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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Bom dia a todos. 
Justificando a ausência do professor Schoueri e o Dr. Fernando Zilveti, estão 
numa banca na faculdade. Então esse é o motivo da ausência deles. Alguém 
tem alguma comunicação? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É Salvador. É que, às vezes, sai noticiário no 
jornal e você pensa que é um assunto novo, por isso era a razão da minha 
surpresa, que acho que uma semana atrás saiu uma notícia dizendo que o 
STJ estava decidindo sobre incidência de PIS e COFINS sobre juros sobre o 
capital próprio. E agora saiu o acórdão, só que a discussão é anterior à lei da 
não cumulatividade, portanto, na época, realmente, os juros sobre capital 
próprio não tinha incidência de PIS e COFINS, porque o artigo..., § 3º do art. 
1º da lei 918, foi julgado inconstitucional. Foi julgado agora e dão notícia no 
jornal como se fosse uma coisa nova. A única coisa que posso tirar daqui de 
proveito é no sentido da definição de que, realmente, os juros sobre capital 
próprio tem a natureza de receita financeira e não de dividendo. Então isso 
continua, quer dizer, isso aí não deve mudar. Mas a incidência não tem 
nenhum sentido, quer dizer, o acórdão é totalmente... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, qual é o número do... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: 1.020.991. Ah desculpe. Não esse aqui é o 
1.104.184. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É RE, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: RE. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora uma perguntinha. A 
entidade qual é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É foi a Fazenda Nacional que foi a recorrente. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas a parte é instituição 
financeira? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Para as áreas de administração e 
participações, é [ininteligível - 00:02:08]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque eu estou querendo tirar 
daí alguma conclusão. Que a grande discussão atualmente é o que quê é 
faturamento quando a entidade não vende mercadoria e não presta serviços. E 
ao que consta há uma tendência de dizer que faturamento de banco seriam as 
aplicações financeiras. E aí-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. Aqui? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não entrou nisso?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, aqui só disse que era uma receita 
financeira. Não entrar no aspecto se a receita financeira de banco, o Supremo 
está agora para resolver isso aí, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é só para banco, né, seria 
para umas empresas holding também, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Também. Já a receita principal operacional é 
quase isso, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Alguém quer comentar 
alguma coisa? Mais alguma? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Esse outro, que eu estava citando, era 
1.020.991, é um acórdão da Primeira Turma do STJ, onde eles reconhecem 
que o direito ao crédito do PIS e COFINS sobre insumos são só aqueles ligados 
à instituição normativa 247404. Quer dizer... É isso mesmo. Mas... É só 
notícia. Mas realmente dando muita ênfase à 247. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, na verdade é só um registro administrativo 
aqui. Nós abrimos uma conta no YouTube em nome do IBDT, e nós estamos 
fazendo alguns testes. Filmamos ou gravamos em vídeo a conferência do 
professor Tércio Sampaio Ferraz, e já conseguimos colocar no YouTube, então 
quem quiser acessar, nós temos uma conta chama IBDTV, e eu não sei 
exatamente os detalhes, mas vocês podem tentar procurar para ver se 
conseguem fazer a conexão, o acesso, e assistir a conferência do professor 
Tércio. E aí se vocês encontrem algum problema, tragam aqui para a gente ver 
se está funcionando realmente. Mas eu acho que é uma experiência, essa foi, 
essa gravação foi feita em caráter experimental, e se realmente funcionar eu 
acho que os eventos mais importantes, as pessoas que a gente convida a gente 
pode gravar e colocar nessa conta, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade, é surpreendente a 
quantidade de pessoas fora de São Paulo que procuram o nosso site para 
saber o que foi discutido aqui nas mesas, né? É surpreendente. E muitas 
vezes, a gente recebe até solicitação de se tem algum dado para fornecer, 



complementar o que foi discutido. E uma ideia que existe também é que essas 
reuniões nossas sejam, não apenas disponibilizados a transcrição, que são 
sempre muito ruins, mas também uma maneira de divulgar com imagens e 
sons. Então, essa experiência poderá ser pioneira, para esse próximo passo, 
né? Vamos à pauta, então? Primeiro assunto, Dr. Paulo, não é? Paulo Akiyo. 
Por favor. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Paulo Akyio. Bom dia, professores. O tema que eu 
estou trazendo trata-se de determinação por legislação do ICMS do estado do 
Rio de Janeiro, que manda estornar o montante do ICMS creditado, quando a 
mercadoria adquirida é vendida por preço inferior ao de aquisição. E a 
questão que se coloca é se esse estorno determinado no julgamento do RE 
437006, Rio de Janeiro, pleno, e no agravo regimental no RE 317515, Rio de 
Janeiro, tem que julgado para constitucionalidade desse estorno e se estaria 
correta essa decisão. Para encaminhar o tema, primeiro gostaria de lembrar 
que nesse julgamento teve entendimento de que o crédito só pode ser feito 
sobre a mesma mercadoria, quando a venda, revenda de mercadoria. O 
estorno tem que ser feito quando se trata de revenda de mesma mercadoria. 
Então, eu tenho dúvida sobre, exatamente, esse é o ponto nuclear da questão, 
entendo. Porque a Constituição fala ICMS não cumulativo compensando-se os 
créditos de operações anteriores com devido na saída do produto. Quando fala 
no plural, operações anteriores, entende-se que todas as mercadorias ou 
insumos que entraram na empresa pode ser creditado quando devido na 
saída. E outro ponto nuclear. Ainda assim sendo, o período de apuração é 
mensal, não é por cada mercadoria entrada. E o professor Roque Carrazza 
examinando esse ponto, ele destaca bem um ponto, eu gostaria de colocar o 
ponto de vista do professor porque eu acho que é decisivo para deslize de 
matéria. No caso, ele está falando, o mesmo caso, vai. Também a chamada 
venda com prejuízo dá direito à crédito de ICMS. Melhor dizendo, na sede de 
operações que leva a mercadoria do produtor ao consumidor final houve 
alguma com prejuízo. Nem assim o direito ao crédito se estava ou deve estar, 
deve ser estornado na terminologia fazendária. Pelo contrário, o crédito não 
utilizado na venda com prejuízo é totalmente aproveitável na operação ou 
prestação seguinte tributável por meio de ICMS. Assim, não é porque o 
contribuinte realizou venda por preço menor ao da aquisição da mercadoria 
que pode ser restringido o gozo de tal direito. Sustentar o contrário, entrar em 
conflito com toda a sistemática da não cumulatividade plasmada para a 
Constituição Federal. Numa frase: O princípio da não cumulatividade não 
perde sua eficácia se por qualquer motivo houver venda com prejuízo: A 
diferença acarretará crédito para compensação com montante devido às 
operações e prestações seguintes. E o data vênia, estou de acordo com a 
opinião do professor Roque Carrazza, razão pela qual não pode, não deve ser 
estornado mesmo que tenha sido vendida a mercadoria por preço inferior ao 
da aquisição. Agora, [ininteligível - 0:10:34] o Supremo Tribunal Federal 
decidiu em sentido contrário. E antecedendo(F) a essa decisão, o Supremo já 
decidiu que redução da base de cálculo implica em isenção parcial. Então, 
esse caso também, também estaria parecido com esse caso de isenção parcial 
que tem que estornar o crédito quando a mercadoria é vendida por preço 
inferior. E esse assunto não obstante tenha sido julgado, mesmo nesse caso 
de venda de mercadoria de custo inferior, mesmo no caso de isenção parcial, 



vai ser rejulgado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do... Agravo 768491, 
Rio Grande do Sul. E que foi convertido na lei 635688. E o redator é o 
ministro Gilmar Mendes, e ele então têm os dois lados de discussão que tem 
gente que defende a manutenção no crédito, outro que tem que estornar, e ele 
examinou toda essa jurisprudência e cita o seguinte: Verifico que a questão a 
atinente à possibilidade de aproveitamento integral dos créditos relativos ao 
ICMS nas hipóteses de redução parcial da base de cálculo, como por exemplo, 
o caso da cesta básica e da venda subsidiária de aparelho telefônico, que é o 
caso que foi julgado pelo Supremo, ultrapassa o interesse subjetivo das 
partes. E que o tema alcance certamente, um grande número de interessados, 
sendo necessária a manifestação desta corte para a pacificação da matéria. 
Nós temos interesse de destruir o memorial, por isso que eu estou trazendo a 
causa aos professores e, data vênia, eu entendo que no caso da isenção 
parcial a que se referiu, no caso, a redução da base de cálculo, o Supremo 
está equivocado, porque a própria Constituição Federal faz a distinção do 
instituto da redução da base de cálculo, isenção, onde no art. 150, § 6º da 
Constituição Federal que fala da redução da base de cálculo e da isenção. São 
dois institutos diferentes, então razão pela qual eu tenho para mim que no 
caso de venda por preço inferior ao da aquisição, não deve ser estornado o 
crédito realizado. E eu gostaria de ouvir a mesa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de debatermos, o Bianco 
tem uma indagação. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria esclarecer um pouquinho, a situação 
de fato. O que a legislação do estado de Rio de Janeiro e o entendimento do 
Supremo, é no sentido de que o estorno é total, do valor total de aquisição da 
mercadoria, ou é proporcional ao prejuízo ou o valor que é-- 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Que será excedente. 

Sr. João Francisco Bianco: Inferior. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: [ininteligível - 00:14:14] da maior. 

Sr. João Francisco Bianco: Quer dizer... Ah, então é proporcional, não é 
integral, não é? O estorno é proporcional. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Porque está na legislação. Ah, eu esqueci de lembrar 
que desde a solicitação do Estado de São Paulo não tem essa obrigação 
expressa de estorno, no caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, esse acórdão do Supremo Tribunal 
Federal, inicialmente nós trouxemos ele aqui há já uns dois anos, né, que nós 
trouxemos aqui para discutir. Ele é de uma simplicidade gritante, tem duas 
páginas, quer dizer, não fez um estudo profundo dos institutos. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Não fez. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu concordo com você com referência à 
separação dos institutos da isenção e da redução da base de cálculo, que a 
partir do momento que o ICMS passou a ser seletivo, entre aspas, quer dizer, 



tem diversas alíquotas, não tem uma só como era no passado. Não há sentido 
em falar de redução da base de cálculo, que, aliás, é um artifício que o estado 
usa exatamente para negar o crédito. Porque se você tem uma alíquota de 7%, 
uma alíquota de 14%, uma alíquota de 18%, uma alíquota de 25%, qualquer 
que seja o valor da entrada o crédito é integral, está certo? Por outro lado, 
quando se reduz a base de cálculo tem aquela regra, se não tiver uma norma 
específica dizendo que você pode manter o crédito na entrada, você tem que 
estornar. Então, é um artifício que os estados têm usado amiúde quanto a 
isso, e a gente até fala, fica reduzido à base de cálculo de tal sorte que a 
alíquota fique limitada em 5,8%. Ele não está reduzindo a base de cálculo, ele 
está reduzindo a alíquota. Tudo bem. Esse acórdão do Supremo foi, 
exatamente, em função dessa empresa do Rio de Janeiro que tem uma lei no 
Rio de Janeiro com artigo específico e aí você sabe que as empresas de 
telefonia praticamente dão de graça o telefone porque o objetivo não é vender 
o telefone, o telefone é... É como você vender uma máquina fotográfica, você 
poderia dar de graça a máquina fotográfica, você quer que as pessoas 
comprem o filme, e é o caso do serviço, quer que a pessoa consuma o serviço. 
Então, é feito essa praticamente doação, ou 10%, ou então de acordo com a 
fidelidade. O acórdão é muito simplório. E quando saiu houve uma 
repercussão tão grande que o próprio ministro Marco Aurélio falou, disse em 
uma entrevista, que como havia embargo de declaração, haveria 
oportunidades no futuro de fazer uma rediscussão sobre o assunto. O pior 
que o embargo de declaração foi julgado por ele mesmo e ficou a mesma coisa. 
Quer dizer, não aconteceu nada. Então, a posição do Supremo está nesse 
sentido, de que realmente vendas com prejuízo ou com o valor menor do que o 
preço, principalmente nas mercadorias identificáveis, caso típico, o estorno do 
crédito é legítimo, né, no caso, nesse caso. Agora, você está trazendo um caso, 
por exemplo, no supermercado, que tem milhares de itens, talvez seja o seu 
caso. Você vai ter que apurar mês a mês, o dia a dia, se você está dando um 
desconto, está dando uma bonificação, está fazendo uma promoção, quer 
dizer, realmente cria-se uma situação indigesta. A gente tem que ser 
pragmático, a gente tem que ser pragmático, né, se o Supremo decidiu, 
praticamente é uma lei. Mas se conforma com isso? Não. Eu acho que está 
totalmente equivocado. Está certo. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Exatamente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tem razão de rediscutir, não sei se essa 
rediscussão vai levar, o pessoal costuma sempre citar a jurisprudência que 
está presente lá, eu vejo pelos julgamentos, o Supremo já decidiu, o acórdão 
tal, tal, vou seguir, vou seguir, e acaba que ficando essa coisa destorcida que 
está na redução da base de cálculo, embora a redução da base de cálculo 
tenha natureza de isenção, isso é a doutrina, já está quase que tranquila 
quanto a isso, inclusive, o Sr. José Souto Maior Borges, que é o maior, um dos  
maiores estudiosos de isenção, ele exatamente com base no que ele disse é 
que o Supremo decidiu nessa situação. Por outro lado, nós temos, né, o abuso 
do uso, vamos dizer assim, da redução da base de cálculo no ICMS. Porque 
você vê, no IPI não temos redução da base de cálculo. Porque no ICMS nós 
temos que ter, se nós temos agora a possibilidade de termos alíquotas pela 
essencialidade também, não é? 



Sr. Paulo Akiyo Yassui: Dr. Brandão, professor, eu só queria... Eu creio que 
no caso do Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio, ele não examinou a fundo 
quanto ao período de apuração. Acho que ele pensou que o princípio da 
[ininteligível - 00:19:07] no caso ele pensou que era mercadoria, mercadoria. 
De mercadoria, cada mercadoria não por período, esse foi, eu acho, o equívoco 
que houve. Então, eu acho que esse é o ponto. Se é isso, a apuração é por 
período e por mercadoria por mercadoria. Eu acho que a Constituição 
Brasileira adotou por período. Crédito de operações anteriores, com devida 
compensação com devido-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, na verdade-- 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Então, a Constituição fala claramente isso, além do 
que o instituto de isenção e redução da base de cálculo, art. 150, § 6º(F), são, 
define claramente a diferença. Eu acho que esse é o ponto nuclear. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, na verdade nesse ponto aí a gente tem 
que dar um pouquinho de calma, né? Porque a Constituição não fala, 
exatamente isso, ela defere a lei complementar a oportunidade dela decidir 
como será feita essa cooperação. E a escolha foi por período, mas poderia ser 
escolhida mercadoria, mercadoria. Podia ser escolhido produto a produto 
também. Quer dizer, não há um impedimento constitucional quanto a isso. 
Isso é bem claro, caberá a lei complementar definir a forma em que a 
compensação será efetuada e a escolha foi-- 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Por período. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas pode ser por outra forma, pode ser por 
produto. No caso específico, realmente é por período, mas não é que seja um 
assunto que está travado na Constituição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Paulo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Meu caro Paulo, eu vou falar do estorno 
que é o ponto principal e da jurisprudência do Supremo, pelo menos nos 
elementos que eu tenho. O importante a dizer a todos no começo é o seguinte, 
a incidência do ICMS e de todo tipo de imposto dessa natureza de valor 
acrescido tem este problema extremamente complexo que é o da regularização 
do crédito, então o próprio lançamento do imposto contribuinte no caso do 
Brasil, é 30 dias um período. Então, o que quê a legislação estabelece? 
Quando entram as mercadorias durante esse período, o contribuinte já tem o 
direito de se creditar. E usar o crédito. Vejam bem, esse pormenor é 
importante. Ele já pode em operações de saída que ele está fazendo usar o 
crédito. Só que fechado o mês ele tem que regularizar o crédito, ou seja, ele 
tem que ver as mercadorias que entraram e não foram para operações 
tributadas, por exemplo, saídas isentas, saídas de não incidência, etc. E por aí 
afora. Então tem todo um processo de regularização de crédito e débito nesse 
período para chegar a um resultado positivo ou negativo. E aí o Supremo já 
enfrentou primeiro o problema da contestação da não cumulatividade quando 
a lei complementar 102 deu um retrocesso no novo sistema estabelecido pela 
lei complementar 87 de 1996. O que quê foi essa mudança? Inicialmente no 



Brasil o sistema era baseado no sistema europeu, o chamado crédito físico, ou 
seja, o crédito fica vinculado à circulação das mercadorias. Ou seja, uma 
mercadoria que é o objetivo de transformação, por exemplo, industrial, só 
podem ser considerados os créditos das mercadorias que se incorporam em 
outra mercadoria. E ficou conhecido como crédito físico. Na Europa a coisa 
evoluiu porque esse sistema era muito complicado para verificar tudo. Por 
exemplo, há elementos que se perdem no processo de industrialização, 
combustível e outros materiais que ainda duram mais de uma... Fornos 
elétricos, por exemplo, têm aqueles revestimentos, aquilo dura três, quatro 
operações. Então, quando é que se incorpora o crédito do imposto? E por isso 
então na Europa se evolui para o chamado crédito financeiro. Que parte do 
seguinte princípio: Todos os contribuintes que são agentes econômicos, 
comerciantes, industriais, produtores, não são eles o contribuinte do imposto, 
na verdade quem vai pagar o imposto é o consumidor da mercadoria. Então, 
este princípio que hoje está em vigor já há vários anos na Europa estabelece 
então o crédito financeiro. Ou seja, todo o ICMS que é creditado no 
estabelecimento pode ser passado para a frente junto com os produtos. Então, 
vejam que há um sistema. E no fim tudo isso em termos matemáticos dá na 
mesma. Por quê? Não há perda de arrecadação porque é só ajustar alíquota e 
o poder público tem o dinheiro que precisa. Todo esse problema com crédito 
no Brasil é um problema um pouco mal pensado nesse sentido. O Supremo já 
examinou esses julgados são de 2004, 2005. Então, a lei complementar 87 
estabeleceu um sistema já mais parecido com o europeu, do tipo renda, não 
é? Ou seja, os bens que entram para o ativo imobilizado vão dar crédito 
fracionado ao longo de tantos anos. Hoje quatro anos. Então, o sistema ficou 
um pouco melhor, mas os estados reagiram, iam perder arrecadação, tal, e a 
lei complementar 102 deu um passo para trás, voltou para o crédito chamado 
físico. E aí foi levantado no Supremo, isso é contra o princípio da não 
cumulatividade. Então, eu tenho um julgado aqui do pleno de, saiu publicado 
em 2004, e eu vou só ler uma parte do voto que interessa. Prosseguindo, aqui 
é um resumo, não é, do informativo: “Prosseguindo o julgamento em relação à 
análise da ofensa ao princípio da não cumulatividade, o Tribunal por maioria 
indeferiu o pedido por não vislumbrar a alegada violação. Uma vez que não 
tendo a Constituição Federal fixado de maneira inequívoca no inciso I do § 2º, 
art.155, o regime de compensação de tributos cuja regulamentação há de ser 
feita por lei complementar, Constituição Federal 155, § 2º, inciso XII, letra C, 
nada impede que a lei complementar fixe um novo critério ressalvado o direito 
adquirido à apropriação dos créditos na conformidade do disposto na 
legislação anterior”. Vencido o ministro Marco Aurélio, etc. Isso é do pleno, 
ação direta de inconstitucionalidade 2.325 do Distrito Federal. Relator 
Ministro Marco Aurélio. Julgado em 23 de setembro de 2004. Então esta parte 
diz respeito à aplicação da nova lei complementar que foi refeita as normas, 
passaram para outras, estão aí até hoje suspenso o sistema do chamado, uma 
caminhada que começou bem para o crédito financeiro. Voltamos para trás. 
Mais recentemente, de 2010 para cá, em decorrência, e já houve casos 
isolados do supremo também examinar este particular, ou seja, uma 
mercadoria, o que é uma hipótese marginal, não é? Toda mercadoria que 
entra no estabelecimento vai sair por um preço maior, em geral. Pode sair por 
menor. E aí então já havia esse problema no imposto europeu e a França, que 



foi a primeira que experimentou o sistema tinha a famosa regra do teto, ou 
seja, só pode ser creditado o imposto até o valor da saída da mercadoria. Se 
ele é o valor inferior então, nesse ponto o restante tem que ser estornado. 
Estornado, quer dizer, anulado, o crédito é anulado. E a Constituição prevê 
anulação de crédito. Então, exatamente tudo isso para regularizar aquele 
crédito da escrita, é preciso no final do período dizer que crédito que eu tenho. 
Então é aquilo, saídas isentas, não incidência, etc. Tem que ser tudo 
reexaminado e chegar a um valor. No caso particular da mercadoria, ela tem o 
seu crédito, se ela sai com o preço menor ela não vai dar crédito para toda 
saída posterior. De 2010, 2009, 2010 para cá, o Rio Grande do sul, criou um 
sistema, que é um sistema de atribuir uma redução para o contribuinte de 
pagamento do imposto em percentual. Então, ela estabelece um percentual e 
ele então não fica com essa escrituração usual do sistema, ele simplesmente 
vai pagar aquele [ininteligível - 00:30:37] aquele tanto por mês. Que é uma 
estimativa, né?  

E os contribuintes, no entanto, entraram na justiça, não, mas eu tenho 
crédito, direito ao crédito do que entrou e etc. E o Supremo também teve que 
examinar em vários casos essa questão do Rio Grande do Sul. Eu vou então 
citar um julgado aqui da segunda turma julgando um caso desses. Ela diz 
inciso II da ementa, aqui é ementa. O plenário do Supremo Tribunal Federal, 
ao julgar o RE 174478 de São Paulo... Relator para o acórdão, o ministro 
Cezar Peluso, entendeu que não viola o princípio da não cumulatividade, a 
exigência de estorno do crédito do ICMS relativo à entrada de insumos usados 
em industrialização de produtos cujas saídas foram realizadas com redução 
da base de cálculo. Então, elas aparentemente saem com valor menor. Mas é 
porque o estado se conformou com o pagamento de uma quantia fixa e, 
portanto, os créditos ficaram e o contribuinte entendeu que poderia ainda, 
teria que ser levado em conta, compensados os créditos. Além disso, 
considerou que a referida redução corresponde à figura da isenção parcial, o 
que faz incidir no caso a regra constante do art. 155, § 2º, inciso II, letra B da 
Constituição Federal, que manda anular os créditos. Embargos na declaração, 
etc. Então é isso, quer dizer, o Supremo e tem outros tantos julgados. Um 
outro aqui. E aí tem um outro que vale a pena citar. ICMS, etc.. O Plenário 
apreciando o recurso, este mesmo, 174478-2 de São Paulo, considerou 
harmônica com a carta da República, exigência de estorno do crédito do ICMS 
relativo à entrada de insumos usados na fabricação de produtos cujas saídas 
foram realizadas com redução da base de cálculo. Então, nas duas hipóteses, 
ou seja, a mercadoria isoladamente por alguma razão, ela foi vendida por 
preço inferior e aqui nesse caso, ela achou também cabível o estorno quando 
há uma redução da base de cálculo e o contribuinte tem créditos superiores e 
que não podem ser apresentados porque o pagamento foi feito por uma 
estimativa. Era isto, meu caro Paulo, que eu estava lembrando para deixar 
claro que a meu ver, a posição do Supremo é coerente, ele está coerente com a 
legislação que está aí. Enquanto não for alterado o modo de regularização dos 
créditos, infelizmente nós estamos ainda num tipo de crédito físico vinculado 
à mercadoria, etc. Eis aí. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. Com a palavra aí. 



Sr. Roberto Biava Junior: Olá. Bom dia. É Roberto Biava. Eu só gostaria de 
fazer uma colocação. O princípio da não cumulatividade tem muita discussão, 
né, no ICMS, né? O professor Bonilha colocou bem a diferença lá do IVA 
europeu para o nosso ICMS. Agora, se a gente pensar assim, inicialmente a 
não cumulatividade fugindo do jurídico, mas do ponto de vista econômico, eu 
não teria dúvida em dizer que do ponto de vista econômico se você for tributar 
só o valor agregado nas operações, em tese, né, a carga tributária de toda uma 
cadeia de comercialização, ela deveria corresponder ao preço da mercadoria, 
ao último, na última operação, ou seja, o preço da mercadoria ao consumidor 
final multiplicado pela respectiva alíquota, né? Então, por exemplo, no 
exemplo que o Paulo está trazendo, então, eu estou imaginando que ele 
comprou uma mercadoria, imaginando só duas operações, ele comprou uma 
mercadoria por cem reais, vamos colocar aí que a alíquota é 18, então vamos 
por a indústria pagou 18 reais de ICMS. O segundo vendedor ele vai vender 
para o consumidor final por 80 por algum motivo comercial que ele não vai 
conseguir, ele vai ter vender por menos do que ele pagou. Se você aplicar 
friamente, que no caso do Rio de Janeiro tem uma norma expressa dizendo 
que se você vender a mercadoria, São Paulo não tem essa regra, mas no Rio 
de Janeiro na lei ela diz: Se você vender a mercadoria por preço inferior ao 
preço de aquisição, você só pode aproveitar o crédito até o limite do valor do 
débito, né? Então, se ele vender por 80 ele não vai poder remanescer com o 
crédito que seria 18% dos 20, que daria 3,6. Esse 3,6 ele vai jogar fora, o 
consumidor vai comprar por 80 e do ponto de vista que, eu acho que, os 
ministros vão analisar, se você olhar a operação por inteira, a carga tributária, 
nós vamos ter um consumidor comprando uma mercadoria por 80 reais e 
uma carga tributária que não corresponde a 18% de 80, ela é uma carga 
tributária, a carga tributária será de 18 reais, ou seja, ela corresponderá a 
18% do preço original. Agora, o que pesa essas imperfeições, daí o professor 
Bonilha lembrou bem, o sistema tributário brasileiro tem algumas 
imperfeições que estão na constituição. Um exemplo é aquela que os 
doutrinadores comentam, né? O próprio, o professor Bonilha, eu acho que já 
desde o livro dele de 79, o professor Alcides Jorge Costa, no livro dele também 
de 78, que o Brasil tem essa regra e agora, né, na Constituição Federal tem 
aquela regra da reversão, mas a meu ver é no caso da isenção, né? No caso da 
isenção o sistema permite uma cumulatividade perversa, que é um caso 
diferente desse, né? Então, se você tem uma isenção no meio da cadeia, a 
constituição quis dar essa regra, não sei se por um motivo fiscalista para, ou 
arrecadatório mesmo, mas ele criou a regra, se você tiver uma isenção no 
meio da cadeia de comercialização, isso implica na anulação dos créditos. Do 
ponto de vista econômico isso gera uma cumulatividade, porque quando você 
comparar o preço final da mercadoria multiplicado pela alíquota, você vai ver 
que a carga tributária foi maior do que deveria ser. Bom. Eu só ia colocar que 
eu fico um pouco, só na dúvida se essa, com relação a esse caso específico da 
venda a menor, se essa tal regra do teto que existia na França, etc. Se ela foi 
incorporada mesmo no sistema jurídico brasileiro. Pelo menos, ou talvez, 
caberia uma discussão, se na lei complementar não parece haver resquício 
dessa regra do teto, no sentido de, olha, se a venda da mercadoria for por um 
preço inferior ao preço de aquisição, na lei complementar pelo menos não 
consta, mas consta em algumas legislações específicas, por exemplo, a lei do 



ICMS do Rio de Janeiro. Agora, eu não sei se por conta da autonomia que tem 
o ente da Federação para legislar sobre ICMS, ele poderia criar uma regra 
restritiva adicional na parte de regularização de crédito por lei ordinária 
estadual, ou se isso deveria já estar previsto na lei complementar. Porque no 
caso da isenção está previsto na constituição e na lei complementar que 
claramente o efeito da isenção. Isso seria só essa consideração. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Só para lembrar, o Supremo Tribunal 
Federal fez a equivalência entre redução de base de cálculo e isenção parcial. 
Então você vê que ele dá o mesmo tratamento às duas hipóteses. 
Principalmente nesse caso do Rio Grande do Sul, em que o que se discute é o 
benefício do sistema estimado, que é uma estimativa, não é, sobre as 
operações vai pagar um tanto. Aí o contribuinte vende, não, mas eu tenho 
créditos que não foram considerados e aí ele quer que alegue o princípio da 
não cumulatividade. Esta jurisprudência em primeiro lugar o Supremo diz: 
Não, equivale a uma isenção e o benefício dado tem que ter uma 
contrapartida, que é perder os créditos. E assim entendeu o Supremo 
Tribunal Federal. Que é exatamente, o Paulo está querendo saber quais as 
razões desta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não permite, ou 
não leva em conta esse crédito que fica perdido, né, e que se acumula, não há 
dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, o que o colega, o Roberto(F) falou, mas o 
seguinte, pode o Estado de São Paulo ter legislação ou não ter... Não, não, o 
Rio de Janeiro tem. Foi o que ele disse, o Rio de Janeiro tem uma legislação e 
São Paulo não tem. Mas precisa ter? Se foi levado ao Supremo dizendo que 
isso está dentro do conceito de... E o...  

Orador não identificado [0:41:29]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Claro que economicamente a gente não pode 
fazer análise nenhuma tem que fazer a análise jurídica da coisa. O Rio de 
Janeiro foi esperto, ele diz: “Quando, por qualquer motivo, e nem é redução de 
base de cálculo, quando por qualquer motivo a mercadoria for alienada por 
importância inferior ao valor que serviu de base de cálculo na operação em 
que decorreu a sua entrada, será a obrigatória anulação do crédito 
corresponde à diferença entre o valor citado e o que serviu de base de cálculo 
da saída respectiva”. Nós não estamos falando de redução de base de cálculo e 
nem de isenção. Estamos falando de valores de operação, o que é muito 
comum em muitas empresas fazerem uma promoção, fazer um desconto. 
Agora, infelizmente o Supremo nem aqui nesse acórdão. Aliás, não falou nada. 
Como eu disse, são duas páginas, né? Eu não sei se ele vai nesse próximo aí 
vai haver um estudo maior. Não acredito, até porque toda essa jurisprudência 
que tem... 

Sr. Roberto Biava Junior: Posso fazer só uma colocação? Desculpa. Com 
relação à redução de base de cálculo, São Paulo depois nesse julgado lido pelo 



professor Paulo Celso, ele passou a inserir especificamente em relação à 
redução de base de cálculo, que se houver redução de base de cálculo você 
tem que fazer o estorno proporcional. Mas você vê, assim, só comentando, eu 
não estou dizendo se é certo ou errado, mas claro, a princípio eles vestiram a 
redução de base de cálculo, esse efeito de estorno com uma justificativa 
constitucional, eles disseram, a redução de base de cálculo equivale à isenção 
parcial. E talvez em outra oportunidade os senhores, poderiam analisar se 
isso é uma verdade ou não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu creio que esse assunto nesse 
âmbito aqui já foi bem discutido hoje, né? Mas esse assunto eu vejo assim 
como liquidado no Supremo Tribunal Federal. Até porque nesta última 
particularidade que você mencionou, de equiparação a redução de base de 
cálculo ele tem uma doutrina muito respeitada, muito forte a seu favor. Não é 
só que ele olhou lá do econômico, né, ele está vendo, ele está adotando 
conceituação jurídica. Eu considero pela repetição de decisões, pelo 
prolongamento no tempo que essa é uma matéria superada. De modo que eu 
peço licença ao Paulo, nós já debatemos o suficiente, nós temos uma pauta 
maior para passar para outro assunto, não é? Porque senão nós vamos ficar, 
ficando girando em torno da mesma questão só do que já foi falado. O próximo 
assunto é do Hiromi, mas antes eu queria dizer o seguinte, eu passei 
rapidamente os olhos no respe citado pelo Brandão, a respeito do crédito de 
PIS/COFINS e eu acho que a matéria é tão importante que, eu vou colocar na 
pauta para nós discutirmos. Só que eu quero fazer só um breve comentário 
aqui para justificar até porque que estou pondo na pauta. A parte requerente 
é um supermercado. Supermercado não tem insumo. Supermercado não 
industrializa. Supermercado compra e revende. Claro que ela pode ter uma 
parte de fabricação própria, mas não é normalmente a atividade principal do 
supermercado. E o que o contribuinte queria aqui era considerar como 
insumos as despesas de representação comercial. As despesas de marketing, 
inclusive, publicidade, que é um pleito das associações de supermercado, não 
sei como é que chama. Serviços de consultoria prestados. O grande problema 
que eu acho é que há uma fome de crédito, não estou me referindo ao caso 
ICMS, há uma forma de crédito além daquilo que esta na lei, não é? E o 
problema é que o que, eu conheço esse assunto, por isso, porque eu estou 
mencionando com um pouco mais de detalhe. Essas entidades, elas se viram 
incentivadas pela mudança de jurisprudência, ou melhor, nem foi mudança, 
foi a formação da jurisprudência do Carf muito favorável, já cansou de 
declarar ilegalidade normativa(F), até em Câmara superior, e começaram a 
ver, bom o insumo é uma via muita ampla, então eu quero entrar na do 
insumos, porque se eu for só deduzir o custo da mercadoria que eu compro, 
eu vou perder um monte de crédito. Então, na minha maneira de ver essa 
discussão já foi mal encaminhada. Ela já foi encaminhada por uma via torta, 
pelo interesse da parte. Aí você vai ver coisas aqui, aí nós caímos naquele 
desânimo que a gente cai sempre, né? Interpretação restritivo do art. 111, não 
tem nada com o assunto, entender o que quê é insumo não tem nada a ver 
com exclusão de crédito tributário, isenção. E assim por diante, né? É o 
acórdão que tenha um certo corpo, não é um acórdão rápido com alguma 
isenção, ele tem, enfim o ministro relator aqui que o é Sérgio Kukina, ele 
desenvolveu essa questão, só que acho que mal conduzida e mal induzida, 



então eu acho que vale a pena a gente discutir isto aqui numa próxima 
oportunidade. Vamos passar ao próximo ponto? Hiromi, por favor. Cadê o 
microfone? Capitalização de know-how por empresa do exterior. 

Sr. Hiromi Higuchi: Será que eu podia fazer um comentário sobre, só um 
comentário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Rapidinho, por favor. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, é que, por exemplo, empresa de celular, por 
exemplo, paga, compra por cem e vende por um real, não é? Mas está 
trocando com serviço sem incidência de ICMS. Isso daí tem... Isso daí tem 
muito. Então, nesse caso, eu acho que não ofende a não cumulatividade. E só 
isso o comentário que-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Mais uma opinião. Vamos ao 
seu assunto. Ele está trazendo em função da solução de consulta 46 deste 
ano e também da 178. Esta é de 2006, da 8ª região fiscal. Hiromi, só me deixa 
para encaminhar. Eu vou ler aqui o que diz a solução de consulta. Eu vou 
ficar na mais crescente que é deste ano, a 46. “Transferência de tecnologia 
não incidência, a sessão de know-how por empresa domiciliada no exterior 
para fins de integralização de capital e investimento, junto à pessoa jurídica 
no Brasil não configura hipótese de incidência de imposto de renda na fonte. 
De isso não existir em caso pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa 
de rendimento, ganhos de capital ou demais proventos por fonte domiciliada 
no país”. Bom, a 178 eu acho que sou obrigado a ler. A 178 de 2006 já diz: 
“Que constituir fato gerador de imposto de renda o pagamento, crédito, 
entrega, emprego, remessa de rendimento, ganhos de capital e demais 
proventos por fonte situada no país à pessoa física ou jurídica residente 
domiciliada no exterior”. Até aqui, é óbvio. “O valor do know-how cedido por 
empresa domiciliada no exterior para integralização de capital”... Aqui mesma 
redação, entre parênteses, (investimento no Brasil, não configura hipótese de 
incidência do IR fonte. Ainda que para efeito de registro como capital 
estrangeiro junto ao Banco Central se faça necessário a contratação de 
câmbio). Câmbio simbólico, né? Pois não. 

Sr. Hiromi Higuchi: [ininteligível]. Porque aí na própria solução de consulta 
está dizendo que no know-how decorrente de transferência de conhecimento, 
não é, está dizendo. Então, transferência de conhecimento é serviço. Então, 
serviço, transferência de serviço de conhecimento seja pago em dinheiro ou 
capitalizado, é ambos os casos há pagamento e há também emprego. Porque o 
pagamento não é apenas de dinheiro, e [ininteligível - 0:50:36] pagamento. E 
também há o emprego, porque pega esse crédito decorrente de know-how que 
capitaliza, ele está entregando, então nesse caso, eu acho que aí há incidência 
do imposto de renda na fonte porque exterior, né? E outro ponto... Porque a 
Receita Federal mais de 40 anos já vem, tem o entendimento de que o 
pagamento, na sessão de atende ou de [ininteligível], a incidência do imposto 
de renda sobre crédito e capital já vem. Agora, no caso de serviço está na lei. 
Para pagamento de serviço prestado no exterior é imposto de renda na fonte: 
Essas duas soluções de consulta para mim... Eu queria colocar é a questão de 
dedução para efeito de imposto de renda jurídica, constituição social sobre os 



lucros. Porque nessas duas soluções de consulta capitalização foi de mais de 
dois bilhões de reais, foi um valor grande. Então, eu entendo que como que é 
uma empresa no exterior vai comprovar que aquela prestação de assistência 
nesse valor, né? Eu acho que para mim é impossível de comprovar que 
prestou serviço e assistência num valor... Para mim, eu acho que isso daí, até 
pode ser até uma decisão que, coisa encomendada. Aí eu acho que não é 
possível que a superintendência [ininteligível - 0:52:51] dezenas de pessoas 
cuidando de consulta em troca de experiência vai dizer uma coisa [ininteligível 
- 0:53:03] capitalização de know-how não tem imposto de renda [ininteligível].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, as duas são da 8ª região, 
né? Às vezes a gente fica desconfiado, realmente, se por traz das coisas não 
tem coisas, não é? Tanto que a gente se surpreende. Mas eu queria dizer que 
são dois casos distintos com sete anos de, entre um e outro, né? Então, uma 
encomenda de longo prazo. Agora, eu tendo a concordar com você, mas em 
contrapartida a gente tem uma série de outras considerações. Há um 
entendimento firmado aí eternamente, né, desde antes do CTN, de que as 
importações, nas importações não se apura ganho de capital. E as 
importações, elas evidentemente pode ser de bens materiais ou imateriais. 
Aqui é uma tecnologia, não é... Eu acho que essa foi a visão, sabe? Não é 
propriamente um serviço puro e simples como outro qualquer. É uma 
tecnologia que tem tanta densidade, e você deu um valor astronômico até que 
ela, você mencionou um valor aí, não sei se foi exemplificativamente, mas a 
transferência de tecnologia tem tanta densidade que o Banco Central dá 
registro de capital estrangeiro. Não é? E o registro de capital estrangeiro todos 
nós sabemos que até o valor dele não há incidência de imposto de renda na 
fonte quando da apuração de ganho de capital na liquidação do investimento. 
Então, não estou discordando porque eu tenho uma tendência achar que 
realmente deveria haver uma incidência, mas tem esse lado também. Só para 
terminar, João, com relação à amortização, é uma consequência. Se o bem 
que justificou a integralização do capital é um bem depreciável, ele vai ser 
depreciado. Se houver remessa de uma fábrica, de um equipamento, o Banco 
Central, dá registro também, não é, não há tributação na fonte e há 
depreciação aqui cabe amortização desde que, coloca aqui a solução de 
consulta desde que tenha um prazo de utilização. E por fim eu queria 
também, não foi dito, mas mencionar aqui que coerentemente com tudo isso a 
solução de consulta está entendendo que não incide a CIDE, a CIDE-
Royalties. Então, coerentemente também. João. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que a gente tem que distinguir essas 
duas situações diferentes. Uma é a prestação do serviço com transferência de 
tecnologia. A outra é a simples transferência de tecnologia, como se fosse um 
direito que é cedido, mediante remuneração por um custo para que o 
adquirente desse direito explore esse direito comercialmente. Eu acho que são 
situações diferentes. No primeiro caso há uma prestação de serviço com 
transferência de tecnologia. Então nesse caso é serviço. Há incidência de 
imposto de renda na fonte e da CIDE, porque há transferência, há prestação 
de serviço. Mas no segundo caso tem uma empresa no exterior que ela detém 
um know-how, aí ela vende, ela cede esse know-how, eventualmente, para 
pessoa jurídica brasileira aproveitar internamente ou até para comercializar 



esse know-how. Nesse caso é como se fosse uma compra de um direito, como 
se fosse uma importação de um direito que eventualmente pode ser pago ou 
pode ser capitalizado. Eu acho que talvez essas duas soluções de consulta 
tenham abordado essa segunda situação, que não há uma prestação de 
serviço, mas é uma sessão de um direito. E nesse caso, ele foi considerado 
como se fosse, entre aspas, “uma mercadoria” que está sendo adquirida e 
nesse caso não há incidência nem de imposto de renda na fonte, nem de 
CIDE. 

Sr. Hiromi Higuchi: Mas mesmo que seja transferida essa tecnologia, mas aí 
seria ganho de capital. Porque digamos que essa empresa que prestou, 
digamos, não teve know-how na [ininteligível - 0:57:45] essa empresa do 
exterior e no Brasil. Quando há aumento de capital, então há aumento de 
investimento e a contrapartida vai para resultado. Com a base legal aonde na 
lei [ininteligível] tributação [ininteligível] do aumento de [ininteligível] de 
investimento. Eu acho que [ininteligível] será a 8ª região ia dizer que, não aí a 
contrapartida pode excluir [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu acho que o assunto 
realmente é controvertido, não é? Nós estamos tentando encontrar o 
fundamento, o pensamento subjacente a essa decisão. Claro que ela pode até 
ser estendida, não é, dentro desta linha, se a transferência de tecnologia 
considerada mercadoria não tiver sido paga com ações ou cotas do capital já 
pago em dinheiro, seria não tributado do mesmo jeito. Você vai querer falar, 
Campos? Por favor. Campos. 

Sr. Argos Campos Ribeiro Simões: A nomenclatura brasileira de serviço 
parece que trata isso como outros direitos, não como prestação de serviço. 
Quando o Hiromi coloca a hipótese de capitalização de um know-how gerado 
dentro da empresa, realmente, não tem como dizer que se eu estou tirando do 
resultado, estou reconhecendo um ativo produzido dentro da empresa, ainda 
que seja capitalizado ou distribuído, claro que isso é uma renda. Mas ele não 
considera a hipótese de eu comprar disso terceiro. É possível comprar know-
how de terceiro, essa é a questão? E se eu comprei um know-how de terceiro e 
quiser transferir para um quarto fazendo um aporte de capital, claro que eu 
não vou tributar. São hipóteses completamente diferentes uma coisa... Ou 
seja, é como o João bem colocou, uma coisa é prestação de serviço, outra 
coisa é o direito propriamente dito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém mais quer falar? 
Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, eu estou vendo assim, que houve muitos 
é...  Mistura de conceito. Quando é claro, você disse, se eu estou vendendo 
investimento, é claro que eu não vou tributar, mas se eu tiver ganho de 
capital nisso eu vou tributar. E se eu gerei um know-how interno, e vou 
vender, é claro que se eu me mobilizei esse know-how e vou, lógico, eu tirei de 
despesa que eu tive... Não lancei em despesas, lancei em investimento 
intangível, se eu vendê-lo eu vou ter um ganho de capital. E se eu capitalizar 
eu vou também ter um ganho de capital. Então, a pergunta que você fez 
Hiromi está respondida. Aqui no Brasil se alguma empresa fizesse isso, e 



realmente o valor foi de dois bilhões de reais, a história, quer dizer, e um 
know-how que não dá para explicar muito bem que seja um know-how, não 
dá para falar o nome da empresa aqui, né, que eu sei que empresa que é, mas 
não tem nada de know-how nessa história, está certo? Porque a empresa 
brasileira tem mais know-how do que a empresa lá do exterior. Mas se fosse 
aqui no Brasil, a empresa que fez a venda seria uma receita tributável dela, 
né? Está certo? Portanto, a mortalização na que comprou seria ilegítima. Ora, 
se a empresa está no exterior e isso é dado como certo, também amortalização 
aqui não há nenhuma lei que restringe como a subcapitalização, na remessa 
de royalties, não há restrição quanto à direitos comprados no exterior, eu não 
me lembro que tenha. Então, se não há restrição é receita tributável lá na 
França, de onde é a origem e é despesa dedutível ao tempo do uso aqui no 
Brasil, não é, Hiromi? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com relação a essa questão de 
dedutibilidade, eu tenho outras objeções a fazer, não é? Há regras específicas 
de dedução para as despesas de transferência de tecnologia. Muito 
especialmente quando se trata de pessoas no [ininteligível] do exterior que 
participam do capital da empresa brasileira. Isso vem desde a lei 4131. E ao 
entendimento da Receita em parecer normativo que está certo, que 
amortizações e depreciações, mais amortizações, tratou de amortizações. As 
amortizações são dedutíveis se as despesas fossem dedutíveis. Porque 
amortalização é só uma questão temporal, quando eu vou tomar a dedução, 
não é? Então, a Receita corretamente diz: “Olha, se fosse despesa e alguma 
norma que diz que essa despesa não é dedutível, a amortização não pode ser 
também”. Então aqui precisaria verificar se essas regras que limitam a 
dedução, o máximo, máximo, é 5%, durante cinco anos, enfim, tem uma série 
de requisitos se elas não estariam indo contra, em caso, não é? Agora, o que a 
gente tem que lembrar aqui, os dois milhões e a qualidade efetiva ou não da 
transferência de tecnologia. Temos que lembrar duas coisas aqui. Primeiro 
lugar que a consulta é sempre respondida em cima de fatos existentes, não 
em tese, mas ela não avalia fatos, ela não analisa se há ou não há 
transferência de tecnologia, ela simplesmente responde a interpretação da 
norma legal. A segunda coisa é que se o Banco Central der registro para esta 
transferência de tecnologia ele está em certa forma convalidando a existência 
da tecnologia porque é requisito. Evidentemente eu estou me referindo à 
averbação de contratos de transferência de tecnologia. Mas é um requisito de 
que haja a efetividade, não é, da tecnologia. Então, realmente a matéria é 
bastante conflituosa, não é? Eu não consideraria que daqui para frente a 
gente fique livre para considerar em todo e qualquer caso, especialmente se 
houver pagamento de dinheiro, não em capital, não é, esta orientação que 
aqui foi dada.  

Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tudo bem, Hiromi? Vamos então 
para o próximo assunto. Bianca, Bianca? Conceito de sociedade coligada para 
fins tributários. Prejuízo acumulado, encerramento de atividades 
empresariais, reversão de IRPJ. Fabrício? Fabrício, por favor. Estou curioso 
para saber o que está por trás do tema. 

Sr. Fabrício Costa Resende de Campos: Bom, esse tema, é Fabrício, não é. 
Bom, esse tema através de uma análise bem interesse a respeito da 



continuidade do prejuízo fiscal acumulado pelas entidades, não é? Tomando 
como premissa que a questão do prejuízo fiscal a gente tem aquela limitação 
de compensação de 30%, não é, qual é o pressuposto, eu imagino da 
legislação quando colocou essa limitação de 30%? Primeiro não há decadência 
do aproveitamento do prejuízo, e haveria uma continuidade da atividade 
empresarial pela entidade. Agora, quando ocorre um evento abrupto de 
encerramento das atividades empresariais, esse prejuízo fiscal acumulado no 
meu ponto de vista, o que quê ele significa? O pagamento indevido ao maior 
de imposto de renda ao longo da existência da entidade. Por quê? O próprio 
imposto de renda ele incide sobre o acréscimo patrimonial, o acréscimo 
patrimonial ele só seria observável ao longo de toda a história da entidade. Se 
a entidade ela encerra as suas atividades com prejuízo fiscal acumulado, do 
meu ponto de vista, haveria ao longo da existência dessa entidade pagamento 
a maior de imposto de renda. Quer dizer, ela pagou mais imposto de renda e 
ela na verdade não teve o acréscimo patrimonial tributável. Eu até dei um 
exemplo quando eu enviei esse tema para a banca, em que uma entidade 
tinha dez anos, ela apurou prejuízo fiscal em cinco anos, fez o aproveitamento 
de 30%, encerrou suas atividades com prejuízo fiscal acumulado. Se a gente 
fizesse um cálculo matemático simples, mesmo ainda levando em 
consideração a jurisprudência do Carf que no encerramento à entidade 
poderia ultrapassar essa barreira dos 30%, ela ainda acumularia prejuízo 
fiscal, no ponto de vista matemático do acréscimo patrimonial ela pagou mais 
tributo do que o efetivamente devido. Então, essa é a temática que eu gostaria 
de discutir aqui junto com a banca. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Banca, a mesa. Banca dá uma 
ideia de banca de advocacia, não é? E nós não somos, hein. Nós não somos, o 
professor Schoueri se recusa a responder consultas aqui. Que não é o seu 
caso.  

Bom, o tema então tem várias vertentes, não é? Uma vertente é se se aplica ou 
não se aplica a trava no encerramento que a jurisprudência do Conselho 
concedia, entendia da Câmara superior inclusive, entendia que não era 
aplicável, mesmo assim ele nos relata com razão, mesmo sem ver números a 
gente percebe isso, que uma empresa que pagou imposto e não conseguiu 
compensar todo o lucro, ou melhor, todo o prejuízo, no momento que ela se 
encerra. Se eu tomar como base a sua totalidade de lucros ao longo de toda a 
sua vida, não é, e verificar o imposto devido a esse lucro nós iríamos verificar 
que esse lucro, porque não houve a compensação de prejuízo, foi menor do 
que aquele tributado efetivamente. Então, o imposto pago seria maior do que 
o lucro total durante toda a vida. Esse é o ponto fundamental que ele está 
trazendo para a discussão aqui, não é tanto a questão dos 30%. 30% só para 
registrar, está sendo, deve estar sendo debatido na Câmara Superior a partir 
de agora. Está começando a sessão na Câmara Superior e o caso Alvorada que 
vem se arrastando já a cinco, seis meses, estava previsto ontem, pelo menos 
que seria julgado hoje. Aliás, era para ter sido julgado ontem, mas o advogado 
pediu para transferir para hoje cedo. A perspectiva é a pior possível. Se 
discute, se a trava se aplica na incorporação. É a pior possível porque a 
Nereida, é do conselho, está aí, pode confirmar isso, a Receita fechou a 



questão entorno disso e é voto de bancada hoje em dia, não é? Os 
representantes-- 

Orador não identificado [1:09:59]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, então, só para, eu vou passar a 
palavra para a Nereida. As Turmas que estão julgando, estão julgando contra 
o contribuinte a maior parte das vezes por voto de desempate. A Câmara 
Superior recentemente teve dois casos, recentemente quer dizer, 2009 para 
cá, teve dois casos em que ela julgou também por voto de qualidade alterando 
a jurisprudência anterior em que havia dois acórdãos de Câmara Superior. 
Um 14 a 2 a favor do contribuinte, e outro 16 a 0. E era uma maioria tão 
forte, claro, né, e a maioria vinda de muitas Câmaras e por outro lado a tese 
foi tão firmada que as próprias Câmaras que julgavam inicialmente pela 
manutenção da trava na corporação mudaram o seu entendimento. A sua 
Câmara, como está, Nereida? 

Sra. Nereida de Miranda Finamore Horta: É, por causa do tema foi 
reconhecida repercussão geral no tema da compensação limitado a 30%, eles 
estão sobrestando. Mas na Câmara do Aloysio eles tiveram acho que um voto 
apertado, mas favorável ao contribuinte. Mas você está certo na sua análise 
aí. Está bem difícil a aceitação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Câmara do Aloysio é uma das 
boas Câmaras. Boas, não é no sentido que julga a favor, porque diz que juiz 
bom é aquele que defere, né? E péssimo é aquele que indefere. Mas não é 
nesse sentido. É uma Câmara de alta qualidade técnica. O próprio Aloysio 
Percínio, aliás, veio participar do nosso Congresso o ano passado, é o 
presidente e outros conselheiros de experiência que estão lá, fazem uma 
diferença muito grande nessa turma aí. Infelizmente ninguém dessa turma 
participa. Infelizmente eu digo para o debate. Daqui a pouco eu lembro. Essa 
turma ninguém, como ela não é a primeira turma de alguma Câmara, 
ninguém participa da Câmara Superior. De forma que os votos que possam 
existir bons no sentido científico, lá não tem voz na Câmara Superior. E eu fiz, 
usei uma expressão aqui, agora, bons no sentido científico, porque eu reputo, 
eu tenho até vontade de escrever sobre isso. Eu reputo que essa é uma das 
questões mais profundas do direito tributário atual. Até serviria para a nossa 
revista. Porque ela lida com duas posturas de encarar normas distintas. E é 
mais ou menos a questão que eu vi aqui dos insumos, não é, do art. 111. A 
Receita bate o pé dizendo que o art. 111 proíbe estender a aplicação da 
norma. Quando na verdade não se trata de estender a aplicação da norma, 
trata-se de delimitar o verdadeiro sentido e alcance da norma. Então, não vai 
dizer, eu vou aplicar onde a lei não permitiu. E é falso o argumento que diz 
que: ah, quando a lei quis excluiu, ela excluiu expressamente. Que é o caso de 
rurais, atividades rurais e o caso de problema Befiex. São coisas 
completamente distintas. Essas duas exceções, são exceções à norma quando 
aplicável. E a norma aplicável à empresa em continuidade, e não empresa em 
extinção. Então é uma matéria muito interessante, existem algumas vertentes 
doutrinárias que estão sendo, que foram discutidas, o professor Tércio deu 
um parecer com aquele brilhantismo dele trazendo outras considerações de 
altíssima indagação, deu parecer para ser juntado na Câmara, fez até uma 



palestra lá, se não me engano, no Carf, promovida por uma das 
confederações. Mas é como eu disse a matéria não está sendo decidida no 
sentido científico, a Fazenda fechou questão e na Câmara Superior, pelo 
menos, eu não vejo muita perspectiva.  

Miguel, por favor. Eu não quero fugir do tema dele, hein. Eu até fiz essa 
entrada porque você mencionou jurisprudência do Carf, a jurisprudência está 
mal. 

Sr. Miguel Gutierrez: Miguel Gutierrez. Com certeza o tema é bastante 
controvertido. Na minha opinião, juridicamente, pensando juridicamente de 
acordo com a constituição, as leis em vigor, eu acho que seria de justiça a 
empresa ter direito a uma repetição do que ela pagou a mais. Porque na 
verdade se a gente for verificar, o lucro de uma empresa só seria apurado no 
final da sua existência. Então, se a gente apurar nesse caso, no final da 
existência dela, ela, vai se verificar que na verdade ela não teve lucro, né? 
Então, todo o imposto de renda que ela pagou seria indevido. O imposto e a 
contribuinte social sobre o lucro líquido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, a sua intervenção, o que 
você falou até agora é exatamente no ponto, tratando do ponto que ele 
levantou. 

Sr. Miguel Gutierrez: Agora, as perspectiva, eu acho que no judiciário, no 
meu entendimento são complicadas, porque o Supremo já julgou com respeito 
à trava e o entendimento do Supremo, que eu discordo, mas eu acho que é o 
entendimento que prevaleceu, é que a compensação de prejuízos é um 
benefício fiscal. Então, eles interpretam muito restritivamente essa 
possibilidade de compensação de prejuízo. Porque eles entendem que isso é 
um benefício que é dado, não é um direito do contribuinte, seria uma espécie 
de um benefício fiscal, então que caberia a lei inclusive de expor sobre travas, 
sobre, se defere ou não a compensação, o que eu acho que até o... É eu acho 
até que a decisão não foi profunda, né, pelo o que eu lembro, o voto do Eros 
Grau teve uma frase, né? Ele disse simplesmente o seguinte: “Para mim isso é 
um benefício fiscal e ponto”. Não aprofundou e nada-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa visão de benefício vem se 
repetindo, não é? Não precisa só citar o Eros, porque o STJ já disse também. 
Bom, pediram a palavra Brandão e Nereida. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Há duas semanas estava na pauta e deve 
estar gravado aí, né, independentemente da presença de uma pessoa que 
colocou mais ou menos no assunto igual, nós tratamos do assunto. E a ideia 
foi exatamente o seguinte, quando se criou o imposto de renda lá em 1799, 
segundo o Fernando, ele que trouxe essa data aqui.  

Orador não identificado [1:17:08]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. No Brasil foi em 1922, né? A ideia era 
mesmo tributar o imposto de renda no final da vida da empresa, não é, porque 
as empresas não duravam muito mesmo, né? Mas até eu citei o exemplo da 
Escola Enzo que foi criada em 1313 e é viva até hoje, quer dizer, ela passou 
pelas [ininteligível - 1:17:31], então se fosse esperar terminar a Suécia não ia 



tributar nunca. Então, criou-se o princípio da independência de exercícios que 
foi muito rigorosa, como lembrou o Campos, até 1977. Era rigoroso o princípio 
da independência do exercício. Então, despesa de um exercício não poderia 
ser lançada no exercício seguinte que era indedutível, Receita tinha que ser 
contabilizada dentro do próprio exercício sobre pena no Poder... E assim 
funcionava o sistema. A partir do decreto lei 1.598 passou-se a ter uma 
flexibilização na independência do exercício. Então, quando não há 
repercussão no imposto devido nos exercícios anteriores, se admite despesas 
de exercícios anteriores, não é, no atual e assim por diante A compensação de 
prejuízo sempre foi restrita, sempre foi restrita. Antigamente lá nos idos não 
era nem permitido a compensação de prejuízo, não se permitia. O prejuízo de 
um exercício não se compensava em outro. Foi evoluindo a... Os dois 
exercícios anteriores, você poderia fazer a compensação dos dois próximos 
exercícios. A última vez que nós paralisamos com isso eram os quatro últimos 
exercícios, vocês lembram disso, até 1993 se permitia a compensação dos 
quatro. Quando veio a reforma tirou-se o prazo, quer dizer, teoricamente 
colocou-se uma trava, então a gente pergunta: Realmente é possível ter essa 
ideia de que há um imposto pago a maior? Bom, eu acho que não. Bom, caso 
concreto. Pode até acontecer de encerrar uma empresa que só teve prejuízo 
fiscal. Nunca se pagou imposto, então nunca você vai ter imposto a receber. 
Se você teve prejuízo desde o início dela, cinco anos se resolve fechar a 
empresa, não tem contas a pagar, mas no seu caso com certeza você está 
examinando um caso em que teve o prejuízo e depois logo em seguida 
começou a ter lucro e só fez a compensação dos 30% e pagou-se imposto de 
renda sobre a diferença, sobre 70 e no encerramento ainda restou o perdido. 

Orador não identificado [1:19:40]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, o seu estudo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas no caso dele, Brandão, 
mesmo que não houvesse o 30%, poderia acontecer isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Poderia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Poderia. Dependendo de saber se 
o prejuízo foi no fim da vida útil da empresa e, portanto, não houve tempo 
para absorver. Como não tem a compensação para trás, o carry back, só o 
carry forward, você vai ter mesmo com 30% ou sem 30%, independentemente 
de prazo que ele está trazendo é no fim do período ele está na verdade está lá 
na pauta, né, reversão do IR pagar maior, ele quer uma restituição até. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nesse caso de que, vamos supor que, você 
está falando sobre uma coisa, é uma coisa que pode acontecer, porque pode 
não... Hã? 

Orador não identificado [1:20:32]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. Essa situação pode acontecer. Você 
poderia até discutir isso dentro do período decadencial. Não da decadência do 
prejuízo fiscal, decadência do direito que você usar esse imposto pago a maior. 
Porque você não vai poder compensar pelo imposto dito, um crédito lá de 
1994 até agora. A rigor você poderia discutido o eventual imposto pago no 



período de cinco anos atrás. Mas, realmente, eu acho que como disse o 
Miguel, o Supremo Tribunal Federal considera que a questão de compensação 
de prejuízo é uma questão de um benefício fiscal exatamente em função dessa 
questão de que a legislação pode dizer aquilo que é dedutível ou não, isso já 
está, vamos supor, cristalizado, não é Dr. Ricardo, que a lei pode até o limite 
da receita dizer aquilo que é dedutível ou não. E eu queria finalizar uma outra 
coisa, dos cinco anos e... Ah, exatamente. Tem essa regra de que quando você 
tem prejuízo fiscal, se você tem perspectiva de recuperação futura, você tem o 
direito, ou pelo menos tem a permissão de contabilizar um crédito na sua 
escritura fiscal relativo a esse imposto, não é? Que você tem perspectiva de 
compensar. Agora, quando você não tem perspectiva de compensar nos 
termos da legislação, você não pode fazer esse crédito. Quer dizer, ele é um 
crédito? Não, ele é uma Accrual(F), né? É um potencial direito, você não tem, 
assim, você pode até contabilizar, e olha, as auditorias só permite contabilizar 
quando você tem uma perspectiva real de realização de lucros nos três 
próximos exercícios, você pode considerar esse crédito como passível de 
provisão ativa, que é a Accrual(F), com dois ces. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pela ordem aqui. Você falou muito 
do Supremo, o Supremo está dando, é justamente o que ela quer dizer. Depois 
eu queria dar a minha opinião. Eu estou me pondo na fila. 

Sra. Nereida de Miranda Finamore Horta: Então, o que a gente coloca é... E 
na minha Câmara a gente teve uma discussão que teve um caso até do 
Humberto Ávila, que foi sobre sobrestado, o quê que a Fazenda alega? Que o 
julgamento do Supremo se aplica a qualquer questão que envolva trava. E o 
que a gente, quem que contrapõe a isso diz o seguinte: “Olha, o Supremo não 
analisou, quando ele fez a análise na incorporação, na extinção”. Então não 
está, ele não tratou desse caso. É só isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, ele realmente não tratou 
dessa questão de trava, mas ele já disse que pode se aplicar retroativamente. 
Então, aí há uma presunção implícita que ele admitiu o limite de 30%. 
Fabrício novamente. 

Sr. Fabrício Costa Resende de Campos: Só para informar que esse caso é 
teórico, não é um caso prático que eu observei. E, bom, a questão da 
decadência eu também tinha pensado a respeito dela, quando surgiria o 
momento pelo qual eu poderia me restituir desse tributo pago a maior, caso se 
identifique que realmente eu paguei um tributo em cima daquilo que não 
houve acréscimo patrimonial. No meu ponto de vista, é quando há o 
encerramento da empresa. Só naquele momento que eu tenho a certeza 
absoluta na qual eu tive um pagamento de vida maior de imposto, portanto, 
essa questão da decadência dos cinco anos a partir do pagamento do imposto, 
no meu ponto de vista, não seria aplicável. Então o direito só surgiria a partir 
desse momento. Outro ponto, o encerramento abrupto pode vir de várias 
questões: Encerramento por falência, talvez por incorporação, cisão total, 
fusão, enfim, tem vários atos societários que podem encerrar uma atividade 
empresarial. E é nessa questão que eu coloquei, incorporaria todos esses 
eventos societários. E outro ponto a questão do artigo fiscal deferida, a 
contabilização. Realmente você só contabiliza esse ativo deferido, tem uma 



contrapartida no resultado desde que eu tenha uma perspectiva de utilizar ele 
no futuro. Realmente, agora, se eu tenho um evento de incorporação, por 
exemplo, vem uma empresa e me faz uma oferta bem interessante na 
aquisição da minha entidade, eu não vejo por que uma contabilização de ativo 
fiscal deferido possa ter um prejuízo nesse momento. Acho que eram só essas 
questões que eu... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria falar duas coisas aqui, 
Hiromi. Eu estou na fila. Primeiro lugar, eu concordo com o Fabrício quando 
ele colocou que o termo inicial de qualquer decadência seria a partir do 
momento que se verifica que não tem mais possibilidade de compensação, que 
se a empresa está viva e como não tem mais prazo, não tem mais quatro anos, 
ela pode vir a ter lucro no 10º ano. Então, quando ela percebe, ah, não vou ter 
lucro porque hoje eu estou me encerrando, aí que seria o ponto inicial, se é 
que haveria decadência, porque eu acho que o problema antes disso saber se 
o direito ou não tem o direito. Se tem o direito vai nascer nesse momento. 
Agora, o problema que se coloca é o seguinte: Não é benefício, é uma norma 
sobre apuração da base de cálculo, senão todas as despesas que não foram 
excluídas de dedução seriam benefício, a dedução seria benefício. Muito pelo 
contrário, a dedução é uma decorrência do princípio da universalidade, do 
princípio constitucional da universalidade e de que o fato gerador é acréscimo 
patrimonial. Logo você tem que considerar os custos de despesa. O problema 
que se coloca, entretanto, é o seguinte: Quando? Aqui na mesa a gente gosta 
muito de falar dos meus dois vizinhos, aqui de cadeira, gosto muito de falar 
no princípio da praticabilidade. E o professor Humberto Ávila falando sobre 
imagens de preço de transferência, recentemente, no nosso seminário lá da 
dialética, ele foi incisivo, o chamado princípio da praticabilidade não pode se 
opor e superar princípios constitucionais que são fundamentais na tributação. 
Você não pode dizer, ah, porque é praticável eu vou abandonar o princípio da 
legalidade. Para ser bem extremo, né? A praticabilidade, diz ele, com razão, é 
um meio para que os princípios sejam aplicáveis e não um contra princípio. 
Então, aqui alguém podia dizer bom, será que essa concessão da dedução de 
prejuízo, a limitação, não estaria envolvendo a questão da praticabilidade, ou 
por outro lugar, a segmentação da vida empresarial não entenderia o princípio 
da praticabilidade, porque senão teria que ficar aguardando o fato gerador só 
ocorreria no encerramento da pessoa jurídica, não ocorreria nunca. Não é? 
Porque, eu se tivesse uma pessoa jurídica jamais fecharia o CNPJ, eu deixaria 
ele lá, inativo, mas a empresa existindo, então nunca haveria fato gerador do 
imposto de renda. Então, para uma exigência, não é mais de praticabilidade é 
de realidade. Você precisa segmentar a vida empresarial. E eu na minha visão 
e na linha do Humberto Ávila, eu acho que os princípios que estão no inciso I, 
§ 2º, do art. 153, eles estão muito diretamente relacionados ao que eu prefiro 
chamar de periodicização(F-1:28:37) do fato gerador. O fato gerador é 
acréscimo patrimonial, mas não há lógica imaginar que o fato gerador só 
ocorre no fim da vida, porque senão também nós pessoas físicas teríamos que 
pagar imposto de renda na hora que o nosso inventário fosse encerrado e que 
ia-se apurar todos os ganhos ocorridos durante a vida toda. Então eu penso 
que o princípio da universalidade, principalmente, juntado com o princípio da 
progressividade, eles exigem que você periodicize(F) a incidência tributária. E 
aí você tem aumentos patrimoniais dentro do período que não se comunicam 



com os períodos seguintes a não ser que haja norma legal. Não acho que seja 
benefício, mas é uma norma de concessão sim, está certo? Então, acho que 
nessa discussão toda a grande falha é esta, é imaginar que eu posso aplicar a 
ideia de que o fato gerador é a classe patrimonial e eu tenho que deduzir 
obrigatoriamente o prejuízo. Neste ano, neste período base houve acréscimo 
patrimonial, o outro teve prejuízo. Não é? Porque também se você não fizer, 
não aceitar essa premissa que eu estou colocando aqui você vai ficar numa 
situação bastante difícil, que alíquota você vai aplicar? As alíquotas variam de 
exercício para exercício. Você vai aplicar alíquota só do fim do período, no teu 
cálculo você vai considerar alíquota do fim da vida da pessoa jurídica ou você 
vai fazer ano a ano. Como é que faz esse cálculo? Se você achar que tem que 
ser o aumento, como é o que alguns dos juristas, tributaristas importantes 
defendem a comissão de prejuízo, Humberto Ávila mesmo, é um direito que é 
superior à lei ordinária sobre pena de tributar ao patrimônio. Mas se eu for 
admitir isto, isto é, se eu não admitir a segmentação, os períodos de apuração 
e da ocorrência do fato gerador eu vou ferir outros princípios, o princípio da 
isonomia por exemplo. Porque eu vou ter dois contribuintes diferentes que 
tiveram mesmo acréscimo patrimonial em períodos diferentes que as alíquotas 
foram diferentes, tributados um mais numerosamente que outro. E os dois 
revelaram a mesma capacidade contributiva. Então eu acho que tudo isto 
precisa ser pensado a partir da periodicização(F-1:31:13). Por essa razão eu 
não concordo com a possibilidade de haver restituição, apuração do que teria 
sido devido ao longo da vida. E outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, a 
questão que você trouxe, Brandão, da provisão ativa, ela é absolutamente 
relevante fiscalmente, isso é critério contábil, a provisão ativa não aumenta, 
nem mexe na base de cálculo do imposto de renda, como a passiva também 
não, e se houver estorno dela, o estorno é neutro fiscalmente, então, eu acho 
que isso não tem nada a ver com o assunto. É uma visão econômica de que 
não bate com a minha visão porque o direito adquirido só ocorre se e quando 
eu tiver lucro. Porque se e quando eu tiver lucro a lei já não previr mais, que o 
Brandão lembrou bem, o tempo enorme não previu compensação, eu não 
tenho direito à compensação, eu não tenho direito adquirido que eu possa 
exercer. Quer dizer, você está propondo na verdade que se eu tiver lucro eu 
vou lá na repartição e pego um cheque. Mas eu não tenho direito para ser 
cobrável. Então esse é o grande problema.  

Alguém mais pediu a palavra. O Hiromi tinha pedido antes de você. Depois eu 
dou para você. Nós estamos a três minutos do encerramento. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu entendo que pela legislação brasileira o imposto 
pago num exercício é definitivo. Então, eu acho que não há o que falar em 
imposto pago a maior mesmo que depois tenha prejuízo. Agora, no caso de 
encerramento de atividade, alguma decisão de Conselho deu favorável. Eu 
entendo que apesar de não ter amparo em lei eu acho que é um negócio que é 
legítimo, sabe? Agora, no caso de incorporação se dê o mesmo tratamento, aí 
vai ter um planejamento tributário, porque uma empresa com prejuízo é fácil 
de fabricar o lucro, não é? Então antes de incorporar fabrica o lucro. Agora, 
eu acho que também está, houve um retrocesso nessa alteração da lei de SA, 
porque na lei de SA tinha um grupo chamado resultado de desvios futuros. 
Agora, as empresas quando tem prejuízo contábil, contabilizam esse crédito 



tributário para compensar futuro vai para resultado e excluiu no Lalur. Eu 
acho que esse daí é uma coisa incerta futura, então, o certo seria naquela 
conta que foi extinta resultado e vezes futuro, não resultado. Agora, esse valor 
não é, o crédito não é definitivo, vai depender do futuro. Então eu acho que... 
Agora, no caso de incorporação para mim se o Carf der favorável a não ter 
trava, vai ter um planejamento tributário que não tem tamanho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo. Planejamento tributário-- 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Eu queria só--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Planejamento tributário da 
maneira como você está colocando, é o abusivo. Mas eu acho que isso não 
anularia o direito porque senão não haveria direito, não é? Então, vamos 
acabar com a dedução, o imposto incide sobre toda a Receita ou aquilo que o 
fisco cobrar, porque eu posso ter planejamento tributário com tudo, né? 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Ainda queria só lembrar quanto à compensabilidade 
do prejuízo fiscal, eu acho que o Supremo Tribunal houve com acerto. Porque 
o compensabilidade não é o direito, é a empresa apurou o prejuízo, o risco do 
negócio. E quanto à compensabilidade, e a lei que vai autorizar se 
compensado ou não. Se não me engano foi por decreto 147 que antes não 
deixava nem compensar, aí o legislador entendeu que não, precisaria ajudar 
um pouco a empresa que teve prejuízo, então vamos autorizar pela lei a 
compensabilidade. Então, eu acho que não há o que se fazer compensação e 
prejuízo direito adquirido não, só a lei que vai ditar se é compensável ou não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A lei 147, foi lá nos anos 40, não 
é, era outro regime constitucional. Eu acho que nós precisaríamos... A história 
é interessante realmente, passou por vários regimes, mas eu acho que nós 
temos que pensar no regime constitucional atual, e o regime constitucional 
atual está nessa linha. Não é porque antes não dava e passou a dar. É que 
hoje compensar ou não compensar depende de uma norma de concessão 
desse direito. Agora, o que acontece é que os ministros às vezes falam sem 
pensar muito nas palavras que estão usando. Então, quando fala benefício 
desencadeia toda uma série de contestação ao fato de que não é benefício, que 
não é relevante, isso é semântico.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Exatamente, não é relevante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas aí também vem a Fazenda e 
se defende lá no Carf dizendo, o art. 111, se é benefício é art. 111. Também 
está errado, mas usa, está certo? E aí tem consequências que não tem fim, 
pelo mau uso das expressões.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pior que isso, na minha maneira 
de ver, foi o ministro Jobim dizer que renda é aquilo que a lei disser que é 
renda. Está bom. Larga o microfone que o ministro disse que se a lei disser 
que segurar o microfone é renda, você vai ter que pagar imposto. O 
[ininteligível - 1:37:04] ficou preocupado, já queria largar. 



Sr. Hiromi Higuchi: Só para comentar essa recente decisão do Supremo, 
dizendo que base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica não pode 
deduzir a contribuição social, porque é renda da empresa. Mas o Supremo diz 
que seis ministros votaram pela exclusão do ICMS do PIS/COFINS dizendo 
que ICMS é Receita do Estado, e não da empresa. Agora vai dizer que 
contribuição social sobre o lucro é [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado pela presença, até 
a próxima semana. Já justifico a minha ausência que eu vou estar fora de São 
Paulo, meus companheiros vão manter a mesa em operação. Muito obrigado. 

 

 

 

 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo,  estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas 

maiores habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J.T. 
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