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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Estamos 
com a mesa desfalcada, o Dr. Bianco está em Portugal, o Dr. Schoueri 
está com o problema familiar sem nenhuma novidade, o Gerd não 
temos notícia. No pequeno expediente o Fernando quer fazer uma 
comunicação? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia a todos. Eu queria fazer apenas 
um comunicado, um comentário, acerca de uma questão que tem nos 
preocupado muito e que eu tive a felicidade de ler um artigo do Alberto 
Xavier, todos conhecemos, que tratou da tributação da prestação 
internacional de serviços, em especial de serviços técnicos e de 
assistência técnica. Eu recomendo a leitura desse artigo não só pelo 
fato de ter sido escrito pelo Alberto Xavier, na dialética 235, desculpa, 
eu não mencionei, mas porque ele coloca a questão no ponto que deve, 
ao esclarecer que ele entende na interpretação dos tratados 
internacionais do modelo OCDE sobre serviços técnicos e de assistência 
técnica e ele interpreta inclusive o tratado Brasil/Espanha e o protocolo 
que esclarece os termos do tratado, trazendo aí realmente um 
esclarecimento importante sobre porque que os serviços técnicos que 
não são aqueles passíveis de contrato registrado INPI, ou com 
transferência de tecnologia, devem ser considerados como art. 7 e não 
art. 12, e que mesmo nos tratados internacionais com protocolo o 
protocolo explica o art. 12. Ou seja, explica o que são tratados ou que 
são serviços técnicos de assistência técnica com transferência de 



tecnologia, ou seja, com ‘royalties’, e por consequência, aquilo que não 
está lá, está no art. 7. Enfim, claro, essa é a opinião dele, vocês podem 
perceber, é a minha também, mas eu achei muito importante esse 
artigo porque há ainda entre nós uma série de dúvidas, inclusive em 
função da intervenção um pouco atrapalhada da Receita Federal ao 
tratar do tema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho muito oportuno 
doutor, nós já discutimos isso aqui um tempo atrás, né, houve até uma 
decisão interessante do STJ sobre o assunto, eu acho que talvez 
possamos até pensar na ocasião em que o Alberto esteja aqui em São 
Paulo, ele possa nos brindar aqui com a presença para tratar desse 
assunto. Ele é sempre muito disponível, quem sabe, apesar das 
dificuldades que ele tem pela idade, eu acho que vale a pena a gente 
tentar trazê-lo aqui. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sem dúvida, seria uma ótima ideia, 
convidá-lo, né, para falar um pouco desse assunto que ele é um craque 
nesse assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, autoridade, né? Eu 
também queria, no pequeno expediente alguém tem mais alguma? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu tenho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Acho que uma questão de umas três 
semanas o João trouxe uma questão burocrática do Banco Central, no 
sentido de que quando vai se fazer remessa para o exterior, o Banco 
Central exige o pagamento, não aceita fazer PER/DCOMP, segundo 
entendimento da Receita, o PER/DCOMP pode ser revertido, pode 
ser compensado sem envio. E o fundamento é a lei antiga, né, antes do 
Código Tributário Nacional, a parte que 3162, coisa assim, que falava 
em pagamento e não levou em conta as atualizações que nós tivemos 
nesses últimos 50 anos e por coincidência, acho que foi ontem a Receita 
Federal soltou uma solução de consulta COSIT, número 110/15 em que 
aceita todas as formas, inclusive a compensação para a quitação do 
imposto de renda nas remessas para exterior, de ‘royalties’ etc., 
exatamente declarando que toda aquela legislação que se baseava 
antigamente, só existia uma palavra pagamento, está totalmente 
desatualizada, né? O número dela é 110/15, foi publicado no dia 12 de 
maio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse assunto é 
surpreendente, porque se a minha memória não está enganada, o 
Bianco trouxe uma outra solução de consulta da COSIT recente. Quer 
dizer, eu não sei se você tem o texto inteiro dela? Eles revogaram a 
anterior expressamente? Porque às vezes eles fazem isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A compensação deve observar as 
vedações específicas na lei especificada que além disso prevê a reforma 
da solução de consulta 60/215. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então é interessante hein, é 
muito importante isso. Nós, quando nós discutimos aqui nós 
verificamos que não havia muita base legal para a primeira solução de 
consulta, mas havia uma razão, não é? Qual é a razão? Essa que você 
mencionou, a compensação pode não ser homologada, começa por aí, 
né? Aí não tem mais como impedir ou forçar o pagamento do tributo 
antes da remessa, mas de qualquer forma, essa solução de consulta 
nova é importante. Algum comentário? Eu queria também fazer 
referência no pequeno expediente a uma decisão do STJ num assunto 
que lá no CARF, no velho CARF, né, agora nós vamos ter um futuro 
CARF, não temos CARF presente e temos o velho CARF, então eu estou 
me referindo ao velho CARF. O velho CARF estava uma corrente de 
conselheiros da Fazenda querendo rever o entendimento que está 
estratificado que não cabe a duplicidade de multa isolada e multa 
proporcional, ao argumento de que as decisões que consolidaram a 
jurisprudência, inclusive a súmula lá do CARF, se referiram à lei 9.430 
antes da alteração da lei 11.488, e isso teria alguma significação para 
uma possível alteração, nas decisões que não aplicaram a súmula sobre 
essa perspectiva. Esse recurso especial 1.496.354, do Paraná, é 
decidido dia 7 de março desse ano. Ué, fala a Turma? Creio que é a 
primeira turma aqui pelos ministros, Humberto Martins é primeira ou 
segunda turma? Puxa vida, ninguém sabe? Humberto Martins é o 
relator, mas o importante só essa referência que eu quero fazer, é que 
ele aplicou o princípio da consunção que estava sendo negado lá no 
CARF, e com relação ao art. 44, especificamente, com a redação dada 
pela lei 11.488. Quer dizer, esta é uma decisão importantíssima, 
infelizmente não é de sessão, mas vai ser certamente dar uma resfriada 
na discussão que está sendo levantada lá no CARF. Eu já fiz menção, 
mas quero repetir. 

Orador não Identificado: Foi unânime? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Unânime. Unanimidade. 

Orador não Identificado: É segunda turma, né? 

Orador não Identificado: Eu acho que é segunda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos então à pauta. 
Vamos à pauta. Dr. João Dácio Rolim é o titular do escritório que foi 
objeto do processo que terminou com o acórdão 1803002463 do CARF, 
antigo CARF, e que em relação às sociedades de advogados e para efeito 
de lucro presumido considerou que os reembolsos de despesas e de 
custos integram a receita bruta. Isto previdentemente aumenta a base 
de cálculo do imposto de renda e da CSL sobre o lucro presumido e o 
evidente também de PIS e de COFINS, embora essa decisão não tenha 
sido sobre PIS e COFINS ou não foi? Foi também, PIS/COFINS puxou a 
competência para a primeira sessão. De qualquer forma minha 
observação a vale, né, é uma decisão não da sessão do CARF, 
competente para decidir PIS e COFINS, ela foi para a primeira sessão 
para uma turma especial, não por uma ordinária, em que por razão 



regimental de quando a matéria de imposto de renda, o professor 
jurídico puxa os demais tributos cobrados conjuntamente. Nós, Rolim, 
já discutimos aqui sabendo que você queria vir, mas nós discutimos 
pelo interesse da matéria e estamos ansiosos para ouvir o porquê você 
me disse que tem, alguns detalhes que você pode esclarecer com relação 
ao fato em si e também quanto ao processo. Quando nós discutimos 
essa matéria foi inclusive destacado o tipo ou os tipos, né, foram os 
destacados os tipos de verbas que estavam questionadas, que fizemos 
isso pelo acórdão, não é? E sabemos também que o seu processo não é 
único, existem outros acórdãos relativos ao seu. Pode passar a palavra. 

Sr. João Dácio Rolim: Obrigado, Ricardo. Bom, como o Ricardo já 
falou, já foi discutido esse acórdão aqui, então eu vou fazer talvez, eu 
pensei fazer só um resumo e depois debater novamente. A matéria já é 
bastante conhecida por vocês, reembolso de despesas né, tem sido 
discutida há vários anos em relação ao ISS, o STJ já tem opinião 
formada, até em alguns casos incididos em, como se fala, repetitivo 
excluindo da base de cálculo do ISS o reembolso de despesa. Mas aqui 
então iniciando com o nosso caso, o escritório foi autuado do PIS 
COFINS, imposto de renda e CSL com base no lucro presumido, foi a 
opção legal permitida em função do faturamento anual. E a alíquota de 
PIS/COFINS nesse caso é do três, três e pouco, e quem está no lucro 
real, não é, por opção ou por obrigatoriedade legal, em função do 
faturamento, aí o PIS/COFINS passa a ser alíquota de 9% então, para 
quem está no lucro real aparentemente não teria efeito, porque você 
reconhece a receita, o reembolso, mas reconhece a despesa, a 
contrapartida, então não dá efeito para imposto de renda e contribuição 
social, em contrapartida, o PIS/COFINS fica para 9%, ainda que seja no 
regime não cumulativo, mas créditos para escritório de advocacia 
praticamente é muito pouco, é irrelevante. Então afeta também esse 
entendimento do CARF para quem está no lucro real e não somente 
aqueles que estão no lucro presumido, que me parece, é a maioria dos 
escritórios de advocacias. Então é lógico que dá um efeito no lucro 
presumido aumentando o faturamento de serviço, aumentando a base 
de cálculo do IR e CSL. Foi feito uma fiscalização por amostragem, nós 
pedimos uma perícia que foi reputada desnecessária para comprovar os 
documentos, das 49 solicitadas pela fiscalização, nós apresentamos 32 
cópias de todos os documentos, etc., comprovando o reembolso, a de 
cada um, para que cliente era, etc., e por amostragem o mais relevante 
foi passagem área, quase 25%, quando há esse acompanhamento, o que 
seria aqueles de correspondentes, em outro estado, em outra cidade, 
etc., deu quase 13%, táxi 13%, cursos judiciais 10%, hotel, etc. e tal, aí 
tudo é inferior a 5%. Mas tem telefone, quilometragem, fotocópias, até 
serviço de entrega, INSS sobre acompanhamento, taxas de 
emolumentos, assinatura de jornais, lanches e refeições. Então, foi bem 
detalhado, ônibus, metrô, estacionamento e reembolso de CPMF que 
deu 0,01% de relevância aqui, mas em função do detalhe que foi que o 
escritório propiciou para ter uma prova cabal do reembolso de despesa 
e das respectivas justificativas. Só que a fiscalização partiu: não precisa 
uma perícia total, isso aqui é suficiente; e partiu para o entendimento 



jurídico de que, olha, reembolso de despesas por definição integra base 
de cálculo da prestação de serviço. Então, dizendo lá que o contrato não 
pode se opor à lei tributária, fazendo um raciocínio do conhecido de 
todos aqui bastante ilógico né, a nosso ver e bastante invertido. Então, 
e o voto divergente porque a decisão foi 3 a 3 e prevaleceu o voto de 
qualidade do presidente, 4 a 3 então para o voto de qualidade, teve um 
voto declarado divergente, não sei se foi comentado aqui e que ele, não 
me lembro o nome do conselheiro, mas ele reconheceu que deveria ser 
baixado em diligência e definiu no bolso de despesas, as principais 
despesas arroladas aqui seriam, não poderiam ser consideradas como 
receitas do ponto de vista, receita própria porque é receita de terceiros 
no caso dos respectivos, no caso de acompanhamento do escritório que 
recebe terceirizado, que recebe eventualmente esses honorários de 
acompanhamento. Taxas e emolumentos, custos judiciais, o próprio 
judiciário que é o contribuinte, digamos assim, se fosse cobrar do 
judiciário o PIS/COFINS, o imposto de renda e CSL porque não é receita 
própria. Então esse voto declarado está muito bom, vai prevalecer na 
Câmara superior. Na Câmara superior não há nenhum precedente 
específico do escritório de advocacia, nós fizemos essa pesquisa, 
encontramos já recurso, acórdãos divergentes, um deles de escritório de 
advocacia que foi favorável. Não sei se foi comentado também. Que 
propiciou a divergência. Tem outros acórdãos similares também que nós 
colocamos como, no mínimo, recurso de argumentação para não se 
considerar como receita desses reembolsos de despesa. Então o acórdão 
partiu, olha, não precisa fazer uma perícia exaustiva, essa amostragem 
é mais do que suficiente, e por princípio, qualquer reembolso de 
despesa integra a base de cálculo PIS/COFINS, IR, e CSL. Ponto, tenho 
dito. Sem maiores fundamentações. Então nós encontramos dois 
acórdãos antigos do CARF, aí o velho, velho, velho, velho CARF, antes 
de 2000, que fala em não especificamente do escritório de advocacia, 
etc., mas fala de reembolso de despesa em caso específico, em 
condomínio que seria a base de cálculo só a taxa de administração e 
não aquelas despesas ocorridas pelo condomínio que são receita de 
terceiros, então o condomínio pede um reembolso para o correntista, 
então é um caso muito ilustrativo, não é, do que a própria Câmara do 
superior já entendeu que reembolso de despesa realmente não tem 
sentido algum tributar na receita para efeito desses tributos federais. 
Eu então vou me alongar aqui porque nós temos aqui, o acórdão já foi 
discutido, mas eu queria lembrar os principais argumentos que estão 
sendo colocados, não só que não é receita nova, não é própria, não 
aumenta o patrimônio do contribuinte, no caso do escritório, né, isso é 
reembolso de despesa porque é repassado para terceiros, e não 
representa recomposição patrimonial que são os principais argumentos, 
a jurisprudência do próprio CARF na Câmara superior tem dois casos 
semelhantes, mas nós não sabemos como é que vai a ficar a composição 
da Câmara Superior, vários conselheiros já renunciaram, inclusive 
alguns pertencentes à Câmara superior, então a composição da Câmara 
superior eu não confio nessa jurisprudência passada, vai depender 
da visão do presidente da sessão encarregada de julgar esse caso. Eu 



tenho algumas colocações para fazer que nós fizemos no nosso recurso 
para a Câmara superior, um deles é o artigo, um dos art. 675 e 676 do 
Código Civil que fala do contrato de mandato, e lá, eu quero ler aqui o 
artigo. O art. 676 I, o mandante, que é o contrato de mandado que nós 
recebemos, nós advogados recebemos para atuar no nome do cliente, o 
mandante, dispõe o art. 676, o mandante é obrigado a pagar ao 
mandatário a remuneração ajustada e as despesas da execução do 
mandado. Quer dizer, ainda que o negócio não surta o esperado efeito, 
etc., só o mandatário etc., então aqui esse artigo já faz uma distinção 
entre remuneração e despesa. Quer dizer, isso até do ponto de vista 
contratual poderia ser feita essa distinção, desde que não houvesse 
abuso. Agora, nós temos, mais do que isso, nós temos o dispositivo legal 
específico reconhecendo que a remuneração do advogado, do 
mandatário é distinta das despesas, quer dizer, é uma contradição 
lógica, não é, violando aí o princípio até da natureza das coisas, para 
quem segue esse princípio. O princípio da natureza das coisas, não dá 
para negar que o preto é branco, e o branco é preto, etc. e tal, a não ser 
por ficção. Então, esse artigo já seria, poderia terminar aqui, só que 
para nesse artigo seria mais que o suficiente, lógico que a despesa o 
fisco teria, não, isso aqui é despesa realmente, isso aqui foi reembolso, 
foi repassado para terceiros, simplesmente transitou na contabilidade 
do escritório, etc., então essa comprovação evidentemente pode e deve 
ser feita. Agora, confundir despesa com remuneração, isso realmente é 
uma contradição em termos, não dá, são termos inconfundíveis. Então, 
esse artigo me parece bastante relevante. O estatuto da OAB fala de 
honorários, o acórdão até transcreve lá o art. 22 ou 37, regulamento da 
OAB tal, mas não entra nesse detalhe específico do art. 676 fazendo 
essa distinção claríssima em remuneração e despesa. O que é a 
remuneração? Remuneração é a aquilo que o advogado, que nós, 
pactuamos com o nosso contribuinte, olha eu te cobro a ação pró-
labore, etc., tal, tal, tal e o reembolso das despesas aqui, podendo se 
prever expressamente no contrato quais despesas seriam 
reembolsáveis, seria o custo do cliente. Então, eu teria, além do CPC 30 
que nós também colocamos, o conceito de receita, o CPC 30 é muito 
claro no item 7, que exige para se considerar como receita um aumento 
do patrimônio líquido do titular daquela receita. E o item 8º, o item 8 do 
CPC 30 também trata de quantias cobradas por conta de terceiros, que 
é o reembolso de despesas. Não se inclui como receita. O próprio CPC 
30 traz essa distinção segundo a natureza das coisas. Nós temos, é 
lógico que o fisco ignorou tudo isso, embasou na lei 9.718 que no caso 
de lucro presumido tem uma particularidade também, porque no regime 
cumulativo que está no lucro presumido, a base de cálculo do 
PIS/COFINS é receita de mercadoria e serviço só, não tem aquela 
amplitude da 9618 em outros casos que qualquer outra receita 
relacionada à antiga, bom, agora com base na nova lei, sim, foi 
ampliada, mas na época da autuação não, a base de cálculo para quem 
está no lucro presumido, base de cálculo PIS/COFINS é receita, 
mercadoria de serviços, tem aquela amplitude que foi mencionado no 
judiciário, etc. Então, eu queria mais duas lembranças, que é a decisão 



do STJ e, as decisões do STJ e do Supremo Tribunal Federal, no caso 
do COFINS. Nós temos duas decisões do STJ, uma da primeira turma e 
outra da segunda turma. As duas de 2007. A primeira turma, o Luiz 
Fux foi o relator em que o caso concreto trata especificamente de 
despesa de deslocamentos, viagens, estadia, alimentação. Quer dizer, é 
bem específico, não é? E todas essas verbas foram consideradas como 
reembolsáveis e não integrando a remuneração do contribuinte. É 
788594 MG, Minas Gerais. 

Orador não Identificado: Você pode repetir, por favor? 

Sr. João Dácio Rolim: É 788594 MG. Luiz Fux, o relator, primeira 
turma. E tem um acórdão da segunda turma que o Otávio Noronha foi o 
relator, também bastante favorável com relação à natureza de despesas 
como não integrando o preço do serviço para efeito do ISS. É Resp né? 
Resp 621067 SP, 25 de abril de 2007, dois acórdãos de 2007. E esse 
segundo acórdão, relator o Otávio Noronha, reembolso de despesa, ele 
adota em tese, reembolso de despesa não integra preço de serviço. E 
reembolso depois tais como, aí ele exemplifica no caso concreto: xerox, 
telefonemas, hospedagem e mais algumas despesas. Mas é importante 
me parece também aqui o conceito, quer dizer, o conceito está 
abrangente. Reembolso de despesas por definição não integra base de 
cálculo do ISS, que é um preço de serviço que é a mesma base do 
PIS/COFINS, receita de prestação de serviços. Então, deve ser feita essa 
distinção nítida, claríssima. E tem um caso que foi decidido em 
repetitivo, mas eu queria já passar para o Supremo que foi uma decisão 
em reprodução geral, aí eu gostaria de colocar uma pergunta para, aqui 
para todos nós, para a mesa, para todos os presentes, que eu tenho 
uma posição, mas não, não totalmente firmada ainda. Que é um caso 
do Supremo, relatora ministra Rosa Weber, em que ela analisa a base 
de cálculo do COFINS, conceito de receita. O recurso extraordinário, 
talvez vocês já tenham conhecimento então, depois eu passo o número 
aqui. 

Orador não Identificado: Creio que seja o 606.107. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Das exportações, não é? 

Sr. João Dácio Rolim: É, exatamente. Então é isso mesmo. Então, 
trata do caso específico de ICMS exportação se aquele seria receita para 
efeito de base de cálculo. Então, duas coisas são importantes me parece 
para o nosso caso aqui, primeiro, que tratou conceito de receita e depois 
a repercussão geral. Qual é a extensão, quais são os efeitos jurídicos de 
um caso decidido em repercussão geral? Então, conceito de receita, a 
ministra Rosa foi muito feliz, ela incorpora aquela definição já feita 
pelo STF, sobre receita bruta e que o Luiz Fux no STJ também adotou 
para efeito de ISS, o conceito de receita bruta, o que é receita como 
elemento novo e impositivo literalmente então aqui, receita bruta pode 
ser definida como um ingresso financeiro que se integra no patrimônio, 
na condição de elemento novo e positivo que acrescenta ao patrimônio 
do contribuinte sem reservas ou condições. Isso aqui é o conceito da 



jurisprudência, que ela incorpora e cita também a doutrina, não é, cita 
o Ricardo Mariz, um artigo que você escreveu sobre conceito de receita 
para efeito COFINS, e do Minatel também, não é, o Minatel faz também 
essa distinção entre recomposição de despesa que não, que 
simplesmente recompõem o patrimônio do contribuinte, não 
configurando essa riqueza, essa nova e definitiva que integra o 
patrimônio do contribuinte. Então, aqui outra passagem relevante do 
voto da ministra Rosa Weber, é que ela reitera que se trata de um 
conceito constitucional, receita bruta, cujo conteúdo em que pese seja 
abrangente é delimitado, específico e vinculante, impondo-se ao 
legislador e à administração tributária. Agora, o conceito existe, foi 
definido, acolhido pelo Supremo, o Supremo falou que é vinculante 
também a administração tributária e esse caso foi decidido em 
repercussão geral, então a questão que eu gostaria de colocar é se seria 
possível a partir dessa decisão invocar no CARF da Câmara superior 
aplica-se o art. 65 A. 

Sra. Valdirene: 62. 

Sr. João Dácio Rolim: Meia dois, perdão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi repercussão geral? 

Sr. João Dácio Rolim: Como? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi repercussão geral? 

Sr. João Dácio Rolim: Foi repercussão geral. 

Sra. Valdirene: É outro tributo, mas o conceito vale, né? 

Sr. João Dácio Rolim: Não, não, não, não, não. COFINS, o Supremo 
decidiu COFINS. Base de cálculo da renda bruta COFINS. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A venda de créditos de ICMS, não é? 

Sr. João Dácio Rolim: O caso específico é diferente, a natureza do 
reembolso ali que o contribuinte-- 

Sra. Valdirene: O que faz coisa julgada? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Valdirene, espera um 
pouquinho, porque senão, a gente vai pro inciso-- 

Sr. João Dácio Rolim: Exatamente. Então eu não quero adiantar aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Depois eu te dou a palavra, 
Valdirene. 

Sr. João Dácio Rolim: Mas eu diria o seguinte, se nós tivéssemos num 
país de ‘Common Law’, não teria dúvida alguma que esse presidente 
seria vinculante obrigatório, inclusive para os tribunais administrativos. 
Como a Inglaterra faz, Estados Unidos faz. Quer dizer, administrativos 
aplicam um precedente, último, né, que é valido, não se discute, e como 
se aplica? Fazendo analogia de um caso ou outro. Não, o conceito é 
esse, reembolso de despesa não é tributado porque não integra a receita 



própria do contribuinte, sendo irrelevante qual foi a despesa 
reembolsada específica, importa o conceito. Então aí o jurista 
automaticamente aplica um outro caso semelhante ao caso concreto 
específico cujos fatos são semelhantes e se aplica o princípio extraído do 
precedente que no caso de do Supremo qual que é? O conceito de 
receita bruta e reembolso de despesa. Extraindo de um caso concreto 
esse ‘ruling’, né, esse princípio que é aplicado para todos os outros 
casos. Mas nós não estamos num país de ‘Common Law’. Agora o 
ministro Luiz Fux num seminário, eu falei com ele, ele falou, nosso 
sistema está se aproximando da ‘Common Law’, quando ele estava no 
STJ ainda, agora está no Supremo. Não, nosso sistema... é, exato. Ele 
quis jogar um pouco para a plateia e tal. É lógico que o nosso sistema é 
diferente, e tal, mas nós temos o instituto aqui da repercussão geral. 
Então, qual é o alcance que nós podemos ou devemos dar a casos 
decididos em repercussão geral e a questão que eu gostaria de colocar é 
essa, se a partir desse caso decidido pelo Supremo em repercussão 
geral o próprio CARF estaria obrigado a aplicar esse conceito, até em 
obediência ao art. 62 do regimento, aplicar ainda que o fato específico é 
lógico, é diferente, mas o racional, o princípio é o conceito de receita que 
é vinculante à administração tributária, vinculante para a fiscalização, 
não só para o tribunal administrativo, vinculante para a administração, 
para a fiscalização. E a partir desse conceito, aplicando o conceito de 
receita bruta e reembolso de despesa em princípio não integra a base de 
cálculo da receita de serviço. Ricardo, eu acho que é isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado, foi bem 
claro. Eu vou passar a palavra ao Fernando e a Valdirene, mas queria 
só fazer, se me permite fazer algumas observações preliminares. 
Existem dois outros acórdãos na minha mesa aqui. Os dois são da 
terceira sessão que é a sessão específica de PIS/COFINS, um é o 3803-
003450, não integra o faturamento dos valores recebidos pela pessoa 
jurídica a título de reembolso de despesas financeiras decorrentes dos 
encargos com despesas processuais decorrentes do pagamento de 
custos processuais fotocópias e impressões, nos quais não integram 
objeto social do escritório de advocacia. Foi até mais adiante né, as 
despesas financeiras. O outro é contrário, é o 3401-002806, também 
sobre o escritório de advocacia aqui de São Paulo que considerou que as 
despesas efetuadas com a prestação de serviço quando custeados dos 
seus clientes, ou seja, quando reembolsados, integram a base de 
cálculo como faturamento. O grave é, uma vez que o reembolso é parte 
do preço do serviço contratado. Dr. Rolim já deixou claro, já mostrou 
que até pelo Código Civil não é assim. Me surpreende até que essa 
questão possa ter chegado a esse ponto, porque na verdade a gente tem 
que lembrar que a receita é contraprestação do serviço, e ela é 
contratada especificamente. É claro que se eu disfarçar em reembolso 
de despesa o que é receita, mas aí é uma questão concreta, aí eu estou 
numa situação de simulação, mas não é disso que estamos tratando 
aqui. Então, me surpreende que tenha sido, o assunto chegado a esse 
nível de discórdia. Certo está na minha maneira de ver, o conselheiro 
que você não lembrou o nome, mas eu estou com o acórdão aqui, o 



Fernando Ferreira Castellani, porque ele percebeu claramente que 
dentro daquelas despesas, objetos de discussão, algumas poderiam ser 
despesas realmente reembolsáveis, despesas do cliente, e outras 
despesas da empresa. E aí que o ponto que eu quero chegar aqui para 
nós prosseguirmos, eu vou usar, você mencionou cópia xerox, ela está 
mencionada aqui em outro caso também, vou usar cópia xerox como 
exemplo, vale para tudo, mas vamos pegar cópia xerox para nós 
visualizarmos e raciocinarmos, uma coisa é eu tirar xerox de, vou dar 
exemplos bem claros e não aqueles que também têm os confrontantes, 
os discutíveis, mas eu tiro cópia xerox porque o cliente quer uma cópia 
de determinadas peças, está certo, eu tiro, pago o custo e mando para 
ele, e ele me reembolsa. Outra coisa é, eu estou fazendo um serviço e 
para meu interesse eu xerografo decisões, eu carrego essas decisões 
comigo porque eu vou fazer sustentação oral, ou enfim, eu faço cópias 
como meios para o meu trabalho. Estou querendo aqui fazer uma 
distinção entre despesa do cliente e despesa ou custo do prestador de 
serviço. Outro exemplo bem claro, se eu cobrar honorário de advogado, 
eu paguei honorário de advogado correspondente que no local do 
julgamento trabalha junto comigo, e o cliente me reembolsa porque eu 
que efetuei o pagamento, ele não fez o pagamento direto para o 
advogado, é diferente se eu quiser cobrar como despesa do cliente 
reembolsável, portanto, fora do preço, algum custo de salário ou 
retirada de um advogado do meu escritório que esteja trabalhando ao 
produzir a receita. Há uma diferença entre o encargo que é próprio do 
prestador e que é meio para ou financia um meio para reproduzir o 
trabalho e o encargo que é externo à prestação de serviço propriamente 
dito e que ele simplesmente é um veículo um agente de pagamento, 
pode ser um banco, uma agência de cobrança. Então essas distinções 
que eu queria fazer, e sem entrar nos detalhes do seu caso, mas várias 
verbas dessas, quer dizer, xerox poderia haver essa dúvida. Daí o 
conselheiro Castellani está certo, eu quero fazer uma perícia para saber, 
uma diligência para saber exatamente do que se trata, o que nós 
estamos julgando? Errado está, eu não sei se foi o caso, você não 
mencionou, não sei se foi o caso de algum conselheiro que tenha dito, 
ah não, nenhuma despesa é reembolsável, mais errada ainda é a 
maioria, quer dizer, voto de desempate, porque houve empate, que diz, 
não, tudo é receita. E pelos fundamentos que eu li aqui no outro caso 
que não o seu, que reembolso de despesa é remuneração, quer dizer, é 
brincadeira. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, Rolim, você provocou aí uma 
reflexão muito interessante ao trazer esse tema pra nossa discussão, e o 
que me chamou a atenção nesses teus argumentos em particular, sem 
discordar que nenhum deles, é quando você mencionou a expressão 
natureza das coisas. A natureza das coisas é um modo que o legislador 
por obrigação tem de classificar separando aqueles fatos que ele quer 
ou não quer regular. A natureza das coisas serve por tudo que foi dito 
aqui, não o conceito de receita, mas o tipo de receita. E aqui vou 
procurar aqui nas minhas fichas, tive vários autores que trataram da 
natureza das coisas e, aqueles mais conhecidos entre nós, que é o 



Larenz que fez a metodologia, né, metodologia política não, da ciência 
do direito, o cara, que também falou sobre a tipificação da 
administração, enfim, outro alemão que também, mas foi um juiz que 
trabalhou muito com a natureza das coisas na corte constitucional 
alemã, e ele é uma pessoa que conhece muito direito, inclusive ele é 
conhecido como um tributarista, mas ele é um professor de filosofia do 
direito, estudou filosofia do direito, conhece como poucos filosofia do 
direito, e nessa discussão ele aplica também o que fala os casos mais 
considerados sobre a natureza das coisas aplicado ao direito que é o 
Arthur Kaufmann. Então nessa construção o que se defende? Que 
quando a gente está trabalhando com legislação, utilizando o tipo, há 
uma classificação por meio que eles chamam de descrição dos 
contornos do fato que vai ser classificado. Então essa descrição dos 
contornos é feita de modo impreciso, como a gente está discutindo aqui 
receita, porém as características peculiares deste fato são guiados pela 
natureza das coisas, o que impede a insegurança jurídica, porque a 
natureza das coisas é como você bem disse, não dá ao legislador a 
condição de dizer que preto e branco são as mesmas coisas, mesmo em 
se tratando de tipo, que ao contrário do que se entende quando a gente 
fica com classificações conceituais que se entendem sejam 
necessariamente fechadas, porque por tudo que a gente está discutindo 
receita aqui não é. Então a receita naturalmente é tipo, é tipo receita. 
Só que o tipo receita pressupõe um núcleo duro que é aquilo que 
integra seu patrimônio gerando um acréscimo. Então, esse é um núcleo 
duro, baseado justamente no que você disse natureza das coisas. O 
contorno que seria o alo, o tipo, seria aquilo que é variável justamente 
porque não é possível determinar a priori, são aquelas despesas, são 
aqueles reembolsos de despesas incorridas na prática da advocacia. 
Então, na prática da advocacia nós temos notadamente um ingresso 
que é aquilo que é pago ao profissional pelo exercício da advocacia, que 
é o núcleo duro, que é a receita aí entendida a receita como aquele 
acréscimo decorrente da atividade profissional que não tem aí uma 
definição completa em seus contornos que aí muito bem ressaltou o 
Ricardo da necessidade da você baixar em diligência, para apurar em 
diligência se determinadas, determinados gastos que foram 
reembolsados ou não pelo cliente, reembolsados ou não, podem não ser 
reembolsados, não são. 

Orador não Identificado: Primeiro, previsão contratual e reembolso 
efetivo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente, isso. Outro aspecto que eu 
notei nos seus argumentos. O contrato é importante, mas ele não é 
determinante, porque senão ele se sobreporia à natureza das coisas, o 
que não é possível. Então, a natureza das coisas é o comando, é o 
núcleo duro que não pode ser alterado nem pelo legislador quando ele 
faz a lei, cria uma lei de núcleo impreciso, essa lei não pode prosperar, e 
muito menos pelo intérprete, que não pode dizer que algo que não é 
necessariamente receita pela consideração tipológica de acréscimo é 
receita. Então a imprecisão terminológica que é natural da receita 



porque o que nós conhecemos de receita bruta existe uma imprecisão 
terminológica que é esclarecida no momento em que você faz uma baixa 
em diligência e verifica na contabilidade do escritório de advocacia o que 
são despesas com xerox que efetivamente quais despesas seriam essas. 
Então, vamos pensar assim, despesas com xerox, xerox do processo a 
pedido do cliente. Xerox do escritório para estudo do caso. Honorários. 
Receita, que você está, telefone, telefone, todo telefone é, despesa com 
telefone é considerado receita? Quais despesas poderiam ser 
consideradas ou não? E assim por diante. Então é claro que a natureza 
das coisas é essencial para que nós entendamos assim, não pode 
ampliar o que é ingresso, mas também pelo lado investigativo de uma 
apuração de fiscalização, também não pode ser, olha, nada é receita, 
porque o contrato está dizendo que, é só porque o contrato diz, não 
pode prosperar. 

Sr. João Dácio Rolim: É, uma presunção, porque o cliente também, 
não é? O cliente não aceita qualquer despesa, reembolsar qualquer 
despesa. Pelo menos no nosso caso concreto é assim. Só despesas 
relacionadas ou pedidas. Mas isso faz parte da investigação. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Porque também o cliente pode não 
aceitar nenhum reembolso de despesa que é reembolso de despesa, aí 
você assume como, você fala, ok, não me reembolsa, mas mesmo assim 
não é, pela natureza das coisas não é receita. Ou seja, independente de 
ser reembolsável ou não, porque o cliente pode glosar, aliás o que se faz 
quando você tem despesa e o cliente vai glosando porque não tem 
interesse em pagar, aí o fato dele glosar significa que não é despesa? 
Mas o fato é o seguinte, se é uma investigação, você vai dizer assim, 
esta despesa foi necessária para prestação de serviços? Foram viagens 
para determinada localidade onde se encontra a discussão do feito, 
foram viagens de outra natureza? É preciso esclarecer isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A respeito de viagem, 
pegando o seu gancho, foi discutido que o colega, advogado de uma 
empresa, cliente, ele diz, mas você para prestar o serviço você tem que 
ir à Brasília, você tem que ir para lá, então é uma despesa sua. A minha 
resposta: Não, o meu honorário é o mesmo, a sustentação oral sendo 
feita em São Paulo ou em Brasília. É claro que eu até poderia cobrar um 
adicional de honorário pelo tempo perdido a mais o fato de ser a 
sustentação fora. Ou pegamos um processo judicial em que você, se 
desenrola uma fase aqui em São Paulo que no administrativo tem uma 
fase aqui em São Paulo e uma fase em outras, em Brasília, o judicial 
idem, você pode até dependendo da cidade que você está ter primeira 
instância numa cidade, segunda instância numa outra e a instâncias 
superiores em Brasília. O seu honorário é sempre o mesmo, 
independentemente do local onde você vai agir. Então você vai, se 
desloca para lá porque você tem que se deslocar para lá, não porque o 
seu trabalho exige porque o tribunal está lá. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sem dúvida é renomada. Olha, eu, 
claro o Fernando traz uma visão geral, é claro que a minha colocação é 



sempre mais no sentido prático da coisa, né. Evidentemente que há 
muito tempo se fala que o preço de um serviço ou preço de mercadoria 
não pode ser formado, mas ele pode ser decomposto, e nessa 
decomposição precisa tomar um cuidado, porque claro tudo é 
reembolsável né, você faz o preço do serviço, você tem os seus custos. 
Se você quiser você pode decompor seu custo todo, a diferença que seria 
o seu resultado é uma parcela, não é? E não é isso que a legislação 
busca, ela busca realmente a receita bruta por base da incidência 
desses tributos indiretos que é o PIS e COFINS, e no caso do lucro 
presumido uma presunção. Então é aí que fica essa questão. Eu não 
posso simplesmente mandar uma fatura para um cliente e dizer, olha, 
eu estou reembolsando de vocês salário de empregado que é o custo, 
meu custo, meu custo de encargo, meu custo tal, a xerox, outro dia eu 
até levantei essa questão aqui, é o seguinte, você tem uma máquina de 
xerox no seu escritório você presta um serviço de xerox, não é um 
serviço de advocacia teoricamente, para efeito de PIS/COFINS isso não 
é receita, não é um reembolso de custos, quanto que você tem de custo 
da xerox, não é igual aquele que você tem numa loja embaixo do seu 
prédio que você tem uma notinha pra cada cliente, não transita pelo 
resultado, então é realmente, tem essa distinção referente ao interesse 
do cliente. E assim esse conceito do CPC 30, olha, todos os CPCs são 
hieróglifos, até o Ricardo fala que são hieróglifos escritos de cabeça para 
baixo, né? E é verdade. Esse CPC 30 na verdade ele trata da renda, 
renda é verdade, renda é um acréscimo do seu patrimônio, mas a 
receita nem sempre é, a receita pode ser uma diminuição do seu 
patrimônio, desde que tenha prejuízo com a sua atividade, a sua receita 
não vai gerar um acréscimo no seu patrimônio, ela vai gerar uma 
diminuição, está certo? Então o CPC 30-- 

Orador não Identificado: Mas ela adere definitivamente ao patrimônio. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas vai dizer o seguinte, mas a 
nível patrimônio significa que tem um resultado e não aumenta a 
receita pode não necessariamente aumentar o seu patrimônio, ela pode 
diminuir, e isso não impede a incidência do PIS e da COFINS, e também 
não impede a incidência do imposto de renda, da contribuição social no 
lucro presumido porque seu custo não tem nada a ver com essa 
questão. Nós estamos vendo isso na atividade imobiliária que tem uma 
receita e tem um custo igual. Eu tenho uma preocupação enorme com 
as contingências que a sociedade civil, no caso nós, né, temos sempre 
preocupado com isso e eu tenho visto que nós estamos sempre com 
alguma coisa em cima, né, o ISS, na Previdência Social você precisa ter 
contabilidade mensal para você não ser tributado pelo lucro que você 
distribui como pró-labore, exatamente assim. E o precedente que a 
gente tem basicamente, tudo aquilo que você adquirir inclusive a 
passagem, a passagem infelizmente não dá pra, às vezes não sai em 
nome da companhia, sai no nome do profissional e você tem que, agora, 
as custas judiciais, mesmo o acórdão que foi do outro escritório, foi 
contrário, o próprio relator disse que não se tratava de reembolso de 
custas judiciais, porque as custas judiciais já reconhece o reembolso de 



despesa, desde que, quer dizer, desde que não é assim, mas tudo bem, 
desde que não transite para o resultado, quer dizer, você não lança em 
resultado depois lança ou faz uma receita, se você transitar por conta 
corrente o relator do processo, esse que o Ricardo citou, ele fala 
claramente, acho possível que haja reembolso de recuperação de 
despesa e não se constitua em receita, mas essa não é a situação do 
caso em discussão. A meu ver, para o que valores recebidos a esse 
título não componha a base de cálculo dessas contribuições, devem ser 
de titularidade do contratante do serviço, seja por disposição 
contratual, seja por provisão legal. E que foram pagas pela prestadora 
dessa situação, uma prestadora de serviço e contabilidade os 
pagamentos das despesas em contrapartida têm direitos a receber, não 
exatamente como a gente está falando, tem custo de xerox, reembolsa. 
Então eu acho que no caso que você tem, tem muita coisa disso aqui, 
que é esse caso do, eu posso até falar o nome, é público né, do 
escritório Trench Rossi, que ele está no sujeito ao lucro real, não há 
preocupação com essa questão do imposto de renda, mas há a questão 
da PIS e COFINS que é 9,25%. Eu teria falado do CPC 30, não vai 
ajudar muito, quer dizer, ajuda, mas, e dessa questão da forma de 
contabilização. E eu pergunto a você Rolim, até uma pessoa trouxe o 
problema aqui, falou que consultou o conselheiro e ele disse que a 
prova que você produziu foi robustíssima. Agora, ela foi apresentada 
depois porque aí tem aquela questão da verdade material, que o 
conselho aceita até a data do julgamento você pode apresentar 
documentos. Parece que eles disseram que o documento tinha que ser 
produzido na fase da impugnação e essa foi a razão pela qual teve o 
impedimento, foi isso? 

Sr. João Dácio Rolim: Não, não, não, não, não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu terminei. 

Sr. João Dácio Rolim: Não, foi feita por amostragem. A fiscalização 
pediu-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A pergunta dele é se a 
amostragem então foi feita na impugnação ou numa fase posterior. Aí 
entra numa questão de-- 

Sr. João Dácio Rolim: Foi na fiscalização. Só que foi feito por 
amostragem, não foi feita a prova ampla, nem cabia. Então nós pedimos 
a perícia. Aí foi indeferido porque, por causa do entendimento absurdo 
conceitual, reembolso de despesa integra receita de serviço, então 
aprovar o quê? Perícia para quê? Se a premissa é que o reembolso 
integra a receita de serviço. Tanto é que o voto declarado do Fernando 
aqui e tal, que você mencionou, ele reconhece baixa em diligência, então 
está fazendo sobre a perícia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que com relação ao 
mérito eu acho que já foi mais do que discutido, não há divergência 
nenhuma, só tem um indagação, se o CARF é obrigado a acatar a 
decisão do Supremo, não sei se Valdirene vai tocar nisso, mas fica 



encarregada de tocar, já que você interferiu justamente a esse respeito. 
Só para finalizar então essa parte, Fernando você tem mais alguma 
coisa? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Tomar essa provocação do Brandão, 
porque fica a impressão que a gente está tratando de assunto filosófico 
ou prático quando acho que não é bem isso, a gente está falando assim, 
a forma de interpretar mesmo quando não é, se a gente não considerar 
tío, a gente considerar conceito, tanto faz, a questão da natureza das 
coisas, até tem outro jurista muito renomeado, que é o Tipke, ele fez, 
recomenda-se ao intérprete a adoção da natureza das coisas para 
interpretar leis que de algum modo tenham definições pouco claras ou 
imprecisas, que é o caso, então a gente está tratando de uma definição 
pouco clara ou imprecisa. Porque dizer que receita bruta é uma 
definição clara-- 

Orador não Identificado: É, ficou mais clara a partir do Supremo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas assim, mais ou menos, né? Aquele: 
Sim, não, né? Porque o Supremo, ele não pôs uma pedra e falou assim, 
doravante só se entenda receita bruta aquilo que nós acabamos de 
decidir sobre receita bruta, que aí também vai no sentido que espero a 
Valdirene comente, ou seja, quando o Supremo se posiciona sobre isso, 
ele não está, até pela questão do ‘stare decisis’, que você trouxe do 
direito republicano, anglo saxônico, desculpa, anglo saxônico, não está 
fechando questão e impedindo que se toque neste assunto de alguma 
outra forma ou mesmo que isto não seja rediscutido pelas contas 
administrativas, principalmente quando se trata de definições 
imprecisas, porque senão você estaria, aí você teria o ‘stare decisis 
et non quieta movere’ que é superado, não se fala mais nisso, e mesmo 
no direito anglo saxônico. Ou seja, você pode sim rediscutir, você deve 
rediscutir, porém, nesta preocupação que nós temos de que o Supremo 
tenha esclarecido a questão de receita bruta neste ambiente de 
entender o que é receita bruta e aí tanto faz se é presumida ou real, viu 
Brandão, pelo o que você disse não, ah, quando é presumido pode ser 
qualquer coisa, não, eu não entendi dessa forma, presumido ou real 
indiferente. Não, mas o fato ele não tem influência, nós temos que 
colocar a receita bruta onde está, e aí espancar imprecisões para que a 
gente fique com a segurança jurídica, que eu acho que é a provocação 
da Valdirene. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Valdirene, finalmente 
chegou sua vez. 

Sra. Valdirene: Bom dia. Bom, na verdade a mesa já explorou bastante, 
eu acho que só um comentário adicional aproveitando o gancho do Dr. 
Rolim. Eu acho que a questão da repercussão geral, a repercussão geral 
tem ganhado muita força, a importância do julgamento de repetitivo 
também. E a questão de receita bruta, não só nesse julgamento, há 
outras repercussões gerais que invocam esse conceito. O ideal é que o 
STF tenha uma coerência em adotar o mesmo raciocínio. Agora, o que 



integra o meu ponto de vista, e aí é uma opinião muito pessoal, a 
importância da repercussão geral é criar parâmetro, é criar critério, né, 
pontos de partida, até porque não cabe ao Supremo analisar as provas, 
a situação no caso a caso, e a repercussão geral além disso, ela também 
não só obriga o CARF como as partes também, torna-se em efeito, então 
é como se toda a administração pública tivesse que acatar como uma 
verdade, um ponto de partida. Quanto à influência, como qualquer 
julgado o que transita em julgado? Ele vai transitar em julgado, um 
julgado que transita em julgado. O que faz coisa julgada é a ementa? 
Então até que ponto essa receita, ementa dessa repercussão ela se 
encaixa no caso concreto? Então aí tem que avaliar mesmo e o CARF 
não pode deixar, no mínimo como um ponto de partida num, mas eu 
acho que o que fica aqui é a distinção do que é preço de serviço, e o que 
é despesa. Seja lá linguagem contábil, seja no contrato, pela forma de 
provar isso. Eu trouxe semana passada um assunto até o Brandão, tem 
a ver, a gente está falando de advogado que isso mexeu com a gente, 
mas também o Supremo soltou uma súmula, o Supremo não, o STJ 
soltou uma súmula para a empresa prestadora, porque eu acho que 
tem a ver, eu ainda insisto que tem a ver, sobre ISS, que também é 
preço de serviço, a base de cálculo é o preço de serviço e nós estamos 
falando de advogados, receita versus preço de serviço, não é isso? Nós 
estamos falando na 918 é serviço, não é? E o STJ falou que receita, ele 
distinguiu aí as empresas de agenciamento de mão de obra, não sei se 
vocês tiveram, chegaram a ler. E ali ele distinguiu que quando a 
empresa de agenciamento faz o mero agenciamento, a base de cálculo 
do ISS é a taxa do agenciamento, que é o preço de serviço. Mas quando 
a empresa de agenciamento ela administra os funcionários que, no meu 
ponto de vista, uma análise geral, lógico que eu não estou num caso 
concreto, terceiriza o RH que o valor do salário dos encargos faz parte 
do ISS. Eu acho que também é uma confusão aí, porque ela recebe e 
repassa para os funcionários, porque se o trabalho dela é meramente, 
vamos partir dessa premissa, terceirizar o RH, o preço de serviço é 
esse? Porque que teria que incluir na base? Isso é súmula, isso é 
súmula e decorre de um repetitivo que nos prejudica, se a gente for 
levar também é como se o salário e encargo fosse parte do custo 
também. Então quer dizer, a gente tem dos dois lados, tanto de 
repercussão como repetitivo, conceitos antagônicos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas entrando diretamente 
na questão colocada, foi observado pela Valdirene que a matéria, objeto 
melhor dizendo, na decisão era outro. Qual era objeto? O objeto era-- 

Sra. Valdirene: Crédito de exportação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para julgar, o Supremo teve 
que definir o que é receita no final. A alíquota interferiu muito a questão 
de que sendo de exportação está na imunidade, não incide custo sobre 
receita de exportação. Mas para chegar a isso ele disse o que é receita, o 
que não é receita. O ponto fundamental é, eu penso que a repercussão 
geral ela pode incorporar o fundamento da matéria decidida, quando a 
matéria decidida é dependente deste fundamento, claro. Quer dizer, se 



chegou a decisão sobre crédito de ICMS porque receita é isto. Então, é 
uma manifestação decisória, a parte normativa da sentença, ela 
incorpora o fundamento. Outra situação é durante o voto o relator fazer 
referência ‘obter dictum’ a outras questões, mas é que não são o próprio 
fundamento. Então eu tenho para mim, na minha opinião, respondendo 
a sua pergunta, que o fundamento é carregado para objetos 
possivelmente distintos daqueles que estavam sobre julgamento. O 
Paulo pediu a palavra? Antes disso, desculpa, Paulo, antes disso o 
Brandão. Não, é rapidinho. Eu queria passar para outro assunto porque 
nós estamos já há bastante tempo nesse. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok, só porque realmente ficou a 
questão da repercussão geral. Rolim, mesmo esse acórdão do Supremo 
Tribunal em repercussão geral, ele tratou de conceito de receita 
decorrente das exportações, e isso criou até um problema para as 
demais no caso créditos de ICMS que também estão no ativo e que não 
são decorrentes de exportação, na venda com prejuízo se deduz que se o 
Supremo entendeu que é só as relativas às exportações, que inclusive 
tem até lei sobre o assunto, que estão decorrentes, estão isentas de PIS 
e COFINS, ou imunes de PIS e COFINS, as demais receitas cujo crédito 
está no ativo, mas não decorre de exportações, serão tributadas pelo 
PIS COFINS mesmo com venda com prejuízo, certo? Essa é a 
decorrência dessa interpretação. Mas agora, a seu favor, como foi 
tratado de receitas decorrentes de exportação, e também cuidou da 
avaliação cambial na exportação, e na avaliação cambial de exportação 
foi considerado como receita decorrente de exportação, então estamos 
com problema agora com decreto 8426 sobre essa questão, mas o CARF 
já decidiu que conforme o acórdão do Supremo de repercussão geral 
não há incidência de contribuições sobre as variações cambiais 
decorrentes de exportações, ele está respeitando o acórdão do Supremo 
Tribunal Federal no conceito de receitas decorrentes de exportações. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo. Nós vamos encerrar 
a discussão com a intervenção do Paulo. 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha: Até porque a minha intervenção é 
muito mais compartilhar uma dúvida que me surgiu mesmo. Esse modo 
de pensar esse tipo de problema proposto pelo Zilveti de fazer uma 
distinção entre tipos e conceitos, acaba de me gerar uma grande 
dúvida. É um modelo de pensamento a meu ver muito complexo, cada 
vez que eu leio sobre isso eu tenho mais dúvidas, mas eu acho que é 
importante fazer o seguinte questionamento em relação a essa matéria, 
a esse caso prático especificamente. Existe uma distinção entre um tipo 
e um modo de pensar tipificante, ou a tipificação, pelo menos os 
alemães eles faziam essa distinção. O tipo, ele seria essa noção que não 
define que não põe fins e dá um núcleo de ideias e eu não aplico por 
subsunção e sim por semelhança, e tenho novas características que vão 
se tornando típicas ao longo do tempo ou características que vão 
deixando de ser típicas ao longo do tempo, por exemplo, características 
do que seja receita A distinção entre a nossa discussão que a gente tem 
no Brasil e que eu vejo que na Alemanha é uma distinção muito grande 



é, a gente discute o tempo inteiro aqui se o legislador pode se valer de 
tipos, por exemplo, para definir o fato gerador de um tributo, a base de 
cálculo, seja lá o que for. A discussão lá é outra, o legislador para eles 
pode, isso é indiscutível, o ponto é, até que ponto a administração pode 
tipificar, e tipificar é o contrário do tipo, tipificar para eles é o que 
alguém chama em português de abstração generalizante, é você acaba 
com o tipo, eu vou escolher três ou quatro características e preencheu 
aquelas características não interessa se é típico ou atípico, você está 
dentro agora sim de um conceito ou não. Então, um exemplo dos mais 
antigos, eu acho que é o próprio [ininteligível] que cita isso na década de 
70 lá é, o legislador permitiu deduzir do imposto de renda gastos com 
educação, e aí a administração tributária partiu do seguinte 
pressuposto tipicamente na Alemanha se faz doutorado não é para 
seguir carreira acadêmica, ah não, desculpa, despesas necessárias para 
exercício profissional. A administração tributária disse na Alemanha, 
tipicamente se faz doutorado aqui não é para ser professor, apesar de 
ser um requisito absolutamente inafastável, não é para ser professor, se 
faz por status social e profissional. Esse é o caso típico. Portanto, eu 
considero, isso é tipificar para eles, eu considero que ninguém, eu estou 
generalizando essa abstração e aqui na Alemanha para efeito de 
dedutibilidade eu considero que ninguém pode deduzir a despesa com 
seu doutorado, porque eu considero que a grande maioria não vai fazer 
para ser professor. É o contrário do que se tem no Brasil, quando chega 
aqui a gente vê esse tipo de discussão, a dúvida que me causa é o 
seguinte, a nossa legalidade é muita estrita, eu tenho seríssimas 
dúvidas se o nosso legislador pode se valer de tipos, mas ainda que ele 
tenha se valido de tipos, no limite do limite cabe ao judiciário conceituar 
isso. Então, a partir do momento em que o Supremo vem e quase que 
como administração tributária da Alemanha tipifique, ele elegeu para 
ele, ainda que como fundamento de decidir, e ainda que formalmente 
isso não transite em julgado, porque o Supremo já decidiu que o que 
transita em julgado é a parte de dispositivo do acórdão, mas ainda que 
não transite em julgado, se o intérprete mais concreto desses textos ele 
elegeu uma, duas, cinco, meia dúzia de características que integram 
agora sim aquele conceito, eu tenho muita dificuldade de pensar em 
tipo e a minha pergunta é, será que a gente ainda pode pensar nisso, 
será o que Supremo sim, não conceituou e até que o Supremo venha 
colocar características diferentes nessa definição de receita, será que 
sim, a definição do Supremo não é absolutamente vinculante e seja o 
CARF, seja o próprio poder judiciário não podem deixar de seguir uma 
única característica daquilo? Será que algum órgão judicial pode deixar 
de atender um milímetro dessa definição do Supremo, concordemos 
com ela ou não? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu acho que o 
assunto extravasou o limite de tempo até que nós temos e da questão 
específica. Eu acho que nós temos que recolocá-la num prisma não 
filosófico, mas jurídico não é? Lembrando das limitações que o artigo 
110 e a discriminação de competências trazem para a nossa discussão, 
diferente da Alemanha e de outros países, e lembrando que um tempo 



passado, muito tempo no passado, o ministro Aliomar Baleeiro 
relatando um acórdão sobre IPI, onde se discutia se alguma coisa era 
ou não era produto industrializado, ele disse o que legislador não podia 
desconsiderar a natureza das coisas. Aí evidentemente estava em 
questão o objeto material, ser ou não ser industrializado. E nós estamos 
discutindo aqui de um objeto "imaterial", conceitual, abstrato, receita, 
até que ponto a natureza das coisas tem uma conotação distinta, não é? 
Então eu acho que tudo isso leva, você quer expor, Paulo? Não, não é? 
O Fernando, o Fernando exporá numa próxima pauta. 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha: Na próxima eu posso, na próxima eu 
posso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, não, é, na próxima, né? 
Olha, eu queria, antes de passar o próximo assunto, lembrar que 
amanhã, às 18h, no salão nobre da faculdade vai ser comemorada, 
comemorado o centenário de nascimento do professor Goffredo da Silva 
Telles Junior. Há uma intenção da , de uma parte, não sei se da 
entidade em si, da associação dos antigos alunos de aproveitar o ensejo 
para uma manifestação de caráter político em função do esfacelamento 
da ordem jurídica que nós estamos vivendo no país. E nesse sentido 
será lida a carta aos brasileiros, escrito pelo Goffredo lá nos anos 90. 
Mas eu queria dizer que independentemente desse lado político, a 
homenagem ao centenário de nascimento é uma coisa muito 
significativa para nós todos, de modo que eu não sou nem portador, 
nem autorizado a transmitir o convite, mas eu faço assim mesmo, para 
aqueles que eventualmente ainda não saibam do fato e entendo que 
devam estar presentes. O professor Goffredo, para quem teve a aventura 
de ser aluno dele, como eu fui, é inesquecível, o professor Goffredo era 
um homem que no meu tempo de faculdade, no meu tempo de primeiro 
ano estava passando por um momento muito difícil da sua vida pessoal, 
conjugal e ele chegava muitas vezes, dava aula das oito da manhã, ele 
chegava muitas vezes emocionalmente abalado, fisicamente abalado. 
Ele enfiava a mão no jaquetão dele e tirava uma fichinha, dava uns três 
ou quatro soluços e começava a dar aula e terminava 90% das vezes 
todo mundo de pé aplaudindo. Era realmente um gênio. E era um 
homem que teve uma vida interessante porque na juventude foi 
integralista, mas foi integralista sem deixar de ser um democrata. 
Integralismo tinha um viés direitista, fascista, como quiser dizer, mas 
era um democrata, tanto que a vida dele se caracterizou nos tempos 
mais recentes por defesa intransigente da democracia. Era um homem 
que dizia que o direito é o jus que vem do latim que significa justiça, 
não é? E ele, na cabeça dele o direito de todos esses problemas que nós 
discutimos aqui é antes de tudo justiça. Então, as obras dele são 
maravilhosas, se alguém por acaso ainda não leu, deve ler o direito 
quântico, que é uma demonstração da sua cultura e especialmente da 
sua inteligência, ele foi capaz de explicar para nós que não somos 
físicos de uma maneira claríssima a teoria da relatividade, analisa o 
nascimento do universo, a evolução física do universo para chegar às 
sociedades humanas e aí transpõe tudo aquilo que a ciência descobriu 



na física para as relações humanas em sociedade. De modo que é um 
livro também maravilhoso, tem muito pouco de direito e muito de 
cultura. Eu sou um admirador e um agradecido por ter sido aluno dele, 
de modo que eu faço questão de fazer referência aqui na nossa mesa ao 
centenário e convocar aqueles que puderem ir à reunião de amanhã que 
participe. Eu, infelizmente não vou estar em São Paulo, senão iria, 
apesar de ser sexta-feira e seis horas da tarde. Aliás, uma salva de 
palmas para o professor. 

[aplausos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Seis horas, 18h. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Ricardo foi aluno do professor Goffredo 
numa fase delicada do ponto de vista emocional, e tanto que 
conhecemos o professor Goffredo lembramos disso. E aí a gente estava 
lembrando, Ricardo, que meu sogro foi aluno dele também, só que 
numa outra fase, na fase que ele conheceu a mulher dele, que levantou, 
a Maria Eugênia, que levantou o homem, fez com que ele não só 
endireitasse a espinha, como endireitasse a alma, não é? E essa, a 
Maria Eugênia, enfim, foi a colega de classe do Sérjão, o Sérgio Rezende 
Barros, meu sogro, então a gente, eu que fui aluno na última turma, 
acho que, do professor Goffredo, peguei ele nessa fase da carta aos 
brasileiros, numa fase da vida dele que ele estava realmente muito bem, 
terminando a carreira dele como docente, mas uma unanimidade na 
faculdade, um pessoa fora de série, que realmente é uma, é muito 
bacana lembrar, relembrar de um professor como Goffredo e ver que 
ele, como todo ser humano tem seus altos e baixos, mas a cabeça fica 
firme, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou, eu acho que a 
figura dele é uma figura tão ímpar que eu vou contar duas indiscrições 
aqui, mas que revelam a força de caráter dele e a determinação dele. O 
Goffredo sempre foi gago, né, ele dava aula às vezes quando ele ficava, 
não nervoso, quando ele se empolgava ele dava uma gaguejadinha, né? 
Mas na juventude, na infância ele era muito gago, e como não havia 
recursos na medicina na época, alguém disse para ele que o jeito de 
curar a gaguice era ler em voz alta com pedrinha embaixo da língua. E o 
Goffredo lia horas com pedrinha embaixo da língua. Isso mostra a força 
de vontade do indivíduo para superar uma deficiência que era presente 
de Deus, né? A outra indiscrição, mais grave, nessa fase terrível que ele 
estava vivendo, ele começou a beber, e varava a noite às vezes bebendo. 
Nós que éramos alunos às vezes notávamos que ele tinha vindo com a 
roupa da véspera, tinha dado na véspera, ele dava aula quatro vezes por 
semana, então às vezes ele dava aula no dia seguinte com a roupa da 
véspera. Uma das vezes ele estava caído no viaduto do chá e ele foi 
carregado por um amigo meu, meu colega, Paulo Rui Camargo e um 
outro colega cujo nome não me lembro, pegaram o Goffredo por baixo 
do braço, levaram o Goffredo, subiram, naquele tempo todas as salas 
tinham [ininteligível], era mais alta, e subiram, sentaram o Goffredo. 
Goffredo deu lá umas balançadas, olhou para a turma, deu um 



sorrisinho, puxou a fichinha, três ou quatro soluços e pau, deu uma 
aula magnífica. Gênio, realmente. O cara é capaz de superar os limites 
mais difíceis, de forma que a nossa salva de palmas foi realmente muito 
pouco para ele. 

Orador não Identificado: Se for beber não dê aula. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, se for beber dê aula. 

[risos]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso contar mais uma indiscrição? 
Então eu vou contar mais uma. Você sabe que o aluno da São 
Francisco, assim como qualquer aluno, tem o quê de espírito de porco, 
né? E eu advoguei para a família do Goffredo, e uma vez eu contei o que 
a gente aprontava com ele. No primeiro ano da faculdade ele já estava 
terminando, estava para se aposentar, e ele dava aquelas aulas dele 
fantásticas, e às vezes o aluno, o calouro principalmente, o calouro nem 
pode ser amigo, né, diz a lenda, né? Então o calouro é o bicho diferente. 
Então a gente não aplaudia ele. Aí ele falava: Ah, então eu acho que 
vocês não entenderam o ponto. Aí voltava na aula seguinte e aí ele 
falava: Então vou repetir o ponto. Aí a gente pegou a manha e todo 
mundo aplaudia. Aí para evitar que tivesse aplaudia pouco e tal, a gente 
voltava, o bedel falava assim, vocês não aplaudiram direito, aí a gente 
aplaudia mais ainda, né? Aí ele saia ovacionado da aula, não que ele 
não merecesse, mas é o que aluno é espírito de porco. Aí depois um dia 
conversando com ele eu falei, professor, deixa eu contar uma coisa para 
o senhor, é para ficar em paz, né, porque eu era um daqueles que 
aplaudia efusivamente, para o senhor não repetir o ponto. Eu sabia 
disso, ele falou. 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, é a nossa faculdade, 
né? Nós temos outros assuntos na pauta, Paulo Vítor, Marta, Marta 
Leão está presente. O Paulo colocou esse assunto e já nos expôs 
brilhantemente, mas ele deixou claro que ele gostaria de debater com o 
Schoueri, né? O Schoueri hoje como eu mencionei não pôde vir e eu 
acredito que a semana que vem ele também não estará em São Paulo, 
ele irá viajar. Esse assunto é muito importante, nós vamos prosseguir. 
Marta, por favor, fale alguma coisa sobre ele, seu vínculo com o tema, 
tanto quanto o Paulo já expôs, é um esquenta para a semana que vem. 
Se você tiver de acordo, se você fizer questão da presença do Schoueri-- 

Sr. Paulo Vítor: Semana que vem eu também não vou estou estar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então a Marta vai também 
estar presente, lá nos organizamos com a presença do Schoueri mais 
para frente. 

Sra. Marta: Bom, então vou fazer só alguns comentários. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você tem cinco minutos, 
desculpa. 



Sra. Marta: O tema então seria o da extra fiscalidade, eu acho que o 
tema colocado pelo Paulo Vítor é um tema que a gente tem discutido 
muito nas aulas lá na USP também, o professor Schoueri está dando 
uma disciplina sobre extrafiscalidade e briga comigo todas as aulas 
porque eu não concordo com ele, então, assim. É o lado bom, né? E 
com o meu livro, que foi minha dissertação de mestrado foi sobre isso, 
que saiu agora pelo IBDT, então ele está pegando ainda mais no meu pé 
porque agora a versão está publicada, e o que a gente não concorda, 
enfim, eu nem sei se o Paulo Vítor também concorda com o professor 
Schoueri nesse ponto, mas o que tem gerado maior tipo de discórdia 
nesse sentido é a questão da identificação de uma finalidade nessas 
normas tributárias extrasfiscais, se elas poderiam ou não ser 
identificadas a partir de uma finalidade, ou se eu só poderia identificá-
las a partir de efeitos extrafiscais, enfim, esse tem sido o ponto de 
discórdia mais presente, enfim, entre o que eu penso pelo menos e o 
que o professor Schoueri tem defendido agora. A meu ver, me parece 
que é sim possível identificar uma finalidade objetivada na lei, não uma 
finalidade do intérprete histórico, enfim, do legislador histórico, mas 
uma finalidade objetivada na lei que precisa ser controlada e que se eu 
não identificar essa finalidade, se eu olhar para esse tipo de norma 
somente a partir dos efeitos que ela gera, eu tenho uma perda de 
controle sobre ela. Não quer dizer que eu não vou controlar os efeitos, 
eu vou exatamente controlar em dois momentos diferentes, eu vou tanto 
controlar minha identificação nessa finalidade para verificar se o 
critério adotado é compatível com ela, é proporcional à promoção dessa 
finalidade e se essa finalidade é legítima dentro do sistema 
constitucional brasileiro, como também em um segundo momento eu 
vou controlar os efeitos desse tipo de norma, se ela de fato se mostrou 
apta, compatível a gerar os efeitos que eram visados por essa finalidade 
anterior. Então, o que a gente tem discutido muito e que o professor 
Schoueri tem batido muito em mim, é que para ele, sim, ele bate 
mesmo, né? É, normal. 

Orador não Identificado: É que você falando assim, parece até 
agressão física. 

[risos]. 

Sra. Marta: Quase, nas últimas aulas ele tem levantado da cadeira, né? 
Na última aula ele levantou da cadeira, ele fica realmente muito 
indignado comigo, mas enfim, eu estou aprendendo, porque ele ainda 
não me convenceu do contrário e eu realmente não estou convencida 
ainda de que eu não tenho como controlar essa finalidade. O professor 
Schoueri diz: “Olha, tudo bem, tu quer fazer essa classificação pela 
finalidade, mas essa classificação é inútil”. Não é inútil para mim 
porque eu acho que se eu olhar só para os efeitos eu vou ter uma perda 
de controle e o que me mais me incomoda nas normas tributárias 
extrafiscais é exatamente a falta de controle que existe sobre elas. 
Assim, o judiciário muitas vezes lava as mãos, entende que quando eu 
tenho uma finalidade extrafiscal que justifica aquela norma, eu teria 
praticamente um cheque em branco na mão do legislador e essa decisão 



seria uma decisão política que não deveria ser apta à controle por parte 
do judiciário e é exatamente isso que me incomoda. Então, adiantando 
o assunto, desculpa, foi só para-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aplica a lei do Maria da Penha. 

[risos]. 

Sra. Marta: Eu estou quase levantando isso porque, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se você conseguir controlar 
a irritação dele já é grande coisa, viu. 

Sra. Marta: Eu acho que eu irrito mais ainda, eu não sei o que eu estou 
fazendo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você não vai conseguir. Eu 
conheço o Schoueri, nós debatemos aqui a não sei quantos anos, é 
vocação dele contrariar.  

O Fernando pediu para falar uma frase. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu tendo a concordar com você. 

Sra. Marta: Obrigada. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E por isso, vai a segunda frase, apanhei 
muito do Schoueri e do Humberto. 

Sra. Marta: Do Humberto? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Porque ele tinha uma aversão, para você 
ver que a gente está solidário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós não sabemos 
qual concorda com o Schoueri, mas tem grandes discordâncias com ele. 
Pessoal, nós vamos encerrar a reunião, muito obrigado. Eu acho que foi 
muito interessante os debates. Na próxima Mesa eu vou colocar, há um 
assunto do Luís Alexandre, há dois assuntos de mesa que são, estão em 
abertos, mas eu vou colocar um deles em debate, porque ele ainda não 
conseguiu encerrar que é a questão da receita financeira. Está aí o 
Emanuel ou saiu? Emanuel você que está estudando muito isso, você 
está escalado para defender, acredito, que não pode haver aumento da 
alíquota. Me parece que esse é o seu ponto de vista. Eu vou chamar 
aqui, se for possível o Natanael, porque o Natanael andou 
circularizando pela internet para as advocacias, clientes, que não tem o 
que fazer, que é legal e que é discussão. Então, é uma espécie de um 
debatezinho. 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha:: Posso fazer um paliativo? Eu me 
interessei muito pelo tema, estou escrevendo um artigo sobre isso, 
gostaria muito de assistir e de participar, só que semana que vem, 
quinta-feira eu vou estar viajando, se pudesse colocar na outra semana 
eu gostaria muito de assistir. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acontece que na outra 
semana quem está viajando sou eu e eu também gostaria de participar. 

[risos]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você dançou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu dancei. Mas o Emanuel 
conhece os pontos que eu estou questionando, o professor Schoueri, ele 
fechou a questão. Ele entende que é inconstitucional, que 
independentemente de discutir a questão da delegação de competência 
por decreto não se pode aumentar tributo. Ponto final. A minha dúvida 
é, mas onde fica, eu sei que é só uma maneira enviesada de contestar, 
vai chegar ao mesmo resultado, onde fica a revogação do decreto que 
estabeleceu a alíquota zero porque o Presidente da República detém 
competência para editar decretos que tenha fiel regulamentação da lei, 
e evidentemente para revogados. Então, a revogação subsiste pura e 
simples por si ou a proibição, ou melhor, está certo, a proibição de 
aumento de alíquota por decreto envolve no caso a proibição da 
revogação do decreto anterior, embora, aí nós retornamos a discussão 
inicial, da condicionalidade da delegação. Esses são os pontos que eu 
realmente não vou, eu pessoalmente não vou patrocinar nenhuma ação, 
pode ser que meu escritório vá patrocinar, mas eu não vou me envolver, 
mas em discussão jurídica não consegui ainda chegar a uma conclusão. 
Separei alguns acórdãos mencionados inclusive pelo Natanael, pelo 
escritório do Natanael sobre decisões do Supremo e do STJ, a respeito 
de casos semelhantes, aonde a questão de delegação está envolvida e 
você mencionou ontem, pelo menos ontem, uma recente decisão do 
Supremo Tribunal Federal pleno não admitindo a delegação, não 
admitindo, não é? Não admitindo a delegação. De forma que realmente 
a questão merece ser discutida. Pois não. 

Orador não Identificado: Você tem o número desse acórdão? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Infelizmente não, mas a 
semana que vem ele será trazido. A questão então, não sei, eu acho que 
o Paulo Vítor tem que participar dessa discussão, eu abro mão da 
minha participação, eu sei que o, também o Schoueri não vai estar aqui 
a semana que vem, então essa questão fica para a próxima e a de vocês, 
com o Schoueri ou sem o Schoueri? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Com o Schoueri, né? Não tem graça, 
não tem graça. 

Sra. Marta: Tem que ser divertido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com o Schoueri. Então, 
solicito assuntos para a pauta se quiserem, está na pauta conceitos e 
tipos, natureza jurídica, Fernando e Paulo Vítor. Teoria das coisas, 
quero dizer. E o assunto do Luís Alexandre que saiu há pouco do 
informativo 1565. Muito obrigado pela presença. 
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