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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. O 
professor Schoueri está ausente, estamos praticamente com a Mesa 
completa, com exclusão do professor Schoueri. Queria comunicar, acho 
que é de conhecimento geral, mas é importante fazer referência que o 
Dr., doutor oficialmente, Luís Flávio Neto conquistou a semana passada 
o título de doutor, na USP, com louvor. Parabéns, Luís. Para nós é uma 
grande satisfação, um conselheiro nosso ter ascendido a essa posição. 
Queria comunicar a realização em 25 a 28 de junho, em Gramado, do 
14º Congresso de Direito Tributário em questão, da Fundação Escola 
Superior de Direito Tributário, com uma temática bastante ampla, como 
sempre acontece nesse evento, com a participação de vários 
palestrantes de diversas localidades do Brasil. De forma que é um 
congresso para o qual nós inclusive damos a nossa colaboração, o 
nosso apoio científico. Fica comunicado, e eu gosto de comparecer a 
esse congresso e recomendo que compareçam, porque que só tem 
razões para estar lá. O congresso é muito bom, a cidade é maravilhosa, 
como todos sabem, e a realização é excelente mesmo. Agradecer ao 
professor Renato Lopes Becho, que nos enviou a 3ª edição do seu Lições 
de Direito Tributário, editora Saraiva, obra conhecida, está na sua 3ª 
edição. Também o professor Ives Gandra da Silva Martins que nos 
enviou os seus volumes um e dois do Tratado de Direito Tributário, da 



editora Saraiva também, ambos dedicados ao Instituto, autografados, 
não é, e com participação, é uma coletânea com a participação de vários 
autores. Estão à disposição na nossa biblioteca. Alguma comunicação 
mais? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Eu recebi o comunicado do 
Tribunal de Justiça que a Fazenda, que tinha sido depositado a última 
parcela de um processo, a 10ª parcela daquele processo antigo de R$ 
500 mil reais para o meu cliente. E aí, claro, aí o juiz pediu para 
falarem, eu e a Fazenda. Pediu levantamento, passado um tempo a 
Fazenda veio dizendo que eu não tinha direito a levantar e pelo 
contrário, estava devendo R$ 1,2 milhões, porque a Fazenda pagou 
juros naquele período lá. E só isso, está bom. Como eu aleguei a 
questão do 62 está suspenso. E só a decisão do Supremo Tribunal 
Federal, não, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a Emenda 
Constitucional 62, tem um item que fala da atualização dos créditos-- 

Sr. Alexandre: Tributários. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente. E para os tributários é o 
mesmo índice que é utilizado para cobrança dos créditos tributários da 
Fazenda. Agora, aqui em São Paulo a Fazenda lançou um juro e fala 
que a atualização de 3% ao mês. Eu não sei se eles vão pagar, mas de 
qualquer maneira, a decisão do Supremo para os outros créditos civis é 
um tipo, para os créditos tributários é o mesmo índice utilizado pela 
Fazenda. 

Sr. Alexandre: Você vai ganhar, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, todos nós vamos ganhar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então vamos à Pauta. 
Comunicando antes que o assunto que nós discutimos a semana 
passada relativo ao aumento da alíquota de PIS/Cofins sobre receitas 
financeiras, acho que foi uma discussão muito proveitosa. Uma colega, 
eu não sei se está presente hoje, quis introduzir na discussão o 
problema de crédito, que nós deixamos para analisar juntamente com o 
tema que o Fernando Zilveti vai expor, mas após a reunião eu andei 
pensando no assunto e realmente você trouxe um ponto importante que 
acabou não sendo discutido, que a norma do art. 27 da Lei 10.865 que 
autoriza o poder Executivo a reduzir e reconstituir a alíquota das 
receitas financeiras no regime não cumulativo, ao mesmo tempo 
revogou o crédito das receitas financeiras. Então, esse é um adendo a 
mais que nós não discutimos realmente a semana passada, mas que 
dentro da discussão que eventualmente foi travada tem um papel 
importante, realmente. Eu digo que foi travada perante o judiciário. E 
eu só estou mencionando isso inclusive porque como foi sugerido, eu 
conversei com o professor Humberto Ávila e ele se prontificou a vir 
discutir o tema conosco, aliás, discutir também o outro tema da semana 
passada. Ficou de marcar a data porque ele ainda está itinerante entre 
São Paulo e Porto Alegre, então precisa ser uma quinta-feira em que ele 
esteja disponível, que normalmente ele não está. Então... mas ele estará 



aqui antes do fim de abril, se Deus quiser. Então vamos ao primeiro 
assunto, Fernando Zilveti, regimes não cumulativos. Lembrando que 
isto surgiu em discussão no debate anterior, que tratamos mais 
especificamente de PIS e Cofins, mas que se espraiou para os limites 
que o legislador ordinário tem ou não tem para regular a matéria. E 
evidentemente com uma comparação entre PIS e Cofins e demais 
tributos, inclusive no campo residual. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, bom dia a todos. A ideia de a gente 
discutir a não cumulatividade surgiu de um dos debates, como o 
Ricardo disse, e a provocação de saber se o legislador ordinário ou 
mesmo na Receita Federal pode delimitar os contornos da não 
cumulatividade, pode dizer o que é e o que não é cumulatividade. Sim, 
claro, antecipar o debate e dizer da posição predominante da Mesa, 
procurei colocar um pouco esquematicamente o debate em torno do que 
a gente considera a cumulatividade ou não cumulatividade em termos 
de imposto. Então lembrando que a cumulatividade ou não 
cumulatividade foi discutida muito em razão de imposto sobre 
consumo. Então só posicionar isso, que a não cumulatividade no 
imposto de consumo foi uma posição, uma provocação feita por um 
empresário alemão chamado Von Siemens, que debateu o assunto e 
provocou o assunto na Alemanha dizendo que o imposto cumulativo 
tinha um caráter predatório à produção, então a provocação dele foi que 
na produção a cumulatividade gerava um efeito que atrapalhava a 
atividade empresarial, investimento, o empreendedorismo na visão dele 
olhando a produção, especificamente a produção industrial. E ele vai 
ver por que esse debate se concentrou na produção industrial naquela 
época. Claro que isto tem um debate na doutrina que se nasceu 
realmente na Alemanha ou se nasceu na França ou até tem 
teóricos americanos que dizem que a não cumulatividade é mais 
americana do que a torta de maçã, usando essa expressão, ‘apple pie’, 
prato tipicamente americano, eu... Poderia ser ‘cheesecake’, mas, enfim, 
eu acho que quem começou esse debate não era muito firme em 
gastronomia, mas... Poderia ser ‘cheese burger’, ‘French fries’ alguma 
coisa assim, mas o fato é que tem um artigo que diz justamente o que... 
A não cumulatividade é um tema tão caro aos americanos quanto o 
‘Apple pie’, que é tão antigo. E quem trouxe essa questão foi o Oliver 
Oldman, que é um professor que escreveu um artigo em homenagem ao 
Rui Barbosa Nogueira, a gente está falando dele hoje, né, e um 
professor bastante preocupado com as questões brasileiras. E falando 
em questões brasileiras, esse assunto da não cumulatividade veio por 
um professor para o Brasil, um professor da... se não me engano, da 
Universidade de Columbia. Então, esse professor chamado Carl Shoup, 
da Universidade de Columbia, andou visitando a gente, e ao nos visitar 
ele ficou surpreso com o nosso sistema tributário inexistente na época, 
dito isso por Rubens Gomes de Sousa, então não sou que estou 
criticando o sistema, o próprio Rubens diz, nós não temos um sistema 
até a Emenda Constitucional nº 18, né, e ele dizia assim, nessa visita 
do Carl Shoup, ele ficou surpreso que a gente tinha vários impostos, 
vários impostos sobre consumo e todos eles sobrepostos, todos eles 



cumulativos. E aí ele disse, “Por que vocês não adotam o imposto não 
cumulativo do sistema francês?”. E aquela coisa que a gente dá opinião 
sobre a casa alheia, né, só que a gente esquece que a nossa casa está 
bagunçada, né? Ele não disse como é o imposto sobre o consumo 
americano, e não disse como é o imposto sobre consumo americano em 
relação a não cumulatividade, que justamente é cumulativo, mas ele fez 
uma crítica e com base nisso começou um movimento bastante firme de 
adoção da não cumulatividade para o nosso sistema brasileiro. Muito 
bem, então nesse debate para ver o ICMS, na época era ICM, mas 
dentro do ICM que começou numa dupla incidência, então já começou 
mal o ICM, começou municipal e estadual, e depois temos um artigo do 
Baleeiro na revista do Direito Tributário, na revista do Direito 
Administrativo, ele critica veementemente essa barbeiragem de colocar 
um ICM municipal e estadual que rapidamente foi corrigido, ainda em 
1966. Então o nosso histórico de não cumulatividade para o imposto 
sobre consumo é de 66, mas ainda, antes de 66, o nosso... Existia certa, 
uma preocupação já no Brasil, e quando a gente fala de preocupação é 
de Ulhôa Canto, de Baleeiro, Rubens Gomes de Sousa, sobre não 
cumulatividade. E lembrando que, já estou aqui, estou aqui com ouvido 
de tuberculoso, que a não cumulatividade existia antes de 66 e já 
existia constitucionalmente para o IPI. Mas eu quero dizer, o debate de 
não cumulatividade a partir de 66 foi focado no ICM. Porque se 
entendia que o ICM seria o imposto não cumulativo. Né? Essa foi a 
posição, por isso que eu coloquei dessa forma, muito bem lembrado 
aqui pelo meu ponto não eletrônico, a questão de que já existia antes. 
Tanto existia antes que o debate sobre a força da não cumulatividade 
constitucional já era presente no nosso ordenamento jurídico brasileiro. 
E aí, claro, essa questão ganha força e ganha força para saber se o 
sistema tributário, que eu fiz essa colocação, sistema a partir da 
Emenda Constitucional de 66, o sistema era desenhado para não 
cumulatividade e se essa não cumulatividade era um mecanismo, como 
até a gente debateu aqui, uma provocação da Mesa, se é um simples 
mecanismo de imposto, assim como a progressividade, ou se é uma 
exigência da justiça fiscal, e aí novamente a questão doutrinária da não 
cumulatividade. E o debate sobre a não cumulatividade já para o 
imposto sobre produtos especializados e o próprio imposto de renda que 
existia antes de 66 dizia o seguinte, nós temos três tipos de não 
cumulatividade: uma não cumulatividade sobre o imposto sobre 
consumo, então é o que a gente está falando; uma não cumulatividade 
do imposto de renda, então, e uma não cumulatividade de imposto 
sobre produção. Então seriam os três tipos de não cumulatividade, 
justamente para não gerar uma tributação sobre a riqueza que não é 
nova, então o debate tanto estrangeiro, quanto no Brasil, aceita não 
cumulatividade, não é de mecanismo, é de justiça fiscal, então é um 
princípio lógico, ele trabalha com a ideia de capacidade contributiva e 
igualdade na tributação. Então ele afasta, afasta essa questão, não é 
uma... é um mero mecanismo de política fiscal, afasta essa teoria que é 
econômica, que é definida por ninguém menos que Musgrave, que o 
imposto sobre consumo, ele é naturalmente cumulativo e a técnica de 



não cumulatividade é meramente financeira e econômica, de natureza 
econômica. Se for de natureza econômica, está dentro do poder 
discricionário do agente política fiscal determinar o que é e o que não é 
cumulatividade dentro desta questão mecânica de retirar a incidência 
daquilo que por política fiscal se entende que não deva entrar na 
mecânica do cálculo do imposto, que não seja então, o princípio seria 
apenas uma regra, não regra de competência, mas uma regra de 
aplicação para o legislador ordinário. Claro que isso, já colocando um 
pouco a opinião, não é uma opinião dominante da doutrina, 
principalmente quando a gente fala sobre aplicação de princípios 
constitucionais. E aí na questão de aplicações de princípios 
constitucionais vem a questão brasileira, em especial se a não 
cumulatividade é uma norma constitucional, citando o José Afonso da 
Silva, que faz uma... Como é que eu posso dizer? Doutrina de aplicação 
de normas constitucionais sobre duas vertentes, né, ele considera que a 
gente teria uma norma de eficácia plena e uma norma de eficácia 
contida ou limitada. A limitada, contida ou limitada depende de 
regulamentação, e a eficácia plena não depende de regulamentação. 
Então aí a gente posiciona no nosso sistema constitucional de não 
cumulatividade que não é geral, ou seja, não é um exemplo que a gente 
possa generalizar no Direito Tributário, porque é uma característica 
brasileira, a constitucionalização da não cumulatividade, outros 
sistemas não têm isso, o sistema alemão não tem isso, não é 
constitucional, embora o princípio da igualdade oriente a não 
cumulatividade de modo geral, mas é uma orientação segundo a 
igualdade que é a, vamos dizer, a estrutura constitucional tributária 
alemã. No Brasil não, já temos essa estrutura constitucional rígida que 
tem uma previsão de não cumulatividade, então, olhando agora esta 
estrutura rígida, faz sentido a forma de interpretação das normas 
constitucionais da doutrina de José Afonso da Silva, que aí entende que 
você teria a eficácia plena e a eficácia limitada. E naturalmente, nós 
estamos tratando, aí já é um pouco, colocando um pouco a posição 
minha, nós estamos falando de uma norma de eficácia plena. Se ela é 
uma norma de eficácia plena, qual seria aí a condição do legislador de 
determinar o que é e o que não é cumulatividade? Lembrando que no 
caso específico agora do PIS/Cofins, estou falando aqui, puxando um 
pouquinho do PIS/Cofins para a gente já também encaminhar o debate, 
né, nós temos uma regra constitucional clara, né, o art. 195, § 12, que 
dá ao legislador ordinário o poder de definir setores da economia para 
os quais as contribuições incidentes serão não cumulativas. E aí vem a 
problemática de dizer, olha, a não cumulatividade é uma norma de 
eficácia plena, ou seja, o legislador não pode definir o que é e o que não 
é cumulatividade, porque a norma de eficácia plena só dá a ele 
condições de definir a periodicidade, e quando a Constituição fala em 
setores da econômica, é justamente para ele posicionar a lei para 
setores de economia que tenham características próprias para esse tipo 
de tributo não cumulativo ou cumulativo. Inclusive em relação ao 
regime de tributação mais próprio para a não cumulatividade que é o 
regime do lucro real. Então se eu trabalho com isso eu tenho que... se 



eu estabeleço que o lucro real é um regime tributário que procura 
apurar a renda efetiva, eu dou uma orientação, mas eu não sei é esse o 
mandamento constitucional, porque a Constituição fala em setores da 
economia. Então, ele deu um mandamento claro para o legislador de 
definir setores de economia e ponto. Aí vem a questão, a lei do PIS e da 
Cofins tem o poder de estabelecer e regulamentar a não 
cumulatividade? Sim, tem. Mas tem em que sentido? De estabelecer a 
forma de apuração da não cumulatividade e a periodicidade da 
apuração da não cumulatividade, que são competências típicas do 
legislador ordinário e até da Receita Federal, ou seja, do poder executivo 
naquilo que for próprio do poder executivo para qualquer tributo. Então 
aí vem a questão: se dentro desta estrutura, tanto histórica, tanto 
principiológica, tanto constitucional brasileira, pode o legislador 
restringir o conceito aí de não cumulatividade ou um princípio que eu 
acho que é mais próprio, de não cumulatividade que é a realização da 
capacidade contributiva. Essa era a provocação. Espero que a gente 
tenha no debate, agora, todos sobre a questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado, Fernando. 
Uma indagação, a sua opinião é que a não cumulatividade é 
obrigatória? Eu tento colocar aqui para encaminhar o assunto, segundo 
o professor Humberto Ávila, a Constituição não obriga o legislador 
ordinário a adotar a não cumulatividade, permite nos setores de 
atividades, mas uma vez adotado o regime não cumulativo, ele não pode 
ser essa colcha de retalho que nós temos, e tende a ser amplo e 
restritivo, quer dizer, com dedução de todos os custos envolvidos. A 
outra corrente entende que a lei ordinária não é necessariamente 
forçada a reconhecer o princípio da não cumulatividade. E na terceira 
sim, teria por força de capacidade contributiva e outras coisas mais que 
você expôs ser obrigatórias no regime da não cumulatividade. Eu 
pessoalmente, só para colocar aqui, também, quero chamar a atenção 
para, um momento, se o João puder por, os §§ 12 e 13 do art. 195 da 
Constituição. O § 12 se refere também à contribuição sobre as 
importações cuja contribuição evidentemente é monofásica, ela não tem 
incidência repetida, uma mercadoria ou um serviço, ele entra uma vez 
só, não fica entrando e saindo, entrando e saindo. Então esse tributo na 
importação, ele não tem como ser não cumulativo. Então a leitura do § 
12 leva a entender que a não cumulatividade a que se refere a 
Constituição seria entre PIS e Cofins na importação e PIS Cofins na 
receita interna. E o mesmo pelo § 13 seria o caso de extensão das 
contribuições sobre a folha, substituição dela, melhor dizendo, pela 
incidência sobre a receita. Para encaminhar o assunto, eu, qual é a sua 
opinião, onde você se coloca, afinal? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, eu procurei não me posicionar no 
relato, mas... Então vamos lá. Eu entendo, por tudo que a gente 
analisou aqui, que a não cumulatividade do PIS/Cofins não é uma 
simples concessão, não é como vê o Humberto Ávila, que uma vez 
estabelecida a não cumulatividade, então ela deve ser plena. Então se o 
constituinte falou em não cumulatividade e a lei, ela estabeleceu a não 



cumulatividade, então aí ela não pode mais ser restringida. Eu sou da 
opinião que a não cumulatividade é um princípio constitucional, não é, 
e é uma regra de competência constitucionalizada, e que realiza a 
igualdade na tributação e assim como a renda, a definição de renda 
você não encontra na Constituição, você também não encontra assim 
claramente a definição de não cumulatividade na Constituição, mas 
ambos são parte da capacidade contributiva e igualdade na tributação. 
Então pelo mesmo raciocínio eu não posso criar não dedutibilidades no 
imposto de renda que afetem a renda, e eu não posso criar como o 
legislador ordinário no PIS/Cofins não cumulatividade que afetem o 
conceito de não cumulatividade. E aí vem a questão da não 
cumulatividade do processo produtivo. Originariamente a não 
cumulatividade foi discutida, como a gente falou de Von Siemens, para 
processos produtivos, então pressupõe uma cadeia produtiva para 
haver não cumulatividade, se eu não tiver cadeia produtiva, eu não 
teria nem o que discutir sobre não cumulatividade, mas essa não 
cumulatividade para cadeia produtiva, não é a não cumulatividade para 
o imposto de renda e não é necessariamente a não cumulatividade para 
a questão do imposto de consumo. Então a questão, se nós abordamos 
a não cumulatividade e considerarmos que o legislador ordinário foi 
para essas duas vertentes, não cumulatividade em processos 
produtivos, e não cumulatividade insumo, independentemente de 
processo produtivo, nós temos que ver, ele respeitou a ideia de não 
cumulatividade como subtração daquilo que não for riqueza nova. 
Então na minha posição, isto não é um simples, não é uma simples 
técnica, não é uma faculdade do legislador ordinário, ele é obrigado a 
seguir este princípio da não cumulatividade pela estrutura do Sistema 
Tributário Constitucional Brasileiro. De modo que ele... Que aí entra a 
questão da eficácia plena do José Afonso da Silva, ele não pode, a partir 
desta construção sistêmica, ele não pode simplesmente definir ou 
restringir a questão da cumulatividade... Da não cumulatividade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Ainda dentro dessa visão principiológica do 
princípio da não, da sistemática da não cumulatividade, a minha 
pergunta é a seguinte, mas tudo bem, eu acato a não cumulatividade 
como uma questão principiológica e não meramente técnica de 
arrecadação. Agora, mesmo assim, será que o legislador ordinário não 
tem certa liberdade, certa liberdade, ou nós vamos negar 
completamente a liberdade do legislador ordinário de pôr matéria de 
política tributária, política fiscal, algumas coisas ele considerar como 
crédito, outras coisas ele não considerar como dano de direito a crédito. 
Você mencionou a questão do imposto de renda, é verdade, você não 
pode tributar algo que não seja renda, e a renda é a renda líquida, é a 
receita menos os custos e as despesas. Agora, o legislador ordinário não 
tem certa liberdade de matéria sobre política fiscal? Olha, essa despesa 
aqui eu vou considerar indedutível. Essa liberdade, ela não afeta a 



estrutura, não afeta o sistema, continua sendo tributário a renda, mas 
o legislador ordinário tem certa liberdade: olha, essa despesa aqui eu 
não vou considerar dedutível. Será que no caso da não cumulatividade 
o legislador ordinário também não tem certa liberdade? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, mas você citou, Bianco, questão da 
renda líquida, então a renda líquida está para imposto de renda assim 
como a riqueza adicionada está para o imposto sobre consumo. Então 
eu posso, o legislador pode estabelecer por política fiscal determinadas 
questões de renda, ele pode restringir deduções, pode fazer algumas... 
Usar algumas ferramentas de política fiscal para atender demandas 
circunstanciais, mas ele não pode afetar o princípio da renda líquida, 
assim como ele também não pode no imposto sobre consumo pelo 
princípio da não cumulatividade vetar insumos que gerem uma 
tributação sobre um valor que não é acrescido, ou seja, não é uma 
riqueza nova. Então o princípio da não cumulatividade é assim, o 
tributo à riqueza nova, essa foi a ideia estabelecida tanto na questão da 
produção, quanto na questão da renda, quanto na questão do consumo. 
Então nesse sentido eu entendo que tem uma liberdade restritiva. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Gerd. 

[falas sobrepostas] 

Sr. João Francisco Bianco: Não, sem querer ser muito prático, mas 
vamos dizer assim, você concorda que o legislador ordinário tem certa 
liberdade para criar restrições. Agora, eu imagino, por exemplo, salário, 
o fato de não haver no caso de PIS e Cofins, os salários pagos aos 
funcionários não autoriza o direito a crédito. Será que essa restrição a 
esse insumo importantíssimo, que é o salário, afetaria então a estrutura 
sistemática da incidência do imposto e aí afetaria a não 
cumulatividade? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sendo bem pratico, sim, porque, e até 
por política fiscal, eu vou aceitar insumo terceirização e não vou aceitar 
insumo salário. Por quê? Não é uma política fiscal, eu acho 
interessante, até contra o emprego, né? Então é uma política fiscal que 
é incoerente em termos de política fiscal, e é esdrúxula em termos de 
não cumulatividade. Se você falar, de novo na prática, não 
cumulatividade sobre frete, insumo frete, então o insumo frete vale para 
a indústria e não vale para o comércio. Ah, mas o legislador tem a 
liberdade da política fiscal. Mas qual é a lógica? Não há insumo para o 
comércio, há insumo para a indústria? Ah não, quero incentivar a 
indústria. Não pode. Então não é uma política fiscal que dá a essa 
liberdade para dizer, olha, então é insumo para você, não, para você 
não é porque eu gosto de você, ou você é meu amigo, ou você tem mais 
lobby. Então isto não funciona. Agora, se eu pensar é insumo, despesas 
de marketing, aí já complica. Mas é para todos, não pode ser só para 
um e não para outro. Eu preciso realmente ver se dentro da atividade, e 
na atividade setorial, é, atividade da produção, uma atividade do 
comércio, dos serviços, isto é ou não é como insumo. Eu posso até 



discutir isso, mas é uma discussão restrita, não pode ser uma 
discussão tão ampla. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, como sempre, em matéria tributária, 
estamos no campo do caos e das confusões, e nós tentamos argumentar 
com o sistema tributário que já está mais furado que o queijo suíço. Por 
quê? Porque a própria contribuição que está sendo acusada pela União, 
pelo legislador, medida provisória, é uma violação a uma série de 
princípios, uma série de questões que deveriam refazer o nosso sistema 
tributário coerente e racional. Esse sistema infelizmente nós estamos 
perdendo, e a nossa discussão mostra isso claramente. Por quê? A 
confusão em relação à questão da não cumulatividade, estão 
confundindo completamente as coisas. Uma coisa é a não 
cumulatividade dos impostos sobre consumo e que o Zilveti mostrou 
muito bem a evolução, etc., inclusive nos países europeus, o próprio 
tratado de Roma que introduziu exatamente essa exigência de 
uniformizar os impostos de consumo, imposto genérico de consumo, 
que lá é o IVA, né, que é o imposto genérico, nós infelizmente temos 
dois ou três que nós incluímos o ISS que lá está dentro do IVA, então 
houve justamente muita discussão a respeito da questão. E pelo o que 
eu me lembro, nós poderíamos sintetizar o seguinte, a não 
cumulatividade realmente é uma das técnicas possíveis para realizar 
princípios. A própria, como disse o Zilveti, a Alemanha, por exemplo, a 
Constituição alemã, ela não refere a nada disso, ela põe lá, nós somos 
um estado democrático e social de direito. Veja bem, direito, não direita. 
É diferente. Direita eles deixaram de ser em 45. O que significa isso? 
Isso significa que foi necessária a Corte Constitucional alemã para 
declarar o imposto sobre vendas cumulativas que existia na Alemanha 
da mesma forma que existia aqui no Brasil, com vendas e consignações, 
que ele era inconstitucional, por ferir o princípio da igualdade, o 
princípio da isonomia e também o princípio da livre concorrência, do 
mercado livre. E por quê? Porque nós temos aqui dois aspectos, nós 
temos o lado do consumidor, que tem aí onde entra a capacidade 
contributiva em si, porque os impostos sobre consumo já por natureza 
são extremamente regressivos, ou seja, pagava mais quem tem menos, 
então, e no sistema cumulativo, então essa regressividade 
evidentemente é aumentada, multiplicada. E, por outro lado, nós temos 
o produtor ou comerciante, porque conforme as fases decorridas pelo 
produto industrializado ou comercializado, a carga fiscal aumenta, e 
isso favorece o quê? Uma verticalização da produção, a formação 
inclusive de verdadeiros ‘trusts’, não é, ou de monopólios, não é, 
prejudicando o pequeno produtor, o pequeno comerciante onde o 
produto ou mercadoria necessariamente percorre várias fases e aí que 
se verifica o efeito não cumulativo. Então, muito bem, declarar é 
inconstitucional e, além disso, tinha o comando do mercado comum 
europeu, na época, ou seja, Tratado de Roma introduzir o sistema não 
cumulativo a exemplo do sistema francês, que foi o sistema adotado. 
Então, e no Brasil? Nós já vimos o imposto de consumo não cumulativo, 



que hoje é o IPI, mas basicamente continua imposto sobre consumo, 
principalmente economicamente, e foi introduzido ICM, hoje o ICMS. E 
em relação a esses dois impostos, impostos, a Constituição 
expressamente estabeleceu que tipo de não cumulatividade deveria ser, 
deve ser adotada, estabeleceu exatamente as regras básicas no sentido 
de poder creditar o sistema de crédito e débito para alcançar só o valor 
acrescido, o valor novo como foi dito aqui. Acontece que essa 
sistemática, por exemplo, ela é vinculante e exclusiva, em princípio, 
pelo menos como comando constitucional do IPI e do ICMS, mas não de 
outros tipos não cumulativos eventualmente instituídos. Dentro da 
competência residual, que exige que além dos outros requisitos, que o 
novo imposto eventualmente imposto, novamente acento no imposto, 
criado pela União seja não cumulativo. Aí inclusive em relação ao ICMS, 
para mim essa forma de mostrar, aliás, eu tenho discordado muito do 
uso de regra-matriz de incidência porque a própria legislação fala em 
fato gerador, mas isso, na verdade, nós poderíamos chamar a regra 
matriz de incidência está na Constituição quando mostra que tipo de 
não cumulatividade nós devemos adotar. Então o que foi adotado para 
ICMS, em minha opinião, não admite a tributação justamente no 
sistema da antecipação da receita no produtor que hoje está cada vez 
mais ampliada, tornando o ICMS num imposto monofásico quando 
claramente a Constituição mostra que é o imposto plurifásico com essa 
possibilidade de crédito e débito para evitar a acumulação que fere os 
princípios da igualdade, da capacidade contributiva no que diz respeito 
ao próprio consumidor e da própria garantia da livre concorrência. 
Então, isso é o que nós temos definido na Constituição, depois nós 
temos, já falado, não cumulatividade em relação à competência 
residual, impostos novos criados pela União e temos também essa não 
cumulatividade numa contribuição de seguridade social que cada vez 
mais deixa de ser contribuição e assume as características de imposto, 
com a grande vantagem de estar livre de uma série de regras e de 
princípios constitucionais que dizem respeito aos impostos. Então 
realmente é um instrumento fantástico para aumentar a arrecadação, 
no caso federal. Então essa não cumulatividade que está no art. 195, e 
claro, está só no 195, porque a contribuição a rigor não está sujeita à 
não cumulatividade exigida pela competência residual que só diz 
respeito aos impostos. Então a Constituição, em relação a essa suposta 
contribuição para seguridade social, fantástico, uma contribuição para 
a seguridade social sobre a importação de bens e serviços é 
completamente fora de qualquer sistema e, além disso, a medida 
provisória que introduziu esse fenômeno disse claramente, isso tem a 
finalidade “extrafiscal” ou indutora para equiparar o nacional e 
estrangeiro, porque estrangeiro não paga contribuição social, e coisa e 
tal. Então o importador tem que pagar. Quer dizer, é realmente uma 
confusão total que solapa todo o sistema, em minha opinião, todo 
sistema constitucional. Mas de qualquer maneira, está aí, no § 12. O 
que fazemos com essa não cumulatividade? Primeiro, não tem nada a 
ver com a não cumulatividade disciplinada em relação ao IPI e ICMS. 
Isso, na minha opinião, é o primeiro ponto. E aí, inclusive eu concordo 



com a colocação do João, porque realmente há nesse sentido uma 
grande liberdade do legislador ordinário de estruturar essa não 
cumulatividade. No entanto, aí que vem o senão, deveria pelo menos 
respeitar os princípios constitucionais no sentido da própria capacidade 
contributiva e das questões de mercado livre, não é? Então, eu 
considero que realmente o legislador tem, ordinário, tem uma margem 
grande da atuação, não está vinculado o que conceito de insumo do IPI 
tem que ver com a contribuição para a seguridade social? 
Absolutamente nada. A finalidade é outra. Os critérios são 
completamente distintos, no entanto, o único teste, na minha opinião, 
que deveria ser feito é o teste se não for violado um princípio como da 
isonomia, da livre concorrência, etc. Essa é a minha opinião, e 
naturalmente se for do contexto da nossa realidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para encerrar esse assunto, 
a pauta é longa. Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Para não me alongar, assim, parece que 
ficou uma posição dividida em relação à possibilidade ou não do 
legislador de PIS/Cofins definir o que é não cumulatividade. Claro, isso 
é uma polêmica, eu não vejo nenhum problema do legislador ordinário 
orientar a não cumulatividade de acordo com o que seria não 
cumulatividade para outros impostos, seguir uma orientação da não 
cumulatividade para outros impostos como fez em relação ao IPI. 
Também pode fazê-lo em relação ao imposto de renda, ele pode usar 
orientação de não cumulatividade, orientação de insumo, que é feita por 
outra legislação de outro imposto. Discordo do professor Gerd, que são 
não cumulatividades diversas. Não cumulatividade não é diversa, ela é 
não cumulatividade. E o legislador do PIS/Cofins não está livre para 
definir o que é não cumulatividade porque foi... A não cumulatividade 
se estabeleceu para ICMS. A não cumulatividade é um princípio, ela 
segue e é orientada pelo princípio da capacidade contributiva e 
igualdade na tributação. Então o legislador não tem essa 
discricionariedade, ele não pode restringir o que é insumo porque 
estamos tratando de uma contribuição social de custeio à seguridade 
social, seja contribuição social, seja imposto, a não cumulatividade é 
um mandamento e pode ser estendido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá. Então vamos prosseguir 
na Pauta, vamos prosseguir na Pauta porque o assunto que foi exposto 
aqui já é amplamente conhecido e amplamente controvertido também. 
Nós temos assuntos importantes na Pauta já da semana passada. A 
Carla está presente? Carla, Diego, Rita? Então, vamos dar preferência à 
sua presença, Diego. O terceiro, o quarto assunto da Pauta: tratamento 
tributário da contraprestação contingente na combinação de negócios. 
Está se referindo à Instrução Normativa 115 que por sua vez se refere 
aos negócios subordinados a condições suspensivas ou resolutórias. O 
microfone está com você? 

Sr. Diego: Não. Acho que até seria bom se pudesse usar o quadro. Para 
introduzir um pouco o assunto, dando uma lida na Lei 12.973, o que se 



percebe claramente é que vários assuntos discutidos no âmbito do 
CARF ou até na esfera judicial foram colocados de forma clara nessa 
nova legislação. Talvez como uma medida para tentar estancar aquilo 
que vem sendo discutido, né, o assunto do ágio é um dos principais 
temas da 12.973, num contexto da regulamentação tributária do IFRS, 
temos também a questão de lucros exteriores e outros assuntos que 
foram pelo menos de uma forma orientativa endereçados na 12.973. E 
dando uma lida na Instrução Normativa 1.515, que regulamenta a Lei 
12.973, o que eu percebi é que alguns aspectos da regulamentação 
tributária no novo tratamento do agora chamado goodwill, ele pode 
gerar controvérsias tão ou mais complexas das que já existiam e que 
aparentemente daqui para frente tem um tratamento na legislação mais 
clara e os valores envolvidos sobre quando se trata de ágio são 
relevantes. E o exemplo que trago de um dos aspectos controversos da 
nova regulamentação é a chamada contraprestação contingente. 
Antigamente, na legislação antiga o ágio nada mais era do que a 
diferença entre o custo de aquisição e o patrimônio líquido contábil do 
investimento adquirido. Hoje algumas terminologias da regulamentação 
contábil foram trazidas para a legislação tributária e o que se chamava 
antes de ágio não mais se apresenta conceitualmente, o que é chamado 
de ‘goodwill’. Basicamente o custo de aquisição, ele é desdobrado entre 
equivalência patrimonial, mais valia de ativos, avaliados ao valor justo, 
ou melhor, dizendo, PL justo no investimento adquirido, e a parcela 
residual é tratada como ‘goodwill’. E o art. 92 da IN 1.515, ele traz uma 
previsão interessante, ele diz que no caso de destaque do ‘goodwill’, o 
custo de aquisição observará a legislação contábil, a legislação 
comercial/contábil. O que isso significa dizer? Num exemplo ilustrativo, 
supondo que uma combinação de negócios, o controle de uma empresa 
adquirida, ou seja, 100% das ações sejam adquiridas e o valor de 
patrimônio líquido contábil, então o VPL contábil seja cem, e o VPL 
trazido a valor justo seja de... VPL a valor justo seja de 110, por 
exemplo, e o pagamento à vista em caixa seja justamente o valor do 
patrimônio líquido a valor justo. Para fins ilustrativos, o que se teria 
nesse caso aqui? Nesse caso aqui você teria um lançamento crédito de 
caixa contra investimento adquirido, equivalência patrimonial de cem, e 
mais valia de ativos representados justamente pela parcela de dez. E o 
que diz o art. 92? Que segue a legislação comercial e a legislação 
comercial diz o quê? Que o custo de aquisição compreende inclusive 
contra prestações contingentes, ou seja, aquilo que se pode pagar no 
futuro em decorrência de determinadas condições de negócio. Né, então, 
supondo que nesse contrato fosse prevista uma parcela adicional de 20 
a depender de eventos futuros e incertos, ou seja, se o PL aumentar 
15% nos próximos dois anos, uma parcela de vinte em dinheiro seria 
paga, ou será paga desde que verificada a ocorrência do evento. Então, 
para fins contábeis não necessariamente todo caso será tratado assim, 
mas representado da seguinte maneira, 20 de ‘goodwill’ contra um 
passivo que é chamado de contraprestação de contingente. E o que diz o 
art. 110? No caso de combinação de negócios, verificadas a ocorrência 
de evento futuro incerto contratado no âmbito da combinação de 



negócios, ocorrida a condição suspensiva, os reflexos tributários serão 
apurados nesse momento para fins de lucro real. E essa é uma 
legislação que me parece um pouco vaga e que surgirá aparentemente 
uma série de disputas relacionadas a esse assunto. Então, uma 
primeira questão que se coloca dentre várias possíveis é se ao longo do 
período contratual o evento não se consume e esse passivo contingente 
é baixado, para fins contábeis ele simplesmente é baixado e vai 
diretamente para resultado. E aí que é o ponto central da discussão que 
eu trago para debate que é: esse acréscimo patrimonial da perspectiva 
contábil significaria um acréscimo patrimonial do ponto de vista 
jurídico e seria tributado pelo imposto de renda? Ou seja-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Da baixa. 

Sr. Diego: Oi? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Da baixa, né? 

Sr. Diego: É, da baixa no passivo contingente, teria um acréscimo 
patrimonial, pelo menos do ponto de vista do contábil, mas não 
necessariamente isso significa que é um acréscimo patrimonial do 
ponto de vista jurídico. 

Orador Não Identificado: E o ‘goodwill’? 

Sr. Diego: Oi? 

Orador Não Identificado: E esse ‘goodwill’? 

Sr. Diego: Então, esse é um dos desdobramentos desse artigo, que ele 
não é claro, ele fala: os reflexos tributários são observados na apuração 
do lucro real... E não especifica qual que é o tratamento. Uma leitura 
possível é que esse acréscimo patrimonial não é um acréscimo 
juridicamente tributável porque, em minha opinião, esse passivo ele é 
provisional, ele tem um caráter provisional, e não foi incorporado ao 
patrimônio jurídico do adquirente no momento em que ele foi recolhido. 
Então, para fins tributários, parece-me que é uma reversão de algo 
provisional, não seria receita, nem contábil, nem jurídica, e para fins 
jurídicos não seria acréscimo patrimonial tributado pelo imposto de 
renda porque nunca fez parte do patrimônio jurídico e, portanto, 
eliminando-se esse patrimônio contingente não se altera a estrutura 
patrimonial da perspectiva jurídica. Por outro lado, como o professor 
Cândido comentou, na legislação não está claro tratamento da parcela 
do ‘goodwill’, afinal de contas, esse passivo contingente foi constituído 
em contrapartida nesse exemplo ao ‘goodwill’. Alguém poderia ter uma 
leitura de que a tributação seria possível tendo em vista que nesse 
momento incorporou-se ao patrimônio jurídico o direito à apropriação 
deste custo contábil que antes era provisional para fins de apuração de 
ganho ou perda de capital e eventualmente a dedutibilidade do ágio, ou 
numa leitura que me parece mais razoável, assim que se baixe esse 
passível e se reconhece esse acréscimo patrimonial e não tratando como 
tributável, controlar-se-ia de forma extra contábil, esse ‘goodwill’ em 
eventual amortização, dedução, desculpa, fiscal que ocorresse no 



momento de incorporação. Parece que é uma leitura mais consistente 
com o tratamento atual, mas eu acho que certamente pela falta de 
clareza da regulamentação pode surgir dúvidas a respeito desse ponto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só uma pergunta. Você tem 
certeza que a reversão do passivo é a crédito de resultado ou de 
‘goodwill’? É sob o ponto de vista contábil, né? 

Sr. Diego: Então, do ponto de vista contábil, quase todos os casos, pelo 
CPC 15, você faz uma segregação temporal entre o momento da 
aquisição, com base no contrato, e o custo de aquisição, ele incorpora 
inclusive contra prestações contingentes, o que do ponto de vista 
jurídico é até um pouco contraditório, mas se você não incorreu numa 
obrigação jurídica não deveria compor o seu custo de aquisição, mas 
contabilmente pode acontecer essa inconsistência do ponto de vista 
jurídico. Então, baixaria para resultado passivo lá na frente quando não 
verificado o evento futuro e incerto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você tem certeza que na 
contabilidade a baixa é a crédito do resultado? 

Sr. Diego: Sim, não digo em 100% dos casos, mas pelo CPC 15 seria 
resultado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que não faz nenhum 
sentido, né? O ‘goodwill’ é um lançamento escritural tanto quanto o 
passivo, neste caso, né? 

Sr. Diego: Uhum. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E não se materializando 
pela realidade. Na hipótese de ser creditado o resultado é uma receita 
meramente escritural, certo, não pode ser tributada de forma nenhuma. 
Ainda que fosse possível imaginar que aquele ‘goodwill’ um dia fosse 
dedutível na apuração de ganho de capital na liquidação desse 
investimento. Não é possível essa tributação. 

Sr. Diego: Mas aí eu acho interessante porque a regulamentação, ela 
traz o tratamento tributário desvinculado da parte contábil nesse 
aspecto. Ele diz: independentemente da forma de contabilização, o 
contribuinte tem que apurar os reflexos tributários, inclusive da 
contraprestação contingente. E deixa em aberto às possíveis 
interpretações. Se, por exemplo, como eu acho que isso está correto, 
não é tratado como tributável esse reflexo patrimonial, porque ele é 
meramente contábil ou econômico ou não jurídico, se o contribuinte 
alienasse esse investimento ou de outra forma, incorporasse a investida 
e passasse a em tese deduzir fisicamente o ágio essa parcela do custo 
seria dedutível ou ele deveria adicionar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou entendendo a IN 
numa leitura rápida aqui, você pode também emitir a sua opinião, a dos 
colegas, mas eu estou entendendo que ela está querendo anular os 
efeitos exatamente por esses lançamentos contábeis meramente 



escriturais, sobre a figuras das condições. Quer dizer, você tem um 
preço condicional, uma condição suspensiva, se vier a ocorrer, você vai 
ter preço. Aí não tem nenhuma dúvida, aí não haveria nem a reversão. 
Mas se você não... A condição não se implementar, você não tem esse 
custo. Então, tudo que acontece na contabilidade é neutro 
tributariamente, assim que eu estou entendendo a IN. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: É, eu concordo completamente. Para mim 
isso daí é um nada, nada jurídico. Isso não existe. Se não tem o 
‘goodwill’, não tem esse passivo. Agora, eu não vejo problema, não 
implementada a condição, eu não vejo problema em você baixar o 
passivo desde que você baixe o ‘goodwill’ também. Um anula o outro. 
Quer dizer, ou lançar um contra o outro ou lançar os dois para 
resultado é a mesma coisa, um anula o outro. Do ponto de vista 
contábil é indiferente. Para efeito de apuração do lucro uma coisa anula 
a outra, para efeito de PIS e Cofins isso não existe, pelo amor de Deus. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Diego: E se na hipótese fosse o contrário, agora assumimos que o 
passivo que... A contraprestação contingente era de 20, mas o 
contribuinte acabou tendo que pagar 40 ao invés dos 20 que antes 
eram provisionais. Ou seja, ele vai baixar o passivo contra o caixa e 
gerar uma obrigação adicional que vai afetar o resultado negativamente. 
Nesse caso, a parcela seria dedutível para fins tributários nesse 
momento uma vez que incorrida juridicamente, ou seguindo a lógica 
aqui, o controle deve olhar para o ‘goodwill’, seria uma despesa 
indedutível nesse momento e o controle deveria ser feito como um custo 
de aquisição, afinal seria preço. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu não entendi a colocação. Porque parece 
que então implementada a condição, em vez de 20 o sobrepreço seria 
40? 

Sr. Diego: Exatamente. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, nesse momento tem a obrigação de 
pagar 40, vai acrescer o ‘goodwill’ em 40, em vez de passivo de 20 vai 
dar passivo de 40. 

Sr. Diego: Então no momento em que gera perda seria indedutível e o 
controle-- 

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas por que perda? 

Orador Não Identificado: Não, mas aí não está contratado 40, foi 
contratado 20. 

Sr. Diego: Não, é porque aqui, por exemplo, se o passivo é 
contraprestação contingente de 20, você creditaria caixa e debitaria 
passivo. E a parcela adicional que-- 

Sr. Fernando Zilveti: Não, não, não, o passivo não está aberto, você 
tem que fazer primeiro-- 



[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você debitaria investimento 
pelo diferencial de preço. 

Sr. Diego: Então, aí você, se contabilmente no for possível, O que me 
parece que não é, você, nesse caso, tiraria mais 20 do caixa e pagaria 
para o vendedor, e a parcela adicional de 20 que formaria os 40 que 
foram pagos após a realização do negócio, em tese, seria um novo 
passivo, um contas a pagar contra resultado. E aí eu acho que também 
a lógica seria a mesma, né, de não deduzir a despesa nesse momento e 
controlar como parcela do investimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, desculpa, Brandão, 
os contadores estão fazendo coisas absolutamente sem sentido, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não está fazendo isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se fizer o que vocês estão 
dizendo seria uma coisa sem sentido, porque na verdade o que ele está 
tendo é um custo de aquisição adicional, não tem despesa nenhuma a 
deduzir. Se for contabilizada alguma despesa, indubitavelmente é não 
dedutível. 

Sr. Diego: Eu concordo plenamente, mas eu acho que como a legislação 
não deixa muito claro você pode ter um monte de interpretação, como, 
por exemplo, teve a Claudia Pimentel com relação ao ganho por compra 
vantajosa, parece que é algo que não deveria ser tributado e ela 
inclusive diz num artigo da Receita que é tributável e inclusive a receita 
para fins de contribuição do PIS e para a Cofins. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, com todo respeito à 
Cláudia, mas está redondamente enganada. 

Sr. João Francisco Bianco: Agora, eu queria dizer, aproveitando, eu só 
queria esclarecer uma dúvida que eu tenho, aí você está partindo do 
pressuposto que essa contingência, ela está quantificada, mas muitas 
vezes contratualmente essa contingência não é quantificada, a gente 
não sabe, é um percentual do lucro dos próximos três anos, mas eu não 
sei quanto vai ser o lucro. Os contadores mandam contabilizar um valor 
estimado ou não se contabiliza nada? 

Sr. Diego: Olha, eu não sou contador, mas eu entendo que eles adotam 
a melhor estimativa da perspectiva do valor justo do fluxo de caixa. 
Pode ser... É um chute. 

[risos] 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu acho que estamos 
discutindo o assunto? Concordamos com você que existe campo 
bastante amplo para a discussão, não é única a questão que é 
suscitada, não pela Lei 12.973, mas pela nova contabilidade, né? Os 



contadores não gostam de falar de nova contabilidade. Alguém quer 
falar sobre o assunto? Então vamos passar para o... o Miguel chegou aí, 
Gutierrez. Miguel, semana passada você não esteve aqui, nós 
discutimos longamente a questão das receitas financeiras e foi sugerido 
e foi convidado que o assunto voltasse com a discussão com a presença 
do Humberto Ávila, que aceitou voltar, vir aqui para discutir, e 
dependendo de uma data que ele possa estar aqui ainda neste mês de 
abril. Não sei se é o caso de nós neste momento discutirmos esta 
questão ou passarmos para os outros dois assuntos que a Carla não 
está presente, mas são assuntos importantes também. Acho que se a 
Jaque já está presente. 

Sr. Miguel: Podemos esperar, então, esperamos a presença Humberto 
Ávila. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Você que não estava 
presente, pode ver pela gravação da nossa... a degravação dos nossos 
debates que nós fomos bastante a fundo e achamos que valia a pena 
fugir inclusive da literalidade ou da interpretação meramente da norma 
em si avaliada aí, a convite ao Humberto, sobre o ponto de vista 
constitucional também que na verdade o que a lei fez foi delegar 
competência para o presidente reduzir e reestabelecer a alíquota. Então, 
nós, o professor Schoueri levantou um ponto interessante de que na 
medida em que o legislador ordinário agiu de acordo com a norma legal, 
ele não agiu ilegalmente. E ele fez a distinção entre a legalidade do art. 
37, o princípio da legalidade do art. 37 e o princípio da legalidade do 
art. 150. Quando a ilegalidade ou a inconstitucionalidade é no sentido, 
a quebra do princípio da ilegalidade é no sentido de aumentar o tributo, 
atuaria o 150 contra esta possibilidade. É mais ou menos isso que foi 
dito. De modo que o assunto vai ser rediscutido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo. Talvez um ponto... Talvez um 
compromisso, né, que a gente não falou da alíquota, no outro dia, é o § 
6 do art. 150 que no caso de isenção exige lei especifica. Quer dizer, 
existe um elemento a ser enfrentado a mais... Porque eu disse que o 
150 não se aplica, mas o 150 é um dispositivo expresso, dizendo que as 
isenções exigem lei específica, então nós vamos ter que enfrentar 
também a dura discussão de saber se uma redução de alíquota é ou 
não o mesmo que a isenção, ou seja, se a restrição do § 6º do art. 150 
se aplicaria também para a redução de alíquota e se também redução 
de alíquota deveria ser objeto de lei especifica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Outro ponto, que você não 
estava presente na abertura quando eu comuniquei que tinha 
convidado o professor Humberto, é que a colega na semana passada ela 
levantou a questão do não direito ao crédito nas despesas financeiras e 
nós colocamos isso temporariamente de lado. Mas me dei conta 
posteriormente que o mesmo dispositivo, o art. 27, que autoriza o poder 
executivo a reduzir a alíquota, foi a mesma... Não foi o art. 27, mas 
outro dispositivo na mesma lei também revogou o crédito que até então 
era dado para as despesas financeiras, de modo que dentro desse 



cadinho de delegação de competência, da não cumulatividade, tudo isso 
nos levou aos limites do poder de legislar que estão na Constituição. 

Sr. Miguel: Só uma questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, microfone, então. 

Sr. Miguel: Eu não sei se foi discutida essa questão, mas tem também 
a questão do art. 153, § 1º. Que ele... Que estipula aquelas exceções, 
digamos, ao princípio da estrita legalidade em que permite que o 
legislador... Seja aumentado por decreto, né, o imposto de importação, 
imposto de exportação, o IOF, e eu acho que aí, em minha opinião, 
estaria havendo uma burla indireta à Constituição porque ele está 
criando uma nova exceção. Porque a exceção é só para esses tributos ali 
especificados no 153, e aí ele criou de uma forma indireta, né, através 
de uma lei ordinária uma nova exceção a essa... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós chegamos aqui, eu 
acho que num consenso, no sentido de que realmente o legislador 
ordinário agiu fora da Constituição quando outorgou essa competência 
ao poder executivo, que não está na Constituição nem no 153, nem no 
195, em lugar nenhum, daí a quebra do princípio da legalidade. A 
questão que se colocou foi, bom, no primeiro momento esse poder 
concedido foi para beneficiar o contribuinte. Certo? Se for 
inconstitucional, a lei, retorna-se a situação anterior, ou seja, as 
alíquotas cheias, alíquotas de PIS e Cofins cheias e não a essa metade 
que está hoje para Cofins. Essa questão é bastante complexa, né? 
Então por isso que nós, acho que avançamos muito e achamos... 
Acredito que nós entendemos que há sim campo para uma discussão 
judicial. A perspectiva do sucesso é que nós queremos avançar mais 
ainda. Então, voltaremos ao assunto e será comunicado a todos com o 
professor Schoueri, o professor, desculpe, o professor Schoueri vai estar 
presente também necessariamente, mas o professor Humberto 
confirmará a presença. 

Sr. Luís Barbosa: Eu só queria colocar mais um assunto a Pauta. É 
Luís Barbosa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deste assunto ou de... 

Sr. Luís Barbosa: Deste assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alíquota zero? 

Sr. Luís Barbosa: É, exatamente, a questão é a seguinte, também entra 
como receita financeira a variação cambial, e você tem por obrigação 
definir no começo no exercício qual vai ser o regime adotado ao longo de 
todo o exercício, se caixa ou competência. Aí uma pergunta que eu 
coloco, ainda não tenho essa resposta: qual é o efeito que isso vai 
trazer? Eu sei que a gente está observando aí o período anterioridade 
nonagesimal, 90 dias, mas e aquele que se sentiu prejudicado na opção 
de caixa ou competência, ele pode no meio do ano alterar o seu regime, 
a sua opção de regime? Então essa é uma dúvida que eu coloco aqui. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Excelente, excelente, isso, 
mais o crédito e mais tantas outras coisas. Eu queria também deixar 
claro, eu mencionei que convidamos o professor Humberto para esta 
questão e para outra que foi discutida na anterior, e eu não mencionei 
na hora, mas é aquela questão da possível revogação da alíquota zero 
de imposto de renda na fonte sobre letras de câmbio imobiliário, LCI, 
LCA, em que se discutiu aqui se obedecido o princípio da anterioridade 
e o princípio da irretroatividade, estaria garantindo o contribuinte ou se 
a segurança jurídica também deveria ser considerada com relação aos 
titulares desses títulos que os adquiriram antes da mudança da lei. 
Fatos geradores vão ocorrer depois, mas a pergunta é se eles teriam a 
garantia não mais pelo princípio da anterioridade e nem da 
irretroatividade, o princípio da segurança jurídica, o professor 
Humberto também deverá tratar deste assunto na ocasião em que aqui 
estiver. Os outros dois assuntos da Carla, um deles eu creio que nós 
dependemos dela porque ela deve, ela se referiu à Solução de Consulta 
nº 23/2013, a questão do ‘cost sharing’, ela está apresentando aqui 
reembolsos nos âmbitos interno e internacional. Na época da solução de 
consulta nós debatemos o conteúdo dela, entendemos que era uma 
manifestação muito apropriada da receita nos seus aspectos gerais que 
inclusive desfez uma série de dúvidas, de modo que eu acho que já deve 
ter alguma questão específica. O outro assunto eu acho que nós 
podemos aqui tratar dele porque não é novidade, se a introdução de um 
novo conceito de receita bruta pela Lei 12.973, ela está perguntando se 
o Cofins deve operar em juízo, mas nós não vamos discutir a questão 
judicial, o Brandão terá... Não discutimos aqui questões processuais. 
Mas é o mérito da questão, muda alguma coisa na questão relacionada 
à inclusão de ICMS na base de cálculo de PIS/Cofins? Esta, no fundo, é 
a questão dela. Eu acho que nós independentemente dela, já que temos 
ainda 15 minutos, podemos debater. A não ser que alguém queira 
apresentar algum outro assunto. Então eu me coloco no lugar dela 
apenas para dizer o seguinte... Não, não tenho cara de Carla, espero 
que não. Mas a minha visão é que não altera, não é? A Lei 12.973 
indiscutivelmente mantém o ICMS na base de cálculo porque incide 
sobre receita bruta e a receita bruta vem antes do ICMS. ICMS é uma 
dedução da receita bruta para atingir a receita líquida. Então a matéria 
continua ser de âmbito estritamente constitucional, se a norma que 
tributa receita bruta eu vou lhe dar constitucional. Se alguém quiser 
discutir o assunto... Perante a Lei 12.973 vê alguma nova colocação? A 
matéria, como todos sabem, está no Supremo Tribunal Federal. 
Valdirene. 

Sra. Valdirene: Bom dia. A discussão que se dá é que muitos 
contribuintes de outras empresas possuem essa ação. Só para 
corroborar com o professor Ricardo, essa discussão começou antes de 
tudo na Lei Complementar 70/91. Até o leading case que foi julgado o 
ano passado, no final do ano, na RE, era uma discussão, até o 
professor, o professor Roque Carrazza fez sustentação oral, há muitos 
anos, o nosso júri engavetou, e a discussão estava na rege da 70/91, de 
lá para cá veio a 9.708, 2.637, 10.833 e agora 12.973. A ADC 18 já está 



na 9708 e que não é 2.637, não é a 12.973, porém a repercussão geral, 
que é um outro processo, eu não tenho certeza se já é 10.637, 10.833, 
mas é fato que todos os tribunais têm segurado a discussão no âmbito 
dos TRF’s até o pronunciamento da efetiva repercussão geral. A notícia 
é que o STJ já julgou com base no julgamento do RE no final do ano 
passado e que, porém, restou uma das Turmas e que isso vai ser levado 
à primeira sessão. A questão aqui também envolve a questão 
processual. Tecnicamente, o que se discute é a base, é a exclusão de 
ICMS. Então, tudo depende de como foi feito o pedido também, se 
nessas ações em curso infelizmente em parte colocou especificamente 
no pedido à luz da 9.708, fatalmente a Procuradoria na parte contrária, 
na hora de executar a decisão transitada em julgado, partindo-se da 
premissa que muitos mantiverem poderá colocar uma data de corte, 
mas até pelo ponto de vista jurídico está tudo sendo analisado sob o 
mesmo enfoque, tanto é que tudo começou na 70/91 e hoje nós temos a 
12.973 e por isso, em minha opinião, é o seguinte, olhar o pedido. Olhar 
o pedido da ação e se for... Se ele restringe a norma. Eu digo, penso por 
excesso de zelo porque há dificuldade na hora de executar a decisão 
transitada em julgado. Mas a rigor, pelo menos nas minhas novas 
ações-- 

Orador Não Identificado: Posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria insistir no 
seguinte, nós estamos discutindo o mérito da questão e não a questão 
processual. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sra. Valdirene: Mas surgiu por causa disso. 

Sr. Alexandre: Então, apesar de que a Valdirene trouxe a questão 
interessante e premeditada dos efeitos no processo. Mas se alegava, eu 
pelo menos alegava, que não haveria lei prevendo a inclusão de ICM na 
base de cálculo. É um dos argumentos dos contribuintes. Não há lei, 
nem a 70/91, até esqueci a 7/70, do PIS, nunca disse, exclui-se o ICM 
como faturamento ou inclui-se o ICMS, independentemente se é 
faturamento ou não. Então, essa alteração do governo vem no sentido 
de atacar uma das bases da tese. Não haveria lei. Mas do ponto de vista 
constitucional continua igual, do meu ponto de vista a Constituição diz 
que o ICM não pode ser considerado como faturamento, não é, o ICMS 
não é venda de mercadoria, o ICMS é um tributo, não é venda de 
mercadoria nem é prestação de serviço, ele é decorrente, o ISS, no caso, 
ele é decorrente dessa atividade, mas não é ele mesmo considerado 
como o próprio faturamento. Esse ponto de vista estrito que o Supremo 
já decidiu quando julgou a 9.718, quando julgou a 9.715, definiu o que 
era faturamento ou receita bruta que é decorrente apenas de venda de 
mercadorias ou prestação de serviço. No caso da importação o Supremo 
foi bem claro, disse que não incide na importação PIS/Cofins sobre 
ICM, então eu não vejo qual a diferença entre importação, como se disse 



hoje aqui, e mercado interno. Qual a diferença entre o contribuinte 
numa situação e outra. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Schoueri. 
Desculpa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O que o Supremo disse no caso da 
importação é que a base de cálculo prevista pela Constituição é o valor 
aduaneiro, e o valor aduaneiro base de cálculo de imposto de 
importação realmente não é limpo de ICMS, de qualquer tributação 
interna. O precedente do Supremo é somente base de importação 
definindo o valor aduaneiro. Aquele presidente não se discutiu esse 
tributo. No outro caso, a questão da receita bruta que existe um caso 
isolado que foi decidido sem repercussão geral, este sim diria que o 
ICMS não comporia a receita bruta, este é o tema que volta agora, então 
no mínimo deva saber é um tema novo. Nós temos que respeitar 
opiniões como do professor Roque Carrazza, que sustenta que o ICMS 
não entraria na base de cálculo do PIS e Cofins porque não comporia a 
receita bruta, não é a minha opinião, enfim, eu tenho uma visão 
diversa, e receita é uma coisa, ICMS é uma despesa, como tantas outras 
despesas. Agora, eu aprendi também a respeitar a jurisprudência 
quando ela se pacifica. Por enquanto, não havendo jurisprudência 
pacificada, eu continuo acreditando que o ICMS, desculpe, que o ICMS 
não deva ser deduzido da base de cálculo do PIS e Cofins, já que a base 
de cálculo é a receita bruta ali compondo todo o valor da receita, como 
todo o faturamento que acontecer não havendo razão para destacar um 
e outro. Uma vez que o Supremo venha a decidir de outro modo, 
certamente teremos aí um conselho dado pela jurisprudência que 
integrará a ordem jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só lembrando, Schoueri, 
que no passado o Supremo decidiu essa questão, disse que ICMS fazia 
parte sim da receita... Pontuais de cálculo de PIS/Cofins. E com 
relação, Alexandre, eu vou ter que discordar, com relação a não haver 
lei, existe lei, diz que é receita bruta. O problema é saber se este 
componente faz parte da receita bruta, só essa a questão. Não precisa a 
lei dizer, olha, a receita bruta é composta de: preço, ICMS, IPI, as 
despesas repassadas. A receita bruta está definida na lei. Então, há lei 
sim, o problema é saber se a lei que existe e se ela é ou não é 
constitucional. Se o ICMS é uma grandeza, um passivo de incidência de 
outro tributo pelo fato de que ele é sim um produto destinado à outra 
unidade federativa. Mas acontece isso com, invertendo a ordem, não é, 
com o PIS/Cofins, com ICMS sobre o PIS/Cofins que também está 
dentro do preço, o ISS que pode estar lá e assim por diante. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Até seria estranho que o Supremo 
definisse receita bruta restritivamente. Quando ele falou sobre ICMS, 
ele interpretou a questão, esclareceu que o ICMS compõe a receita. Ele 
olhou a definição de receita bruta e como não poderia deixar de ser 
então, estava respeitando a posição do professor Roque Carrazza, que 
não viu até essa questão sobre a ótica da receita bruta, não pode ser 



outra coisa. É uma tese, eu não acredito de fato que o Supremo vai 
sequer enfrentar essa questão, seria uma agressão em termos técnicos, 
né, corte constitucional, que não faz o menor sentido. Claro, isso tem 
interesse em vários grupos econômicos, mas isso o Supremo não pode 
fazer uma coisa dessas, seria realmente temerário, se começar a fazer 
isso aí a gente não tem para onde correr. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? Temos 
alguns minutos de antecedência. Antes de encerrar, passo a palavra 
para o Bianco. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu recebi ontem, anteontem um 
comunicado muito rico, e eu quero espalhar o máximo possível, um 
curso on-line oferecido pela Universidade Leiden, gratuito, começando 
agora, na semana do dia 20 de abril. Não sei como é que a gente pode 
fazer para todos poderem copiar o site. Talvez se pudessem copiar aqui 
na tela, só digitar, para quem queira copiar esse site. Você ingressa, a 
Universidade Leiden, nós sabemos, é uma das mais respeitadas na área 
de tributação tradicional. 

Orador Não Identificado: Soletra aí que fica gravado. 

Orador Não Identificado: O curso é em inglês? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Oi? 

Orador Não Identificado: É em inglês? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O curso é em inglês. O curso é em inglês. 

Orador Não Identificado: Pode falar. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu vou identificar aqui. Com relação a esse 
outro tema que foi colocado pela Carla sobre essas duas soluções de 
consulta, me parece, soluções de divergências, parece que realmente 
existe certa complexão, a forma como foi colocado pela Carla foi 
proposto o tema pela Carla. Então, como eu imagino que essa 
contradição eventualmente pode ser explicada em função de a situação 
de fato ser diferente nos dois casos, eu queria sugerir que algum 
voluntário examinasse as duas, o inteiro teor das duas soluções de 
consulta e pudesse trazer aqui mais detalhes sobre os fatos que foram 
analisados pelas duas soluções. Se a Carla não estiver presente, eu 
sugiro que o Emanuel se voluntarie. 

[risos] 

Sr. João Francisco Bianco: Ele pode fazer na semana que vem o 
inteiro teor de examinar os fatos das duas soluções de consulta. 
Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Emanuel, você está 
duplamente empossado, porque antes do Bianco falar e eu ia acolher a 
sugestão dele e ia sugerir que você, por favor, então, faça esse relato. 
Eu confesso que ao ler a nova solução de consulta eu não vi muita 



divergência, mas que é bom entrar num detalhe. Lembrando que a 
questão da CIDE é uma questão que tem peculiaridades, precisa saber 
se afinal de contas o item, “sujeito a reembolso” é um serviço prestado 
porque é atividade fim daquilo que “é reembolsado”, se é serviço técnico, 
entra numa confusão toda, uma boa oportunidade de nós passarmos 
em vista toda essa questão aí. Então... Eu não tinha feito referência a 
este curso, porque como você não esteve presente mais cedo, eu queria 
antes ter feito algumas indagações para você, mas então com a sua 
presença fica já divulgado que foi solicitado a divulgação do curso. Não 
sei se vamos incluir ou não no site. Então vamos dar por encerrada a 
reunião de hoje e na semana que vem com a Carla ou sem a Carla, mas 
com o Emanuel... Você vai poder estar aqui semana que vem? Vamos 
tratar desse assunto importante. Muito obrigado. 
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