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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Aos 
viajantes, já retornando, retomamos aqui à Mesa praticamente 
completa, ainda temos um fora, na semana que vem teremos outro. No 
pequeno expediente eu queria comunicar que recebemos a doação de 
vários livros da editora Noeses e da editora Quartier Latin, isso que nós 
não tínhamos na biblioteca, então, se dá para trazer todos aqui... então, 
se unindo ao nosso acervo. E recebemos também do professor Camilo 
Sacchetto, esteve aqui no nosso congresso, livro de autoria dele e do 
Fábio Montalcini, outro professor, sim, o Camilo Sacchetto é filho do 
Cláudio Sacchetto, ele é o autor justamente com o Fábio Montalcini, do 
Direito Tributário Telemático. Original em italiano, com duas 
dedicatórias para nós, e ele é professor dessa matéria. E do professor 
Cláudio, ele nos deixou aqui uma espécie de um livreto, uma brochura 
aqui do 19º Congresso Internacional de Direito Comparado. Em Viena, 



no ano passado. Anotações e aqui também está na nossa biblioteca à 
disposição. Alguma comunicação? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Está para sair a nossa nova edição da 
Revista de Direito Tributário Atual que vem com artigos muito 
interessantes, que vem com a contribuição dos professores que 
estiveram e com a gente no congresso de direito internacional e também 
uma edição imperdível, e eu vi um, recebi um artigo interessante e 
desafiador, que é fruto dos debates aqui da Mesa. Que é da Martha 
Leão, que se encorajou ou a escrever um artigo, tive a oportunidade já 
de ler, muito corajoso e bem feito a pesquisa, e resultado do debate com 
o professor Schoueri e o Paulo, que eu achei que ficou muito bom, 
muito interessante, então eu sempre recomendo que dessas reuniões 
que nós fazemos às quintas-feiras, algum de nós se encoraje a escrever 
um artigo. Me parece, não foi você, Ricardo? Alguém disse para ela 
escrever um artigo sobre o tema após o calor do debate. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Dois comentários professor, só me 
permite que depois de amanhã nós comemoramos o 96ª aniversário do 
Ruy Barbosa Nogueira, 96°, dia 19 de setembro, vai ser num sábado, 
então, ler um livro dele no sábado é bom, recordar. E outra coisa é uma 
notícia, né, do STJ, decidiu uma questão do planejamento tributário, 
mas não planejamento tributário em si porque ele deu água de batata, 
né, ele foi pego pela fiscalização todo mundo teve que pagar, fizeram até 
um anistia para certos grupos econômicos, mas o que me chamou 
atenção é exatamente a responsabilidade do consultor que foi o caso de 
uma empresa de auditoria, e que ela foi condenada a devolver os 
honorários, somente os honorários, o prejuízo, não o prejuízo, o retorno 
daquele valor, mas aproveitou da anistia, então não teve, em tese, 
prejuízo, e a conclusão foi por unanimidade, e dizem que a empresa 
sabia que o risco alterou o contrato social para poder fazer essa 
operação soja-papel, e não podia negar a ignorância, até porque o 
benefício maior seria para ela, e segundo o ministro escreveu no voto 
dele, quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vêm. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Principio jurídico né? Só um comentário 
sobre essa notícia, com cuidado desse caso, que já se comenta que está 
entre os grandes, ah, é um problema de planejamento tributário, 
planejamento tributário que foi mal recomendado e não deu certo. É 
importante que se entenda esse caso, que esse caso não se trata de 
planejamento tributário, não tem nada de planejamento tributário nele, 
isso é um caso que alguém mal-intencionado, não estou dizendo que se 
foi, empresa A ou B, mas alguém mal-intencionado ofereceu e a 
empresa comprou uma fraude, uma fraude, enfim com uma série de 
ilicitudes não fiscais. Então não dá para a gente colocar isso como uma, 
se quer com uma discussão que possa trazer isto para o campo 
tributário. O ano passado se comentou isso aqui na mesa, eu nem 
colocaria isso como um assunto tributário. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu concordo 
totalmente com a sua observação. Nós tínhamos aqui, sem entrar muito 
em detalhe, mas realmente algo que o indivíduo normal, não é, não 
precisa ser um grande especialista em planejamento tributário, 
qualquer indivíduo, qualquer empresário, qualquer diretor de empresa 
normalmente perceberia nenhum risco, para não falar em fraude. 
Então, realmente não se trata de um caso em que a questão, os limites 
do planejamento tributário, esteja envolvida. Agora, eu tinha trazido 
também esse assunto para esse comentário, porque eu tenho cada vez 
que leio acórdãos do conselho no Carf sobre planejamento tributário eu 
passo mal. Eu passo mal, é verdade. Porque o Carf deixou de ser um 
tribunal, ele não está julgando, ele está simplesmente arrumando 
fundamentos para não ter autos de infração. Um nível muito inferior 
que nós tínhamos cinco, seis anos atrás cada vez pior. Eu tenho visto 
alguns acórdãos, recentemente essa semana que eu vi alguns acórdãos, 
é um festival de pseudo fundamentos que são utilizados a esmo para 
julgar sempre contra o contribuinte e muitas vezes, na maioria das 
vezes por voto de desempate. O que me chama a atenção é que as 
pessoas parecem que não estão ainda despertas para esse cenário para 
essa realidade. Tive poucos, um caso ou dois, uma grande discussão 
com um grande tributarista e ele estava propondo uma coisa para uma 
cliente comum absolutamente inaceitável. Quer dizer, acho que nós 
temos que parar um pouquinho para pensar quais são as possibilidades 
das nossas próprias convicções prevalecendo nessa realidade, não é? E 
agora com essa responsabilidade que evidentemente pode existir, o 
assunto fica cada vez mais dramático, eu acho que a nossa posição 
como consultores é muito problemática. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, só, eu não acho justa a sua data 
de seis anos atrás. Essa deterioração da jurisprudência do Carf é bem 
anterior, você pode localizar a partir de 2002 começa esse atraso todo, 
essa ilegalidade, vou usar o termo como merece, ou seja, decisões que 
não tem base qualquer em lei, que se invocam princípios que não 
existem no nosso ordenamento e quando houve tentativa de introduzi-
los foram rejeitados pelo Congresso, é um desprezo do nosso executivo 
àquilo que o legislativo decide. Ou seja, o nosso direito não contempla o 
instituto do propósito negocial, o nosso direito não contempla o abuso 
do direito em matéria tributária, o nosso direito não contempla abuso 
de formas jurídicas. O nosso direito contempla sim o tema da 
simulação, que deve ser melhor explorado, eu diria que em muitos dos 
casos em que o Carf acaba chegando uma conclusão contra o 
contribuinte tivessem os julgadores feito um esforço para estudar o 
nosso direito provavelmente chegariam ao mesmo resultado, mas 
aplicando a lei brasileira. O que me incomoda é o desprezo à própria lei 
brasileira, eu acho que talvez você se sinta mal, Ricardo, não é nem pelo 
resultado, é pela falta de aplicação de uma lei, ou seja, o contribuinte 
não tem noção do que acontecerá, e aquilo que eu já disse aqui, o pior é 
que nós não podemos se quero socorrermos o judiciário, já que não há 
qualquer jurisprudência sobre essa tema, já que esse refiz, ou essa 



reiteração de refiz tem gerado o fenômeno que eu chamei 
desjudicialização do planejamento tributário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você tem 100% de razão. 
Talvez o último caso que eu li era um caso de simulação vergonhosa, 
um abuso e o grande problema é que esses abusos comprometem os 
bons casos, não é. Porque para julgar um caso de abuso você lê 
besteiras, “fundamentos”, que não tem nenhum fundamento que e aí 
você fica fazendo uma jurisprudência de fundamentos que passam a 
valer para todos os casos. Só quero explicar o meu, a cronologia que eu 
citei é com a abertura do Carf. O primeiro conselho de contribuintes, 
especialmente, até o seu fim ele já estava se encaminhando, sim, claro, 
estava se encaminhando para a jurisprudência muito influenciada por 
esses abusos, essa é a verdade. Se não fosse o abuso talvez não 
tivéssemos essa situação. Mas com a abertura do Carf houve uma 
mudança radical de postura, de pensamento, e está cada vez pior. 
Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: O Carf, ele sempre foi considerado um 
órgão técnico, órgão de julgamento técnico e a gente teve uma 
expectativa de receber uma decisão técnica. O problema é que o Carf 
hoje vive, ou de uns tempos passou a viver um momento político que 
está afastando um pouco as decisões do tribunal da área técnica, está 
justamente aplicando isso que o Ricardo acabou dizer. Agora o que eu 
queria comentar aqui é sobre o judiciário, o Ricardo passa mal com as 
decisões do Carf, mas eu vi uns acórdãos recentemente de uns 
tribunais regionais, que eu não vou dizer o nome. Eu não vou nem 
entrar na discussão no caso em si porque a situação de fato não estava 
muito bem descrita, a gente não conhece os detalhes, mas o que me 
chamou a atenção foi a pobreza da fundamentação daqueles acórdãos. 
E na verdade o que eu queria comentar aqui com vocês é o seguinte, eu 
tenho convivido muito com juízes, não só aqui no Brasil, como no 
exterior também, participo daqueles congressos já há seis anos que eu 
participo de encontros com os juízes fiscais, congresso internacional 
que reúnem juízes fiscais do mundo todo, e o que eu tenho percebido é 
que os juízes fiscais no Brasil e no exterior não entendem nada de 
Direito Tributário. Então, nós somos aqui técnicos, então nós 
orientamos nossos clientes, damos opiniões técnicas baseadas no 
Direito, na lei, do CTN e o que eu sinto é que os juízes eles não são 
técnicos, eles não sabem nada de Direito Tributário, então eles vão 
julgar os nossos casos como pessoas comuns, pessoas que sabem 
direito, mas são pessoas comuns, não técnicas. Então eu acho que a 
gente precisa, quando nós nos depararmos com um caso de Direito 
Tributário, um caso de planejamento, a gente tem que talvez tirar um 
pouquinho a roupa do técnico e vestir uma roupa de uma pessoa, como 
uma pessoa normal, não técnica, reagiria diante de uma situação como 
essa? Eu participei de um painel que discutia justamente uma questão 
de planejamento tributária e eu forçando que um juiz do Canadá, 
presidente do Tribunal do Canadá desse a opinião dele sobre um caso 



de planejamento tributário. E eu forçando, forçando, e ele no final, 
parece que ele assistiu uma das nossas mesas aqui, mas ele disse 
assim: Olha, esses casos de planejamento tributário, sabe como a gente 
julga? É pelo cheiro. Então a gente cheira, se está mais ou menos, se 
passa no teste do cheiro a gente aprova, se não passa, a gente não 
aprova. Coisas que a gente tem tido aqui, e que a gente espera uma 
opinião dessa de uma pessoa não técnica, uma pessoa que olha mais ou 
menos assim... está esquisito, isso vai, isso não vai. Então eu acho que 
esse é um dado da realidade, então não adianta a gente querer ficar 
chateado, bravo, revoltado, contra a realidade, essa é realidade, os 
nossos juízes não sabem nada de Direito Tributário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu concordo integralmente com o que 
disse, não faria nenhum reparo. Só acrescentaria que nessa questão 
que o Bianco ressaltou, fazendo um estudo sobre tribunais que julgam 
questões fiscais em alguns países, de fato eles não necessariamente 
precisam ser técnicos. As decisões tão pouco são necessariamente 
técnicas, mas seria até um pouco perigoso afirmar que o resultado 
desses tribunais, principalmente os tribunais fiscais, Bianco, tem 
alguma semelhança com aquilo que a gente está vendo no Carf. Eu 
acho que aí a gente precisa tomar um certo cuidado, porque as 
pesquisas que eu fiz sobre decisões de cortes fiscais no exterior me dão 
a impressão, não sou especialista, mas me dão a impressão que são 
decisões polêmicas, decisões razoáveis, decisões que oscilam que 
principalmente na corte europeia de justiça, que oscilam, que não dão 
segurança jurídica, mas dizer que elas não sedem nenhuma linha fiscal 
um pouco receoso de afirmar o que a gente está dizendo aqui no Carf, o 
Carf tem absolutamente nenhuma lógica do Direito Tributário, ou até 
de estrutura do Direito Tributário. Se empresta doutrina que não se 
quer é aplicável o Direito Tributário. Eu acho que essa é o tom da crítica 
que todos nós concordamos aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu concordo com o 
Fernando, concordo com o Bianco também, o resultado que é uma 
lástima, né? Eu acho que muitas vezes nem está envolvido 
planejamento tributário, às vezes nem está envolvido planejamento 
tributário, a ignorância do direito é assustadora. O que nós orientamos, 
opinamos e defendemos com voz do direito. Se o julgamento for feito 
com base no cheiro, não é, o cheiro pode ser diferente. A minha esposa, 
por exemplo, ele tem um olfato completamente diferente do meu. Às 
vezes ela sente um cheiro que eu não sinto. Às vezes ela fala, que cheiro 
bom, eu falo, não estou gostando. Como é que fica a segurança 
jurídica? Eu vi uma decisão do Carf poucos dias atrás em que um 
pagamento de lucros antecipados durante o período virou mútuo para 
efeito de IOF. Virou mútuo porque não havia uma previsão, não nem 
estou dizendo, querendo entrar no mérito, mas querendo mostrar que 
mútuo não pode ser. Quais são as razões para ter virado mútuo? Não 



tinha previsão no contrato social de pagamento antecipado e não houve 
uma deliberação dos sócios formal para distribuição antecipada. Então, 
virou mútuo por causa da razão. Quer dizer, ninguém foi olhar no 
Código Civil o que é mútuo. Isso é uma demonstração de ignorância que 
assusta, por isso que eu digo que passo mal. Uma realidade 
assustadora. E outra, senão a gente vai ficar de mal humor aqui. Vamos 
falar de algumas coisas melhores, não sei se vai ser melhor, Fabiana. 
Não vai ser, né? Nós combinamos ontem, não entrou na pauta por falta 
de tempo, que a Fabiana tem estudado muito questões, questões 
relacionadas a subvenções, especialmente evidentemente o que é 
subvenção de investimento, em função de uma recentíssima solução de 
consulta da Cosit, que não é única, mas recente que motivou incluir na 
pauta de última hora, comentário dela sobre a solução de consulta e 
sobre subvenções0 em geral. 

Sra. Fabiana Carsoni: Fabiana Carsoni, bom dia. Antes, Ricardo se o 
senhor me permite, antes de falar das soluções de consulta, puxando 
um pouquinho do gancho que vocês estavam discutindo sobre 
planejamento. Ontem eu tomei conhecimento, não consegui ler ainda a 
fundo, estudar, mas eu tomei conhecimento da existência de um projeto 
de lei sobre a regulamentação do 116 parágrafo único CTN. 
Aparentemente o projeto de lei ele tenta ressuscitar a MP 66 trazendo 
conceito de propostas negocial, abuso de forma, acho que para 
anotação de todos, o projeto de lei 537/2015. Eu estou com ele aberto 
aqui, e ele diz o seguinte: “Para desconsideração de ato ou negócio 
jurídico deve se levar em conta a ocorrência de 1: Falta de proposto 
negocial; ou 2: Abuso de forma. § 2º: Considera-se indicativo de falta de 
proposta negocial a opção pela forma mais complexa ou mais onerosa 
para os envolvidos entre duas ou mais formas para prática de 
determinado ato. § 3º: Considera-se abuso de forma jurídica a prática 
de ato ou negócio jurídico indireto que produz o mesmo resultado 
econômico do ato negócio jurídico dissimulado”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Cópia da 66, né? 

Sra. Fabiana Carsoni: Exatamente. E diz aqui que foi uma sugestão do 
Everardo Maciel apresentada em audiência pública realizada no âmbito 
da CPI do HSBC. Então, agora, além da MP 685, talvez a gente tenha a 
discussão desse projeto de lei que se intitula como uma regulamentação 
do 116 que acho que seria a verdadeira regulamentação o 116 e não a 
MP 685 que traz uma obrigação acessória, apesar de haver discussão 
em torno da natureza da MP 685, mas enfim, esse projeto diz no seu 
preambulo que ele visa regulamentar o 116 do CTN. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não precisa, viu? Desculpa, 
eu acabei de ler um acórdão do Carf... cujo relator eu não vou dizer o 
nome porque eu preso muito a pessoa, mas ele é um carimbador de alta 
patente, e é estudioso é culto. Não precisa de regulamentação. Está em 
vigor o parágrafo único do art. 116 e aplicou o parágrafo único do art. 



116. Não precisa. Porque aliás, esta norma aí vai engessar, se está em 
vigor aquela amplitude, o poder público não está engessado. Pode usar 
tudo que está aí e mais algumas coisas. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu posso acreditar que o Everardo Maciel 
tenha trazido alguma ideia na audiência pública, não acho provável que 
ele tenha assinado esse projeto. Assim, por quê? Porque ele mesmo em 
público, não é em particular, mas já é público, portanto eu posso dizer 
porque foi dito em público por ele, que o 116 não é uma norma anti-
abuso, não é a norma inspirada no § 42 do Código Alemão, que houve 
uma mudança entre o texto enviado pela secretaria de Receita Federal 
para publicação e o texto final aprovado ou levado ao Congresso. 
Portanto, se na opinião dele dito em público o 116 não tem esse escopo, 
não acho provável que ele tenha assinado esse projeto. 

Sra. Fabiana Carsoni: Não, ele não assinou. Foi assinado por outro 
senador e ele diz que foi uma... uma sugestão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, é só esclarecer porque é bom que a 
gente corrija os fatos porque às vezes se impressa os nomes, veja o 
Everaldo tem suas ideias boas e suas ideias que não concordamos, mas 
neste caso específico me parece que estão usando o nome dele 
indevidamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu queria endossar o 
que Schoueri está dizendo porque o Everaldo falou isso no nosso 
congresso. Nós temos gravação até do que falou. E falou que a norma 
não deveria ter sido escrita daquele jeito e uma coisa que revelou e que 
o texto que saiu da mesa dele não era aquele. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: O Everardo Maciel, por outro lado, ele 
declarou em público que ele estava trabalhando na CPI da Operação 
Zelotes e estava trabalhando em cinco alterações importantes no âmbito 
do Direito Tributário. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas não isso. 

Sr. João Francisco Bianco: Uma das alterações, uma dessas cinco 
alterações importantes no âmbito do Direito Tributário era exatamente 
essa e ele declarou em público que o projeto era uma repetição da 
Medida Provisória 66 e que a gente sabe, foi redigida por ele. Então, ele 
declarou um público que ele está, uma dessas cinco alterações, uma 
outra alteração que eu me lembro era mexer no prazo de prescrição e 
decadência, contagem do prazo no caso de fraude, o prazo... o prazo 
iniciado a partir do conhecimento da autoridade, da ocorrência da 
fraude, alguma coisa nesse sentido. As outras três eu não me lembro. 
Mas eu me lembro perfeitamente dessa alteração desse projeto em que 



ele diz textualmente, é uma repetição, uma reprodução do texto da 
Medida Provisória 66. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dois projetos que eu 
conheço, não vou atribuir ao Everardo, não sei, mas dois projetos são; 
1: Transformando a decisão de primeira instância como já executável. 
Isto é, não ter efeito suspensivo no recurso da 2ª Instância. E... 
administrativo, e a outra é vincular o Carf aos atos administrativos. 
Atos normativos da Receita Federal. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu estou mais para o Bianco do que para 
o Schoueri, porque eu também já ouvi isso do próprio Everardo, que é 
um querido, é um cara que conhece muito Direito Tributário, mas a 
posição que ele adota quando ele está do lado de lá da força é 
absolutamente atécnica, a minha visão. Ele não possui essa técnica até 
porque não tem formação jurídica. E talvez a minha maior crítica ao 
Everaldo, que é um grande administrador, é um grande gestor de 
política fiscal, é uma fera, muito competente, mas toda vez que ele se 
colocou na posição de propor medidas jurídicas, leis, a falta de técnica 
foi característica. Então eu acho que muito delicado que isso aconteça, 
não só dele, mas como tem acontecido inclusive de leis como a gente 
vem discutido aqui com a Elisabeth Libertuci a semana passada, que 
está em tramitação no congresso sobre a repatriação. Então você se 
coloca na posição de propor leis sem técnica, sem observar 
minimamente a técnica legislativa, direito, princípio gerais de direito, 
Direito Tributário, eu acho muito delicado que isso acabe levando aí o 
carimbo do Congresso que esse sim não tem a obrigação de ser técnico. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espero que ninguém mais 
queira falar sobre o tema. Podemos passar ao assunto das subvenções. 

Sra. Fabiana Carsoni: Agora sim. Bom, como o Ricardo mencionou, há 
um pronunciamento muito recente da Cosit sobre subvenção para 
investimento, a Solução de Consulta 188 de 31 de julho de 2015. Antes 
dela teve também a Solução de Consulta 336, também da Cosit, de 12 
de dezembro de 2014. Ambas tratam incentivos fiscais de ICMS no 
contexto de programas que buscam a melhorias na região dos 
respectivos estados, e a Receita Federal examinou se isso seria uma 
subvenção, se esses incentivos seriam subvenções para investimento 
não tributáveis pelo Imposto de Renda, CSL, PIS e Cofins. Os 
pronunciamentos foram desfavoráveis sem nenhuma novidade em 
relação à posição da Receita Federal já conhecida, posição da Receita 
Federal conhecida por conta do parecer normativo 112 que disciplina as 
subvenções tanto para custeio quanto para investimento, e também 
uma posição já conhecida por soluções de consulta antigas, de regiões 
fiscais, e mesmo de autuações, na Receita Federal costumam autuar 
bastante os contribuintes nessa matéria por conta do seu entendimento 
restritivo. O parecer normativo 112/78, ele traz os conceitos do que 
seriam as subvenções para custeio para investimento e quando trata 



especificamente das subvenções para investimento, ele requer que o 
contribuinte recebedor desse incentivo, ele faça uma aplicação direta 
em bens do que ele chamava de antigo ativo fixo, né, hoje um ativo não 
circulante, um ativo imobilizado. Então a Receita Federal entendeu 
sempre como requisito da existência da caracterização da subvenção de 
investimento, essa correspondência direta entre o recebimento e a 
aquisição de bens que vão ser ativados pelo contribuinte. Essa seria a 
subvenção não passível de tributação segundo o entendimento da 
Receita Federal. O Carf ao longo dos últimos anos foi consolidando sua 
interpretação em torno da matéria de uma maneira mais favorável aos 
contribuintes e aí flexibilizando um pouco essa exigência do parecer 
normativo 112, então a pronunciamentos tanto de Turmas, tanto e até 
mesmo no antigo conselho de contribuintes, mas a pronunciamentos da 
Câmara superior de recursos fiscais, afastando essa exigência do 
parecer normativo 112 e entendendo que há subvenção para 
investimento mesmo quando não se verifica essa sincronia direta, 
imediata entre o benefício e as que aquisições de ativo não circulante. 
Eu já cheguei até a mencionar em uma das mesas um acórdão que foi 
proferido pelo conselheiro, antigo conselheiro, Waldemir Malaquias que 
é o acórdão 910100566 de 2010 que acho que foi um marco sobre o 
tema, acho que foi um acórdão que sedimentou o entendimento sobre a 
subvenção para investimento no Carf, trouxe um maior conforto pelo 
menos para os contribuintes de que essa matéria estava sendo 
conduzida de uma forma mais favorável na esfera administrativa. Mas 
apesar da jurisprudência administrativa caminhar sempre mais e mais 
nesse sentido favorável, a Receita Federal continuou emitindo 
pronunciamentos desfavoráveis e restritivos, e exemplo disso são essas 
duas soluções de consulta. A solução de consulta 336 trata de 
benefícios do Ceará, são benefícios concedidos em contexto de 
programas de investimento para que as empresas construam, 
modernizem ampliem fábricas no Ceará, trazendo investimento para 
essa região, e em contrapartida, o estado concede financiamento ou 
diferimento do ICMS. Eu confesso que ao ler essa solução de consulta 
eu fiquei com um pouco de dúvida de como ou o que exatamente nesses 
casos o contribuinte ele queria registrar como subvenção para 
investimento. Porque geralmente o que a gente vê como subvenção para 
investimento, é uma redução do ICMS, é um crédito presumido do 
ICMS, ou é uma isenção do ICMS. O diferimento ou um financiamento 
do valor, a rigor eu vejo um benefício imediato a ponto de o contribuinte 
ter que levar a crédito do resultado uma receita, porque hoje as 
subvenções todas elas são levadas a crédito da receita depois o 
contribuinte, quando é o caso de não tributação ele faz uma exclusão 
do valor. Eu não sei exatamente como que o contribuinte contabilizava 
nesse caso essa subvenção, mas isso não foi objetivo de discussão na 
solução de consulta, a solução de consulta se limitou a examinar se 
realmente era um programa que trazia um investimento naquela região, 
de fato trazia, mas o que foi considerado importante aqui para não 
caracterização da subvenção para investimento, é que não havia a 
imediata aplicação do benefício na construção do empreendimento. O 



que acontece em muitos casos é que ou o contribuinte recebe o 
benefício antes para depois construir o empreendimento, ou ele constrói 
o empreendimento com recursos próprios e depois recebe o incentivo. 
Quando o incentivo é de ICMS, aliás, é muito comum que ele venha 
depois do empreendimento, porque o contribuinte só vai começar a dar 
saída na mercadoria, naquele novo empreendimento, naquele 
empreendimento melhorado uma vez que ele já existe, uma vez que a 
melhoraria já ocorreu. Então, seria impossível o fisco exigir nessas 
situações de incentivos fiscais de ICMS que houvesse essa sincronia, 
essa questão, essa concomitância de momentos entre o recebimento e a 
aplicação. O fato é que o fisco continua exigindo isso, exigiu isso nessa 
solução de consulta, a 336, e exigiu também uma solução de consulta 
188 que é de 2015 mais recente, a solução de consulta 188, ela tratou 
de um crédito presumido do estado de Santa Catarina, é um crédito 
presumido que estava previsto no próprio regulamento do ICMS de 
Santa Catarina. Não existe uma regulamentação extensa sobre esse 
benefício de Santa Catarina, pelo contrário, a regulamentação é 
bastante enxuta, é um Inciso do regulamento do ICMS, existe a previsão 
desse crédito, e ele está condicionado ao reinvestimento do valor 
corresponde a modernização, readequação ou expansão do parque fabril 
ou na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. O regulamento se 
limita a dizer isso, não há um programa como geralmente há numa 
série de estados específicos para a modernização na região para atrair 
investimentos para a região, isso não existe, pelo menos nesse incentivo 
de Santa Catarina. Só existe essa condicionante de que o crédito 
presumido seja reinvestido ou numa pesquisa ou na fábrica do 
contribuinte. De todo modo, o que também foi bastante relevante nesse 
caso, para a Receita Federal concluir pela não existência da subvenção 
para investimento, foi a inexistência dessa concomitância, dessa 
sincronia entre o momento da aquisição e o momento, o momento da 
aquisição no incentivo e o momento da aplicação desse incentivo pelo 
contribuinte. Esse entendimento da Receita Federal especificamente 
sobre essa questão da concomitância, do momento, da sincronia, já 
estava manifestado em uma série de soluções de consultas regionais, 
mas não estava de forma clara no parecer normativo 112. E 
recentemente isso acabou virando norma da Receita Federal porque 
com a edição da 12.973, a matéria, inclusive subvenção para 
investimento que é objetivo da 12.973, ela foi regulamentada na 
instrução normativa 1.515, e essa instrução normativa no seu art. 112, 
inclusive o artigo é o mesmo do número do parecer normativo, não sei 
se foi intencional ou não, o fato é que facilitou para os estudiosos da 
subvenção para investimento, o art. 112, § 7º, ele diz o seguinte: “Que 
não haverá subvenção para investimento quando inexistir sincronia e 
vinculação entre a percepção da vantagem e aplicação dos recursos”. Da 
instrução normativa 1.515. Então o que antes não era norma da Receita 
Federal, mas que de alguma forma poderia ser considerado um 
entendimento da Receita Federal, já que manifestado em uma série de 
soluções de consulta, então quando até ser considerado prática 
reiterada da Receita Federal, não é, e aí uma norma da legislação 



tributária, agora não há nenhuma dúvida de que virou norma no 
âmbito da Receita, porque agora está na instrução normativa, está na 
soluções de consulta Cosit, porque como tem um efeito vinculante 
dentro da Receita Federal, também acabam tendo uma força normativa. 
Mas independentemente dessas soluções de consulta, a IN 1.515 trouxe 
esse requisito da sincronia, vinculação no art. 112, § 7º. E mais do que 
isso, essa IN, ela trouxe explicitamente uma discussão que começou a 
aparecer no Carf, mas ainda não há jurisprudência sobre o assunto em 
relação ao valor que o contribuinte recebe e ao valor que ele aplica. Se 
ele por ventura, o valor que ele receber for superior ao valor que ele 
aplicar no seu empreendimento, esse excedente vai deixar de ser 
subvenção para investimento e, portanto, vai passar a ser tributável ou 
não, ele é subvenção para investimento desde sua origem, e, portanto, 
vai conservar o caráter de não receita, de não tributável até o fim? A 
Receita Federal entende que para ser subvenção para investimento deve 
haver aplicação da totalidade dos recursos na aquisição de bens ou 
direitos necessários à implantação ou expansão do empreendimento 
econômico. Então, aqui nesse mesmo dispositivo a Receita Federal traz 
a questão da sincronia e vinculação entre a percepção da vantagem e 
aplicação dos recursos e a questão da necessidade de dê aplicação da 
totalidade dos recursos na aquisição de bens. Essa questão da 
totalidade foi apreciada em um recurso, em um acórdão analisado pelo 
Câmara Superior de Recurso Fiscais, mas foi analisado em caráter 
obiter dictum... deixa eu pegar o número. Foi o acórdão 
9101001239/2011. O relator do caso disse, aqui é uma subvenção para 
investimento, ele analisou o programa Desenvolve do estado da Bahia, 
concluiu que seria uma subvenção para investimento, para afirmou em 
caráter obiter dictum, se por ventura houvesse troco, houvesse um 
excedente, esse excedente não seria subvenção para investimento, mas 
o fiscal não examinou no caso se havia o troco, logo, eu não posso me 
manifestar sobre ele. Então a afirmação acabou constando do acórdão, 
mas em caráter obter dictum. O receio é de que isso acabe no futuro 
virando jurisprudência, porque às vezes o obter dictum vira 
jurisprudência indevidamente. Mas esse tema ainda não foi examinado 
com profundidade pelo Carf, agora deverá ser porque acredito eu que 
em função dessa instrução normativa 1.515 os fiscais devem examinar, 
passar a examinar não só a questão do momento dessa sincronia entre 
o recebimento do recurso e a aplicação, mas também deve passar a 
examinar a questão do valor, o que exceder pode ser considerado 
subvenção para investimento ou não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Eu acho 
que está muito claro. Eu ia falar claríssimo. Está tão claro que está 
muito claríssimo. Nós estamos percebendo que existe dois grandes, sem 
entrar no caso específico se é ou não é, não é, mas conceitualmente nós 
temos dois grandes problemas que é o do momento que é feita a 
subvenção, está chamando de sincronismo, e o montante da subvenção. 
São coisas que eu acho que nós devemos tratar separadamente. Eu vou 
proponho que nós discutamos separadamente os dois aspectos, mas 



antes perguntando uma coisa para você que me chamou a atenção na 
emenda desta segunda solução de consulta, a afirmação de que não é 
suficiente para caracterizar a solução, a subvenção para investimento a 
intenção de subvencionar. Eu queria que você fizesse algum comentário 
sobre isso porque esse aspecto pode ser relevante para os outros dois. O 
Schoueri tem mais uma pergunta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não seria necessariamente para ela, seria 
em geral, para discussão. Eu tenho uma dúvida inicial, dúvida inicial 
final. Descaracteriza ou não, a subvenção para investimento o fato de 
ela ser baseada nas atividades da empresa? Ou seja, a subvenção para 
investimento ela deve ser calculada em função do investimento ou em 
função das receitas das vendas da empresa? É este ou não o corte 
adequado para a subvenção para investimento? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Então um pouco 
amarrado com a segunda questão, mas é um terceiro aspecto. 

Sra. Fabiana Carsoni: A intenção de subvencionar é um requisito, é um 
requisito que está aparecendo no art. 112, então ele tem que estar 
presente, e a intenção de subvencionar é identificada na própria 
legislação que dá base ao incentivo fiscal. Aqui foi identificada a 
intenção de subvencionar, mas o problema é que o fiscal achou que... o 
fiscal, a Cosit achou que o contribuinte tinha uma certa margem de 
liberdade para aplicar o recurso onde ele quisesse. O que não é bem 
verdade, porque existe uma condição de que o contribuinte reinvista 
aquele valor. O que pode acontecer, é que como o dinheiro não tem 
carimbo, ele pode receber aquele dinheiro e aplicar ele em alguma outra 
coisa, mas o que deve ser identificado é se houve reinvestimento. Não é 
carimbado o benefício, né? E não necessariamente vou receber o 
benefício e imediatamente vou fazer o reinvestimento, pode ser que eu 
demore seis meses, um ano, porque eu tenho que capitalizar para fazer 
o reinvestimento. Então a afirmações, por exemplo, como não é possível 
identificar como o contribuinte vai fazer essa aplicação, é possível até 
que ele utilize esse dinheiro para capital de giro, e é verdade, ele pode 
usar esse dinheiro para capital de giro porque ele precisa se capitalizar 
para fazer o investimento. Então afirmação é equivocada porque eu não 
posso fazer um exame da subvenção para investimento de uma 
maneira... não sei se estanque, mas de uma maneira, num curto espaço 
de tempo. Eu tenho que considerar que eu tenho que dar um prazo 
mínimo para o contribuinte conseguir fazer aquela aplicação. O único 
receio que eu tenho é que essa solução de consulta Cosit, a 188, ela 
analisou um benefício que era um crédito presumido e poderia sim ser 
uma subvenção para investimento, mas como a legislação de Santa 
Catarina era muito enxuta, ela não trazia esses requisitos de como 
fiscalizar, em quanto tempo o contribuinte deveria fazer aquela 
aplicação, o que o estado esperava de volta. Porque nesses programas 
geralmente a legislação traz o que se espera de volta do contribuinte, 
espera-se que ele gere empregos, que ele produza um montante X 



daquele produto a que ele se obrigou a produzir, espera-se que ele faça 
melhorias de transporte, enfim, uma série de coisas que vem descritas 
ou na lei ou no termo de acordo que os contribuintes firmar que o 
estado. E aqui em Santa Catarina, por ser um crédito presumido que 
está previsto no próprio regulamentado, não existe essa previsão. Logo, 
é difícil até para o fisco federal considerar isso uma subvenção para 
investimento porque de fato não é fácil fazer a vinculação do que ele 
recebeu com o que ele reinvestiu. Quanto à questão de gerar receita ou 
não, não sei se entendi bem a pergunta, mas eu entendo que é uma 
subvenção para investimento aquele incentivo que a pessoa jurídica 
recebe para fazer algum investimento, não necessariamente para gerar 
receita, espera-se que o contribuinte gere receita, mas ele pode não 
gerar porque o empreendimento dele pode não ter sucesso, então o que 
se espera é que ele faça, que ele construa uma fábrica, que ele 
modernize uma fábrica, que ele utilize aquilo para fazer um nova 
pesquisa, a pesquisa pode não gerar resultado nenhum porque ele pode 
chegar à conclusão de que aquela doença não tem cura mesmo, pelo 
menos hoje não se sabe a cura. Sim, ele pode chegar a essa conclusão, 
mas ele fez o investimento, ele não gerou receita nenhuma com isso, 
mas ele fez um investimento. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, a minha pergunta foi 
exatamente inversa. Eu não tenho dúvida de que constituição para 
investimento se é para investimento, independe de haver alguma 
atividade. O que me incomoda é algumas ditas subvenções para 
investimento somente serem dadas com base nas vendas da empresa. 
Ou seja, é exatamente, se é para investimento pouco me interessa se 
você vendeu ou não vendeu, a subvenção está dada. Agora, quando o 
incentivo é baseado nas suas vendas, então eu tenho dúvida se isso é 
para o investimento ou se isto é um complemento do seu preço de 
venda. Porque se isto é um complemento do preço, ou seja, olha venda e 
eu estou te dando um plus a cada venda que você faz você recebe 
alguns reais do estado a mais por conta disso, eu tenho dúvida se ao 
vincular o pagamento à atividade da empresa e não ao investimento se 
você ainda deve estar diante da subvenção para investimento ou se ela 
não é exatamente para custeio ou seja, complemento de receita. 

Sra. Fabiana Carsoni: Mas essa é a forma de... como eu vejo, né, é uma 
forma de quantificação da subvenção. Porque ela está sempre 
condicionada ao investimento, e se eu não fizer o investimento, eu 
posso até, suponha até que eu tenho uma fábrica operando, então a 
minha subvenção seria para ampliação ou modernização, eu já tenho 
receitas, mas eu não vou ter direito aquele benefício. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O ponto que me incomoda. Só para deixar 
claro, o ponto que e incomoda é você dizer o seguinte, olha, pré-
investimento. Agora, se você investir e não vender, azar o seu. Se você 
vender a cada centavo que você vendeu você vai receber um pouquinho 
de mim. Aliás, conforme suas vendas. Isso tem um cara de 



complemento de preço. Ou seja, é assim, meritório, eu não estou 
discutindo mérito do estado querer cobrar uma correção de 
externalidades complementando um preço para dizer o seguinte, olha, 
você não ia fazer, não ia fazer essas vendas, faça porque o complemento 
isso, vá para lá. É meritório, eu não estou discutindo o mérito isso. Eu 
disse, existe uma separação necessária entre a subvenção para 
investimento e para custeio. E eu tenho para mim, mas isso eu estou 
trazendo à debate que aí está a linha de corte. Ou seja, quando eu faço 
um complemento do preço de venda é um resultado da minha operação, 
é como dizer o seguinte, cada venda que eu faço eu recebo alguns reais 
do meu cliente e alguns reais do estado, mas os dois reais surgem em 
decorrência da minha atividade. Isto não me parece que se caracterize 
como para investimento. O para investimento é ao contrário, está aqui 
tantos reais, eu vou te dar pouco me interessa, estou sendo bem claro, 
e já antecipando, pouco me interessa se é antes ou depois do 
investimento, isso me parece uma questão do caixa é irrelevante em si, 
ou seja, vou demorar para pagar, ou seja, vou ser contribuinte vá 
antecipando aqui, mas você vai receber daqui a seis meses porque eu 
tenho que pôr no orçamento do ano que vem, já está concedido o 
programa, o fluxo de caixa me parece completamente irrelevante. Agora, 
se é para o investimento, é para o investimento, não é para o custeio da 
sua empresa, não é um complemento. Essa dicotomia me parece que 
decorre da lei, a menos que eu esteja enganado com o texto da lei e você 
me diga que a lei não gera a dicotomia. Se dicotomia existe e a minha 
lembrança, e até seria interessante retomar o artigo da lei para verificar 
a minha lembrança, a minha lembrança é que existe uma dicotomia 
legal, para investimento e para custeio, se a dicotomia existe e essa é a 
minha premissa, eu preciso identificar o corte, dizer, a partir daqui já 
não é um, e é outro. E eu tenho para mim, mas trazendo a debate que o 
corte está na vinculação à atividade da empresa. Ou seja, se é 
complemento de preço é para custeio, se independe das atividades já 
não é. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, mas aí que a questão 
da intenção é importante. A intenção do subvencionado para um ou 
para outro fim. Porque a lei 4.320 ela reconhece entre as subvenções 
econômicas as para custeio e para investimento. Então, há uma 
distinção entre elas. A pergunta que se coloca é: Foi uma pergunta 
talvez até com cara de resposta, o poder público fornece ao particular 
uma certa importância seja sobre a redução tributária, seja em forma 
de caixa para ele investir, para ele, isso faz parte da exigência legal para 
ele obter aquele benefício, para investir naquele estado, na construção 
de uma fábrica, pode ter mais ou menos condições estabelecidas em 
cada legislação, mas está muito claramente definida que a finalidade 
dessa subvenção é para que esse investimento seja feito e não para 
custear operações. Agora, se nós levarmos em conta que a própria Lei 
define entre subvenções para investimento aquelas que são concedidas 
sobre a forma de isenção ou redução de tributos, isso é uma definição 
legal de subvenção para investimento. E não disse que tributos são, e 



pode ser tributo sobre a venda e pode ser tributo sobre a renda. Veja a 
questão do Imposto de Renda, a isenção evidentemente, ou a redução 
tributária ela só vende coisa rápida porque está pronta. O benefício vem 
sobre o Imposto de Renda e decorrente da exploração de fábrica. Então, 
a primeira questão é quase que exigir uma condição de cumprimento 
impossível, não é? E contrário do que está na lei. Bianco, você pediu a 
palavra? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu ia falar exatamente isso. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos por etapa, não? 
Primeira questão da sincronia. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa questão foi criada pela instrução 
normativa, né, mas o fundamento legal ela é, da 12.973 que é o art. 19, 
da 1.598 ela inclusive faz referência até essa redução pós-concedida 
pelos poderes, e é só isso que ela exige. Nós temos casos que realmente 
acontece, você faz um pedido para o BNDES para investimento ele só 
libera a medida que o cronograma da obra vai sendo cumprido. Mas no 
caso de redução de impostos já vimos aqui que é há uma 
impossibilidade lógica, você vai fazer uma fábrica e vai ser reembolsado 
pelo ICMS, olha se você não gera ICMS nesse momento você vai gerar 
depois, e essa questão, é claro que tudo que você tem, ou ninguém faz 
uma fábrica para ter prejuízo, então é óbvio que até o custo da fábrica 
na sua, no artifício da depreciação é colocado no custo, então tudo é 
recuperado no preço também, mas isso não significa que há subvenção 
para preço, ele está recebendo o reembolso daquilo que ele se dispôs a 
gastar até a perder, inclusive como você disse, ele pode até não receber 
nada, se ele construir e não produzir fecha a fábrica e assume o 
prejuízo, não se fala nem em subvenção nessa história. O art. 19 ele é 
muito seco, né, não cria situação de sincronia, basta que é mais uma 
questão de prova de que você recebeu tal subsídio e não superou aquele 
valor que você investiu, se superou evidentemente está recebendo um 
incentivo para custeio e aí é claro, essa parcela evidentemente que entra 
na tributação, não é um valor que se dá para investimento se você não 
investir aí seria até uma maneira de não tributar, né, uma doação, uma 
subvenção para custeio. Eu acho que o fundamento legal, a portaria 
está pulando a base prevista na lei, não é Fabiana acho que você já 
deve ter testado isso, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Braga pediu a palavra. 

Sr. Braga: Bom dia. O professor Schoueri falou que para ele é questão 
temporal, se refere se foi feito antes ou posteriormente. Mas não parece 
que fica um questionável a partir do momento que você não tem uma 
limitação mínima nem máxima, se você não tem uma limitação máxima 
você pode receber esse, essa subvenção e fazer um investimento só 



daqui um ou dois anos e nesse meio tempo você colher frutos desse 
valor que você recebeu? Ou seja, eu acho que é uma questão além do 
aspecto puramente fiscal, até entrando no âmbito administrativo 
realmente. Eu queria saber só a opinião do professor sobre isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ainda que leve dois anos para poder 
amadurecer esse investimento e fazê-lo, desde que eu mantenha para 
isso... veja, existe normas contábeis sobre como deve ser feito, mantida 
a reserva, etc., eu insisto não vejo problema temporal. Normalmente, só 
para esclarecer, o problema temporal costuma aparecer no inverso, ou 
seja, é mais comum é que a subvenção acabe surgindo no momento 
posterior ao seu investimento e por conta disso o fisco diz: diga isso já 
não pode ser subvenção para investimento porque você já fez, ou seja, 
na verdade o que você fez foi antecipar, adiantar aquilo porque até toda 
burocracia correr para seu investimento você tem seus planos 
empresariais e não tem sentido você ficar esperando e você acaba 
antecipando. Então assim, quando eu me manifestei foi até no sentido 
mais inverso que é quando surge o problema, eu disse, ainda assim é 
uma questão só de fluxo de caixa. 

Sr. Braga: Como até foi exposto, a questão do dinheiro não tem carimbo 
então você pode pegar aquilo e dar uma destinação diversa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas de que contabilmente você mantenha 
o valor em reserva para o investimento eu não vejo problema com isso, 
porque o dinheiro não carimbo, você mesmo disse. Isto não me 
incomoda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, você tem que lembrar o 
seguinte, se o contribuinte que recebe o dinheiro na sua hipótese antes 
de investir, ele aplica no mercado financeiro esse dinheiro, ele está 
gerando receita tributável. Ele aplica na compra de mercadoria, revende 
a mercadoria, está gerando receita tributável. Quer dizer, o importante é 
que a condição legal para a exclusão da tributação, a subvenção para 
investimento, que ela fica numa reserva específica que é não distribuir 
nada eterno. 

Sr. Braga: Sim, eu concordo. Porém, eu acho que aí a gente tem que 
passar do âmbito puramente tributário e analisar o ponto de vista 
iniciativo. Colocar isso daí, essa barreira fiscal como uma limitação de 
você financiar sua atividade que não investimento, que não uma 
subvenção para investimento com o dinheiro do poder público, então eu 
acho que seria essa mais ou menos... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que que nós temos 
que admitir sobre o ponto de vista do dinheiro público, se a subvenção 
foi dada antes e incondicionadamente, ou seja, ter feito a aplicação 
especificamente do investimento, a lei que autorizou está dando 
cobertura para esta situação. Eu tenho indagado e nunca obteve uma 



resposta que gostaria de obter, agora passando para uma segunda 
questão do troco, se o benefício é mais elevado do o que custo do 
investimento, se esse diferencial é suficiente para não ser tributado, ser 
creditado na reserva e ficar lá bloqueado, não pode ser distribuído aos 
sócios, acionistas se isso é suficiente, ou não. E a segunda pergunta é: 
E o poder público concedente, ele previu essa possibilidade? Ele exigiu 
a devolução da subvenção, ou a redução da isenção tributária ou do 
crédito presumido a exatamente aquele montante? A resposta que se 
tem obtido é que não, em nenhuma das legislações existe essa previsão 
de devolução. Por isso que é importante a questão. O que o estado está 
querendo fazer, ele quer passar dinheiro para uma determinada 
empresa, fazendo determinado investimento que o estado pressupõe 
que vai trazer benefícios para a sua região, para o seu povo, para a sua 
população. Ele não faz a conta, não é? Se vou para o lado da lei do 
Imposto de Renda, ela considera que a única condição para que seja 
excluída do resultado é haver o investimento, haver a intenção de 
subvencionar esse investimento, e a exigência de que ele não seja 
distribuído aos sócios acionistas porque fica bloqueado, não cumpri 
todas as condições? 

Sr. Braga: A sua opinião também a questão temporal também seria... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu acho que a questão 
temporal é absolutamente irrelevante. É claro que se eu quiser ser 
chatinho, eu faço o seguinte, eu abro uma conta bancária e todo o 
dinheiro, se for dinheiro, não é tributária, se for dinheiro eu deposito 
nesta conta bancária, faço um controle contábil específico dessa conta 
bancária, usa essa conta bancária só para pagar faturas da obra ou 
para reembolsar a empresa que já fez os investimentos anteriores, faço 
a conta de controle, né, do que vai ser ressarcido para investimento. 
Então eu posso até melhorar a situação, mas eu acho que o aspecto 
cronológico é absolutamente irrelevante. Voltando ao começo da nossa 
discussão aqui, nós pensamos de um jeito que nem sempre as 
autoridades pensam ou quase nunca o pensam como nós. Nós sabemos 
perfeitamente que onde a lei não coloca condições ou requisitos o 
intérprete e aplicador não pode colocar, pelo menos a jurisprudência 
inclusive do Carf e do conselho de contribuinte sempre diz isso. Está 
sendo colocado aqui, na 1515 uma condição nova que nós não 
encontramos na lei, nem na instrução normativa anterior... 

Sr. Braga: Não, eu concordo, mas eu realmente é que, indo um pouco 
além de ver qual seria a intenção disso aí é que eu queria só esclarecer 
esse ponto com o professor Schoueri. Era só isso, obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem mais quer falar? Eu 
gostaria de debater um pouquinho essa questão do valor, sabe? Do 
valor, o investimento é de 100, eu recebi 150. Os 50 eu bloqueei na 
reserva de... 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para o futuro. Seria... Na verdade 50 seria 
para o investimento que já não é mais, porque esse você terminou. 
Recebeu, então a sua pergunta é: É subvenção para investimentos ou 
para um investimento? Se nós dissermos que é para um investimento, a 
resposta está dada. Um investimento terminou e qualquer coisa além 
disso não pode haver subvenção. Agora, se eu disser, não é para 
investimento, vire-se, faça o que quiser, não há nenhum compromisso. 
Desculpe, a sua pergunta acaba sendo: É necessário que haja antes um 
projeto, uma definição de investimento para que eu caracterize 
subvenção para investimento? Ou, basta que haja. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se eu recebo uma 
subvenção em aberto, aí não é essa questão, eu recebi para um 
determinado investimento, é assim que é receita. O fato é esse, pelo 
menos eu vejo que o problema existe com esse fato. Eu tenho 
subvenção para um investimento. Se a lei local exige um projeto 
específico mais ou menos, orçamento, isso eu não sei, mas dá para um 
projeto. E me dá mais do que custou o projeto. Seja para o que for. O 
excesso eu tenho que devolver de troco para o governo, ou se o governo 
subsidiante não quiser de volta esse dinheiro ele é suficiente que eu 
bloqueie na reserva para que ele não seja publicado. Eu não quero 
entrar aqui na discussão de saber se isso é renda ou não é renda, se 
isso é transferência patrimonial porque atrás de tudo isso existe um 
conceito de que transferência patrimoniais não são renda nem 
proventos integrados no conceito de fato gerador do art. 43. Não quero 
nem entrar nisso porque se nós entrarmos nisso estamos só perdendo 
tempo aqui, estamos discutindo o que não precisaria discutir. O que 
nós estamos aqui é fazendo uma análise da legislação ordinária que 
distingue subvenção corrente ou de custeio e subvenção para 
investimento. Sem questionar se tem renda ou se tem receita. Certo? 
João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: A Mara quer falar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpe, você tinha pedido 
a palavra? 

Sra. Mara: Não, é porque depois eu quero... especificamente sobre esse 
caso não, mas eu queria discutir um pouquinho quando não existe 
nenhuma, porque geralmente o que eu vejo é que... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você não quer falar, mas 
está falando. 

Sra. Mara: Geralmente, o que eu vejo são esses pares que eles fazem, 
não existe essa especificação, é muito difícil existir uma legislação que 
diga: olha, a não ser, vamos dizer assim, Zona Franca de Manaus que 
você tem que ter um projeto, isso e aquilo outro, mas em geral esses 
subsídios são dados contra investimentos na região. Nada específico. E 



em geral a fábrica não diz: olha, eu quero montar uma fábrica que 
custa tanto, que tem um projeto assim, não, pelo contrário, o subsidio 
vem antes sem qualquer projeto, vem assim, olha, para você vir para o 
meu estado, trazer toda a sua atividade para cá, porque eu não sei 
quanto custa, eu vou te dar um crédito presumido. De X. Para tanto 
você tem que gerar tantos empregos, você tem que investir sei lá, 1% da 
sua receita anual em educação, isto, aquilo e aquilo outro. Então é 
completamente impossível se dizer que aquilo que eu estou investindo é 
aquilo que eu estou recebendo. É mais ou é menos. Eu deveria fazer 
uma conta para poder saber. Então fica difícil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas a sou contabilidade 
revela que a sua fábrica custou 100 e que você recebeu do 150. Então, 
qual é o limite desse... 

Sra. Mara: Mas aí é que está. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O poder público não está 
interessado, você está dizendo, o poder público ele dá e não faz conta. 

Sra. Mara): Existem situações em que o poder público exige que você 
faça coisa eterno, ad eternum, ou seja, enquanto durar o benefício fiscal 
você tem que fazer aquele investimento. Por isso que eu estou dizendo 
que é meio difícil você dizer, tudo bem, nada impossível você 
contabilizar, mas a tua receita que você tem que aplicar em educação, 
por exemplo, é perene, é todo ano. Os empregos que você tem que 
manter são aqueles, você tem que manter atividades na região de tantos 
milhões de reais, quer dizer, são obrigações. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas esse não é investimento. Subsídio não 
é para você manter, fazer educação dos seus empregos. É investimento. 

Sra. Mara: Esse seria mais custeio, mas você trouxe toda a tua fábrica, 
você deslocou, você fez o investimento. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O subsídio é para trazer a fábrica. 

Sra. Mara: Então, mas dentro disso... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos então com 
essa situação. O poder público está dando mais do que custou a 
fábrica. Vamos dizer, a pergunta é, para investimento é restrita ao custo 
do ativo não circulante ou permanente que gerou, que motivou a 
subvenção ou não? Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha. Eu queria voltar aqui para a gente 
examinar o texto da lei. É o art. 443 do regulamento, que é o 1.598, 38 
do 1.598. Ele diz que as subvenções para investimento são aquelas 
concedidas como estímulo à implementação ou expansão de um 



empreendimento econômico. Então, é claro que existem casos e casos, 
existem dezenas de casos diferentes, cada estado tem uma legislação 
específica e a gente está falando só das subvenções dadas pelos 
estados, que são as mais comuns, e que geram mais problema. Mas 
normalmente o estado exige a apresentação de um projeto pelo 
contribuinte, e o estado aprova o projeto. E o benefício é concedido com 
crédito presumido de ICMS ou uma reduzo de ICMS, uma isenção do 
ICMS por um determinado prazo, dez anos. Então o estado não tem a 
menor noção, nem o contribuinte tem a menor noção de qual vai ser o 
valor daquele benefício porque vai depender do nível de arrecadação de 
ICMS dos próximos dez anos, agora tem uma estimativa, mas pode ser 
que o produto venda, que o produto não venda. Então, não existe uma 
vinculação, normalmente nas legislações estaduais de valores. O 
contribuinte ele faz, ele é incentivado a fazer uma expansão de um 
empreendimento econômico. Que ele pode apresentar um projeto ou 
pode não apresentar, porque às vezes ele não apresenta projeto e o 
compromisso dele é com a obrigação de 10 mil empregos novos na 
região. Então se a intenção do poder público, que segundo o parecer 
normativo é uma condição necessária para caracterizar subvenção, se a 
intenção do poder público é a criação de 10 mil empregos ou é a 
expansão de empreendimento econômico, ele está incentivando o 
contribuinte a aumentar o seu empreendimento econômico. Ele não 
está vinculando o valor, ele está dando um incentivo. Ele não está 
dando um valor, ele está incentivando, ele está dando um 
empurrãozinho no contribuinte. Olha, aumente o seu empreendimento 
econômico, crie 10 mil empregos novos e eu te dou um benefício, um 
crédito presumido de ICMS nos próximos dez anos. Então como não há 
na intenção do poder público nenhuma caracterização, nenhuma 
vinculação a valores, eu acho que os valores são totalmente 
irrelevantes. A intenção do poder público é conceder uma subvenção 
para um investimento, ou para dois investimentos, ou para três 
investimentos, não importa, é uma redução do ICMS nos próximos dez 
anos independentemente de valor. A natureza jurídica do valor 
incentivado não muda em função da quantidade de recursos que foram 
aplicados naquela expansão, naquele novo empreendimento. Então eu 
acho que independentemente do valor, o que for subvencionado será 
sempre subvenção para investimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, para boa ordem aqui, 
para conhecimento dos pedintes, pediram a palavra, pela ordem pelo 
menos, pela minha percepção de ordem, o Fernando Zilveti, o Brandão e 
o Paulo Victor, e agora o colega lá atrás. Então, a ordem dos quatro, por 
enquanto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Zilveti. Bom, eu continuo na dúvida, 
quer dizer, pensei até que o Bianco quer responder essa pergunta, não 
sei se eu entendi que ele respondeu. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Respondeu bem 
abrangente. Sem— 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Se sobrar 50, se você tem cem... 

Sr. João Francisco Bianco: Foi o que eu disse. Independentemente de 
valor... não tem controle. A natureza jurídica não se altera. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele tem subvenção para 
150. 

Sr. João Francisco Bianco: A natureza jurídica dos 150 será sempre 
subvenção para investimento. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, tudo bem. 

Sr. João Francisco Bianco: Não importa o valor. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mesmo que o ativo 
imobilizado seja de 100. 

Sr. João Francisco Bianco: Não importa o valor do investimento. Não 
importa. O valor subvencionado será sempre... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não então devolve o troco? É isso? 

[falas sobrepostas]. 

Sr. João Francisco Bianco: Nem devolve, nem muda a natureza 
jurídica, será sempre subvenção para investimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você concorda ou não? 

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

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu discordo integralmente do João, ou 
seja, o meu ponto de vista da subvenção é para investimento, o dinheiro 
é para investimento. E se não há investimento, não é o caso de 
subvenção para investimento. Ponto. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você podia dar uma 
modulada aí. Aliás, o investimento de 100, recebeu 150. 

Sr. João Francisco Bianco: Tudo bem, esse é o caso. Eu estou dizendo 
que independentemente do valor. Eu cumpri a obrigação, eu investi 
alguma coisa e eu criei 10 mil empregos novos que era a minha 
obrigação perante o poder público. Eu fiz o investimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então o Schoueri antecipou 
a minha discordância. Mas o que eu entendi de você, você disse que não 
devolvo. Recebi 150, gastei só 50, 100 eu tenho, fica na minha empresa, 
eu não devolvo? 

Sr. João Francisco Bianco: Claro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não entendo assim. Eu entendo, se 
você tem uma subvenção e você foi econômico, ótimo. Bom cidadão. O 
saldo não te pertence, não é seu. Não é seu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas o poder público não 
quer de volta. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O poder... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele não quer de volta. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Lógico, ele não quer de volta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se ele não quê de volta, não 
tem problema. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não tem nem como devolver, né? Tem o 
crédito presumido, 150, você gastou 50, os 150 definindo assim, se vai 
devolver, se não vai devolver, é outra conversa, não me parece que seja 
mais subvenção para investimento. Não me parece. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. Eu vou dizer que 
quem ganhar essa discussão aqui eu vou dar de presente o meu crachá 
do congresso que eu descobri que estava no meio das coisas. Então, 
quem ganhar a discussão já tem o prêmio garantido. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é o seguinte, a gente tem que ver 
a natureza jurídica das coisas, né? Realmente quando o governo fala 
assim, eu vou te dar uma subvenção e você vai fazer um investimento 
X, e se eventualmente você gastar menos você vai ter que me devolver. 
Como é caso típico que eu falo do BNDES. O BNDES você vai faz um 
projeto, ele estipula o que vai te emprestar 1 milhão com juros 
presidiários, se você gastar 900 mil, está previsto no contrato que tem 
que devolver. Esses casos aqui não têm que devolver. Ele vai fazer, você 



vai investir, bom... qual é a natureza do que sobra? É subvenção? Não, 
ele não atribui isso como subvenção. O que é, qual é a natureza de uma 
coisa que você dá porque você quer e sem qualquer compromisso? A 
doação não está... 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A doação feita pelo poder público não 
tem nenhuma vinculação com nada, ele pode receber uma doação 
contabilizar aqui... não tem encargo aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos intervindo na 
legislação ordinária. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Salvador, da doação só por lei. 
Dinheiro público... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Subvenção é doação do 
poder público. Dizem os congressistas. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, senão a lei não faria suas 
distinções. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é toda e qualquer 
doação do poder público que é instruída da tributação. Nem e toda 
qualquer subvenção. De acordo com a lei ordinário são apenas essas 
que o João trouxe aqui, do art. 18, o art. 38, né? Eu queria também, 
Paulo Victor, eu vou te dar a palavra, mas eu queria fazer uma ressalva 
aqui, não confundamos a obrigação de abrir 10 mil empregos, ou seja, 
qual obrigação, com o valor da subvenção, ou do investimento. Isso é o 
encargo. As doações podem ser com encargo. Eu te dou R$ 10 mil, mas 
em compensação você tem que toda semana passar aqui para me 
visitar. Doação de dez. O fato de ter que visitar não muda a realidade da 
doação. A subvenção com obrigação de fazer isto ou aquilo é encargo da 
subvenção. Olha, para receber sua visita toda semana eu dou R$ 10 
mil. Aí eu não sei se é doação ou compra. Paulo Victor. 

Sr. Paulo Victor: Eu não tinha percebido antes a redação do que se 
refere a palavra estímulo e a pergunta que eu faço é: será que isso não 
tem relevância suficiente para concordar com o Bianco no sentido de 
que talvez o que a legislação exige seja haver relação de causalidade 
entre o investimento e a subvenção concedida. A relação de causalidade 
está cumprida. Para mim é falar que a subvenção, ela é dada como 
estímulo à implementação que eu tenho que verificar, se ela serviu de 
estímulo, ela serviu de estímulo para eu fazer o investimento 
“combinado com o estado", eu fiz os estímulos combinado com o estado, 
houve essa relação de causalidade entre o investimento e a subvenção, 
me parece suficiente. Além disso, tem a questão da doação, realmente, 
a subvenção é um conceito muito mais estreito do que de doação, mas 



se doações não podem ser dadas pelo estado arbitrariamente, ou seja, 
se elas são extremamente regrada, será que a expressão doações ali 
também não serviria exatamente para dizer o seguinte, caso alguma 
parcela disso não se enquadre estritamente no conceito de subvenção, 
mas ainda assim eu vou permitir com que uma cláusula mais genérica 
tipo um meio de dizer, olha, se na pior das hipóteses uma parcela disso, 
R$50 mil de diferença, não se encaixarem num conceito até financeiro 
de subvenção, ainda assim ele está embarcado desde que cumpridos os 
incisos de um ou dois, e por conta desses questionamentos que eu me 
fiz agora eu tendo a concordar com o Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Parabéns. 

Orador Não Identificado: A minha dúvida já foi solucionada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, ele retirou... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Paulo, você não concorda comigo? 

Sr. Paulo Victor: Desculpa Salvador. 

Orador Não Identificado: Eu tenho dúvidas sobre os limites dessa 
doação, mas subsidiariamente eu me valeria desse argumento de dizer, 
olha, um conceito mais amplo e concordando com você nesse segundo 
ponto eu acho mais seguro o primeiro argumento da relação de 
causalidade. Subsidiariamente não teria o seguinte. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso fazer um esclarecimento? Então, me 
conta uma coisa, o que é subvenção para custeio? Que não é doação? 

Sr. Paulo Victor: Subvenção é mais uma espécie de doação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, então nenhuma previsão para 
custeio também não é tributável, é isso? Eu quero saber, desculpe, eu 
quero saber qual o conceito de doação que você criou com o Décio. Você 
disse. Eu queria saber o que é esse... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor, eu posso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é o seguinte, aconteceu, por 
exemplo, o HSBC foi comprado em 1998 lá no Paraná, daquele, 
Bamerindus, e o governo deu a ele 300 milhões para custear as 
despesas que ele ia ter com a reestruturação do pessoal. Então, esse é o 
assunto, para custeio. Tipo, eu vou para você um tanto em dinheiro 
para que você vai ter uma despesa com o pessoal, uma despesa com 
certas coisas. Agora eu vou dar para você uma doação você faz o que 



você quiser. Não cobra nada, não gasta nada, é um lucro seu. A 
subvenção é o destino específico, você tem que gastar com isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para quem você vai dar o crachá, Ricardo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou guardar para semana 
que vem. Paulo. 

Sr. Paulo Victor: A pergunta da subvenção para custeio realmente 
incomoda. Ainda assim eu ficaria com a segunda parte do argumento, 
sem resposta. Por quê? Ainda que a subvenção para custeio se encaixe 
no conceito ali dentro da isenção, então fica numa pergunta sem 
resposta é: Para que o legislador ali falou em doação. Então, a que a 
doação ele se referia? Realmente, incomodada a questão da subvenção 
para custeio, mas fica uma pergunta sem resposta, ele se referia a que, 
então? Já que o segundo argumento realmente fica enfraquecido por 
causa da pergunta da subvenção para custeio, ainda assim eu acho 
suficiente o primeiro argumento da relação de causalidade. Eu acho um 
investimento sem relação de causalidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor, a minha 
pergunta para você, licença. A relação de causalidade existe na 
subvenção para custeio com finalidade de custear. 

Sr. Paulo Victor: São finalidades diferentes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O ponto forte seu é a 
relação de causalidade? 

Sr. Paulo Victor: Sim, que num caso é um, e no outro caso é outro. 
Nesse caso, para mim a relação de causalidade que tem que ter é com 
investimento. Ela tem com investimento e não com custeio? Ela está 
coberta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Fabiana vai falar já, já. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, rapidamente aqui. Como a lei, a 
condição da subvenção para investimento que haja implantação ou 
expansão de empreendimento econômico, sei lá, subvenção para 
custeio, tudo aquilo que não for para implantação ou expansão do 
investimento, ou seja, para manutenção do empreendimento 
econômico. Se o sujeito vai fechar a fábrica e ele vai ao poder público e 
fala: Olha, eu vou fechar a fábrica, eu vou embora, vou mandar embora 
10 mil funcionários. Não, eu vou dar uma subvenção para custear sua 
atividade por dez anos para você manter sua atividade. Você não vai 
ampliar nada, não vai implantar nada, você vai manter a sua atividade 
econômica, subvenção para custeio. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Segundo o direito público, 
não existe doação no poder público, elas são subvenções. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É isso que eu estou falando, até onde eu 
sei, não conhece salve melhor juízo a figura da doação. 

Oradora Não Identificada: A subvenção para custeio é uma doação, só 
que ela tem uma outra motivação, uma outra condição. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que foi utilizado um argumento que dizia 
o seguinte: olha, se não é subvenção para investimento, é isento porque 
é doação, eu disse não. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A lei fala em doação do 
poder público. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A doação, eu acho que o legislador fiscal 
quis separar foram as subvenções para investimento ou para custeio 
que exige uma condição para a sua efetivação, e aquelas doações que 
são incondicionadas, eu dou porque eu dou. Me parece que o legislador 
fiscal fez essa separação aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O legislador fiscal antes do 
1.598 ele já fazia essa distinção no 4.506, né, não está revogado. As 
duas subvenções para custeio como investimento estão previstas na 
4.506. Eu tinha 14 anos, por isso eu lembro. A Lei do Orçamento 
Público, eu estou dizendo da Lei do Imposto de Renda que fala dessa 
distinção. 

Sra. Fabiana Carsoni: Exatamente. E que manda tributar a subvenção 
para custeio, mas não por ser receita, né? Por outras razões. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É o reembolso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fabiana, você é candidata 
aqui ao prêmio do dia. 

Sra. Fabiana Carsoni: Que honra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fabiana, o 50 você tributa ou não tributa? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É a essa a pergunta. 

Sra. Fabiana Carsoni: Não tributo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não tributa? 



Sra. Fabiana Carsoni: Estou com o João Bianco. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não ligo, não dei a 
minha opinião. 

[falas sobrepostas]. 

Orador Não Identificado: Ele quer ficar com o crachá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos fazer uma votação 
aqui. Quem acha que o 50, na circunstância que nós falamos é 
subvenção para investimento, não há necessidade de devolver ao poder 
público. Não tem problema. O contribuinte cumpriu a obrigação, ele 
recebeu para fazer o investimento, fez o investimento, custeio menos do 
que ele recebeu, e cumpriu dentre as duas alternativas que estão na lei 
do 1.443, ele cumpriu o primeiro, registrou em reserva de capital. Nós 
temos que lembrar que a finalidade dessa exigência legal é impedir a 
distribuição do benefício público aos particulares no sentido de sermos 
sócios da pessoa jurídica. Quando fica bloqueado lá, aquilo fica para 
sempre na pessoa jurídica. Então, quem acha que os 50 faz parte, 
levanta a mão. Poxa vida! João, você que é o secretário, conta aí. 

Sr. João Francisco Bianco: Dois, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 
12, 13, 14. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem acha, pode ser que 
tenha uns indecisos, quem acha que não está, por favor, levanta a mão. 

Sr. João Francisco Bianco: Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 
sete... sete. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De novo, por favor. O 
Schoueri vai fazer a contagem imparcial. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 
oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14... 

Orador Não Identificado: Não, não, a favor do contribuinte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu fico com o crachá, 
pronto. O que mostra que a discussão não é à toa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Faltou o presidente, o voto de qualidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que o assunto foi 
bem discutido. Tem mais alguma coisa? 



Sr. João Francisco Bianco: Não, o próprio Fisco, não, professor. 

Sra. Fabiana Carsoni: Na minha visão... aí é questão conceitual da 
subvenção. A subvenção é uma doação, mas é uma doação sob a 
condição de que especificamente no caso da subvenção para 
investimento, que a pessoa jurídica faça um investimento. O poder 
público não quer uma correspondência de valor, entre o valor que ele 
concede de subvenção e o empreendimento que vai ser construído ou 
aprimorado. Se existisse essa obrigatoriedade de correspondência de 
um e outro eu não estaria diante de uma doação, eu estaria diante de 
um contrato contraprestacional, eu estaria, por exemplo, diante de um 
contrato de empreitada. O poder público contrataria a pessoa jurídica 
para fazer uma construção. Mas não é o caso. Mas não é caso, é uma 
doação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso? Agora para ponderar aquele ponto 
que eu perguntava aqui, porque eu insisto que existe um elemento que 
não está sendo tratado aqui. Desculpe-me, por mais que o Ricardo diga: 
Estamos no âmbito da lei, nós temos que entender a lei no seu 
contexto, ou seja, não é dizer, consagrado, consagrado, mas no seu 
contexto, o que o legislador viu aqui para não tributar. Ele enxergou 
aqui um favor ou ele enxergou aqui uma inexistência de uma renda? 
Isso tem que ser no mínimo considerado na interpretação. Ou seja, por 
que razão ele diz não se tributa? O Ricardo já deu a dica, ele disse: É 
um caso de mera transferência patrimonial. Mas aí veio a pergunta: 
Mas por que o subsídio para custeio se tributa? E o Brandão deu a 
resposta: Ora, porque se eu tenho uma despesa dedutível, quer dizer, 
eu estou tendo uma subvenção para aquela despesa, eu não tributar a 
subvenção seria aí sim uma dupla subvenção porque eu autorizaria 
uma redução e não teria receita. Essas são as duas lógicas que nós 
temos que enfrentar aqui. E que talvez possa nos ajudar a caminhar 
para construção da norma para perguntar aqui se esses 50 entregues 
pelo poder público caracterizam uma renda ou não. Eu diria, 
caminhando no sentido do próprio Ricardo, no sentido de dizer, isto é 
uma transferência patrimonial, é uma doação sujeita a uma tributação 
pelos estados, inclusive se fosse o caso, ou seja, não é renda, eu estou 
fora da ideia de renda, nem todo o acréscimo patrimonial é renda, a 
renda ela é obtida no mercado. Existe uma necessidade de nós a 
posição a distinção entre doação e renda até porque ouvimos nos 
jornais uma ideia do poder público que vira e mexe volta, disse tributar 
a tal da renda da doação, como se renda fosse. Então é importante 
firmar o entendimento de que transferências patrimoniais com quanto, 
ou seja, os acréscimos patrimoniais não são renda. Se esse 
entendimento estiver correto, nós vamos adotar a regra. A regra é 
subvenções, transferências patrimoniais não são tributáveis. Existe 
uma exceção, a exceção é a subvenção para custeio que na verdade e 
construindo em cima do que o Salvador já nos trouxe, a ideia não é 
dizer a subvenção é renda, a ideia seria o contrário, aquela despesa não 
é dedutível, porque ela foi reembolsada. Então o legislador teria sido até 



muito mais feliz se no lugar de distinguir a subvenção para custeio, e a 
subvenção para investimento, tivesse ele sido mais claro e dito, não se 
deduzem as despesas quando reembolsadas pelo poder público, e assim 
resolveria essa questão e traria talvez a maior unidade para o 
ordenamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tirei o crachá. Eu, sem 
querer discordar do Brandão porque eu tenho falado o que ele falou, eu 
queria lembrar que os antigos subvencionados geram despesas e custos 
dedutíveis por depreciação também. Então se o raciocínio fosse 
suficiente eu acho que explica, viu Brandão, eu acho que explica porque 
não pode ser excluída da tributação subvenção corrente porque na 
verdade você está pagando despesas com dinheiro alheio, você não está 
comprometendo o seu patrimônio. É como foi colocado pelo Schoueri, 
que há na verdade escondida aí um indedutibilidade de despesas. 
Agora, eu não acho que isso aí seja suficiente para resolver um 
problema que nós estamos tratando aqui porque o ativo adquirido com 
a subvenção para investimento ele gera despesa também de depreciação 
igualmente dedutível. Ele quer... Fernando, vai falar para encerrar, 
porque nós já estamos. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Rapidinho. A renúncia fiscal tipo 
subvenção é uma renúncia fiscal que é vista doutrinariamente também 
como tributação negativa. Por ser tributação negativa, dentro desse 
raciocínio, que é a pergunta do Ricardo, que está 14 a 14, ainda temos 
que achar algum indeciso aí a caminho, se eu tenho um saldo, ele volta 
a ser tributado, ou seja, a renúncia ela está condicionada ao 
investimento, eu investi 150, ok, eu investi 100, sobrou 50, esses 50 
não há justificativa de mantê-lo na renúncia. Voltar à tributação 
positiva. Tem tributação negativa, completou o copo encheu, ok, 
metade. Mas faltou a outra metade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado pela 
presença de todos. Eu acho que... obrigado, Fabiana, foi muito 
produtiva a discussão. E nos reunimos na próxima semana. 
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