemplo, 
e o contador foi excluído dessa exclusão. Ou seja, o contador hoje pode optar pelo 
Simples. Qual seria a razão? E pelo que eu tenho ouvido na imprensa, está sendo 
sugerida uma mudança na Lei Complementar 123, inclusive é proposta pelo 
presidente da OAB aqui de São Paulo, para incluir os advogados na Lei 
Complementar 123. Então, a questão é essa. E eu lembro que esse art. 9º, inciso 



XIII, da Lei 9.317/96, ele é repetido na Lei Complementar 123, com uma redação 
um pouco diferente, mais abrangente, mas ele é repetido. E como lembrou a 
Mara, excluindo já os contadores dessa restrição. Então, seriam essas as 
considerações.  

Sr. Fernando Zilveti: Eu queria tentar encaminhar essa discussão, e 
respondendo a provocação do Miguel, se haveria um conceito constitucional de 
microempresa e empresa de pequeno porte. Eu comungo com alguns autores a 
idéia de que a Constituição não trabalha com conceitos, ela trabalha com tipos. E 
dentre os autores, a gente pode elencar o Luís Eduardo Schoueri, que está nos 
representando na Áustria, nesse momento, que entende que a Constituição não 
pode trabalhar com conceitos, ela trabalha com tipos. A legislação complementar 
trabalha com conceitos. Então, a legislação complementar procura estabelecer 
uma hipótese tributária um pouco mais definida em nome da segurança jurídica, 
e aí o conceito também pode ser considerado como tipológico na lição de Ricardo 
Lobo Torres para dizer o seguinte: nós temos um núcleo, o núcleo é 
microempresa. Núcleo é empresa de pequeno porte. O núcleo do tipo, aliás, o tipo 
é composto de núcleo e alo. O alo é a discriminação um pouco mais precisa que 
compõem o tipo, mas não perde o caráter tipológico. Nós estamos sempre falando 
de tipo: tipo microempresa, tipo empresa de pequeno porte. A lei complementar e 
a lei ordinária podem trabalhar esses conceitos e aí você vê que a lei tributária 
não toca no Direito Privado, nesse momento. Nós estamos trabalhando com 
autonomia. A lei tributária vai definir o que é empresa de pequeno porte, segundo 
critérios de interesse da extrafiscalidade. Aí não é... Nós não estamos no plano da 
justiça fiscal, nós estamos no plano da justiça social. No plano da justiça social, o 
Estado vai determinar o que ele quer proteger, sempre de olho no capítulo e no 
art. 179, da Constituição. Qual é a ideia? Você deve dar um tratamento melhor 
às microempresas e empresa de pequeno porte. Você descriminar quem é ou não 
é beneficiário dessa legislação, é uma natural desigualdade, mas é uma 
desigualdade dentro da igualdade. Se você disser: “Olha, então pode contador e 
não pode advogado”; pode contador e não pode advogado. Mas por que pode 
contador e não pode advogado? Porque o legislador assim entendeu fazer um 
discrímen para incentivar esta ou aquela atividade. Não há um conceito de novo 
no âmbito infraconstitucional de microempresa, de sorte que eu não posso 
considerar: “Olha, então o microempresário é aquele que tem o faturamento até 
tanto; o microempresário é aquele que pode exercer essa ou aquela atividade?” 
Ora, esta é uma política extrafiscal do governo. É uma política que está 
respaldada pela Constituição, sempre que não choque em outros princípios, aí 
vai haver conflitos que possam gerar, vamos dizer, afetar a livre iniciativa e a livre 
concorrência, que até tem um trabalho muito bonito do Tércio Sampaio Ferraz 
sobre esse assunto, publicado naquele livro de princípios do Roberto Ferraz, lá do 
Paraná, editora Quartier Latin, tem dois volumes. O primeiro volume tem um 
trabalho muito bonito do Tércio sobre esse assunto. Ou seja, você trabalha com 
discriminações, você trabalha com as simetrias, para justamente incentivar 
aquilo que interessa para o governo. Porém, este incentivo não pode restringir a 
livre iniciativa, e não pode também em fazer com que a livre iniciativa entre em 



conflito com a livre concorrência. Se isto acontecer, aí prevalece esta regra e cai 
aquela regra de incentivo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara. 

Sra. Mara: Bom dia. Eu só tinha uma observação aqui a fazer em relação aos 
advogados e aos contadores. Quando a gente fala em micro e pequena empresa, 
eu acho que a gente está... A Constituição quis olhar aí o caráter econômico da 
atividade e do porte da empresa. Então, ela estaria ligada, eventualmente, muito 
mais a um critério de faturamento do que propriamente da atividade em si. Então 
eu não vejo uma discriminação na Constituição de atividade, tanto é que a lei fala 
em definição de tratamento diferenciado e favorecido, ela não fala basicamente o 
que é a microempresa, que a lei complementar definiria o que é a microempresa. 
Ela fala que ela vai definir o tratamento tributário que ela vai ter, o tratamento 
favorecido. Agora, a própria lei complementar, ela fala que você, que estão fora 
desse tratamento favorecido as profissões regulamentadas. E o contador é uma 
profissão regulamentada. Então, como a própria lei age neste sentido tratando 
duas atividades de maneira diferenciada. Então, eu não vejo qual é o critério 
econômico que existe para diferenciar um contador de um advogado, ou de um 
arquiteto, ou de um engenheiro, ou de qualquer atividade que seja 
regulamentada. Então, eu acho que o critério que a lei complementar quis dar é 
muito mais no sentido de desenvolvimento econômico, propiciar para que as 
empresas de pequeno porte tenham desenvolvimento e possam competir no 
mercado, por isso que elas precisariam de um tratamento diferenciado. Agora, 
não me parece que a atividade que a Constituição quer proteger. Eu entendo que 
ela quer proteger a empresa, a pequena empresa que não tem capacidade de 
competir da mesma forma que os grandes têm, ou que as médias empresas têm. 
Então, o critério que estabeleça se protegendo, ou vamos dizer assim, o 
diferencial para primeiro que seria de porte da empresa, eu acho que é o critério 
econômico, não o critério setorial. Evidentemente, o governo visa proteger as 
atividades. Mas se fosse isso, então por que também o contador que também é 
um profissional regulamentado tem esse privilégio e o advogado que trabalha em 
casa, que é um pequeno profissional, que não tem escritório, que não tem 
secretária, que ele desenvolve o seu trabalho intelectual em casa, não pode ter o 
mesmo privilégio. O que é que está diferente entre os dois casos?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de passar a palavra aqui para 
o Zilveti. Como parece que a discussão canalizou para advogado e contador, 
queria lembrar que empresa tem um sentido. Empresa não é prestação de 
serviços, está no Código Civil, e antes do Código Civil era assim, é assim no ISS. 
Quer dizer, a profissão regulamentada, o exercício profissional, ele pode ser 
elemento de empresa, mas não é... Ele em si, não é empresa. O pequeno 
advogado, dessa dimensão que você traçou, que trabalha em casa, inclusive, ele 
não é empresa. Então, eu sei que a Constituição também usa a palavra empresa 
em múltiplos sentidos, ora como pessoa jurídica, ora como empresa mesmo. Ela 
não tem um uso unívoco da expressão ou da palavra empresa. Mas, de qualquer 



forma, eu acho que essa questão, se direcionada para profissões liberais, têm 
esse aspecto a ser considerado.  

Sr. Fernando Zilveti: Por isso que eu, respondendo a pergunta da Mara... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só um esclarecimento.  

Orador Não Identificado [1:12:13]: Só para também lembrar o princípio da 
isonomia, porque me parece que a Constituição veda expressamente fazer 
distinção em razão de ocupação profissional. Então, acho que a gente tem que 
fazer uma interpretação sistemática da Constituição, não olhando só a 146, mas 
o 150. Inclusive, na ADIN, teve três votos a favor dos contribuintes, do ministro 
Mário Veloso, do ministro Sepúlveda Pertence e do Marco Aurélio de Mello, 
justamente falando que fere o art. 150, II. Então acho que seria um elemento 
também a trazer na discussão.  

Sr. Fernando Zilveti: Voltando à dúvida da Mara, e sem esquecer o alerta do 
Miguel. Eu repetiria aqui o art. 179. O art. 179 diz exatamente o seguinte: “A 
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às 
microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, 
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las para a simplificação de 
suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou 
para eliminação ou redução destas por meio de lei”. A primeira coisa que a gente 
tem que lembrar é o seguinte: a definição vem antes do tratamento jurídico 
diferenciado. A definição aí também trabalha com tipo empresa e não com 
conceito empresa, que o Ricardo bem mencionou. Então, a gente está falando 
com tipo empresa que é uma indeterminação. Nós não temos uma determinação 
precisa, por isso que podem ser pessoas prestadoras de serviços, podem ser 
outros considerados empresas, embora não fossem empresas conceitualmente de 
acordo com o Código Civil e a legislação de Direito Privado, mas é uma definição 
do Direito Tributário. Aí tem um trabalho interessante do Prof. Souto Maior 
Borges exatamente sobre esse assunto, dizendo que é um dos exemplos que ele 
usa dessa autonomia do Direito Tributário na definição de micro e pequenas 
empresas. Com relação à discriminação, a questão econômica não é econômica 
apenas de faturamento. Ela é econômica de mercado. Então, a ordem econômica 
não trabalha só com valores. Aliás, ela trabalha com mercado e com a 
intervenção do Estado na ordem econômica. O Estado decide intervir nesta ou 
naquela hipótese. A questão da discriminação - é muito interessante essa 
intervenção do Miguel - porque aí tem um art. 150 que veda a discriminação e 
um art. 179 que manda discriminar, ou que autoriza a discriminação. Não é que 
ela manda, ele autoriza a discriminação. Então, você tem que trabalhar com a 
concretização, você vai ver quais são os valores que estão envolvidos, em que 
momento eu posso aplicar o valor intervenção, em que momento esse valor 
intervenção choca com a questão da isonomia. Não é uma isonomia, vamos dizer, 
tão fechada. São isonômicas que não permita um tratamento diferenciado. É 
questão de saber por que é que essa discriminação é feita e se essa 
discriminação, olhando para o art. 150, gera um problema ao sistema, como o 



Miguel bem ressaltou. Se ele não gerar um problema ao sistema - e aí de novo o 
trabalho do Tércio - olhando a ordem econômica, livre iniciativa, livre 
concorrência. Se ele não trouxer um problema para o sistema nesse ambiente, aí, 
na minha opinião, ficaria o art. 179 e não o 150.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria dar a palavra, que tem o 
Sr. Gerd primeiro. Só queria dizer, Fernando, eu acho que o problema se coloca 
ainda face ao 179. Eu acho que foi citado por ele na exposição o 179. A pergunta 
é: assim definida em lei, microempresa ou empresa de pequeno porte, assim 
definidas em lei se essa definição é arbitrária ou tem um limite razoável.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Realmente aí tem muitas considerações, porque eu 
não sou do Direito Tributário, mas também de Direito Econômico. E justamente 
aspecto... Primeiro o tributário. Qual é a finalidade? Estamos novamente no 
teleológico. Qual é a finalidade dessa legislação? É arrecadar mais. Não é proteger 
ninguém. A finalidade dessa legislação é tirar milhares e milhares de cidadãos ou 
residentes no país da clandestinidade. Hoje não recebe nada, então prefiro 
receber um pouquinho e ter esse pessoal sob controle. Essa é a finalidade da 
legislação da microempresa. Ponto um. E sobre esse aspecto eu até fico muito 
contente, muito lisonjeado pelo discrímen, porque não está comprovado que, 
primeiro, os advogados não são sonegadores, os advogados não vivem na 
clandestinidade, portanto não precisamos tirá-los. E segundo, tem um poder 
aquisitivo, evidentemente, que não precisa dessas coisas. Então, eu acho até uma 
interpretação bastante lisonjeira para os advogados. Agora, vem o segundo 
aspecto que o Direito Econômico... E aí no volume dois, justamente desse direito 
com o Direito Tributário... princípios do Direito Tributário, coordenado pelo 
Roberto Ferraz, lá em Curitiba. No primeiro volume tem esse trabalho do Tércio e 
no segundo volume eu fiz um artigo sobre título: “Tributação, Sonegação e Livre 
Concorrência”, aí eu mostro exatamente que não há livre concorrência enquanto 
tiver uma sonegação desenfreada como nós observamos. Porque como vou 
competir com o meu concorrente que não paga tributos e não paga empregados, 
não registra os empregados? É simplesmente impossível. Então, o maior 
obstáculo a livre concorrência, hoje, é, na minha opinião, a sonegação fiscal. E 
acontece, sempre devido por motivos audiovisuais, eu sito a Alemanha, acontece 
que podemos ficar muito contentes, porque uma estatística de 2005, uma 
estimativa de um instituto muito renomado, lá de Munique, mostrou que a 
sonegação na Alemanha era, naquele ano, de 16 bilhões de euros. O euro está, 
mais ou menos, a R$ 2,30, então é uma soma... No final de 2009, estava aqui o 
Joaquim, e eu perguntei para ele: “Essas estimativas são meio complicadas, 
ninguém contabiliza Caixa 2. Então isso é, mais ou menos, razoável porque é 
muito, 16 bilhões”. Ele falou: “Não é nada razoável, é muito mais”. Muito bem. E 
justamente a finalidade aqui, também, dessa legislação é essa. Agora, vem outros 
aspectos, evidentemente, jurídicos de inclusão, não inclusão, e aí o que a Mara 
falou é da maior relevância. Mas como é possível duas profissões? As duas 
justamente regulamentadas, com registros, com órgãos de controle, etc. Como eu 
vou fazer um discrímen de um, quer dizer, eu incluo os auditores e excluo os 



advogados. Isso, na minha opinião, é inconstitucional. Isso não tem sentido, aí 
precisa rever todo o sistema.  

Sr. Gabriel Quintanilha: Antes de mais nada, bom dia. Acabei de chegar do Rio, 
cheguei um pouco atrasado. É a primeira vez, é uma honra está aqui, para mim, 
estou muito feliz.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Seja bem-vindo. Como é o seu nome?  

Sr. Gabriel Quintanilha: Gabriel Quintanilha. E eu estava debruçado sobre esse 
mesmo assunto há dois dias e tem uma pergunta, na verdade, que ela vem mais 
da essência. O art. 179 fala que o discrímen deve estar previsto em lei. Qual é o 
posicionamento dos senhores no tocante a esse discrímen estar sendo feito pelo 
comitê gestor? Porque, de fato, não é a lei que cria esse discrímen hoje. A lei 
complementar, ela simplesmente se limita a entregar um comitê gestor que não 
tem a capacidade de legislar. Na essência, isso não é uma lei. Então, data 
máxima vênia, qualquer opinião diversa, eu entendo que seria inconstitucional 
como um todo, porque teria que estar no corpo da lei complementar e não no 
próprio comitê gestor, que, na verdade, a última alteração foi, por exemplo, o 
comitê gestor na Resolução n.º 77, de 13 de setembro de 2010, que cria ‘N’ 
possibilidades aqui de exclusão das pessoas jurídicas, enfim, das empresas. E 
eles mantêm, efetivamente até uma linha de raciocínio razoável, falando de 
tabaco, bebidas alcoólicas, refrigerante, etc. e etc. Mas a minha pergunta é: 
comitê gestor regulamentando uma lei complementar, qual o posicionamento dos 
senhores sobre isso?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que eu posso responder aqui 
pela Mesa, antes de passar para o Fernando. Eu vejo essas normas ou resoluções 
do comitê gestor da mesma forma que eu vejo uma instrução normativa da 
Receita Federal. São regras administrativas para aplicação no âmbito das 
repartições, nesse sentido vinculatórios dos funcionários públicos, dos agentes de 
arrecadação, e tem um papel de legislação complementar, pelo art. 100, 
evidentemente nos limites da lei. Então, eu só colocando em tese. Eu até posso 
imaginar que haja, em tese, uma resolução que diga que determinada atividade 
está excluída porque está na lista das exclusões. É uma interpretação. A lei não 
está aí, a lei está lá na lei em sentido material e formal, que é a Lei 
Complementar 123. Então, é possível, sim, acho que está bem colocada a 
questão. É possível que haja um excesso do comitê gestor, da mesma forma que 
nós conhecemos excessos como nós conhecemos excessos também de portarias 
do Ministro, da Receita Federal. Fernando, depois Mara.  

Sr. Fernando Zilveti: A provocação em cima da arbitrariedade do art. 179 é 
interessante porque, de fato, o art. 179 autoriza o legislador complementar, 
autoriza a lei a ser realmente arbitrária, a arbitrá-la. Ele autoriza que ele escolha 
as atividades que ele quer incentivar, e aí não tem diferença se o contador tem 
profissão regulamentada e o advogado também tem, porque profissão 
regulamentada, hoje, no Brasil, todas as profissões quase são regulamentadas. E 
por que não o contador e sim o alfaiate, ou seja, qual a diferença entre um outro 



se ambas tem profissão regulamentada? Agora, aí é questão de saber. Se é uma 
atividade que interpretando aí sistematicamente, como o Miguel disse, então você 
tem que ver o que está em jogo, se é a intervenção do Estado, aí mais no sentido 
de não arrecadar, porque aí eu vejo que, lógico, é uma posição do Prof. Gerd, que 
eu respeito. Mas, dentro da ordem econômica, a teleologia estaria trazer para o 
mercado, para a livre iniciativa e o livre mercado, e permitir que você tenha um 
mercado onde a livre concorrência reine, e aí você precisa ter todo mundo 
pagando imposto, todo mundo trabalhando num sistema que você possa confiar, 
que você vai ter um preço do seu produto com imposto assim como o seu 
concorrente tem. Então essa é a intenção aí do legislador no art. 179, do 
constituinte. O legislador ordinário vai fazer essa discriminação. Se ele faz uma 
discriminação que coloca em risco, de novo, o mercado, mas olhando a 
discriminação do 150 combinada com o 179, ela é arbitrária, mas ela é arbitrária 
dentro dos limites constitucionais. Se ela gera uma distorção sistêmica, aí ela cai. 
Agora, eu não posso considerar que o fato de eu ser um profissional, advogado, e 
ter um profissional do deu lado que é contador, por que é que eu tenho que ter o 
mesmo tratamento dos dois? A não ser que tenha uma restrição aí constitucional 
que impeça essa discriminação.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só uma coisa muito importante, porque realmente 
uma palavra que poucos cabelos levantam. A arbitrariedade... Não há lugar para 
arbitrariedade, quando o que pode haver é discricionariedade, que é outra coisa, 
dentro dos limites constitucionais. Mas arbitrariedade, o comitê gestor pode ser 
arbitrário.  

Sr. Fernando Zilveti: Arbitrariedade, professor, só para responder, não é 
arbitrariedade do arbítrio, porque o árbitro de futebol também arbitra, certo? 
Então, arbitrar significa discriminar. Então o arbítrio normalmente é visto com 
malas olhos. “Ah, o arbítrio é a força”. De fato é, mas você é arbitrário quando 
você discrimina. Não tem como não ser. Quando você fala: “Olha, por que Pedro e 
não Paulo? Porque é Pedro e não Paulo. Então, nesse sentido, respondendo a 
provocação do Ricardo, é da natureza da intervenção da ordem econômica uma 
relativa - então vamos colocar assim, assim ficamos novamente amigos - uma 
relativa arbitrariedade nos limites constitucionais. É que essa palavra é feia, eu 
concordo, mas pode ser discricionariedade, eu não sei se seria a mesma coisa, 
não teria a mesma força da palavra. Mas eu não quero aqui me prender a 
palavras. Quero dizer: “Eu preciso discriminar”, e a discriminação, normalmente, 
tem esse problema.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A questão está exatamente nisso. Ao 
permitir definir, ele permitiu que o legislador passasse a dizer: “Olha, isso é 
microempresa, isso não é microempresa”. Ou, isso que todo mundo sabe que é 
microempresa, porque ela é desse tamanhinho, não tem empregado nenhum, 
mas eles têm uma atividade tal, e então você não é microempresa. Essa é a 
colocação, aí existe uma posição arbitrária nesse sentido, do legislador poder 
escolher ao seu próprio talante e critério. Ou, voltando ao problema do conceito 
do tipo constitucional como você quer, de microempresa. Há uma coisa com 



densidade, a própria palavra, para ser compreendida e o legislador ficar preso a 
isso, submetido a isso.  

Sra. Mara: Eu só queria lembrar aqui, a colocação na Constituição, a posição em 
que ocupam os arts. 150 e o 179. O 150 está localizado nas limitações do poder 
de tributar, então ele é uma garantia constitucional do contribuinte. Então, eu 
não acho que ele pode ser preterido em relação ao 179. O 179 está alocado na 
ordem econômica e financeira, então ele disciplina como essa ordem vai ser 
regulamentada. O 179, ele simplesmente fala que a União, os estados e o Distrito 
Federal e os municípios dispensarão as microempresas e as empresas de 
pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado. Ela não 
está dizendo que ela pode discriminar. Ela está dizendo que, realmente, ela vai 
dizer o que é microempresa e vai, dentro de um critério, que vai ser selecionado 
pela lei. Mas esse critério, eu acho que ele não pode estar além do que diz o art. 
150, por quê? Porque é uma garantia constitucional ao contribuinte justamente 
quanto à tributação. Então, eu acho que a gente precisa ler os artigos aqui e a 
discriminação que foi feita de duas atividades praticamente da mesma categoria, 
não digo nem os advogados, os arquitetos, engenheiros, etc., que todos eles 
desenvolvem prestação de serviço, todos eles têm o mesmo tipo de atividade, 
vamos dizer assim, de empresa, querendo ou não uma atividade simples, ou uma 
atividade empresarial que visa lucro, quer dizer, não vamos entrar nessa 
discussão. São prestadores de serviço. Mas por que então um contador pode e 
todos os outros profissionais regulamentados não podem? Essa é a diferença que 
eu estou querendo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Nós estamos em cima da hora, o 
Luiz Carlos pediu a palavra. Você tinha pedido antes.  

Sr. Luiz Carlos: Só para responder. O 150 é limitação constitucional ao poder de 
tributar. Então, eu não posso realmente discriminar: “Contribuintes, esse eu 
tributo e esse eu não tributo”. Está certo. O 179 é outra coisa. Intervenção no 
domínio econômico diz: “Eu vou criar um incentivo, um favor fiscal para 
determinados contribuintes”. Então, eu não estou discriminando quem eu vou 
tributar e quem não vou tributar. Eu estou discriminando assim, eu não vou 
tributar este aqui, porque eu estou dando um favor fiscal a este. Então ele não 
entra em conflito com o 150, ele não trabalha com o 150 ‘stricto sensu’, ele está 
partindo de um pressuposto à intervenção. A intervenção precisa existir. A 
discriminação não é discriminar assim: “Eu vou tributar Pedro e não vou tributar 
Paulo”. Não. É assim: Eu vou dar um tratamento especial a microempresas, que 
pode ser que Paulo tenha e Pedro não tenha, porque são categorias diferentes, 
são categorias que eu quero discriminar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz, tem que ser rápido.  

Sr. Luiz: Tentar ser bastante rápido. A questão, o que causa estranheza, é 
quando nós vemos o art. 179, ele fala em definir e causa uma ideia de definir o 
conceito, o que a legislação infraconstitucional não faz. Ela não define conceito, 
ela simplesmente relaciona quem faz jus ao privilégio e quem não faz. Agora, 



existe um paralelo, e eu tomei o cuidado de ler o art. 156, da Constituição, 
quando ele fala da definição de serviços sujeitos ao ISS. E o enunciado da 
Constituição é o mesmo, serviços definidos em lei complementar. A lei 
complementar também não define serviços. A lei complementar estabelece uma 
lista de serviços com critério discricionário. E essa discussão do ISS, acho que 
gerou, há época, muito debate doutrinário e muita discussão na jurisprudência. 
E o STF chegou à conclusão de que esse tipo de definição, digamos assim, a 
definição por lista é válida. Então, eu acho que esse mesmo raciocínio caberia, 
seria aplicável em relação às microempresas.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, mas não se esqueça que não pode 
ser incluída na lista do ISS algo que não seja serviço, porque existe um conceito 
natural de serviço. Nós estamos no mesmo ponto que começamos. Existe ou não 
existe um conceito constitucional, leia-se um conceito natural, pré-jurídico de 
microempresa? Você tem 15 segundos.  

Sra. Mara: É um segundo. É só um comentário jocoso. É que a minha 
convivência com os contadores me mostra que hoje, em termos de ISS, as 
grandes sociedades de contadores pagam ISS por faturamento. E as grandes 
sociedades de advogados pagam por cabeça. Então, a disputa entre os dois, quem 
paga mais ou menos, vai continuar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado a todos. Semana que 
vem não precisam comparecer porque é feriado.  

 

 

 

FIM 

Eu, Sane Aquino, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por ACV. 
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