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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. Vamos dar início a nossa 
mesa de debates. Dr. Ricardo pediu que eu presidisse hoje a nossa reunião. 
No pequeno expediente, eu pedi ao João que colocasse na tela, a notícia que 
nós tivemos da Emenda Constitucional nº 75, sobre imunidade para 
fonogramas, videogramas... Por favor, João. Eu gostaria de pegar o texto legal 
aqui. Ou é o 150, § 6º, inserida a letra "e", aqui. "Fonogramas, videogramas, 
musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de 
autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, 
bem como, suportes materiais ou arquivos digitais que contenham, salvo na 
etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser". Eu já andei 
verificando o que era um fonograma, porque eu descobri que a expressão cabe 
até mesmo para o telegrama falado, mas, obviamente, não é esse o objetivo. 
Eu acho que é mais um caso de uma imunidade resultado de um lobby, ou 
seja, toda vez que a gente lê o tema da imunidade, e a doutrina tradicional 
costuma dizer assim: As imunidades se interpretam amplamente porque 
representam grandes valores, porque, afinal de contas, por trás de uma 
imunidade, eu tenho uma liberdade fundamental. Eu não tenho dúvida que 
algumas imunidades assim o são. Eu não tenho dúvida de que a imunidade 
recíproca representa algum valor bastante importante, eu não tenho dúvida 
com relação à liberdade política, eu não tenho dúvida com relação à 
imunidade assistencial e educacional. No entanto, já vinha acusando há muito 
tempo, que eu não via sentido em se tratar do mesmo modo essas que eu citei 
com relação às imunidades de livros. Em minha opinião, livros é um setor 
comercial como qualquer outro, e a imunidade nada mais é que um lobby, 
uma decisão política feita por um Congresso, pela maioria no Congresso, um 
privilégio que a nossa Constituição prevê. Privilégio constitucional que eu não 
questiono, mas apenas não digo, não vou, eu, proclamar a ampla 
interpretação da imunidade dos livros como se pudesse incluir algo além 
daquele privilégio odioso que ali existe. Porque eu não nunca me convenci no 
sentido de que, seria uma liberdade fundamental à cultura, porque, como eu 
digo aos meus alunos do 4º ano, liberdade é cultura, então as aulas de direito 
tributário deveriam ser imunes. Ou seja, não me convence esse tipo de 
argumento dizer que a imunidade esconde um direito fundamental. Esconde, 
sim, um lobby, uma decisão política, eu quero insistir com isso, é uma 
decisão, uma opção que foi feita, mas não que eu possa interpretar 
amplamente, por isso que eu já me posicionei contra qualquer visão que 



falasse que, além de livro, alguma outra coisa pode estar no meio daquela 
imunidade. Agora, temos mais um caso no mesmo sentido, mais uma pressão 
política, artistas que sem dúvida fazem favores a políticos, fazem shows, são 
importantes, conseguem privilégios. Mais uma casta de privilegiados na nossa 
Constituição, e, como os outros privilégios, não é porque constam da 
Constituição, que nós vamos deixar de dizer privilegiados, gente que não quer 
pagar a conta. Nós como juristas temos que olhar esse texto constitucional e 
aplicá-lo. Não creio que nós tenhamos chance para dizer que seria uma 
emenda constitucional ou inconstitucional, embora eu tenha alguma 
desconfiança. Eu tenho desconfiança por conta do princípio da igualdade, 
capacidade contributiva. Eu tenho até desconfiança dessa emenda 
constitucional, eu tenho desconfiança de toda a vez que eu vejo um privilégio 
injustificável, e esse aqui é claramente injustificável. Ou seja, parece uma 
privatização do Congresso por um grupo, e pior, agora é sua maioria. Por 
favor, tomem esse exemplo para que não repitam que as imunidades refletem 
valores constitucionais, que as imunidades refletem valores fundamentais da 
República, e como tal, intocáveis cláusulas pétreas. Que saibamos que 
existem imunidades que refletem valores da República e que são cláusulas 
pétreas, mas que saibamos também que existem imunidades que nada mais 
são que privilégios dados a algumas castas que estão de bem com o governo, 
algumas partes da sociedade que, numa postura odiosa, não aceitam pagar a 
conta dos demais. É assim que eu enxergo essa Emenda Constitucional 75. 
 
Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, de fato, não há como discordar da 
posição do Schoueri, em função da história da tributação, que, desde que se 
criaram as obrigações tributárias, ato contínuo, foram criadas as imunidades 
tributárias, no sentido justamente de privilegiar determinadas castas sobre os 
mais diversos argumentos. A própria imunidade da imprensa foi criada numa 
disputa entre igreja e monarquia que nem entre essa... no meio dessa disputa 
está a imprensa como um terceiro poder para justamente equiparar os demais 
poderes e, consequentemente, determinar um outro jogo político. Nessa 
sequência, ele pleiteou - e até que conseguiu - a imunidade fiscal para que 
você tivesse igualdade de condições na concorrência sobre o poder. Tudo o que 
se falou da liberdade de expressão, tudo que se falou sobre a liberdade de 
manifestação é um discurso retórico, que, uma vez constitucionalizado, vem a 
ser petrificado, embora eu não goste dessa palavra. Outros grupos de pressão, 
outras entidades passam a exercer um mesmo poder político para visivelmente 
excluírem suas riquezas da base tributária. Este é mais um exemplo, um 
exemplo, como o Schoueri disse, de um benefício odioso, e essa expressão 
benefício odioso é muito bem difundida pelo Ricardo Lobo Torres em toda a 
sua obra, por entender que há um desequilíbrio no princípio da igualdade na 
tributação, porque, a priori, já considera determinadas classes imunes à 
tributação e, com isso, outras classes que não têm esse mesmo privilégio 
ficam sobrecarregadas na sua capacidade contributiva. Então há um claro 
desrespeito ao princípio da igualdade na tributação e a capacidade 
contributiva. Não há de se julgar o mérito dos privilégios, mas existem 
privilégios necessários e privilégios odiosos, não existem privilégios mais ou 
menos, e esse é um típico privilégio odioso, porque não se justifica uma 
imunidade nessa abrangência. 



 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Posso? Fala, Alexandre. 
 
Sr. Alexandre: Eu queria dizer para o Dr. Schoueri que a gente concorda com 
a sua posição, por quê? A imunidade da educação tem um sentido claro, o 
Estado não consegue dar educação para o povo; logo, a iniciativa privada tem 
que ter esse incentivo, não ser sobrecarregada por tributo. Agora, entender 
que o Estado vai se promover shows, discos, artistas, não tem nenhum 
sentido lógico nisso. O que nós vemos é que os artistas, a nossa 
intelectualidade ou inteligência artística deveria promover a não corrupção, e, 
na verdade, isso é um privilégio que se traveste numa corrupção, porque eles 
estão deixando de pagar tributo por um lobby porque fazem favores - como o 
senhor bem disse - ao governo, nos shows. Inclusive, há uma séria dúvida se 
esses shows, esses valores pagos por políticos a esses artistas são realmente 
pagos integralmente para os artistas, se não é uma forma de lavagem de 
dinheiro, inclusive. Então, nós temos visto, é decepcionante ver que também a 
nossa [ininteligível], que deveriam dar exemplos para todos nós, se comprazem 
nesse tipo de privilégio, inclusive tento até impedir que essas obras, essas 
bibliografias sejam divulgadas na liberdade de expressão, quer dizer... Então, 
deu uma deturpação geral desses que deveriam usar o seu poder pessoal para 
o bem, e não, estão fazendo o para mal. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer. Veja, eu poderia 
admitir, se eu tivesse uma política nacional de proteção à produção artística 
nacional cultural, que neste âmbito eu pudesse ter uma isenção, um incentivo 
fiscal, como tantos outros incentivos fiscais eu tenho, mas cada incentivo 
fiscal se justifica no todo da ordem constitucional, se justifica numa coerência 
de uma política governamental num certo sentido. O que incomoda também, 
aqui, é um aprisionamento da política pública, ou seja, já não é mais uma 
decisão de um legislador se ele vai incentivar esse setor ou outro. Porque, 
claro, existem incentivos tributários. É claro, existe... Incentivo fiscal é uma 
das formas do exercício da decisão política de incentivo de um setor ou de 
outro setor dentro de uma condução de uma política econômica. Agora, 
utilizar-se da imunidade para isso, congelar-se a própria política pública, isso 
me parece também nesse sentido o que me incomoda. Ou seja, se você me 
perguntasse: Mas, se tivesse uma lei dando uma isenção dentro de um projeto 
cultural, de um crescimento, tal... Eu diria: Bom, vamos testar essa lei, assim 
como merece. Vamos testar a questão da Lei da Copa, e tantos outros 
privilégios, um a um, que merecem questionamento, que podem ser 
questionados, que não atendem à igualdade, do ponto de vista da capacidade 
contributiva, não atendem porque, afinal de contas, pegando o caso da Copa 
também e outros tantos. Mas eu insisto, incentivos fiscais não atendem à 
igualdade na capacidade contributiva. Uma empresa com lucro paga imposto, 
e outra não paga por conta de um incentivo fiscal. Então, a capacidade 
contributiva não é o parâmetro de comparação. Mas eu encontro um outro 
parâmetro na ordem econômica que permite dizer: Olha, apesar de em termos 
de capacidade contributiva serem iguais, esta empresa tem uma atuação que 
interessa diante da formação daquela ordem econômica preconizada no art. 
170. Então, veja, é o raciocínio da norma tributária indutora. O que incomoda 



aqui é que essa indução acaba sendo feita por emenda constitucional, e que 
eu já não tenho mais uma política tributária definida, eu tenho agora o 
constituinte dizendo: Olhe, governo, não interessa quem você é, não interessa 
qual o motivo que você tenha sido eleito, não interessa quem foi a maioria que 
você teve. O fato é o seguinte, existirá um setor na economia, já era um, o 
setor dos livros, agora é um outro setor, o setor dos músicos, que é uma casta, 
e o termo casta me incomoda, me incomoda que já não é questão de uma 
política formada por um eleição, etc., e sim um congelamento. Porque o passo 
seguinte, Alexandre, o passo seguinte vai ser começarmos ouvir falar que se 
tornou uma cláusula pétrea e que não haverá emenda constitucional que 
poderá rejeitar. Ou seja, veja como nós vamos avançando e em formação de 
castas, e é esta formação de castas que eu estou questionando. Insisto, eu não 
estou questionando a possibilidade de uma decisão política escolher um 
determinado setor para incentivar ou não. Eu estou questionando é o 
instrumento da imunidade para tanto com as consequências, mas quis 
aproveitar o aspecto positivo dessa introdução para ver, se pelo menos, eu 
consigo arregimentar outros colegas, que comigo dirão: Não é verdadeiro que 
as imunidades se interpretam amplamente. Não é verdadeiro que todas as 
imunidades tenham o mesmo padrão. Não é verdadeiro que todas as 
imunidades representam cláusulas pétreas. Haverá imunidades que sim, 
porque representam direitos fundamentais, são cláusulas pétreas; e haverá 
imunidades que nada mais são que privilégios, privilégios que eu tenho que 
respeitar, privilégios que foram postos na Constituição, mas que será, em bom 
tempo, se vierem a ser revogadas, e não fará qualquer mal a sociedade que 
venham a ser afastadas. Plínio pediu a palavra, no pequeno expediente. 
 
Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Quando a gente lê a letra 't', além desse 
artigo da Constituição, nós vemos lá que livros, jornais, periódicos e o papel 
destinado à sua impressão são protegidos pela imunidade constitucional. Veja 
que ali não está falando livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua 
impressão apenas em relação ao que seja brasileiro. Vale dizer, se o livro 
provém do exterior, esse livro também está protegido pela imunidade. Agora, o 
que nós vemos já na letra 'e' está se referindo a fonogramas e videogramas 
musicais produzidos no Brasil. Começa por aí que há uma discriminação em 
relação ao produto procedente do exterior. Certo? O que implica em violação 
às normas do GATT. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Belo ponto, Plínio. Nós temos agora 
que vamos ter que nos explicar, perante os nossos parceiros lá fora, como é 
que nós temos agora uma proteção... nós temos uma proteção contrária aos 
compromissos internacionais. E vamos ter... O Plínio levantou uma questão 
que só o desdobramento - obrigado, Plínio - eu acho que... como é pequeno 
expediente, nós não vamos debater muito, mas a questão é importante, ou 
seja, como... Eu diria, Alexandre, que tendo uma emenda constitucional, ela 
vai ser obedecida. Agora, estamos sujeitos, sim, à sanções do GATT, a menos 
que eu tenha uma lei interna equiparando, porque nada impede que, por lei... 
Ou seja, a emenda constitucional, enquanto tal, ela não diz: Assegurando-se 
tributação normal aos estrangeiros. Ela assegura aos nacionais. Então, se eu 
fosse - Plínio, só para a primeira construção, não sei se você concorda. Eu 



diria, é possível combinar essa emenda com o GATT para nós concluirmos 
que, enquanto nós lemos nacionais aqui, leremos; Enquanto formos membros 
da OMC, leremos que todo fonograma terá igual tratamento, em virtude da 
não discriminação. Portanto, apesar do discurso "fonogramas produzidos no 
Brasil", eu direi que, se eu importar um CD com música, eu vou ter igual 
tratamento, em virtude do compromisso assinado pelo Brasil. 
 
Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Exatamente. Eu gostaria de completar 
também uma outra coisa. Eu sempre tenho sustentado que há de se 
estabelecer uma distinção entre cláusula pétrea e princípio constitucional. Se 
a cláusula pétrea está, vamos dizer, garantido lá no art. 62, da Constituição, 
de outro lado, nós temos que lembrar um outro detalhe, que princípio não é 
cláusula. E, nesse caso, eu vejo violação a princípio, o princípio da igualdade, 
por exemplo. Quer dizer...tenho sustentado, em muitos casos também, há 
inconstitucionalidade material de muitas das emendas constitucionais, de 
muitas coisas que estão na Constituição. Não basta simplesmente emendar a 
Constituição se essa emenda evidencia violação a princípios assegurados na 
Constituição implícita e explicitamente. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu não quero estender muito, mas, 
como eu disse, não é... É um privilégio. É lamentável, mas não me é óbvia a 
inconstitucionalidade dele, já que eu posso ter normas indutoras. Ou seja, 
para eu poder sustentar isso, eu diria que, se eu tivesse uma emenda 
constitucional contrariando frontalmente a ordem econômica... Eu vou dar um 
exemplo de uma coisa absurda. Se eu assegurasse a imunidade aos produtos 
poluentes, mas vedando que igual tratamento fosse dado aos não poluentes, 
ou seja, contrariando a proteção ao meio ambiente, aí eu teria uma emenda 
constitucional inconstitucional. Aqui, ela é um pouco diferente, porque você... 
Veja que você está segurando um setor da economia que, talvez, mereça uma 
proteção. Incomoda-me, como eu disse, a proteção eterna. Incomoda-me que 
isso não seja uma política pública fixada num certo momento. Então, este é o 
ponto que me deixa, neste momento, incomodado. Eu não chego ao ponto que 
você propõe já de dizer: A emenda é constitucional ou inconstitucional. Talvez, 
para você construir sua tese, você tem que falar: Congelar uma política 
pública torna-se inconstitucional, ou seja, tornar imutável a política pública. 
É um pouco mais elaborado o raciocínio, que eu tenho simpatia, mas só para 
por isso nos seus devidos termos. Mas isso era pequeno expediente, eu não sei 
se alguém mais tem mais alguma coisa, eu não quero ficar mantendo. Se 
alguém tem algum outro tema para o pequeno expediente. Oi? Salvador. 
 
Sr. Salvador Cândido Brandão: Embora seja de domínio público, mas 
estamos acompanhando aquela lei, na verdade, a "Lei Ônibus", que colocou 
um monte de coisa no seu texto, mas eu acho que... 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tem 1286... 
 
Sr. Salvador Cândido Brandão: Vai colocando um monte coisa dentro, né? 
 
[falas sobrepostas]  



 
Sr. Salvador Cândido Brandão: Que é do ônibus, todo mundo entra. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: "Lei Passe Livre". 
 
Sr. Salvador Cândido Brandão: É "Lei Passe Livre".  
 
[risos] 
 
[falas sobrepostas]  
 
Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não, me desculpa. 
 
Orador não identificado [0:19:49]: É o bom humorado Brandão. 
 
Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é assim que funciona, quando quebra 
um ônibus? As pessoas ficam esperando, aí passa o outro e joga tudo lá 
dentro. Esse é o caso da medida provisória que foi... E o importante é a 
reabertura do Refis, não é? E, realmente, parece que foi reaberto o Refis para 
os débitos até 31 de dezembro de 2008, mas desde que não tenha sido objeto 
de Refis do parcelamento e a pessoa tenha abandonado. Só para aqueles 
débitos que não foram objetivados anteriormente, não é? 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não foram incluídos... temos que 
entender, que não foram incluídos ou que não foram aceitos como incluídos, 
me parece ser uma situação diferente, porque eu vi muitas situações como 
essa, ou seja, o contribuinte tentou incluir e, por alguma razão, o Fisco não 
aceitou na época, isso chegou a acontecer. Ou seja, situações como essa 
também mereceriam... 
 
[falas sobrepostas]  
 
Sr. Salvador Cândido Brandão: Lei 12.865. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu estou com medo do pequeno 
expediente avançar, mas essa 12.865 tem um monte de questões... 
 
Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é só isso. 
 
Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se eu pudesse... Assim, a 12.865, ela 
está em vigor, mas, como não é imediata, e como nós temos uma pauta, se 
nós terminarmos os assuntos inscritos, e se todos concordarem, nós podemos, 
no final, voltar a ela. Só porque como não foi inscrito o tema, Brandão... 
 
Sr. Salvador Cândido Brandão: É, até porque é muita coisa. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos, então, aos temas da pauta 



primeiro. Pode ser, João? Vamos aos temas da pauta em primeiro lugar, sem 
prejuízo de podermos voltar a esse tema ou à própria Emenda Constitucional, 
se quisermos, mais tarde. Então, João, da pauta, agora, o primeiro tema 
inscrito é do Camilo. O Camilo está aqui? Então, vamos deixar o tema do 
Camilo- da substituição tributária, para quando ele estiver presente, a menos 
que alguém invoque o tema. Ninguém invocou. Ao segundo tema, Hiromi 
Higuchi. "Tributação das indenizações recebidas pelas concessionárias de 
energia elétrica, geração, transmissão e distribuição na rescisão contratual ou 
renovação antecipada de que tratam a Lei 12.783/2013, e art. 26, da 
12.844/2013, Solução de Divergência Cosit nº 22, publicada no Diário Oficial 
da União, do último dia 7 de outubro de 2013". Tem a palavra, Hiromi 
Higuchi. 
 
Sr. Hiromi Higuchi: Essa Lei 12.783 instituiu uma indenização absurda, 
sabe? Absurda e teve finalidade política, porque essa lei criou a empresa 
concessionária de energia: geração, distribuição ou transmissão pode renovar 
antecipadamente. Mesmo que vence daqui a dois, três anos, pode antecipar a 
renovação, e com prazo de 30 anos. Agora, mas para a renovação, a lei fala 
que tem que reduzir a tarifa, isso para combater a inflação. Quer dizer que o 
objetivo foi para combater a inflação. Então, na renovação, tem que reduzir a 
tarifa. E, para compensar essa redução de tarifa, foi criada essa indenização 
absurda, tanto na renovação como na rescisão da concessão. Na renovação, 
por exemplo, na renovação do contrato, a indenização é calculada sobre o 
valor dos bens da usina pelo valor de reposição. Quer dizer que, não tem 
sentido, pagar em dinheiro um bem que está no ativo da empresa e que vai ter 
mais 30 anos para utilizar, pagar agora em dinheiro essa indenização, mas 
isso daí, foi para cobrir a diferença da redução de tarifa, com a finalidade de 
reduzir a inflação. Então, foi criada essa indenização absurda porque, se os 
bens vão continuar na empresa concessionária, se for para fazer pelo valor 
atual, deveria fazer um tipo de reavaliação do ativo, debita ativo e credita uma 
receita futura, não é? Porém, não pagar em dinheiro. Agora, o problema está 
descrito aqui, nesse jornal "Valor", de 9 de outubro agora, uma estatal da 
União diz que recebeu já 7,2 bilhões dos 14 bilhões já que tem direito. Mas, 
olha, se fosse para cobrir a redução de tarifa, como é que uma empresa vai 
receber de uma vez agora 7 bilhões, não é? Então, dá a entender que... E será 
que as outras empresas que renovaram também receberam? Digamos que 
todas foram renovadas, então dá a entender que esse dinheiro foi para gerar 
caixa da empresa, para poder vencer nas licitações daquelas empresas que 
não fizeram a renovação. Agora, no caso de PIS/Cofins, a lei reduziu a zero as 
alíquotas e se reduziu a zero as alíquotas de PIS/Cofins, pela lei, subentende-
se que essa indenização, apesar de ter nome "indenização", é tributável, não é? 
Porque não vai dizer que para efeito de PIS/Cofins é tributável, mas para 
Imposto de Renda é contribuição social, não é. O problema é: o momento da 
tributação, como é que vai tributar? Eu acho que tem que ser tributado agora, 
porque isso daí é uma indenização que está recebendo agora. Então, eu 
entendo que tem que ser mais... é uma indenização tão absurda que não dá 
para... Bom, isso daí, a finalidade foi a de ressarcir a redução da tarifa para 
combater a inflação. Agora, eu acho que... Como é que pode o Ministério da 
Fazenda fazer um negócio desse aí, porque parece que a Receita Federal não é 



mais ouvida para nada, sabe? Então, o problema que está saindo, 
principalmente a alíquota zero de PIS/Cofins, está saindo... tudo é lobby, não 
é? Quer dizer que determinada... Agora, eu não sei se algum advogado vai 
questionar que, como é indenização, não é tributável para Imposto de Renda. 
Se a lei, a própria lei reduziu a zero as alíquotas PIS/Cofins, então está 
dizendo o quê? Agora, o absurdo é pagar em dinheiro essa futura reposição 
quando a concessão for eliminada daqui a 30 anos. Quer dizer que renovou 
por 30 anos, então os bens ainda vão ficar na empresa, ela vai utilizar. Então, 
agora, pagar exceção... Aqui, no caso, no jornal "Valor", diz que já recebeu 7,2 
bilhões. Agora, como é que vai calcular o valor de reposição, porque, se dez 
engenheiros especializados em energia elétrica, se trabalhar por vários meses 
ou... Não dá para calcular. Como é que sem cálculo nenhum já vai pagar 7 
bilhões, não é? Porque saiu a lei, já pagou. Então, é um negócio que é só para 
fins políticos, não é? 
 
Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, eu 
queria fazer um colocação. Estamos diante de um descumprimento, vamos 
dizer, de contrato, ou não estamos? Se havia a segurança jurídica de um 
contrato por um prazo determinado nessa concessão, o que está acontecendo? 
É uma indenização por antecipar o término dessa concessão ou é uma 
indenização para cobrir a diferença de preço de energia elétrica fornecida na 
medida em que, o governo interferiu nas majorações do período? 
 
Sr. Hiromi Higuchi: Não, a indenização, no caso de renovação, renova por 
mais 30 anos. Agora, vai receber agora em dinheiro pelo valor... Todos os bens 
que a empresa tem, calculado pelo valor de reposição. Então, vai receber em 
dinheiro agora. Mas, então, não é por causa de rescisão do contrato, é por 
causa da renovação. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas, desculpe, é um caso de reversão 
do bem...? 
 
Sr. Hiromi Higuchi: Não, não vai ter reversão... 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Indenização em valor de mercado 
cabe no caso de reversão. 
 
Sr. Hiromi Higuchi: A reversão ocorre na rescisão do contrato de concessão, 
aí os bens revertem e o poder concedente vai indenizar em dinheiro. Mas, no 
caso de renovação, os bens continuam na empresa geradora, transmissora, 
distribuidora. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, então não é uma 
indenização por conta de reversão, ou seja, o valor dos bens nada têm a ver 
com a questão, com a natureza do próprio pagamento, ou seja, é apenas um 
critério fixado pelo legislador como um de vários critérios possíveis para se 
conhecer qual o valor a ser pago. No fundo, pediu palavra, acho que deve ter 
uma resposta melhor. Por favor, microfone e identificando-se. 



 
Sr. Leandro Colbo Favano: Leandro Favano. Só para contribuir com a 
tentativa aí de buscar a natureza dessa indenização. A própria Lei 12.783, de 
11 de janeiro de 2003, na qual reduziu a zero a alíquota do PIS/Cofins, ela 
traz aí um conceito que acho que pode contribuir... Eu posso ler aqui ou abrir 
na tela. "O cálculo do valor da indenização correspondente às parcelas dos 
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não 
depreciados, utilizará como base de cálculo a metodologia de valor novo de 
reposição, conforme critérios estabelecidos em regulamento do poder 
concedente". Então, eu acho que o próprio legislador ordinário já trouxe essa 
natureza dessa indenização. Agora, cabe a nós verificar se... 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Leandro, desculpe-me, mas eu não 
entendi ainda qual é a natureza, na sua opinião. Eu entendi como é o cálculo, 
mas eu perguntei qual é... A pergunta é um pouco diferente: qual é a 
natureza? Eu estou sendo indenizado. Vamos abrir algumas hipóteses. Eu sou 
indenizado porque eu estou perdendo um ativo. É um tipo de indenização no 
caso da reversão. O Hiromi nos disse: "Não é o caso". Segundo, eu sou 
indenizado porque eu vou celebrar um contrato futuro em que eu vou ter que 
praticar tarifas abaixo daquelas que seriam necessárias para o meu custo. 
Então, esse valor, na verdade, é uma antecipação de uma receita que eu vou 
ter conforme eu tiver os custos. Terceiro, eu sou indenizado porque eu tinha 
um contrato por 'N' anos, eu tinha uma expectativa de ter uma receita futura 
que eu não vou ter. Então, o que eu tenho é um problema de lucros cessantes. 
São as três naturezas que eu consegui imaginar, salvo melhor juízo, para esse 
caso. Então, a minha pergunta é mais agora de direito administrativo, antes 
do tributário, é saber qual dos três fundamentos, ou um quarto fundamento, 
qual é o fundamento - não qual é o melhor cálculo - qual é o fundamento para 
este pagamento? Você sabe me dizer isso? 
 
Sr. Leandro Colbo Favano: Na minha visão, é uma coisa que eu estou 
criando agora até, quando foi outorgada a concessão para essas 
concessionárias, ela pagou, inclusive, pelos bens que são da União, reversíveis 
à União, e esses bens ficaram no ativo imobilizado dela, passíveis de 
amortização e depreciação. Neste momento, aonde você não terminou a 
concessão, ainda tem um saldo a amortizar ou a depreciar. É justamente esse 
valor que deve representar, na minha visão, essa indenização. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas você compreendeu o que o 
Hiromi está nos informando? Eu estou partindo da informação do Hiromi, que 
os bens vão continuar com a empresa, ou seja, não é como funciona a posse. 
Vai continuar na propriedade da empresa. Porque, se houvesse uma reversão, 
se falasse: Olha, doravante esses bens se tornam públicos, e serão apenas 
administrados pela concessionária, eu entenderia o que você diz. Eu diria: 
Bom, como agora esse bens são da União, não vão mais ser depreciados, saem 
do ativo permanente da concessionária e se tornam já bens da União, aí eu 
conseguiria acompanhar o seu raciocínio, e eu te diria que até o Hiromi me 
desmentir, era o que eu imaginava. Ou seja, sem ter estudado o assunto, não 
sou administrativista, eu imaginava que o novo modelo seria que a 



concessionária já não seria mais a dona do ativo, que o ativo seria da União, o 
que justificaria, portanto, tarifas mais baixa, já que o empresário já não é o 
dono do ativo; e, por sua vez, na medida em que, os ativos são da União, a 
União paga uma indenização. Então, seria um caso, sim, de indenização, e 
seria um caso de reversão de ativo à União. Agora, o Hiromi, explicitamente 
aqui, claramente diz: "Não, os bens vão continuar na propriedade da 
concessionária, inclusive sujeitos à depreciação futura". Se isso é verdade, 
esgota-se essa primeira hipótese, Leandro, de que eu esteja pagando pelos 
ativos, porque os ativos vão continuar da concessionária. Ou seja, o valor dos 
ativos é apenas base para um pagamento que não se relaciona ao próprio 
ativo. Concorda ou não, Leandro? 
 
Sr. Leandro Colbo Favano: É que quando foi contabilizado, lá atrás, ele foi 
pelo prazo de 30 anos. Se eu estou antecipando, essa indenização é 
justamente desse saldo. Agora, o bem vai continuar, obviamente, porque ela 
vai continuar a operar. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe, não é obviamente. Se 
eu estou... Desculpe-me, tem tudo menos o óbvio nisso. É assim, se eu vou 
continuar depreciando, o bem continua meu; e se o bem continua meu, eu 
não tenho por que ser indenizado, porque eu continuo dono do que eu tinha. 
Não por esse motivo, ou seja, pelo menos, se o bem continua bem meu, se eu 
continuo com o direito à depreciação, então eu não estou sendo indenizado 
pelo bem, eu estou sendo indenizado por outras coisas, e o bem é a apenas 
base. Essa é a questão. Ou seja, existe uma inconsistência aqui, Leandro. 
Você dizer que eu recebi pelo bem, e o bem continua meu, eu também quero 
isso, está bom demais. Ou seja, eu continuo dono do que eu tenho e recebo da 
União de novo aquilo que eu tenho. Não é uma indenização, isso não é 
indenização pelo bem. Vamos combinar que abriram-se as duas 
possibilidades: lucros cessantes ou um subsídio com relação a receitas 
futuras. São as duas que eu estou enxergando, salvo melhor juízo. Eu estou 
trazendo para vocês como, por favor, aberto ao debate aqui. Hiromi está 
pedindo. Leandro, você quer ainda falar? Então passa o microfone para frente, 
por favor. Hiromi. 
 
Sr. Hiromi Higuchi: Não, porque os governos de São Paulo e de Minas não 
renovaram algumas usinas - algumas e não todas - algumas usinas que não 
tinham o interesse em renovar. Então, Minas, governo de Minas e São Paulo 
não renovaram algumas usinas, mas esse daí só vence em 2015, 2017. Então, 
essa indenização só seria paga lá. Nesse caso de não renovação, também está 
na lei, vai pagar pelo valor de reposição dos bens no momento. Mas acontece 
que, essas empresas que não renovaram os contratos só vai vencer em 2015, 
2017, então essa indenização não era para ser paga agora. A empresa estatal 
da União que está recebendo agora, é por causa da renovação dos contratos 
por mais 30 anos. Pois bem, os bens vão continuar na empresa. Porque como 
é uma usina, construção daquela usina que custou não sei quantos bilhões, 
ela vai continuar. Porque, durante esses 30 anos, ainda a empresa vai 
investir, vai fazer renovação dos investimentos. Então, como é que vai ter, 
uma parte vai entregar agora para o concedente ou outra? Não, todos os bens 



vão continuar na empresa concessionária. Então, não há razão para pagar 
essa indenização pelo valor de reposição dos bens que ainda vai continuar na 
empresa. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para conduzir. Alexandre, você 
fala em seguida. Eu estou lendo aqui a Solução de Consulta 22 para que 
vejamos qual foi a posição do Fisco com relação à natureza. "Os valores 
recebidos a título de indenização decorrem da alteração de cláusulas 
contratuais - portanto, não decorrem de uma reversão. Firmadas... ou 
decorrem da própria rescisão do contrato avençado, sendo ele como parâmetro 
quantitativo - portanto, é apenas base, apenas parâmetro quantitativo - a 
parcela dos investimentos feitos pelas concessionárias dos bens". Ou seja, o 
que parece aqui, nesta resolução de consulta, é que a União está se 
posicionando com relação à natureza, dizendo: Isso aqui não é indenização por 
reversão, é indenização por rescisão de contrato. Portanto, quer me parecer a 
hipótese dos lucros cessantes. Alexandre. Primeiro o Alexandre, depois o João 
Bianco; depois Hiromi. 
 
Sr. Alexandre: Na época, quem se lembra, a mídia era exatamente isso. A 
União queria a rescisão de todos esses contratos para fazer um novo contrato 
com condições diferentes, inclusive, quanto à tarifa. E aí a solução de consulta 
é clara, diz quanto à rescisão contratual. Então, essa indenização é porque 
elas estão se sujeitando, inclusive houve um reboliço no mercado 
internacional por força disso. Os investimentos, hoje, não são tão lucrativos 
como antes, porque havia uma reposição tarifária contratada e que foi 
rescindida. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 
 
Sr. João Francisco Bianco: Não, então, na verdade, esse assunto a gente 
precisaria estudar um pouquinho melhor, não é, para saber exatamente o que 
diz a lei ou a natureza, seria necessário estudar a natureza desses 
pagamentos. Agora, se for indenização por lucros cessantes, por rescisão de 
contrato, existe um dispositivo, se eu não me engano, na Lei 9.430, que prevê 
incidência de 15% de retenção de Imposto de Renda na fonte. E a solução de 
divergência, aqui, trata do Imposto de Renda na fonte e diz que não se exige 
retenção na fonte de valores pagos a esse título, pois não configurada 
qualquer hipótese de retenção estabelecida pela legislação. Então, não sei, é 
mais um item aqui para a gente estudar e estranhar essa solução aqui dada. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi Higuchi. 
 
Sr. Hiromi Higuchi: Eu quero explicar essa solução de divergência, que já 
está valendo nos termos atuais que serve como ato normativo, porque foi 
publicado depois da instrução normativa. Agora, essa solução de divergência 
está tratando de duas coisas. Primeiro fala: Alteração contratual. A alteração 
contratual é na renovação; e depois fala, ou rescisão. Está tratando das duas 
coisas numa mesma solução de divergência, e misturou tudo. Porque se for, 
digamos, o ressarcimento na rescisão da concessão, não tem nada de 



tributação de PIS/Cofins, porque ele vai receber pelo ativo que vai entregar. 
Eu acho que mesmo que agora pela nova lei vai entregar, vai pagar pelo valor 
de reposição novo, eu acho que tudo é decorrente da entrega do ativo. Então, 
não poderia... PIS/Cofins. Agora, essa solução de divergência mistura as duas 
coisas e responde como uma consulta. Por isso que eu acho que essa nova lei 
da ação de consulta não vai dar certo. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Cabe embargos de declaração. 
 
Sr. Hiromi Higuchi: Exatamente. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador Brandão. 
 
Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, de tudo que eu já ouvi sobre isso... 
porque a solução de consulta diz que realmente essa indenização, e a receita 
está dizendo que é tributável, mas também ela não disse que é de imediato, 
não é? Porque também não seria lógico... Essa questão de PIS e Cofins foi só 
uma norma didática, porque, se for reposição, como você falou, de bens do 
ativo, ganho de capital, isso já tem uma regra de exclusão da base de cálculo. 
Mas, às vezes, para o Fisco, para a Receita Federal, que reclama de não ser 
ouvida, e ela não escuta mesmo, então ela vai tributar. Então, é bom que ela 
saiba que tem uma regra dizendo: Não tributa. Agora, pelos dois casos, tanto 
pelo recebimento de uma indenização em face da frustração de uma receita 
futura, exatamente em função da prorrogação, quanto pelo caso da 
indenização "do valor dos bens do ativo não depreciados", a empresa deverá 
colocar isso como receita na base de cálculo do Imposto de Renda e da 
contribuição social, mas ao longo do tempo que isso a beneficia. Ela pode 
receber de imediato, aliás, é aquela chamada contabilidade criativa, para 
poder capitalizar a Eletrobras, e essa aí [ininteligível] se refere. Mas eu queria 
dizer o seguinte: você tem um recebimento tanto quanto você receber o 
aluguel adiantado de 24 meses ou de 20 anos, como acontece muito aqui. A 
empresa vende um aluguel de 20 anos. É, ela tem contrato de 20 anos, ela 
vende aquilo, não é? Então, a empresa só vai apropriar a receita à medida que 
isso vai acontecendo. É o caso dessa indenização. Ela vai repor um valor de 
receita que ela vai deixar de receber, portanto, tributável, como seria a receita 
que ela iria receber. E ela vai receber também uma parcela de bens ainda não 
depreciados, que serão depreciados. O que é essa depreciação representa no 
futuro? Uma despesa dedutível. Então, praticamente, nós fechamos essas 
contas, não é? Agora, se a Receita disser que quer receber os 34%, como a 
gente está ouvindo, no ato do recebimento, aí eu acho que ela está praticando 
um ato abusivo. 
 
Sr. Hiromi Higuchi: Posso explicar? 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi Higuchi. 
 
Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu não concordo porque... Sabe por quê? Porque a 
lei não usou, não tem nenhum artigo dizendo que esse daí é para ressarcir 
aquela redução de tarifa obrigatória que a lei impôs, não é? Porque, nos 



jornais, a mídia diz que esse pagamento é por causa daquela redução, mas na 
lei não foi dito, porque não dá para dizer isso, não é? Então, foi criado um 
outro tipo de indenização para pagar sobre os bens como valor de reposição 
dos bens. Mas isso daí, o pagamento, só deveria ocorrer na rescisão 
contratual. Agora, como vai pagar agora, eu acho que é tributado agora. 
Porque como é que vai calcular redução de tarifa, quanto é que aquela 
empresa... Eu acho que não é... Aí também eu acho que não é lucro cessante 
também. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Espera aí, Salvador. Você entendeu 
que é lucro cessante ou que é para futuro? 
 
Sr. Salvador Cândido Brandão: Para futuro. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Porque isso é importante. Porque, se 
for para futuro, eu não posso lançar a receita agora se os custos 
correspondentes a essas receitas vão ser incorridos no futuro. Então, se a 
natureza de subsídio com relação à atividade futura, ou seja, se for uma 
complementação de receita, então eu precisaria contabilizar, deixar no meu 
ativo e, aos poucos... no meu passivo e, aos poucos, ir contabilizando, 
reconhecendo a receita, porque não tem sentido reconhecer a receita agora, se 
o custo correspondente vai ser no futuro. Então, para esta pergunta, nós não 
vamos ter uma resposta final, ou seja, qual é a natureza disso, se é lucro 
cessante ou se é um subsídio com relação à atividade futura, se torna 
fundamental. Eu desconfio de que não é subsídio para futuro, Salvador, mas é 
uma desconfiança, porque até onde eu sei, e salvo melhor juízo, só é pago 
para quem já era concessionário, e não para quem... Ou seja, contratos novos. 
Se eu agora resolver falar o seguinte: Bom, já que a concessionária paulista 
não quer, eu quero agora utilizar-me desse benefício. Pergunto-lhe: Se eu, 
hoje... Hoje não, em 2015, como disse o Hiromi, alguma concessionária 
paulista perde a concessão, e vamos dizer que Salvador, Fernando, Schoueri e 
João se juntem e falem: Vamos ter uma concessionária, que é um bom 
negócio, e nós vamos lá e ganhamos essa concessão. Eu lhe pergunto: Nós 
temos direito a algum subsídio, ou como nós somos entrantes no mercado, 
não temos? Essa pergunta é fundamental, porque, se o subsídio é vinculado 
ao futuro, nós também o temos. Se é somente para quem já tinha um contrato 
em andamento, ele é vinculado ao passado. Eu creio que é vinculado ao 
passado, e, portanto, nesse caso, seria lucros cessantes. Mas assim... E daí o 
Hiromi teria razão imediato. 
 
Sr. Salvador Cândido Brandão: As empresas que não renovaram, Hiromi, 
essas de São Paulo, elas foram obrigadas a reduzir a tarifa da mesma forma 
que as outras que renovaram? 
 
Sr. Hiromi Higuchi: Não, mesmo aquelas que... Está na lei. As empresas que 
vão entregar em 2015 e 2017 a concessão, porque não interessou em renovar, 
tem que obedecer a redução de tarifa. Por isso que recebeu, também vai 
receber essa indenização agora. Indenização agora, calculada pelo valor de 



reposição dos bens. É um negócio que não tem cabimento, não é? As duas 
indenizações. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 
 
Sr. João Francisco Bianco: Não, eu queria sugerir que a gente mantivesse 
esse assunto aqui, na pauta, e lê-se o inteiro teor dessa solução de divergência 
para a gente poder ter uma discussão, assim, mais bem fundamentada aqui. 
Porque a gente... Eu, pelo menos, ainda estou inseguro com relação à 
formação de uma convicção, porque não ficou muito claro para mim a 
natureza jurídica desses pagamentos. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, quer responder agora? Quer 
responder agora ou mantém na próxima? Você quer falar agora? Você quer 
deixar para a próxima, para que estudemos isso, ou você quer falar agora? 
Hiromi, como você queira. O tema está em pauta e está inscrito. Se você 
quiser ler na lei, pode responder isso agora. Com o microfone. 
 
Sr. Hiromi Higuchi: Porque essa solução de divergência não resolve a 
questão, está tumultuado. Eu acho que melhor é com base no art. 8º da lei... 
Art. 8º... 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: De qual lei? 
 
Sr. Hiromi Higuchi: Dessa lei aqui do... 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Diga o número da lei no microfone. 
 
Sr. Hiromi Higuchi: Da 12.783, art. 8º e 11. No 8º, fala daquelas concessões 
não prorrogadas; e, no 11 em diante, fala de antecipação de prorrogação. Art. 
8º diz: "As concessões de gerações, transmissões e distribuição de energia 
elétrica que não forem prorrogadas, nos termos desta lei, serão licitadas, na 
modalidade leilão ou concorrência, por até 30 anos". Depois, os parágrafos diz 
assim: "Aplica-se... no caso de..." § 2º: "O cálculo do valor da indenização 
correspondente às parcelas do investimentos vinculados a bens reversíveis, 
ainda não amortizados ou não depreciados, utilizará como base a metodologia 
de valor novo de reposição, conforme critérios estabelecidos no regulamento do 
poder concedente", então-- 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, este é um caso de reversão 
claríssimo, eu acho que não tem muita dúvida com relação a isso, não é isso? 
É indenização, é reversão, o ativo permanente não depreciado passa para o 
poder público, ou para o novo concessionário que seja, existe uma indenização 
por conta disso. Então, aqui... Este daqui eu não sei se alguém põe em dúvida 
com relação à natureza. Pergunto, só para a gente avançar, pergunto se 
alguém põe em dúvida a natureza indenizatória, neste caso específico, não 
tributada, neste caso específico, como... ou seja, por questão de ser 
indenização pelo valor a ser depreciado. Haverá, sim, um problema aqui, 
porque, como a indenização não é pelo valor do ativo e, sim, pelo valor de 



mercado, essa diferença, esse ganho de capital poderia, em princípio, ser 
tributável, mas me parece que, pelo menos a tese de que indenização, neste 
caso, não tributável, parece ser a tendência do Judiciário. Pelo menos, assim, 
parece ser esse o caminho. Por mais que nós gostemos, ou não gostemos, eu 
tenho até uma certa antipatia com esse raciocínio para esses casos, mas não 
vou dar murro em ponta de faca. Eu diria que, muito provavelmente, uma 
questão como esta no STJ seria vista como indenização e não tributável para 
fim de Imposto de Renda. Alguém põe em dúvida esta parte? Hiromi, você quer 
falar desta parte só? 
 
Sr. Hiromi Higuchi: Sim. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, Hiromi, nesta parte. 
 
Sr. Hiromi Higuchi: Em relação ao Imposto de Renda em contribuição social 
sobre o lucro, eu não tenho nenhuma dúvida que é tributável. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, você gosta que não seja. 
 
Sr. Hiromi Higuchi: Só para PIS e Cofins que não é... Não tem incidência. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, desculpe-me. Eu também 
acho que deveria ser tributável. Mas eu disse o seguinte: o Judiciário tem se 
posicionado reiteradamente que, no caso de uma indenização no seu sentido 
mais estrito, não haveria renda a tributar. Eu estou pondo isso já como uma 
premissa que não houve uma operação em mercado, eu estou trabalhando 
com jurisprudência. Eu concordo com você, Hiromi. Eu não gosto da 
jurisprudência, mas do ponto de vista... O Miguel quer falar também sobre 
isso, sobre essa parte. Então, Hiromi, se me permitir, eu vou deixar o Miguel 
primeiro e depois você continua. 
 
Sr. Hiromi Higuchi: Não, porque no caso de reversão, mesmo que não tivesse 
essa indenização, o valor que o concedente paga pelos bens, ele entra no 
cálculo daquele. Porque os bens vão entrar como despesa, custo e o valor que 
recebe entra como receita. Se o valor do recebimento não for superior ao valor 
dos bens, então não há nenhuma tributação. Mas, para PIS/Cofins, eu acho 
que aí não há dúvida que... 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Hiromi sustenta, então, que o 
ganho de capital, mesmo no caso de indenização, é tributável. O Miguel quer 
falar sobre essa questão. 
 
Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Miguel Gutierrez. Com relação a essa questão, 
eu concordo com o professor Schoueri. Porque, na verdade, a jurisprudência 
do STJ é pacífica, mesmo no caso das desapropriações. É porque ela entende 
que é uma perda forçada do bem, e que, mesmo que o valor da desapropriação 
ultrapasse o valor contabilizado, não há tributação. Então, eu acho que a 
tendência realmente no Judiciário é não haver a tributação. 



 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu não tenho simpatia por essa 
resolução, mas eu quero dizer como fato. Jimir. 
 
Sr. Jimir Doniak Junior: Só um comentário, é Jimir. Eu estava pensando, 
não tenho certeza, estou falando aqui e pensando ao mesmo tempo. Temos aí 
um contrato que vigoraria ao longo do tempo; para a execução desse contrato, 
eu preciso ter determinados bens, e esses bens vão sendo amortizados ao 
longo do tempo. Portanto, agora, o que está sendo, daí me parece que 
indenizado, ao se romper o contrato, eu fico imaginando que, talvez, seja 
efetivamente de fato uma lucratividade futura, porque esses bens não é algo, 
um bem inerente à empresa, que a empresa teria, e sempre teria este bem, e o 
fato de agora está sendo, rompendo o contrato, eu simplesmente devolvo este 
bem para a empresa. Porque o que a empresa tinha era um contrato que 
vigoraria ao longo do tempo, e, para este contrato, ela utilizava um bem, que 
seria amortizado ao longo do tempo, de tal maneira que, ao final do contrato, 
ela não teria mais o bem também. Portanto, na verdade, o ponto de vista, e 
mesmo o ponto fulcral, me parece ser o contrato, e não tanto o bem, porque 
este bem se esgotaria ao longo do tempo de execução do contrato. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Jimir, você me permite um elemento 
para a gente considerar aqui, ainda com relação a isso? Nós não estamos 
falando do caso de rescisão. Estamos falando de término do contrato ainda, ou 
seja, nós estamos imaginando a hipótese de mera não renovação. Em termos 
do direito administrativo, até aí eu acompanhei já algumas vezes, existe, em 
geral, um tratamento diferenciado com relação aos bens que foram 
amortizados durante a vida útil do contrato, que não cabe qualquer tipo de 
indenização, e existe um tratamento diferenciado para aquelas situações em 
que eu vou depreciando o bem, e o bem continua no meu ativo permanente. 
Só cabe indenização se o bem não foi amortizado, porque, se tiver... Quando o 
bem é amortizado na vida útil do contrato, a sua posição está corretíssima; 
aquele bem que se esgota pelo contrato. Agora, admita que eu tenha uma obra 
numa estrada. Esta obra, ela não é depreciada, a menos... Depende da 
concessão. Ou seja... As próprias concessionárias de energia. Elas são feitas 
para durar muito mais tempo que a vida do contrato, e, portanto, eu não teria 
nem fundamentação, eu acho que o próprio Hiromi se estivesse fiscalizando 
uma concessionária de energia elétrica e verificasse que ela amortizou toda a 
obra pela vida do contrato, ele iria dizer: Não, não cabe amortizar. Você 
deprecia esta obra e, no final, você vai ter direito a uma indenização por 
ocasião da reversão, ou seja, o bem continua com a vida útil, mas será 
utilizado por terceiros. Então, é hipótese de indenização, eu quero insistir, por 
término do contrato. É uma situação própria, não é uma ruptura antes. Se 
você puder, por favor, continuar o seu raciocínio a partir dessa visão que não 
houve um fato novo, houve um fato, simplesmente esgotou-se aquela... O fato 
que houve é o empresário, na sua liberdade de contratar, diz: Eu não quero 
renovar. Como é que você trataria por isso? 
 
Sr. Jimir Doniak Junior: Perfeito. Talvez, então, realmente, o ponto, o que eu 
estava imaginando era diferente desse daí. Eu estava imaginando que, ao 



longo do contrato e ao término do contrato, eu teria sido amortizado ou 
depreciado totalmente aquilo, e daí, portanto, a empresa nada teria a receber 
ao final daquele contrato. Eu estava trabalhando nesta hipótese. Realmente, 
sendo outra hipótese, eu imaginava que fosse assim. Sendo desta forma, daí é 
diferente do que eu imaginei, não se põe o meu comentário. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Plínio, Leandro e Hiromi. E, depois, 
se tiverem de acordo, eu vou daí trocar para outro assunto em discussão 
também.  
 
Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio. Eu sigo essa linha de raciocínio: 
quando a gente examina o art. 8º, evidentemente, nós estamos falando 
daqueles contratos que não foram prorrogados, e isso significa, evidentemente, 
que, se durante o curso do contrato, e, digamos, pouco tempo antes do 
término do contrato, tenha havido investimento que não daria para ser 
amortizado, ou mesmo não sofrer depreciação do curso do contrato, é esse 
valor que deveria ser objeto, portanto, de indenização. Não haveria reversão 
propriamente, porque o que haveria era, ou melhor, haveria essa reversão, 
mas com o pleno pagamento àquele que foi o investidor e que administrou 
esse contrato ao longo da sua existência.  
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Leandro. Microfone para o Leandro, 
por favor. 
 
Sr. Leandro Colbo Favano: Apenas para contribuir. Esse ganho de capital 
que o professor mencionou, na minha visão, seria o quê? Justamente a 
diferença da indenização paga em relação ao valor contábil reavaliado dos 
bens. Então, é o primeiro... reavaliado dos bens...  
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É que houve uma certa surpresa 
aqui, eu gostaria que você explicasse de onde surgiu a ideia do reavaliado, 
porque isso foi novo no que vimos até agora. 
 
Sr. Leandro Colbo Favano: Pois não. Aí a questão, até sugiro para a próxima, 
tem um plano de contas da Aneel que trata da forma de contabilização desses 
bens, inclusive a própria Aneel que estabeleceu como foi contabilizado isso lá 
atrás. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Leandro, eu pergunto para você: Você 
gostaria, pelo visto você se interessa pela matéria...  
 
Sr. Leandro Colbo Favano: Gostaria, professor.  
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você gostaria de pedir vista ao tema 
e, na próxima reunião, você traria esse tema estudado e relataria aquilo que 
você concluiu sobre a natureza administrativa desse pagamento?  
 
Sr. Leandro Colbo Favano: Pois não.  



 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, com esses termos, eu vou 
conceder a palavra ao Hiromi, que pediu ainda, mas, se todos concordarem, 
fica o tema suspenso por pedido de vista inscrito pelo Leandro para que 
apresente na semana que vem, já com mais informações.  
 
Sr. Leandro Colbo Favano: Está legal. 
 
Sr. Hiromi Higuchi: É que no contrato, tanto de energia elétrica como da 
concessão de rodovia, sempre no contrato diz que, no término da concessão, 
aqueles bens não amortizado ou não depreciado serão ressarcidos pela 
concedente. Agora, no caso de energia elétrica, o prazo de depreciação da 
Aneel é bem mais longo do que a da Receita Federal. Então, normalmente, é 
de 20 anos de depreciação de bens da Aneel. Por isso que eu acho que aí...  
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, o tema agora fica suspenso, o 
Leandro se inscreve agora para apresentar esse tema do ponto de vista do 
direito administrativo, da concessão, da natureza, e a partir dali nós vamos 
poder avançar nesse tema muito interessante que o Hiromi nos trouxe, 
cumprimento o Hiromi pelo tema. Bom, o Camilo não apareceu aqui, né? 
Apareceu? Camilo, então o tema ICMS, substituição tributária, crédito 
acumulado, relação de interdependência, Portaria CAT 15/2008.  
 
Sr. Camilo Gribl: Oi. Camilo Gribl. Na verdade, eu estava dando uma 
estudada nesse tema, essa CAT aqui de 2008, em verdade, ela, atualmente, é 
a 95 de 2013, mas pouco importa, porque a redação é a mesma. Na verdade, o 
que acontece? O regulamento de ICMS, para efeito de permitir transferência 
de crédito acumulado de ICMS, ele tem um conceito de relação de 
interdependência, que é um pouco mais restrito. Ele, basicamente, diz respeito 
à participação dos sócios em determinadas sociedades. Já quer que seja a CAT 
15, ou a 95, ele empresta um conceito de relação de interdependência da Lei 
do IPI e para efeito de substituição tributária. Então, existem várias outras 
hipóteses de relação de interdependência, que essas outras hipóteses são 
emprestadas da Lei 4.502/64, ou seja, da legislação do IPI, mas para efeitos 
de substituição tributária, ou seja, teria uma margem de lucro muito maior na 
aplicação do cálculo de substituição tributária para essas empresas. Então, 
quer me parecer o seguinte: em termos de legislação, nós não temos uma lei 
criando ou determinando essa relação de interdependência para efeito de 
ICMS no que diz respeito à substituição tributária. Mas, mesmo que fosse 
possível emprestar esse conceito da legislação do IPI, quer me parecer, então, 
que, para efeito de transferência de crédito acumulado do ICMS, isso também 
deveria ser observado. Ou seja, nessas situações, nessas diversas outras 
hipóteses, poder-se-ia transferir o crédito acumulado para as empresas ou os 
contribuintes que estariam nessa situação. Não sei se fui claro aí na 
exposição. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador.  
 
Sr. Salvador Cândido Brandão: Precisaria conhecer alguém que já conseguiu 



fazer uma transferência. Porque a coisa mais difícil que tem é conseguir pelo 
art. 82 do regulamento que o secretário da Fazenda autorize uma 
transferência para outras situações que não àquelas que já são difíceis de 
conseguir. A relação de interdependência, realmente, a do IPI, ela é muito 
mais, quer dizer, ela é abrangente, embora o Estado, quando queira fazer o 
lado positivo da tributação, ele realmente vai buscar subsídio e considera a 
relação de interdependência com base no conceito de industrialização, que 
também é do IPI, o ICMS também puxa do IPI, embora esse conceito esteja na 
própria lei. Se você está pensando em termos de busca ao Judiciário, não sei, 
eu acho que isso aí é... Na administração, o conceito é restrito para você 
transferir, está certo? É só esse caso que é permitido, e, além disso, pelo o que 
eu sei, até um ex-coordenador da administração tributária, que se aposentou 
e abriu um escritório, ele desistiu do art. 82, pela impossibilidade quase física 
de se fazer qualquer movimentação, no sentido de obter a transferência para 
outras empresas interdependentes que não sejam esta restrita, mesmo essa 
restrita com essa dificuldade. Eu não sei se, eventualmente, é só pela via 
judiciária, se é que você está pensando nesses termos, né? 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luiz Carlos e Alexandre.  
 
Sr. Luiz Carlos Junqueira: Bom dia. Luiz Carlos Junqueira. Acho que um 
ponto interessante, é verificar nesses normativos, aliás, verificar nesses 
normativos e nas leis que embasam, se existe o termo assim, "para efeitos 
desta lei", "para efeitos desta norma, considera-se interdependente..." e aí vem 
o conceito. Eu acho que, se existe essa ressalva, essa restrição para efeitos do 
exercício desse direito, ou para o efeito do cálculo da substituição tributária, 
eu acho que aí estaria na margem do Poder Executivo definir ou conceituar 
diferentes critérios de interdependência. No caso, por exemplo, da substituição 
tributária, o que existe é uma margem de valor agregado diferente para... Eu 
acho que principalmente cosméticos, não é, para quando o industrial, ele tem 
uma relação de interdependência com o distribuidor. Porque, nesse caso, foi, 
tem uma razão por trás, houve uma tentativa de se coibir um planejamento 
tributário em que o industrial do estabelecimento industrial, ele cria um 
centro de distribuição e todos os custos relacionados, todas as despesas, 
encargos relacionados à comercialização, são transferidos para o centro de 
distribuição, que não é substituto tributário. Então, a base de cálculo, o valor 
praticado pelo substituto tributário, ele é desidratado. O Poder Executivo 
percebendo isso, aplicou uma margem de valor agregado diferente e deu um 
conceito mais amplo para o IPI para a questão de interdependência. Ele 
poderia fazer isso? Aí tem uma questão, tem que se analisar na lei estadual, 
na lei complementar e na lei estadual, quando se tem os critérios para a 
fixação de margem de valor agregado, se prevê que verifique a relação do preço 
praticado no varejo, tanto com o preço do industrial, quanto com o preço do 
atacadista. Então, se verificou, naquele caso, que a relação que um industrial, 
que o industrial quando ele- o industrial, quando ele tem um centro de 
distribuição, ele pratica uma margem muito mais... a relação entre o preço do 
industrial e o preço do varejo é muito mais alta, do que quando não existe 
essa interposição de interdependente. Então, isso, a lei permite essa distinção. 
E no caso dos créditos acumulados, o que existe na... O que existe, por 



exemplo... A lei complementar, ela permite. Na verdade, ela determina a 
transferência, a transação de créditos acumulados na importação. E, nos 
demais casos, isso está sujeito à discricionariedade do legislador estadual. E 
aí o legislador estadual vai fazendo essas cadeias de delegações para o Poder 
Executivo, e o Poder Executivo vai fixando essas condições. E, numa delas, 
existe lá um conceito: Olha, eu tenho, eu posso, uma faculdade autorizar 
transferência de créditos acumulados, e eu condiciono o exercício dessa 
faculdade ao conceito, às empresas interdependentes, e aí define também o 
conceito de interdependentes. Então, eu acho que nos dois casos estaria na 
liberdade do Poder Executivo definir o que se considera estabelecimentos 
interdependentes. Então, eu acho que haveria pouca margem, infelizmente, 
até para uma discussão judicial sobre a restrição e a ampliação desse 
conceito, até porque não existe um conceito de interdependente válido para 
todos os efeitos tributários, né? Existe um para [ininteligível], um para IPI, 
assim por diante. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alexandre. 
 
Sr. Alexandre: Na minha experiência profissional, nesses anos e anos, 
tentamos várias vezes, e como até o secretário da Fazenda desistiu, esse 
pedido excepcional de que nos casos não relacionados o secretário autorize; 
impossível, nunca vi. Mesmo em caso de regime especial de cooperados, 
Copersucar, com regime especial simplificado, que se pode transferir os 
créditos, também deu problema, dá problema, há uma forte resistência, 
porque há interesses do Fisco em negar transferência fácil dos créditos. Mas 
eu discordo do colega que diz que o Judiciário não é o caminho. Oxalá, o STJ 
tem decidido, no caso das exportações, as exportadoras que ficam com 
créditos acumulados gigantescos, em que a lei complementar, caráter 
nacional, prevalece, e ela determina que pode ser transferido para terceiros. 
Ponto. Essa questão de interdependência cai por terra, não é nem tão 
relevante. É relevante, sim, para que o Fisco administrativamente autorizasse 
de pronto essas transferências, que de fato depende da boa vontade de toda 
uma teia, de toda uma cadeia administrativa que todos nós sabemos. Então, 
eu creio que o Judiciário, sim, é o caminho, nós deveríamos procurar mais o 
Judiciário. É que as empresas, também, com créditos acumulados, preferem 
se sujeitar a algumas... ao processo administrativo, porque têm [ininteligível], 
não é, comprar combustível, comprar produtos intermediários. Então, é difícil 
essa questão chegar ao Judiciário, chegam das grandes exportadoras, que 
ficam com créditos bilionários, mas eu creio que o Judiciário é o caminho, 
caminho para que nós advogados consigamos trazer esses direito aos clientes.  
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Plínio. 
 
Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Gustavo Prado Garcia. Nessa questão 
de créditos dos contribuintes contra o Fisco, eu tenho sustentado de longa 
data que é preciso estabelecer uma linha divisória entre a causa que deu 
origem ao crédito e a natureza do crédito daí resultante. Não há na relação 
Fisco e contribuinte algo diferente do que um crédito de natureza financeira. É 
com o dinheiro que a gente paga os impostos e, evidentemente, esse crédito 



nosso é um crédito financeiro também contra o Fisco. Se o Fisco não nos paga 
o crédito, o valor do crédito que temos, com que título, com que fundamento 
jurídico, constitucional, pode esse mesmo Fisco impor restrições ao meu 
direito de ceder e transferir esse crédito a quem eu bem entenda. O que 
importa é verificar, isto sim, se esse crédito efetivamente existe; se ele existe, 
quais são os óbices válidos para impedir essa transferência quando não para 
reclamar de imediato o pagamento desse crédito perante o Fisco?  
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Camilo. Camilo e Luiz Carlos.  
 
Sr. Camilo Gribl: Camilo. Crédito acumulado que diz respeito à exportação, 
ok, a lei complementar determina, pode transferir para qualquer contribuinte. 
O meu raciocínio vai no seguinte sentido: é possível, e a lei admite, a 
transferência... o regulamento permite a transferência de crédito acumulado 
para empresas consideradas interdependentes. Se ela permite isso, e se eu 
tenho uma outra legislação, que, apesar para fins de substituição tributária o 
conceito é mais amplo, eu não poderia ter um sentido diferente na aplicação 
da relação de interdependência. Se para fins de substituição tributária a 
relação de interdependência é mais ampla, para essas empresas que possuem 
essa relação para fins de transferência de crédito acumulado tem que ser 
exatamente o mesmo conceito. Eu acho que é algo lógico. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luiz Carlos. Depois mudamos de 
assunto.  
 
Sr. Luiz Carlos Junqueira: Eu acho que o Camilo já adiantou; só a 
observação que eu ia fazer. É que existe uma diferença clara entre o crédito 
acumulado decorrente de exportação, se existe o direito ao aproveitamento e 
utilização, e as outras hipóteses de diferenças de alíquotas, as outras 
hipóteses previstas na legislação, aí você está sujeito a uma discricionariedade 
grande. Era só esse comentário. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu sugiro outro assunto, não tem 
nenhum assunto na pauta, foi pedido no começo que falássemos, que 
olhássemos um pouco para esta Lei 12.865. Pergunto aos colegas se estão de 
acordo que, pelo menos olhemos algumas questões? Eu queria trazer como 
um tema aqui, porque a famosa "Lei Ônibus" ou "Passe Livre", ela vai trazendo 
surpresas, porque primeiro a notícia pelos jornais... A primeira surpresa é que 
existem negociações. A primeira surpresa é que o governo negociou e acertou, 
e que a Receita não foi envolvida; e por que a Receita não é envolvida... Enfim, 
até exonerações no âmbito da Receita, o que na verdade já dá uma pequena 
preocupação, porque nós não sabemos mais o que vai acontecer. Então, o 
primeiro ponto é: se a Receita não gosta da lei, a regulamentação que vai vir 
não vai ser boa. Isso já é uma questão até que me preocupa muito, ou seja, é 
aquela ideia inicial de que, tendo a lei, já sabemos o que fazer. Eu estou 
naquela posição de, enquanto eu não ver como a Receita leu a lei, eu não 
tenho a mínima posição favorável à adoção de qualquer um dos procedimentos 
aqui. E, principalmente, quando a gente vê algum tipo de esqueleto, alguma 
coisa escondida ali e que, se alguém levantar, pode dar preocupação. Eu 



queria convidá-los a ler um texto... um trecho da lei que me preocupou, e 
espero que eu esteja vendo, na verdade, espíritos maus, e que nada disso 
existe ali como intenção. Eu estou me referindo ao art. 40, que trata dessa 
grande, dessa grande transação, e eu estou usando o termo técnico, 
transação, no caso das empresas multinacionais com lucros no exterior e a 
possibilidade de pagamento à vista. Quando lemos o caput do art. 40 temos 
uma noção de que os débitos vencidos até 31 de dezembro poderão ser pagos 
à vista ou parcelados nos termos [ininteligível] fiscais. Até aí está muito bem. 
Eu não sei se os colegas leram o § 1º. "O disposto nesse artigo aplica-se à 
totalidade dos débitos, constituídos ou não, com exigibilidade suspensa ou 
não, inscritos ou não". Essa expressão "à totalidade dos créditos" pode ter dois 
sentidos: um sentido, que é a minha leitura inicial - a qualquer débito, ou 
seja, é um favor, é uma faculdade, você escolha o que você queira colocar; 
qualquer débito pode ser colocado. No entanto, na mesma letra, eu temo uma 
segundo leitura: o dispositivo se aplica à totalidade, ou seja, se você não 
incluiu a totalidade, não se aplica o artigo, ou seja, seria quase um tudo ou 
nada. Não me venha com pescaria, não me venha dizer que este você quer, e 
este você não quer. Não me venha dizer que os casos autuados você inclui, e 
os casos não autuados não inclui. O texto... o texto não pôs uma posição num 
sentido ou no outro. Como eu lhes disse, a minha leitura ainda é a posição da 
pescaria, ou seja, eu escolho o que eu quero incluir, o que eu não quero, sob 
pena, de eu ter uma armadilha. A armadilha que, de repente, se eu não incluir 
um valor, até porque eu achava que naquele caso estava protegendo... Vamos 
fazer o seguinte: eu tenho um caso que eu tenho um tratado internacional, eu 
tenho um caso que eu acho que a briga é boa, porque eu investi num país 
como a Espanha e, no meu ver, o art. 7º me protege. Mas eu, empresa, tenho 
um segundo caso que investi no Uruguai, ou que eu investi num país com 
tributação favorecida de algum modo, que o Supremo já disse: Olha, esqueça, 
é inconstitucional à tributação, e tudo mais. Então, seria bem razoável, pelo 
menos uma postura viável, que eu dissesse: Bom, uma coisa é uma coisa, 
outra coisa é outra coisa. No caso dos débitos que eu investi no Uruguai, eu 
vou aproveitar o favor. Nos casos dos débitos que eu investi na Espanha, não, 
eu vou até o fim, porque eu acho que eu tenho razão. Neste caso, eu não incluí 
a totalidade dos débitos relativos ao art. 74; incluí aqueles que eu acho que eu 
deveria incluir. Então, a pergunta é: Qual é o teor, primeiro na leitura dos 
nossos colegas, e segundo se eu estou certo em dizer que talvez a Receita 
tenha uma segunda leitura, apesar da... Eu já disse, a minha posição é que eu 
posso escolher, e eu tenderia a escolher. Eu tenderia a dizer: Olha, um caso é 
perdido mesmo, vamos para o acordo, e o outro a briga é boa. Mas pode ser 
que diga não, briga boa ou briga ruim, ou você entra ou não entra. Fernando 
pediu a palavra. 
 
Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando Zilveti. Eu prefiro entender dessa 
forma, do que da segunda forma proposta. Porque, se não for a famosa 
pescaria, deveria haver um dispositivo - pelo visto eu não encontrei - o que 
acontece você não incluiu todos os débitos. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Foi exatamente o meu raciocínio, 
Fernando. 



 
Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Porque deveria haver, não é? Se a Receita 
verificar que não foram incluídos todos os débitos, será rescindido o termo de 
parcelamento, como já aconteceu no passado. Nesse caso, tudo me leva a crer 
que é a famosa pescaria, ou seja, eu posso escolher entre os débitos que me 
são menos favoráveis numa disputa judicial e aplicar esse artigo para 
justamente ter o benefício da pescaria. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando, uma hipótese possível 
também. Então, eu estou numa situação em que eu tenho, num mesmo auto 
de infração - note, "o mesmo débito", o mesmo crédito, eu tenho uma parte 
outra parte - você chega ao ponto também de dizer que eu também poderia 
desistir desta parte e não da outra parte? Ou pelo menos eu teria que pegar o 
auto como um todo e transacionar no auto como um todo? Só para a gente 
saber até que ponto você vai na leitura. 
 
Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu vou até esse ponto também, porque, 
novamente, eu não tenho uma restrição ao parcelamento. Me pareceu um 
parcelamento mais aberto. Se o parcelamento não restringiu, eu posso pegar 
de um auto de infração entre diversos itens e colher aqueles itens... aqueles 
lançamentos, por lançamento, exatamente, por lançamento aquele que... 
Exatamente. Eu vou no lançamento que não é conveniente. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador, depois... Salvador, João - 
você tinha pedido antes. Então, João e depois [ininteligível]. 
 
Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu acho que realmente nós podemos ter 
surpresa com a Receita, mas o que o texto da lei quer dizer é o seguinte: Olha, 
pessoal, tudo que você tiver dúvida com referência ao art. 74, mesmo que você 
ache que vai ganhar, ou não vai ganhar, você pode incluir no art. 40, quer 
dizer, ele dá essa amplitude. Então... 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Poderá e não deverá. 
 
Sr. Salvador Cândido Brandão: É, poderá. Então, você tem a questão do 
tratado, ou você tem a questão de compensação, mas você não quer discutir. 
Então está abrangido pelo art. 40, acho que esse é o sentido desta regra. Não é 
o sentido de que você tem uma coisa, às vezes nem foi autuado, não tem 
débito ainda, você vai confessar para poder se beneficiar de uma futura 
eventual autuação - aqui abrange tudo, não é? Então, essa totalidade, que a 
palavra está dizendo, é o seguinte: Olha, tudo que está envolvido no art. 74, se 
você tem dúvida, não tem dúvida, ganhou, não ganhou, ou vai ganhar, não vai 
ganhar, você pode colocar nesse bolo aqui, mas você pode escolher aqueles 
que você realmente acha que não terá chance de ganhar, e que vai se 
constituir realmente um futuro débito. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, para direcionar aqui, por 
enquanto, o Salvador, o Fernando e eu, os três, lemos a expressão "poderá" e 
não a expressão "deverá". Bianco. 



 
Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu estou lendo um pouco diferente, viu? Eu 
acho que a opção é para ingresso no regime. Agora, ingressado no regime, ou 
você entra com tudo... É tudo ou nada; ou é tudo, ou é nada. Eu vejo aqui no 
art. 39, que trata dos débitos relativos ao PIS e Cofins das instituições 
financeiras e a redação é a mesma, no § 1º: "Poderão ser pagos ou parcelados 
nos mesmos débitos..." Não, desculpe. Qual é o...  
 
Oradora não identificada: [pronunciamento fora do microfone]  
 
Orador não identificado: É o § 2º. 
 
Sr. João Francisco Bianco: É o § 2º, desculpe. "O disposto nesse artigo 
aplica-se à totalidade dos débitos, constituídos ou não, com exigibilidade 
suspensa..." A redação é a mesma, não é? E justamente, quando havia... No 
curso da negociação dos bancos com a Receita Federal houve muita discussão 
sobre esse § 2º, porque a Receita insistia no tudo ou nada. E os bancos têm 
vários tipos de discussão no âmbito judicial, ou no âmbito administrativo, de 
incidência de PIS e Cofins, tem questões variadas. E o que a Receita bateu o 
pé e, aparentemente, manteve foi no sentido de que, era tudo ou nada: Vamos 
liquidar esse passivo de PIS e Confins integralmente, não pode sobrar nada. 
Se sobrar, não entra no regime. Como foi a mesma redação do § 2º, do 39, foi 
utilizado aqui no § 1º, do 40, eu acho que o espírito é o mesmo. E não acho 
que seja uma interpretação absurda da Receita Federal. É a totalidade dos 
débitos constituídos ou não. A opção é de ingresso no regime, mas, ingressado 
no regime, é tudo ou nada.  
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mara primeiro. Mara, dá o teu nome 
também.  
 
Sra. Mara: Mara. Eu também acho que a gente pode ter uma dupla 
interpretação, porque o art. 39, ele é, vamos dizer assim, quando você olha 
ele, ele inverte a ordem. Primeiro vem o § 1º dizendo que você poderá incluir 
os débitos que estejam em discussão judicial. E, depois, ele dá a faculdade aí 
de você incluir todos. Quer dizer, vamos dizer assim, ele não discrimina todos 
os... o que você inclui e o que não inclui. Ele disse que, a rigor, eu estou lendo 
como uma opção que você pode colocar todos esses débitos. A minha pergunta 
é: por que ele inverte a ordem no 39 dos mesmos requisitos que tem no 40? No 
40, ele começa falando que "poderão ser incluídos todos os débitos" e depois 
ele diz que para efeitos da inclusão dos débitos judiciais, vamos dizer assim, 
você teria que pedir a renúncia, não é? Por que essa inversão? Eu não sei se 
tem algum sentido, porque ele começa, primeiro, dizendo "o disposto neste 
artigo aplica-se à totalidade dos débitos"; e depois "para a inclusão no 
parcelamento de que trata este artigo que se encontram com a exigibilidade 
suspensa", tal. E depois vem "o sujeito passivo que possuir a ação judicial em 
curso na qual requer...", aí ele vai dando as hipóteses. Por que isso foi 
invertido no artigo anterior? Será que tem alguma lógica específica para isso? 
A rigor, eu sou mais do entendimento do que o "poderão", ele está dando uma 
faculdade; até porque o Refis é uma faculdade que você pode ou não optar. E 



isto, vamos dizer assim, vou mais na linha do que o Zilveti falou, que não 
existe uma punição se você não entrar, quer dizer, não existe previsto: Olha, 
se você não fiz a inclusão de tudo, você está fora. Então, essa é mais a minha 
leitura.  
 
Sra. Valdirene: Bom dia. Valdirene. Eu acho que a diferença desse Refis, se a 
gente comparar com o Refis de 2009, que é o Refis que abrange todos os 
débitos, havia um dispositivo que colocava claramente "total ou parcialmente", 
e aqui existe um total. Isso é um "complicômetro". Eu concordo sempre, desde 
o início, sempre achei que todo o débito, ele é individualizado pelo lançamento. 
Quando eu digo débito, eu olho para o lançamento. Eu, se eu quiser pôr o mês 
de janeiro e não pôr o de fevereiro, cada lançamento individualiza o débito. Eu 
posso entender, interpretar essa totalidade dessa forma. Infelizmente, eu 
tenho deparado com exclusões de parcelamento, e até estranhamente, até 
recentemente o TRF rechaçou, mas foi um percalço que o contribuinte teve 
que chegar até o Judiciário, e no caso de uma CDA, que entendeu que o débito 
é individualizado na CDA. Então, é a CDA inteira, não é a CDA por débito, 
sendo que era um Refis antigo, que tinha a possibilidade do parcialmente. 
Então, é uma realidade a interpretação dúbia, já com a prática no Refis 
anterior. Agora, em relação a esse Refis específico, e isso também vale para o 
Refis de financeiras, ele limita a discussão do 74, da MP 2158. Fazendo uma 
interpretação intermediária, para ser mais conservadora, se você tem medida 
judicial hoje que você discute o art. 74 como um todo, e aí você é obrigado a 
renunciar ao direito, eu acho mais complicado, porque eu acho que você tem 
que renunciar a tudo. É a interpretação que me parece imediata. Agora, se 
você não o fez, isso aí está sendo questionado por conta de lançamentos, eu 
entendo, ainda na mesma interpretação, que eu posso ou incluir um auto e 
não incluir o outro, se é que esses autos possam ter motivos diferentes. Agora, 
ainda complementando, eu acho que há duas situações que claramente, 
independentemente de estar ou não no dispositivo, a gente pode excluir. Em 
caso de decadência, o débito estar extinto, existe uma norma que utiliza, ele 
não é débito, e até o STJ recentemente decidiu assim. Então, ainda nessa 
situação, eu tenho a medida judicial etc., etc., eu posso excluir o decaído, um. 
Segundo, a discussão, embora não finalizada, embora a parte mais 
interessante não tenha sido discutida, ela foi feita em sede de Adin. E a parte 
que foi decidida, alguma coisa foi, tem efeito erga omnes.  
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Coligadas fora de paraíso fiscal. 
 
Sra. Valdirene: Esse efeito erga omnes não pode, eu não posso incluir algo 
que foi declarado inconstitucional com efeito erga omnes, ainda que me peçam 
para renunciar, para incluir total. Então, eu acho que assim, são saídas, mas 
eu entendo claramente que, tanto essa como a outra, é uma forma do governo 
desestimular a discussão, que todo mundo desista de duas questões que 
claramente o STF ainda não analisou. Em relação às financeiras, não 
querendo entrar, mas já entrando, tinha um voto do Peluso que se aposentou. 
A discussão está zero a zero, no leading case Santander. A grande maioria das 
financeiras, estão na mesma situação e o BACEN monitorando todas as 
contingências relacionadas. Todo mundo tem. Agora, todo mundo tem o tudo 



ou nada, você... Mesmo essa discussão, você pode fatiá-la, assim como ocorre 
nas coligadas. Em relação a coligadas muito mais, o que se decidiu foi pífio 
perto do volume envolvido, perto da abrangência do assunto. Mas, mesmo 
assim, se colocam Refis com uma... com um discurso de: Olha, 100%, 
sobretudo as coligadas, os benefícios são excepcionais. É uma forma de 
desestimular o Judiciário, embora a moralidade seja um princípio em desuso, 
é claramente, querendo... É diferente quando se criou um Refis do salário 
educação, ou mesmo do IPI alíquota zero isento, onde de fato os contribuintes 
perderam, e aí foi dada a chance de "vamos acertar as contas". Aqui não, é 
uma disputa para o governo diminuir; se ele perder a tese, ele vai ter que 
devolver menos. Porque, voltando, se eu renunciar, eu renuncio débito e 
crédito.  
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Plínio pediu a palavra. Um minuto, 
Plínio. 
 
Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Eu acho que o problema não está em 
incluir tudo ou incluir apenas parte nesse Refis. Eu acho que o problema está 
no parágrafo que estabelece, vamos dizer, a obrigatoriedade de desistência das 
ações ou do direito. Ora, eu entendo que aí ofensa a um direito líquido e certo 
de, vamos dizer assim, de recorrer ao Judiciário sempre, principalmente em 
matéria de inconstitucionalidade. Se fosse uma questão de discussão 
meramente de matéria de fato, muito bem, eu poderia renunciar, inclusive aos 
fundamentos, ou à pretensão manifestada na ação que eu tenha proposto 
contra o Fisco. Agora, como é que eu posso renunciar a um direito de 
demonstrar a inconstitucionalidade da lei? Não é questão de opção, porque aí 
há uma situação. Por que eu não posso ingressar nesse Refis e fazendo, vamos 
dizer, buscando os benefícios deles, mas sob a condição, vamos dizer assim, 
de continuar com o direito de buscar... Porque, primeiro, o Fisco não tem 
direito ao que é inconstitucional. Não tem direito ao que é inconstitucional. Se 
ele não tem direito ao que é inconstitucional, ele não tem o direito de impedir, 
vamos dizer, estabelecer como condição para que eu venha participar de um 
parcelamento que eu desista de um direito constitucional.  
 
Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 
 
Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Pode ser. Porque há outras situações tão 
complicadas, hoje em dia, que são piores do que essa. 
 
Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu acho que encerramos nossa 
reunião de hoje. Semana que vem, dia 25, espero vê-los todos aqui. Muito 
obrigado! 
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