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Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom dia a todos. Vamos dar 
início aos trabalhos da nossa Mesa de hoje, um pouco desfalcada, 
porque o professor Ricardo, o professor Schoueri e o professor Zilveti, 
estão todos viajando, fora de São Paulo. Então, nós vamos dar início aos 
nossos trabalhos aqui com a presença do Luís Flávio, o nosso 
representante na Câmara Superior do CARF. E eu pergunto... Ah bom, 
inicialmente ainda no pequeno expediente, eu queria registrar aqui a 
doação de dois livros pelo Ramon Tomazela Santos, o nosso associado, 
que ontem lançou dois livros e acabou de doar dois exemplares para a 
biblioteca. O primeiro livro é “Os Instrumentos Financeiros Híbridos à luz 
dos Acordos de Bitributação”, que é a dissertação de mestrado dele, que 
foi aprovado com todas as honras aqui na Faculdade de Direito da USP, 
e, depois, nos tempos livres dele, ele ainda escreveu um segundo livro, 
“O Regime de Tributação dos Lucros Auferidos no Exterior na Lei nº 
12.913/2014”, uma obra importantíssima de referência e de aplicação 
prática. Dito isto, eu pergunto se no pequeno expediente alguém tem 
algum registro a ser feito. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu queria comentar. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Agora os segredos todos estão vindo à 
tona, não é? Nós estivemos em 2009, e foi objeto até de estupefação 
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aqui do IBDT, nós aqui discutimos a Lei 11.241/2009, que criou aquele 
REFIS e que saiu um art. 4º que foi inserido lá no Congresso, dizendo 
que aquelas empresas que haviam contabilizado como despesas 
dedutíveis as multas de mora. A multa de ofício, não, porque ela é 
indedutível, então o estorno sempre seria não tributável. Mas os juros 
até aquela data, e não era pouco, tinham empresas que tinham juros de 
muito tempo. Se estornassem aqueles juros para a receita, a receita não 
sofreria incidência de Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o 
Lucro, PIS e Cofins. Agora, pesquisando todas essas coisas que estão 
vindo à tona, eu verifico que ela tem origem na Medida Provisória 449, e 
isso foi inserido por compra da empresa que está sendo processada 
agora, não é? Quer dizer, não havia nenhuma preocupação com a 
nação, com aquelas pessoas que pagam os impostos. E mesmo aqui nós 
ficamos: tudo bem, está bem. A lei pode fazer? A lei pode fazer. Ela pode 
dar uma isenção. Achou muito estranho. Está registrado na nossa ata 
de reunião aqui, depois quem quiser recuperar, e eu fui pesquisar 
exatamente isso, que uma das medidas provisórias que foi comprada 
pelo grupo que está sendo peticionária é exatamente a medida 
provisória 449, que resultou nessa lei que beneficiou todo mundo que 
estava naquela situação. Quer dizer, muita gente não faz essa 
contabilidade tão certinha, no sentido de registrar os débitos. Deveria, 
realmente, por competência e a Receita Federal já aceitou quando você 
não tem a exigibilidade suspensa, você pode lançar despesa com multa 
de mora, que inclusive, a multa de mora é dedutível e os juros pela 
competência. Então, aquilo estava num montante enorme. Pode ser 
pago com o prejuízo fiscal e o estorno daquele valor do desconto que foi 
dado, foi para a receita não tributável. Isso custou caro para todos nós, 
porque com a queda da receita quer se aumentar a alíquota de vários 
impostos. Isso era um comentário que estava a propósito dessa... E tem 
outras medidas provisórias que vão verificar realmente se está ligado a 
essa situação maluca que viveu o país nesses últimos anos, não é? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Infelizmente, o que a gente vê é 
que a Receita Federal administra a política tributária do Brasil 
pensando no curtíssimo prazo e não no longo prazo. Então, as medidas 
são feitas para aumentar arrecadação no exercício e não pensando nos 
efeitos econômicos que vão produzir, a longo prazo, na atividade 
econômica. Mas isso é um problema já recorrente nos últimos 500 anos 
do Brasil. Mas, ainda no pequeno expediente, alguém tem alguma 
comunicação, algum registro? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso fazer um? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, Bruno Fajersztajn. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia a todos. Talvez não seja novidade para 
todos, mas para mim foi novidade, então eu queria dividir com vocês. A 
Câmara Superior de Recursos Fiscais da 1ª Turma do CARF mudou um 
entendimento em relação a multa isolada pela falta de pagamento de 



estimativas mensais. Têm várias questões que envolvem esse tema, mas 
uma que eu achava que estava consolidada e a favor da não aplicação 
da multa e que houve uma decisão entendendo que a multa é aplicável, 
no caso não foi por voto de qualidade, ainda teve uma maioria a favor 
da manutenção da multa, é a seguinte situação, antes da alteração legal 
da Lei 11.488/2007: o contribuinte não faz o pagamento da estimativa 
durante o ano, termina o ano e o fiscal vai fazer a apuração do imposto 
e ele tem prejuízo fiscal no fim do ano. Nesse caso, quando a autuação é 
posterior ao encerramento do período e o encerramento do período gera 
prejuízo fiscal, tinha jurisprudência pacífica da Câmara Superior no 
sentido de que não cabia multa isolada, por diversas razões e uma das 
principais é que a base de cálculo dessa multa é o valor do imposto 
devido. Entendia que o imposto devido só era devido no fim do ano e 
que se no fim de ano se apurasse prejuízo, a multa não deveria ser 
cobrada. E foi essa razão pela qual, depois, a Lei 11.488 mudou o texto 
da penalidade pela falta de estimativa e deixou de falar de imposto 
devido e fala de recolhimento mensal. Então, a base de cálculo da 
multa, depois da Lei 11.488 é o valor do recolhimento mensal, ainda 
que se apure prejuízo no fim de ano, de modo que, depois da alteração 
da lei, realmente, a multa passou a ser devida. Mas, antes da alteração 
da lei, a multa não era devida por conta da redação e da jurisprudência 
antiga. E eu vi uma decisão lá na Câmara Superior entendendo que 
mesmo no período anterior, era 2003 o período de discussão, que a 
multa seria devida, sim. Então, eu estou entendendo que é uma 
modificação na jurisprudência antiga que reconhecia que essa multa 
não era devida. Só para comunicá-los. Foi na última Sessão da 1ª 
Turma da Câmara Superior. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas durante os debates foi 
comentado a jurisprudência anterior, foi comentado que haveria uma 
mudança, uma alteração no entendimento da turma? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Nesse julgamento que eu estava presente, não. 
Até por isso que eu disse, manifestei uma dúvida se foi uma primeira 
vez que houve essa mudança de decisão. Provavelmente, já deve ter sido 
discutido em Sessões anteriores, já não devia ser a primeira vez que a 
Câmara Superior na nova composição se manifestou a respeito, porque 
não houve muito debate, mas, então, eu não vi debate sobre o tema. Foi 
simplesmente colhida a votação e foi mantida. Foi informada a decisão 
de piso que havia cancelado a multa para restabelecer a penalidade. 

Vamos manter aqui o debate ping-pong, no pequeno expediente, quanto 
à consunção, realmente, não é o caso, né? O tema consunção é quando 
se cobra as duas multas e a do encerramento do período e mais das 
estimativas, isso é um tema em debate. Aí, nós temos essa outra 
discussão em que se cobraria apenas uma multa, que é no fim de ano 
teve prejuízo. E eu queria acrescentar que, além da questão do bem 
jurídico protegido, com a qual eu não sei se concordam, porque eu devo 
proteger também a arrecadação das estimativas. Acho que, em tese, é 



válido cobrar multa pelo não recolhimento de estimativa, porque senão, 
ninguém paga a estimativa. Então, para dar coercibilidade à obrigação 
de antecipar, você pode cobrar a multa. O ponto é que a redação da 
norma que previa a quantificação da multa falava que era um valor do 
imposto devido e, depois do fim do ano, a estimativa não era mais 
devida. Só resta o imposto devido, o próprio tributo. Então, a base de 
cálculo para a multa não tinha... você não tinha como calcular na 
literalidade da lei, como quantificar essa multa depois do encerramento 
do período, na hipótese de prejuízo. E foi por isso que mudou a redação 
da lei para prever que a base de cálculo dessa multa é o valor do 
recolhimento mensal. Então, a interpretação que se fazia, também não é 
totalmente redonda, mas ela era uma soma de questões, mas era a 
forma de quantificar essa multa depois do encerramento do período era 
impossível, porque não tinha mais imposto devido e o valor da 
estimativa não poderia ser cobrado no final do exercício. Então, essa 
multa, antes da alteração legal, só era devida se o fiscal viesse no meio 
do exercício e tivesse a estimativa devida. Aí ele cobrava a estimativa e a 
multa. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. Alguém quer 
comentar esse assunto? Aparentemente, então, houve, efetivamente, 
uma mudança na posição da Câmara Superior, mas nós vamos 
aguardar se se tratou de uma decisão isolada ou se, realmente, a 
Câmara Superior vai manter esse novo entendimento, não é? Pois não. 
Vamos passar, então, à nossa pauta. O Rodrigo Maito está com o 
primeiro assunto, mas ele não está presente. O Diego Miguita está 
presente ou não? Infelizmente, o Diego também não está presente, que é 
o segundo tema. E o terceiro tema é sobre obrigações acessórias no 
âmbito do Beps; eu pergunto se o Luís Eduardo Queiroz está presente? 
Também não está presente. Então, a nossa pauta. O Schoueri também 
queria estar presente nesse tema, então nós vamos aguardar a volta do 
professor Schoueri, que vai ocorrer no mês de maio. Eu pergunto se 
alguém tem algum outro tema para ser colocado em pauta para os 
nossos debates. Luís Flávio. 

Sr. Luís Flávio Neto: Eu estou aqui com um tema na minha cabeça, eu 
não sei se é um tema que a Mesa já discutiu, mas é uma mudança de 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da imunidade. 
O Supremo, eu mesmo quando dou aula de imunidade, eu digo na aula 
que caso uma instituição religiosa, por exemplo, ela tenha um bem 
imóvel que esteja alugado para uma outra instituição, eu até dou o 
exemplo, imagina que uma igreja tenha um imóvel e aluga para um 
“inferninho” e esse “inferninho” paga o aluguel em dia, tudo direitinho, 
e a igreja utiliza esse valor e compra materiais para fabricação de 
hóstia, que é um exemplo assim que demonstra que o valor arrecadado 
com o aluguel foi diretamente utilizado para os fins institucionais da 
instituição religiosa. Até onde eu tinha conhecimento, o Supremo 
possuía uma jurisprudência bastante consolidada a título de que não 
haveria incidência de IPTU sobre esse imóvel, esses rendimentos não 



seriam tributáveis e agora me parece, eu ainda não li o acórdão, mas 
lendo os jornais, me parece que houve uma mudança de jurisprudência 
no Supremo no sentido de que caso o bem imóvel, ele esteja alugado a 
terceiros, um terceiro que não tenha o mesmo status, ou seja, uma 
instituição religiosa, me parece que seja também aplicável para caso de 
imunidade recíproca, me parece que aqui o caso era sim de imunidade 
recíproca, em que uma empresa pública locava um imóvel para uma 
instituição privada e foi não reconhecida a imunidade de IPTU. Me 
parece que é uma mudança de jurisprudência. Parece que faz até algum 
sentido, mas é realmente uma mudança de paradigma. Talvez seja um 
assunto, talvez, aqui na nossa busca por alguns assuntos 
interessantes, esse me veio à cabeça. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Claro. Alguém quer falar?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Começar, né?  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, realmente, às vezes, a 
jurisprudência leva muito em conta quem está do lado passivo da 
história, né? O que a gente vê é que quando as Santas Casas, aqui em 
São Paulo, por exemplo, ela, grande parte, hoje eu não sei, mas todos os 
imóveis aqui do centro foram construídos com aquele “ouro para o bem 
de São Paulo”, que foram doados para a Santa Casa. E ela não tem o 
que fazer com isso e ela tem uma administração de imóveis, ela tem 
mais de 600 imóveis aqui na capital e ela aluga. E já no aluguel, no 
contrato de aluguel, se prevê que está incluso todos os encargos, não é? 
Então, significa que ela é a destinatária daquela receita. E o Supremo 
Tribunal Federal sempre julgou que, nesses casos, o imposto não era 
devido. Até porque talvez, quem estava sendo peticionado, era 
exatamente a Santa Casa. Agora esse caso foi da... eu não sei se foi da 
Rede Ferroviária Federal que você está se referindo? 

Sr. Luís Flávio Neto: Eu acho que Petrobras e… 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, aí a questão fica diferente, né, 
porque uma empresa que, embora pertença ao governo em 51%, ela é 
autuada pela Receita Federal, ela sofre todas as sanções que uma 
empresa normal sofre. Então, na verdade, empresa pública, a gente 
nem chega... Talvez os Correios, se tivesse numa situação de locar, 
poderia. Mas uma empresa tipo Banco do Brasil, Petrobras, que tenha 
imóvel. Não, mas não é o caso, ela, na verdade, ela estaria como 
locatária, não é? Locando de um bem público. Não teria razão nenhuma 
para que a imunidade se estendesse a ela. Se ela é uma empresa 
privada, que sob a Constituição ela tem o mesmo tratamento, aliás, até 
pior, aliás, no final de semana agora vai se ler o balanço da Petrobras, 
que é a melhor coisa que se faça para ver todas as contingências que 
ela tem e ali tem tudo. Se aprende direito tributário, direito... com toda 



aquela... ela é incansável a quantidade de atitudes que todas as receitas 
de todos os estados, municípios, fazem contra essa grande empresa. E 
me parece que realmente é uma questão mesmo que se levanta sempre. 
A imunidade é para o uso ou a imunidade é também para o usufruto? 
Quer dizer, eu tenho a propriedade, eu estou usando, eu tenho 
imunidade sobre ela. Se eu alugo, eu já não estou mais usando para as 
minhas atividades. Embora a receita seja para a minha atividade, como 
você disse. Ele deu o exemplo dele aqui. Nós temos um exemplo clássico 
aqui, não é?  

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O que é que vai fazer? Se tentou, 
inclusive, essa questão da imunidade agora, até tem um acórdão que 
você estava trazendo, que as entidades religiosas, e aqui vai a minha 
opinião pessoal, eu sou absolutamente contra. Eu fui na época da 
concordata, em 1800 e alguma coisa, que a Igreja Católica exigiu para 
que saísse do Estado que desse a imunidade tributária. Mas hoje, você 
abre 18 igrejas por dia só no Rio de Janeiro. Porque abriu a igreja, fez o 
estatutozinho lá, o pastor passa a ter o salário, tem renda, tem isenção, 
tem imunidade, né, tem uma série de coisas. Então, virou realmente um 
altíssimo negócio, mas não é essa questão. A questão do contribuinte de 
direito. O contribuinte de direito, no caso, a entidade, ela está na 
condição de contribuinte de direito e a imunidade se aplica. Se ela está 
na condição de contribuinte de fato, a imunidade para ela não se aplica. 
Isso já até temos decisão do Supremo Tribunal Federal quanto a isso. 
Agora, no caso da propriedade, continua ele sendo o contribuinte. 
Porque se não houver pagamento por parte do locatário, quem vai pagar 
é a entidade. Então, ainda estamos nessa fase. A imunidade... ele sendo 
o contribuinte de direito, ele pode depois se reembolsar do contribuinte 
de fato. Mas poderá não fazê-lo. Como dizem que a Santa Casa funciona 
dessa forma. Então tem que passar esse caminho de quem é mesmo o 
contribuinte de direito nesse caso. Sem dúvida é a entidade, não é? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O proprietário. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O proprietário, embora ele possa 
transferir o encargo, como acontece com todos os tributos, pode 
transferir. Aliás, você transfere tudo, inclusive o lucro você transfere. 
Mas nesse caso, o contribuinte de direito é o proprietário. Se ele, na 
propriedade do bem, tem imunidade, ao ceder continua com a 
imunidade, não é? Por enquanto é assim. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Luís Flávio. 

Sr. Luís Flávio Neto: Eu estou aqui com a Constituição em mãos. A 
decisão do Supremo me parece que foi sobre imunidade recíproca, mas 
acho que vale esse exercício, se tal precisão pode inclusive... até porque 
é repercussão geral, se poderia ser estendida também para casos de 



entidades religiosas. E, aí, o art. 150, § 4º da Constituição, ao fazer 
referência tanto à imunidade religiosa quanto à imunidade de partidos 
políticos, sindicatos, diz o seguinte: “As vedações expressas no inciso VI, 
alínea 'b', que é entidade religiosa e 'c', que é partidos políticos, 
sindicatos, fundações, compreendem somente patrimônio, renda e os 
serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas 
mencionadas”. E aqui me parece que a discussão, ela tem sentido, 
porque o patrimônio, embora esteja locado, o rendimento está sendo 
utilizado para as suas finalidades essenciais. Isso é uma demonstração 
que deve ser feito via contábil, uma série de questões probatórias aqui 
relacionadas. Mas não me parece que pelo fato daquele patrimônio não 
estar sendo utilizado para um culto, necessariamente, mas, sim, como 
uma forma de manter o culto que irá ocorrer em algum outro local, 
deixaria de haver imunidade em relação a isso imóvel. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pelo culto no bom sentido, né? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Salvador Filho, Júnior? 

Sr. Salvador Júnior: Oi. Salvador. Luiz Flávio, eu estou curioso com a 
decisão e eu queria saber exatamente quem que é o proprietário do 
bem. Como o Salvador disse aí, é a Rede Ferroviária? 

Sr. Luís Flávio Neto: Na verdade, nós tivemos que aqui caçar alguns 
temas para a discussão e eu estou buscando na minha memória. A 
gente pode olhar aqui na... 

Sr. Salvador Júnior: Porque… ah… tem que ver se for uma questão de 
imunidade recíproca, mas é uma empresa pública que estava 
questionando, pleiteando a imunidade recíproca, como aconteceu com o 
Correio, com a Infraero e o Supremo concedeu, o exemplo, se for da 
rede ferroviária, o Supremo, ele costuma ter entendimento de que se for 
um serviço público, um serviço de estado, a empresa pública, ela é 
imune aos tributos. Aconteceu isso com o Correio, aconteceu isso com a 
Infraero. Se for um serviço público já em entendimento de concorrência, 
como serviço de telefonia ou então um serviço de mercado, aí não tem, 
aí estaria inclusive no art. 150, § 3º, da Constituição, que diz que eles 
têm regime de direito privado ou cobram um preço ou tarifa, e, aí, eles 
não estariam sujeitos a… beneficiários da imunidade. Se eles tiverem 
uma característica de serviço público mesmo, essencial ou de estado, 
eles estariam no § 2º, do art. 150, que estende a imunidade para essas 
entidades, desde que os bens, os serviços e as rendas sejam destinadas 
para as finalidades essenciais, né? Se estiver disponível o § 2º do art. 
150, olha lá: “A imunidade recíproca, ela se estende às autarquias, 
fundações instituídas e mantidas pelo poder público”, e aí o Supremo 
costuma estender isso para empresa pública que presta um serviço 
público de estado, como o Correio, por exemplo, para aplicar a 
imunidade. Aí tem que ver se a pessoa proprietária desse imóvel está 
enquadrada nesse inciso do § 2º. Se não, eu concordo com o Supremo. 



Se ele estiver no § 3º, por exemplo. Se for uma empresa pública que 
desenvolve atividade econômica. Era só essa consideração que eu 
queria fazer. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Fabiana. 

Sra. Fabiana Carsoni: O julgamento foi em dois recursos 
extraordinários. Foi no 594015 e no 601720. Que está dito na notícia é 
que o que se discutiu foi a cobrança de IPTU da Petrobras relativo a 
terreno arrendado no Porto de Santos de uma concessionária de 
veículos no Rio, ocupando o terreno e o contrato de concessão com a 
Infraero. A decisão afastou a imunidade para a cobrança de imposto 
municipal de terreno público cedido a empresa privada ou de economia 
mista, com fundamento de que a imunidade recíproca prevista na 
Constituição que impede os entes federativos de cobrarem tributos uns 
dos outros, não alcança imóveis públicos ocupados por empresas que 
exerçam atividade econômica com fins lucrativos. Foi essa a decisão. 
Então, acho que eu concordo com o Luís Flávio quando diz que talvez, é 
possível que essa decisão não interfira numa situação como, por 
exemplo, nos templos, já que numa situação dessa de locação, em que o 
fruto, o produto da locação é empregado na atividade dessa entidade, 
eu cumpro o requisito da Constituição. Agora, diferentemente, quando 
eu estou numa situação de imunidade recíproca, que eu não tenho uma 
regra, uma previsão igual e que a imunidade é subjetiva, ou seja, é para 
o ente, e naquela situação específica o patrimônio do ente, ele está 
alocado a uma atividade que não, digamos, que não é o fim próprio do 
ente público, porque aqui o imóvel estava locado para a exploração de 
atividade econômica, me parece que, talvez, realmente esteja fora da 
regra da imunidade recíproca. Talvez aí se justifique a decisão do 
Supremo.  

Também eu não sei se eu concordo com isso, porque acho que as 
imunidades, elas têm que ser interpretadas sempre de forma finalística, 
nem sempre de forma ampliativa, mas sempre de forma finalística. E o 
quanto eu não cumpro a finalidade se eu, ente público, loco o meu 
imóvel para uma concessionária de serviço público? Será que eu não 
estou também cumprindo as minhas atividades? Não faz parte de eu, 
ente público, ter um imóvel que, às vezes, está parado sem nenhuma 
finalidade no porto? Será que não faz parte da minha atividade fazer 
essa locação e receber dinheiro e empregar esse dinheiro na realização 
de outras atividades públicas, outros serviços públicos? Então, enfim, 
eu não sei se a decisão é a mais acertada, mas, de qualquer forma, 
talvez ela não impacte na interpretação das outras imunidades 
constitucionais. 

Sr. Luís Flávio Neto: Só mais uma consideração rápida. O Salvador 
disse, mas veja, se for a Petrobras, nós temos aqui uma sociedade de 
economia mista, não é? Tal como o Correio. O Correio possui, hoje, 
imunidade ampla e irrestrita. Embora seja uma empresa de economia 



mista em franca concorrência de mercado com uma série de outras 
empresas privadas, o Correio, ele tem monopólio apenas para cartas, 
telegramas, postais, serviços que mais ninguém usa. E para entrega de 
encomendas, há, sim, uma concorrência, no mercado há uma série de 
empresas aí que concorrem e concorrem sem igualdade de armas, 
porque o Supremo decidiu por alguns anos atrás, que embora na 
literalidade da Constituição Federal não se deveria ser estendida a 
imunidade para essas atividades que estão em concorrência, caso não 
houvesse tal imunidade, os serviços que são monopólio do Correio 
poderiam ser inviabilizados. Então, se deu uma extensão enorme e 
IPTU, IPVA, qualquer um desses tributos, ISS, não são pagos pelos 
Correios, tratando-se de uma entidade... de uma sociedade de economia 
mista. Então até a Petrobras, que também é uma sociedade de 
economia mista, talvez pudesse se agarrar a algo do tipo. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Alguém mais quer falar sobre 
esse assunto? Michell. Desculpe. Você quer falar? 

Sr. Michell Przepiorka Vieira: Não, só uma coisa que me ocorreu 
agora também. É que lendo essa decisão, parece que o STF está 
admitindo a cobrança de IPTU de locatário. De locador também, não é? 
E eu não sei se é algo, pelo menos quando a gente estuda no colégio, 
estuda lá na faculdade, falam assim que o IPTU vai ser cobrado do 
proprietário, não do locatário. Então, eu não sei também, mesmo 
tirando a questão da imunidade, se poderia ter sido realizada essa 
cobrança, não é? Isso é um pensamento que me ocorreu. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, pois exatamente como diz a Dra. 
Fabiana, que a interpretação da imunidade, ela deve ser a mais ampla 
possível. E sempre foi dado esse conteúdo por quê? Como disse, né, a 
Santa Casa tem 300 imóveis aqui na capital. Ela aluga e usa tudo isso 
para a sua atividade essencial. Então, não é que o patrimônio, ela tem 
que fazer aqui uma enfermaria, não é? Então, ela está buscando uma 
renda para a sua atividade essencial. Então, o patrimônio que ela tem 
não está, assim, destinado stricto sensu à atividade dela, mas lato sensu 
está. Por quê? É fácil de ver, né? Todo aluguel que entra ainda é 
insuficiente para as atividades essenciais que ela executa. Nesse ponto 
eu entendo isso. E sempre foi assim o entendimento do Judiciário. 
Agora, como que eu estava dizendo há pouco tempo, quando se trata, e 
isso já foi falado o nome da empresa, a Petrobras, todo mundo quer 
tirar um naco, e o Judiciário é extremamente rigoroso com a Petrobrás, 
não é? A Petrobras, porque ela é uma fonte inesgotável de recurso para 
prefeitura, estado e União, não é? Então, é o enfoque. Eu já vi senador 
dizer: eu estou com raiva da Petrobras, no Rio de Janeiro, porque ela 
me deve dois bilhões de royalties. Assim, o negócio é... parece que vira 
pessoal. Quando você vai analisar a Santa Casa, os corações se 
derretem, né? Então, a Santa Casa tem 600 imóveis, mas ela usa esse 



patrimônio para a sua atividade essencial, ela emprega tudo. Até eu já 
vi uma decisão da própria, aquela paróquia, não, a catedral de 
Aparecida que lá tem um sistema de vendas da própria igreja. A própria 
igreja lá. Ele falou: não, essas vendas de velas para os romeiros e tal é 
usada para a finalidade da igreja. Então, você vê, conforme é o polo, é o 
sentimento que se dá. Mas, realmente, a interpretação aí desse... tem 
que ser a mais larga do que simplesmente ou querer usar aquele 
patrimônio para mim. Porque, às vezes, nem sempre isso acontece. Nós 
temos a Universidade de São Paulo que é destinatária de toda herança 
jacente, não é? O que ela faz com esses imóveis? Ela aluga. Porque ela 
não vai fazer... dar curso em tudo quanto é imóvel que ela recebe. 
Então, ela aluga. E vai… dela, se for ela está dentro do campo da 
imunidade recíproca inclusive, né? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Salvador Júnior. 

Sr. Salvador Júnior: Eu só queria fazer uma observação em relação ao 
patrimônio. A Constituição, ela não utilizou o termo “bem imóvel”; ela 
usou o “patrimônio”, que tem uma acepção mais ampla. Então, envolve 
bens e direitos da pessoa, da entidade que possam ser sujeitas a 
qualquer tipo de tributação. Então, a renda é um patrimônio. Se ela 
está alugando um bem imóvel dela e tendo renda de aluguel com isso, 
esse patrimônio que ela aufere estaria imune, porque estaria vinculado 
à finalidade essencial dela, destinando esse dinheiro para as atividades 
essenciais. A dúvida só que eu fico é: quem que é o proprietário desse 
imóvel? Até o momento eu não entendi nesse julgamento. Talvez daí a 
gente consiga solucionar a dúvida aqui? 

Sr. Salvador Júnior: Era da União ou da Infraero? 

Sra. Fabiana Carsoni: É de algum ente público, ou é do estado ou 
município, também não ficou claro para mim. Agora relendo aqui os 
dispositivos da Constituição, a resposta me parece que está no § 3º, que 
é expresso no sentido de que a imunidade recíproca foi debatida no 
Supremo, ela não se aplica ao patrimônio, renda, serviço relacionado à 
exploração de atividade econômica, que é exatamente o caso. Tanto que 
o STF, por ser um tema de repercussão geral, ele fixou uma Súmula no 
julgamento. E a Súmula foi a seguinte: a imunidade recíproca não se 
estende a empresa privada, que era a Petrobras, a renda para de imóvel 
público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins 
lucrativos. Que é exatamente a vedação do § 3º, do art. 150. Então, 
acho que nesse contexto está me parecendo que o STF aplicou 
exatamente o texto constitucional. 

Sr. Luís Flávio Neto: Uma observação, uma observação. Talvez o § 3º, 
ele esteja se referindo mais diretamente à situação em que o próprio 
ente estatal, ele que envolve atividade econômica, pela perspectiva da 
igualdade de concorrência. Então, se eu tenho um ente estatal, que ele 
vai explorar uma atividade econômica diferente da sua atividade 



própria, não poderia haver aí uma diferença de dotamento tributário em 
relação aos entes privados. E foi exatamente aqui que a tese dos 
Correios... mais se centraram. Então, como que eu posso atribuir essa 
imunidade aos Correios se eles estão aqui em igualdade de condições? 
E nesse julgamento do…, e aqui até vou encerrar a minha fala sobre as 
imunidades, mas eu vejo que imunidades, que é um tema tão cara, é 
um dos temas que nós temos muita insegurança jurídica. Quando esse 
caso dos Correios foram ser julgados, o ministro Gilmar Mendes, que foi 
um dos ministros que capitaneou a tese vencedora, ele começou 
elencando, ele disse o seguinte: olha, imunidades devem sempre ter 
interpretadas de forma teleológica, mas, às vezes, para ampliar, “às 
vezes, para ampliar”, trouxe uma série de casos em que a interpretação 
teleológica foi adotada para ampliar, e outras vezes para restringir. E ele 
diz expressamente: “aqui esse Tribunal restringe ou amplia quando ele 
bem entende”. E eu acho que, aí ele conclui depois de algumas horas de 
voto, “eu acho que nos Correios a gente deve ampliar”.  

[risos]  

Sr. Luís Flávio Neto: Então, eu, particularmente, particularmente, vejo 
uma grande insegurança interpretar imunidades. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, Ciro 

Sr. Ciro: Só um ponto, lembrando o § 3º, que também, me causou 
justamente essa ‘inconvenção’, por conta de que nesse caso dos 
Correios, se deu isenção para o Correio, inclusive para o ISS das 
atividades que não são aquelas que estão incluídas no monopólio. 
Então, foi justamente o ponto que me ocorreu. É isso. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Parece que o Supremo tem 
uma jurisprudência meio maleável, né, com relação a esse assunto. De 
qualquer forma, acho que esse tema foi bastante discutido. Eu pergunto 
se alguém tem algum outro tema. Vamos pela ordem aqui. Quem 
levantou a mão primeiro foi o nosso colega aqui. Mas ele está cedendo... 

Sr. Leonardo Aguirra de Andrade: O Leonardo. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não, ele não está cedendo... 
como é que você chama? 

Sr. Leonardo: Leonardo Aguirra de Andrade. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Então, pela ordem o Leonardo, 
depois a Valdirene e depois a nossa colega Bárbara. 

Sr. Leonardo Aguirra de Andrade: O tema que eu gostaria de colocar é 
uma discussão sobre ISS, sobre atividades de software. Tem a ver com o 
que ele tem de novidade. Tem uma nota técnica, junto aqui da 



Prefeitura de São Paulo, nº 1, de 2016, finalzinho do ano, que a 
prefeitura pretendeu dar uma interpretação sobre um conceito muito 
técnico, que, aparentemente, ela não tinha competência técnica para 
avaliar profundamente. E que eu vou explicar aqui. Na Lei 
Complementar 116, na lista anexa, tem dois itens diferentes. O Item 
1.01, que trata de desenvolvimento de sistemas. E em geral essa 
atividade é tributada em vários municípios com uma alíquota de 5%. E 
tem um outro item, que é o Item 1.04, que é desenvolvimento de 
software, que em muitos municípios, assim como em São Paulo, é 
tributado com uma alíquota de 3%. Então, o que é que aconteceu? A 
Prefeitura de São Paulo pretendeu alargar a hipótese de 
desenvolvimento de sistema, porque tem uma tributação maior e deu 
uma interpretação. Olha, eu vou interpretar o que é desenvolvimento de 
sistema e falo tudo que é desenvolvimento de software. Contemplou 
todas as possibilidades do que seria o desenvolvimento de software 
também, além do sistema. E nesse mesmo… nessa mesma nota técnica, 
ela fala assim: olha, o desenvolvimento de software, que é por volta de 
3%, que é, segundo ela, seria uma hipótese menor, compreende o 
desenvolvimento e entrega de programas de uso geral. Fazendo uma 
distinção como se fosse um software de prateleira, que dá até a dúvida 
se realmente seria tributado por ISS, não por ICMS. Então, me parece 
aqui que a Prefeitura de São Paulo está tentando interpretar, dar uma 
amplitude maior para uma hipótese de tributação maior, de 5%. E 
existem estudos técnicos sobre o assunto, aí eu acho que isso que é 
uma questão interessante a ser debatida, que empresa de engenharia 
de software, no sentido de que não poderia, não seria possível fazer 
uma distinção técnica entre sistema e software. Porque como se o 
sistema contemplasse vários segmentos de software ou pedaços de 
software. Eu não tenho a linguagem correta para reproduzir isso. Mas 
que não seria possível fazer essa distinção. E o que me leva a crer que a 
Lei Complementar 116 também fez uma distinção inapropriada, 
colocando em dois itens separados, duas coisas que seriam 
teoricamente iguais: sistema e software. E, agora, a novidade que tem 
no assunto é que, enfim, existem diversas empresas sendo autuadas no 
mercado hoje, tem autos de infração lavrados, sobre esse assunto, e a 
prefeitura simplesmente chega e cobra auto de infração de 5% 
indiscriminadamente. Olha, a nota técnica me mandou tributar em 5% 
de tudo, eu não quero saber se é sistema ou software. Não existe 
praticamente software aqui no município de São Paulo. Tudo é sistema. 
Então, como é um tema atual e que tem digamos assim, apertado no 
bolso das empresas de desenvolvimento de software, eu coloco aí em 
pauta. 

 Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. 

Sr. Leonardo Aguirra de Andrade: Obrigado. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão, quer falar ou não? 
Você se manifestou aí? 



Sr. Salvador Júnior: Salvador. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Júnior. 

Sr. Salvador Júnior: Júnior. A tributação de software é um tema que 
me causa inconformismo de diversas ordens. Isso que o Leonardo falou, 
realmente, a Lei Complementar fez uma distinção que não deveria 
haver. Para piorar, ainda fizeram uma diferenciação de alíquota para 
cada item. Não tem uma materialidade distinta, realmente, entre 
desenvolvimento de sistema e desenvolvimento de software. É uma 
relação de gênero e espécie, não é? Enfim, seria mais... eu não sei por 
quê que fizeram essa distinção na Lei Complementar e não sei também 
por que também fizeram uma distinção de alíquota. Agora, tentar forçar 
isso para uma... para uma interpretação feita por um ato normativo... 

Sr. Leonardo Aguirra de Andrade: Foi uma nota técnica conjunta. 

Sr. Salvador Júnior: Então, a interpretação deveria ser o mais restrita 
possível. Quando estamos falando de sistemas que envolvem diversos 
dispositivos e diversas... por exemplo, um sistema envolvendo 
hardwares e softwares, eu posso falar que eu estaria no 1.1. Quando eu 
estou falando apenas de desenvolvimento de um sistema que envolve 
apenas programação técnica de software, aí eu estaria no 1.04. Mas 
não tem sentido nenhum. Enfim, é um outro inconformismo que eu só 
queria manifestar. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O Luís Flávio quer falar 
também, mas, só um parêntese. Está me parecendo que se a questão se 
resolve com o item geral e o outro é especial, a gente tem que aplicar ao 
caso concreto sempre o no especial, né? Luís Flávio. 

Sr. Luís Flávio Neto: Eu sou muito menos técnico do que o próprio 
legisladores completares e todos os demais atores aí que sucederam. 
Fiquei aí, agora, sabendo a diferença entre sistema e software, que foi 
explicado acho que pelo Leonardo. Mas me parece aqui que talvez a 
gente tenha uma questão teórica no fundo disso tudo. Nós sabemos que 
quando há algum conceito de direito privado que tenha sido utilizado 
pela Constituição para distribuição de competências, o legislador 
tributário, ele não pode alterar esse sentido. Aqui não há nenhum termo 
de tal qualidade, né, que nós estamos tratando. Será que o legislador 
tributário, em especial da Lei Complementar 116, ele não tem 
competência para gravar determinadas situações que, embora, em 
termos gerais, não seriam diferenciáveis, para alguma hipótese de dar 
um tratamento diferente? Então, ele fez isso. Ele criou um conceito de 
direito tributário distinguindo o que é sistema e o que é software 
isoladamente. Embora, se nós chamaríamos aqui um engenheiro, ele 
vai ficar maluco, dizer que isso, tecnicamente, não é adequado, não é o 
mais correto, como o legislador fez isso, e nós precisamos dar 
aplicabilidade à norma, talvez, sim, é necessário distinguir sistema e 



software para fins de ISS e chamar de software, assim, agora eu estou 
chutando mesmo, porque eu precisaria pensar mais, mas quando eu 
tenho elementos isolados, né, e sistemas, quando eu tenho a reunião de 
softwares sendo aplicáveis a um mesmo indivíduo. Se é essa, a 
interpretação mais coerente que se tira da Lei Complementar, e olhando 
para o legislador ordinário municipal, ele compreendeu isso e deu 
alíquotas diferenciadas para as duas situações, me parece que a 
autoridade administrativa não poderia afastar essa distinção que foi 
feita tanto pela lei complementar, quanto pela lei ordinária. Talvez se o 
município... pelos seus agentes competentes, que aí é o Poder 
Legislativo, não concorde em dar tratamentos diferentes, bastaria ele 
atribuir alíquotas idênticas para as duas situações. Mas quando eu 
tenho um legislador complementar entendendo que ele está 
diferenciando algo, o legislador ordinário recebendo essa mensagem e 
diferenciando inclusive mediante alíquotas, não me parece que o 
intérprete poderia escapar disso diante dessas questões levantadas. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Flávio, se você me permitir, eu 
vou talvez, eu vá discordar um pouquinho da sua colocação, que eu 
acho que mesmo quando você desenvolve um conjunto de softwares, 
você está desenvolvendo um software também. Eu gostei mais daquela 
explicação, acho que foi do Brandão Júnior, que disse que você tem um 
desenvolvimento de um sistema de hardware e você tem um 
desenvolvimento de um sistema de software, aí você tem... essa 
diferenciação me agrada mais. Porque o software sempre é uma coisa 
mais específica, mais especial. É uma norma especial. Aí, então, ele 
teria esse tipo de abrangência. Agora, se você vai desenvolver um 
sistema de hardware, a interligação entre o disco rígido com os 
processadores, aí você tem um desenvolvimento de um sistema. Mas 
não é de software. Então, não sei, me parece que essa explicação... eu 
gosto mais dela, Luís Flávio. 

Sr. Luís Flávio Neto: Eu posso concordar com essa explicação. O que 
eu não posso concordar é com o fato de ter sido realizado uma 
diferenciação e, agora, por se dizer: não, mas tecnicamente a 
diferenciação não existe, vamos ignorar o que a lei fez. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Claro. 

Sr. Luís Flávio Neto: É aquilo que o Bianco está fazendo? Está 
buscando critério de diferenciação. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eu estou buscando uma 
interpretação do que o legislador quis dizer com essa diferenciação, né? 
Mas, pois não. O Ciro quer falar de novo. No microfone. 

Sr. Ciro: Parece que essa situação ficou um pouquinho mais… talvez o 
que o Luís Flávio comentou, dentro da discussão técnica da lei, isso 
talvez piore um pouquinho esta discussão do ICMS e ISS, né? E que 



não está definido pelo Supremo a respeito ao software. Eu acho que 
isso me remete à decisão tradicional do Supremo de mercadoria ou 
serviços, tanto de mercadorias e serviços, quando ele desconsiderou o 
aspecto de haver ou não ali um aspecto relativo ao direito do autor, que 
isso seria influente para a definição do aspecto fiscal. É um ingrediente 
adicional nesse ponto. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. Acho que esse 
assunto também foi bem debatido. Podemos passar para o tema da 
Valdirene. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Bom dia. Eu trouxe um tema aqui 
que, na verdade, eu estou me debruçando nessas últimas semanas, no 
último dia 30 o Supremo julgou inconstitucional o Funrural da 
produção rural de pessoas físicas. Eu estou tentando achar aqui o 
dispositivo, mas eu sei de cabeça algumas coisas. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Inconstitucional ou constitucional? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Inconstitucional. Então, o que é que 
aconteceu? Lá atrás, em 2010, 2011, primeiro veio o precedente do 
Mataboi que analisou duas leis antes da Emenda Constitucional 42 em 
relação à base de cálculo. Como que era a contribuição FUNRURAL 
pessoa física? Dois por cento sobre a produção rural e o adquirente, é 
sub-rogado no pagamento a pagar. Então, na prática, isso é colocado na 
nota e o adquirente paga. Então, é dele a responsabilidade. O sujeito 
passivo da obrigação tributária é o produtor rural pessoa física, tá? Lá 
atrás, o Frigorífico Mataboi ganhou numa decisão do plenário, a 
inconstitucionalidade, a rigor, sinteticamente, porque não havia na 
Constituição Federal a possibilidade de se tributar receita bruta de 
pessoa física. Não havia essa base no 195. E as leis trazidas então, lá 
no julgamento do Mataboi, eram anteriores à emenda constitucional. 
Pois bem. Daí o Mataboi perdeu e elegeu-se uma RE como repercussão 
geral, mantendo a linha de raciocínio de que o FUNRURAL de pessoa 
física é inconstitucional, porque a receita operacional bruta não teria 
base e, na linha do voto do Marco Aurélio, se eu não me engano, era o 
relator, precisaria de uma lei complementar para criar essa base. Ok? 
Desde então, até depois eu pesquisei, a própria fazenda tentou 
embargar de declaração para dizer que a Lei 10.256, se eu não me 
engano, que veio depois, ela fez as vezes, ela supriu, essa lei que veio 
posteriormente à Constituição, supriu essa necessidade, visto que 
nasceu depois da Constituição alterada. Salvo engano, aquilo não foi 
possível trazer, talvez por uma falta de prequestionamento, e a 
Procuradoria insistiu nessa nova tese. Veja, com base na lei que veio 
posteriormente à Constituição, para validar esse FUNRURAL pessoa 
física. Isso de 2011 para cá. Esse julgamento dessa repercussão geral 
que aconteceu no último dia 30, votação apertadíssima, quem puxou a 
divergência foi o novo ministro Alexandre Moraes. Então, a briga, 
basicamente, eu assisti ao julgamento, é de que: não, o Supremo já 



falou lá atrás que é inconstitucional e essa lei não foi suficiente para 
isso. Mas perdeu. Seis votos, disse que ela é suficiente, sim. Então, a 
discussão ali, girou em torno, pelo que eu pude acompanhar, da 
questão da base de cálculo. Aí, existe aí, logicamente, agora, a 
movimentação para a modulação, já que a notícia de PL, talvez um Refis 
para o FUNRURAL. Justamente, na área da indústria, que está num 
momento de exposição por conta da Operação Carne Fraca. O que há 
uma discussão que vem agora e que eu quero trazer a vocês, a gente 
pode até evoluir depois, trazer um tema de surpresa, é a obrigação do 
adquirente e não foi exatamente objeto dessa discussão. Ele tem que 
pagar, ele é sub-rogado ao pagamento. Então, a minha pergunta é mais 
até básica: o que é sub-rogar? O sub-rogado, a sub-rogação, vamos 
partir da premissa que o Supremo só analisou a questão da base, ok? E 
nós temos aí dois personagens nessa discussão, que é a pessoa física, 
que é onerada, e aquele que adquire. O que adquire, que em tese agora 
tem que ir atrás para pagar, né, ele está sub-rogado no pagamento. 
Essa sub-rogação existe no direito tributário? Sub-rogação foi um mau 
termo utilizado pela norma? Ele é contribuinte, ele é responsável? 
Porque nós temos aí 'N' situações. A gente tem situações em que a 
própria pessoa física ou as associações das pessoas físicas, porque o 
que foi julgado é pessoa física. Salvo engano, tem outro leading de 
pessoa jurídica e tem outro que trata para a finalidade de exportação, 
que entra a questão da imunidade que não é o que eu estou tratando 
aqui. Mas, voltando, nessa discussão que foi julgada no dia 30, que 
envolve pessoa física e o adquirente, o adquirente, ele está na condição 
de sub-rogado no pagamento. A pergunta é: o que é sub-rogação? A 
sub-rogação, ela está no nosso direito tributário? Eu posso entender 
que o sub-rogado é o responsável pelo pagamento? Ele entra nas figuras 
que a lei complementar, no caso do CTN, elenca como responsável? Ou 
no frigir dos ovos, quem vai ter que pagar é o contribuinte de fato ou do 
de direito? É mais ou menos isso. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Alguém quer comentar? Bruno 
Fajersztajn. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu vou fazer um ensaio aqui. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Pelo CTN, arts. 121 e 128, o responsável é 
aquele que não tem a figura de contribuinte, mas que a lei elege como 
sujeito passivo da obrigação tributária, desde que tenha relação com o 
fato gerador. Fato gerador, no caso aqui do FUNRURAL, é a receita do 
produtor rural. O adquirente é aquele que compra  

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Tem razão. 

Sr. Bruno Fajersztajn: O bem do produtor rural. O produtor rural, 
então, o adquirente nesse caso, ele está numa situação de fonte 



pagadora do rendimento que é sujeito à tributação pelo produtor rural. 
Então, apesar do termo sub-rogação ser comum, em termos materiais... 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Preenche os requisitos. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Ele está muito parecido com a retenção na fonte 
e está dentro dos requisitos do arts. 121 e 128 do CTN, porque tem 
relação com o fato gerador, ele é fonte pagadora, não é contribuinte, 
mas a lei obriga ele ao recolhimento do tributo. Quanto à questão de 
quem deve arcar com o ônus, é necessário verificar se a lei define que 
este sub-rogado é o único responsável ou subsidiariamente, o 
contribuinte também pode ser responsabilizado. Isso vai depender de 
como a lei ordinária que regula o tema tratar do assunto. Se ele for 
responsável exclusivo, como é no imposto de renda, nós temos uma 
repercussão. Se ele for subsidiariamente responsabilizado, nós podemos 
ter outra repercussão. E, aí, claro, tem toda uma discussão do imposto 
de renda na fonte exclusivo, quem é o titular do direito de repetir etc. 
que a gente conhece, por imposto de renda na fonte, com 
jurisprudência etc. que pode, eventualmente, ser aplicado para cá. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, Fabiana. 

Sra. Fabiana Carsoni: O STJ tem várias decisões sobre esse tema 
específico de quem pode pedir de volta essa contribuição do FUNRURAL 
pessoa física. E acho que, pelo que eu me recordo, reconhecendo que há 
uma espécie de responsabilidade tributária. Então, quem poderia pedir 
de volta seria a própria pessoa física que é o contribuinte do 
FUNRURAL, mas que se a pessoa física, ela legitimar o adquirente para 
fazer a postulação, o adquirente poderia postular a devolução em juízo, 
mas desde que mediante essa autorização. Então, eu lembro que essa 
discussão, quando saiu, o primeiro julgado... 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Ele foi favorável. 

Sra. Fabiana Carsoni(F): Do Marco Aurélio, que foi favorável, surgiu: 
ah, mas quem que... geralmente quem queria ir atrás eram as grandes 
empresas. E os verdadeiros legitimados eram os contribuintes pessoas 
físicas. E sobre a questão da discussão de mérito, eu não me recordo 
mais os detalhes, mas eu lembro que a decisão do Marco Aurélio, me 
parece, que ela tinha alguns erros conceituais e que talvez tenham sido 
corrigidos agora por essa nova decisão do Supremo. Eu nunca vi no 195 
uma exigência para que essa situação específica fosse tratada por lei 
complementar, porque o Marco Aurélio disse que precisava de lei 
complementar, que seria uma outra fonte de custeio, não estaria dentre 
aquelas dos incisos do 195. Só que o § 8º do 195, ele traz uma 
autorização expressa para essa contribuição. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Mas isso foi antes. Desculpa. Essa 
discussão era antes da emenda? 



Sra. Fabiana Carsoni: Antes da emenda, exato. Então, aí a dúvida, se 
precisava ser uma lei complementar ou uma lei ordinária. Que a partir 
de 2001, era difícil sustentar que precisaria de uma lei complementar, 
né, que, afinal, a emenda, que é a de 98, ela falou: “a incidência vai 
recair sobre o resultado da comercialização da produção, nos termos da 
lei”. Então, não me parece que necessariamente é uma lei 
complementar. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Valdirene, quer complementar? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Então, mas foi exatamente isso que 
aconteceu. Com o um julgamento do Mataboi em precedente de 2010, 
que tratou de leis antes da emenda. Só que a lei que vige hoje, que é a 
10.256, que mudou... que reescreveu o FUNRURAL, e essa lei, que até 
diz: é constitucional..., e até a tese firmada pelo Supremo é que… é 
constitucional, formal e materialmente pela 10.256 de 2001. Essa de 
2001 não foi objeto daquela repercussão geral e do Mataboi, entendeu? 
Então, são discussões distintas. É que agora quem vai pagar? Quem vai 
arcar? Se lá atrás era interessante o crédito, agora todo mundo quer 
fugir do débito. E aí você tem duas personalidades aí. E há também 
uma notícia que tem uma ADIN, isso eu vi ontem no Valor, pode até 
trazer para uma próxima reunião, de que há uma nova ADIN, a 43... 
tem uma, vou pegar o número direitinho, uma ADIN que a Associação 
dos Frigoríficos quer trazer a discussão de volta sobre o enfoque dos 
adquirentes. E eu imaginei que fosse em cima disso, dessa questão, 
para tirar a responsabilidade dos adquirentes. Mas aí, provavelmente, a 
discussão vai girar em torno dessa questão da responsabilidade. O fato 
é que a gente tem agora a inversão, eu sei que esse assunto já foi 
trazido, mas vem de novo, mas há uma inversão aqui, também já 
aproveitando o gancho, porque diante da declaração de 
inconstitucionalidade você tem a necessidade de cobrança. A gente 
envolve aí o trabalhador rural, um monte de personagens, mas a 
modulação em favor do contribuinte, né? O que as entidades também 
estão pensando em pedir. Porque até então, o Supremo só analisa 
modulação quando ela prejudica o cofre público. E, aqui, a gente tem 
uma questão da segurança jurídica, que pode ou não ser, né? Porque eu 
tinha, eu estava até com cinco votos favoráveis, considerando que a 
exportação foi apertada, com cinco votos, foi em cima de uma discussão 
o que Supremo já tinha definido, são parâmetros que o Supremo já 
tinha definido, então, tem-se a segurança jurídica afetada, quer dizer, 
os requisitos tanto da lei que prevê a modulação em relação ao 
Supremo, quanto do novo Código de Processo Civil. Então, a gente tem 
aí essa discussão interessante, que aparentemente finalizou, mas tem 
dois aspectos ainda em aberto: o pedido de modulação que tudo indica 
que vai acontecer, a gente não sabe se vai se dar ou não, se bem que o 
Supremo tem sido duro aí, em dar as modulações. E também essa 
questão do adquirente que parece que ainda vamos levar novamente ao 
Supremo. Só um complemento. Obrigada. 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. O Leonardo sobre 
esse mesmo tema? 

Sr. Leonardo Aguirra de Andrade: São dois comentários só. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. 

Sr. Leonardo Aguirra de Andrade: Leonardo. Só fazer dois 
comentários, que eu acho que faz sentido e dar um destaque para o 
comentário do Marco Aurélio durante o julgamento, que ele... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Ele deu a mão à palmatória? 

Sr. Leonardo Aguirra de Andrade: Ele deu a mão à palmatória, mas 
ele fez um destaque, que eu acho que não foi abordado adequadamente 
lá, que tem a ver com o julgamento anterior. No julgamento anterior, se 
afastou a cobrança do FUNRURAL do Mataboi, com base na ideia de 
que se corrigiu o problema. Não havia previsão constitucional na época 
em que a cobrança foi editada. Isso não poderia admitir uma correção 
superveniente. É a mesma história lá dos COFINS, enfim. A 
Constituição não... Então, você não poderia ter um efeito 
“constitucionalizador” superveniente. Então, este que é o argumento 
que ele colocou lá. Aí, a discussão que ele queria levantar, ele falou: 
olha, o legislador vem, edita a 10.256 e copia exatamente os termos da 
lei anterior. Não tem nenhuma alteração, não tem nenhuma novidade 
relevante da 10.256, no caput, no trato da base de cálculo. E isso é 
suficiente? Ou seja, quando o legislador... parece um pouco até jocoso, 
não é? O legislador vê que tem um problema, ele vai lá, edita a mesma 
lei, sem nenhuma novidade. E uma questão que o Marco Aurélio tentou 
trazer no julgamento, mas isso não foi abordado, porque essa questão 
da lei não ter uma base de cálculo específica, então qual seria o 
problema? O que está faltando na 10.256? Eu acho que é isso que ele 
tentou abordar. O que está faltando é justamente a definição do que é 
exatamente a base de cálculo para fins da pessoa física. Porque a lógica 
dessa contribuição é que ela tenha uma correlação com uma 
substituição da receita bruta pela folha salários, ou seja, que aquele 
montante que ela recebe é o efetivo, digamos assim, ganho que ela tem 
na comercialização da sua produção. Essa questão foi abordada no 
julgamento pelo Supremo da contribuição social de 15% das 
cooperativas. O motivo pelo qual o Supremo afastou essa contribuição 
das cooperativas foi justamente a falta dessa correlação entre receita e a 
substituição de folha salário. Ele tentou abordar esse tema, ele foi 
atropelado lá, o tema não foi para frente. Então, eu queria dar esse 
destaque, fazer essa afirmação, porque qual é o problema? O que está 
faltando na 10.256? É justamente uma previsão mais clara do que é 
que significa a base de cálculo. E não é um argumento qualquer. Que 
esse argumento já foi suficiente para derrubar a contribuição de 15% 
sobre retenção de cooperativa. Então, é um ponto interessante. Só um 
comentário final em relação à modulação de efeitos, a lei que trata de 



modulação de efeitos, originalmente, ela não prevê modulações de 
efeitos para o caso de declaração de constitucionalidade. Então, a gente 
tinha esses problemas, mas o CPC novo tratou no art. 927, § 4º, se eu 
não me engano, ele prevê para os dois lados. Então, essa é a novidade 
que as associações têm que tentar trazer nesse ponto. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: E justamente quando a jurisprudência 
é revertida. E justamente quando a jurisprudência é revertida. Se quiser 
colocar o artigo... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, o Brandão, para 
terminar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, porque a Valdirene, por duas 
vezes, insistiu na palavra inconstitucionalidade, quando, na verdade, 
realmente, trata-se de uma declaração da constitucionalidade da lei que 
permite a cobrança, não pe? Então, só para ficar bem claro. O supremo 
declarou a constitucionalidade da lei. Então, permitindo a cobrança.  

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Quando houve a 
inconstitucionalidade. Eu acho que eu me confundi. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tá bom. Só para ficar bem claro. 
Agora, a questão quem deve? Em geral, todas as empresas, tanto na 
retenção na fonte de salário, de imposto de renda, como na retenção na 
fonte dessa contribuição, ninguém quer assumir a responsabilidade por 
conta do vendedor. Então, a empresa, ela comprou, ela vai reter. E 
reteve, ou não reteve se houve uma medida judicial impedindo que ela 
assim o fizesse. Se há uma medida judicial a favor da pessoa física 
impedindo que ela assim o fizesse, vai funcionar como funciona no 
imposto de renda: a responsabilidade é toda da pessoa física. Caiu a 
liminar, caiu a lei, foi julgada constitucional, se ela tem uma ação 
judicial, é ela que vai ser responsabilizada. Se a empresa reteve e 
recolheu. Claro, já está bem feito. Não tem mais o que fazer. E não há... 
bom, pode até haver hipótese de ela ter retido e não estar bem 
recolhido, é outra situação. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Sim. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aí, pode até entrar no Refis, mas a 
retenção na fonte aí teve uma situação que tem que ser uma coisa 
expressa, que a retenção na fonte não permite nem parcelamento, não 
é? É isso aí. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. Eu acho que esse 
assunto foi bem discutido. Então, vamos passar para o último tema. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Esse tema do Dr. Rui é legal, porque 
às vezes...  



[risos] 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Vamos passar para o último 
tema, que é o da Bárbara. Pois não, Bárbara. 

Sra. Bárbara: É rápido. Eu queria assim saber se alguém já tinha 
algum comentário sobre o ato declaratório interpretativo nº 3 da Receita 
Federal, que saiu, salvo engano, terça-feira, dia 18. Porque ele tratava 
de indedutibilidade de despesas com os planos de saúde fornecidos aos 
empregados. E o Luís Flávio pode me corrigir se eu estiver errada, mas 
teve uma mudança na jurisprudência do CARF no último, desde 2016, 
na mudança de composição, que antes bastava que fosse oferecido o 
plano de saúde a todos os seus empregados e ainda que você tivesse 
alguma diferença entre, por exemplo, o presidente, a gente tem alguns 
casos assim, isso não seria base para glosa da despesa. Isso mudou 
agora. Eu vi um caso recente, acho que semana passada, em que 
apenas um empregado, na verdade, era um dos diretores, tinha um 
plano melhor, e toda a despesa foi glosada porque teriam sido criadas 
classes de planos dentro da empresa. E esse ato declaratório, ele, eu 
acho que ele mais confunde do que traz qualquer solução, porque ele 
diz assim: “Constituem despesas dedutíveis da receita decorrente do 
exercício de atividade de cunho não assalariado, inclusive aquela 
desempenhada por titulares de serviços notariais e de registro, a 
alimentação e o plano de saúde fornecidos indistintamente pelo 
empregador a todos os seus empregados”. Mas essa já era a discussão, 
porque se ele foi oferecido, eu tenho que oferecer o mesmo, ou posso 
oferecer plano de saúde e a gente pode criar... cada pessoa na empresa 
pode ter uma classe diferente de plano. Então, a minha questão é essa, 
se alguém já tem algum comentário, se isso mais ajuda do que 
atrapalha ou se não interfere. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Alguém quer comentar? Eu 
posso falar de cabeça aqui, sem ter estudado o tema, me parece que 
essa já é a redação, essa redação adotada pelo ato declaratório é a 
redação da própria lei. A própria lei já dizia que o plano tem que ser 
oferecido indistintamente a todos os funcionários. E, aí, há um 
entendimento antigo, hein, esse negócio... isso não é recente. É um 
entendimento antigo que era da Receita, e, se eu não me engano, da 
jurisprudência. Quer dizer, que era da jurisprudência também, mas eu 
não sei aonde nasceu, se nasceu na Receita ou se nasceu na 
jurisprudência. Mas o fato é que sempre se entendeu que essas 
distinções por categoria eram perfeitamente admissíveis, desde que 
todos os funcionários recebessem indistintamente um plano de saúde e, 
não necessariamente, o mesmo plano de saúde. E eu acho que esse ato 
declaratório vem confirmar isso daí, aparentemente, pelo que eu estou 
entendendo. Ele não está mudando nada. O que está mudando, pelo 
que eu entendi da sua exposição, é a jurisprudência do CARF, que 
agora está interpretando isso indistintamente como sendo o mesmo. O 



que é uma interpretação no mínimo questionável, não é? Para não dizer 
errada. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, só para… esse ato declaratório, 
ele é aplicado às empresas em geral ou só para essas pessoas físicas 
que tem o direito de... como um exemplo citado aí, os notários, que são 
tributados como pessoas físicas e têm o livro caixa, não é? Parece que 
só é… está sendo destinatário é isso, é essas pessoas, né? 

Sr. Luís Flávio Neto: Inclusive, né? Inclusive aquela desempenhada. 
Não apenas. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. Mas tem outro, tem advogados, 
tem… 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas, na verdade, eu vou falar 
de cabeça aqui novamente. A lei, ela está no capítulo do RIR, ela está no 
capítulo da apuração do lucro real. 

Sra. Bárbara: Na Lei 9. 249. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: É a 9.249, ela se aplica para as 
pessoas jurídicas. Eu acho que o ato declaratório, ele está estendendo 
esse regime para essas pessoas físicas que recebem receitas decorrentes 
do exercício de atividade não assalariado. Quer dizer, há uma extensão 
daquele conceito, daquele entendimento das pessoas jurídicas para esse 
tipo de pessoa física. Então, essa seria a novidade. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É um benefício, viu? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: É, seria a novidade do ato 
declaratório, mas não está mudando fundamentalmente nada com 
relação...O que está correto. Se depreende da legislação que esse tipo de 
despesa é uma despesa necessária à atividade do notário. Então, o que 
é que o ato declaratório está fazendo? Ele está transportando da pessoa 
jurídica, aquele entendimento consolidado da jurisprudência e da 
Receita, da pessoa jurídica transportando para esse tipo de atividade da 
pessoa física, nada além disso, mas ele não está mudando o 
entendimento no sentido de que tem que ser o mesmo plano de saúde 
para todos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fala inclusive da alimentação, não é? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois é. Então, eu acho que 
permanece o entendimento que é consolidado na jurisprudência. Agora 
eu não sabia dessa... dessa suposta mudança de entendimento do 
CARF sobre o tema. A não ser que o Luís Flávio queira acrescentar 
aqui, trazer a notícia mais fresca do que está acontecendo. Luís Flávio, 
por favor. 



Sr. Luís Flávio Neto: Olha, de memória, eu não me lembro de ter 
analisado essa questão específica na Câmara Superior. Talvez os 
julgamentos que você está fazendo referência são apenas ordinárias, 
provavelmente. 

Sra. Fabiana Carsoni: Previdenciária. 

Sr. Luís Flávio Neto: Previdenciário especificamente. Eu tenho mais 
conhecimento da primeira Sessão, então, se for um julgamento da 
Câmara Superior do... previdenciário? 

Sra. Fabiana Carsoni: É da terceira turma. 

Sr. Luís Flávio Neto: Ah, sim. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas, então, não foi discutida a 
dedutibilidade da despesa? 

Sra. Fabiana Carsoni: Então, eu não tenho conhecimento de decisão 
na primeira turma analisando dedutibilidade, mas com certeza teve 
decisão da terceira turma da Câmara Superior analisando a incidência 
da contribuição previdenciária. Porque tem uma norma, na Lei 8.212, 
que diz que quando eu ofereço plano de saúde a todos os empregados, 
eu só não me recordo se a lei usa o termo indistintamente. A lei do 
imposto de renda usa, eu só não me recordo como está na Lei 8.212. 
Mas existe a mesmíssima discussão para contribuição previdenciária e 
aí, a terceira turma, num posicionamento recente, afirmou que eu 
tenho que conferir o mesmo plano a todos os funcionários. E é 
interessante que a Câmara Superior, ela mudou o seu próprio 
posicionamento, a terceira turma. Porque já havia decisão da terceira 
turma anteriormente, dizendo que bastava que o plano fosse oferecido a 
todos, ainda que eu instituísse diferenciação conforme a posição 
funcionária. A 8.212 é o art. 28, § 9º, agora... 

Orador Não Identificado: É a letra ‘Q’ de queijo, 28. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Você pode ler, Fabiana, por 
favor? 

Sra. Fabiana Carsoni: “O valor relativo à assistência prestada por 
serviço médico odontológico próprio da empresa ou por ela conveniado, 
inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos 
ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outros similares, desde que 
a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da 
empresa”. A redação é diferente porque não tem a palavra 
indistintamente, não é? Que pode causar... essa palavra é a que está na 
legislação do imposto de renda. Essa palavra pode causar uma 
dificuldade de dizer: não, se é indistintamente, é que eu tenho que dar a 
todos o mesmo plano. Mas na legislação previdenciária não tem esse 



termo, eu só preciso dar para todos os empregados e, mesmo assim, a 
terceira turma está afirmando que eu tenho que dar o mesmo plano a 
todos os funcionários, sob pena de isso configurar salário e eu ter que 
tributar pela contribuição previdenciária. Eu queria mencionar aqui um 
dispositivo que eu acho que nessa briga, tanto pela não tributação da 
contribuição previdenciária como pela dedutibilidade, os contribuintes 
têm que usar, que é o art. 58 do Decreto-Lei nº 1.598. Ele trata de um 
outro tema que é participação nos lucros da pessoa jurídica, mas ele 
tem uma redação bastante interessante, que fala o seguinte: “As 
participações nos lucros da pessoa jurídica atribuídas a empregados, 
segundo as normas gerais aplicadas, sem discriminações, - daí é o 
indistintamente, - a todos que se encontrem na mesma situação”. Então, 
ele fala: “São dedutíveis as participações nos lucros atribuídas, sem 
discriminações, a todos que se encontram na mesma situação”. É um 
reconhecimento legal de que eu posso ter categorias distintas de 
funcionários dentro da empresa e é comum, é normal, não tem 
nenhuma ilegalidade ou irrazoabilidade em atribuir um plano diferente 
para pessoas que ocupem posições distintas, não é? Eu acho que esse 
dispositivo, embora trate de PLR, ele deve ser usado nessas discussões 
gerais sobre o tema. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, Bárbara. Acho que 
discutimos bastante esse tema, ainda temos dez minutos até o final da 
nossa Mesa de hoje. Eu pergunto se alguém tem como um outro tema 
para trazer. Valdirene. Mais algum outro tema para a discussão? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Não, só completando. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Uma outra questão prática em relação 
a esse problema aqui colocado é que também há empresas que têm 
estabelecimentos no Brasil inteiro, a questão da cobertura. Às vezes é 
impossível você fornecer um mesmo plano pelo tipo de hospital, pelo 
nível, que não é igual em todas as regiões do país. E eu acho que esse 
tipo de distinção, que desce nesse nível de detalhes, cabe à ANS, sei lá, 
porque é impossível você adequar. Se você olhar friamente a posição 
adotada pelo CARF e se a fiscalização pegar nessa linha, que foi objeto 
de uma fiscalização, é praticamente... o benefício, ele é, para algumas 
situações de empresas que têm estabelecimento [ininteligível], 
impossível. Então, porque existem a cobertura, a possibilidade daquela 
região ter aquele tipo de hospital, a aquele nível e tudo mais. É mais um 
aspecto prático da aplicação do entendimento para a situação. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. Eu pergunto se 
nesses minutos finais nós temos algum outro tema. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor João. 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Primeiramente, eu gostaria que todo 
mundo anotasse na sua agenda, na quinta-feira, dia 4, aqui, nós 
teremos a retirada desse papel que, lógico, nós vamos substituir por um 
paninho bonitinho, né?  

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vocês devem imaginar o que é que está 
aí. Na verdade, é a nossa homenagem ao professor Alcides. O livro já 
está pronto, já está aqui, vai ser distribuído para todo mundo. E nós 
faremos a retirada do tecido de cobertura dessa placa que está aí, certo? 
Então, agora anotem na agenda, que vai ser 10h15 com a família do 
professor Alcides e tudo mais, tá? Vai ser uma cerimônia simples, mas 
uma homenagem que nós vamos emprestar ao professor Alcides. Saiu 
hoje e a Valdirene, que é a musa do jornal Valor Econômico, sua foto da 
semana passada está muito...  

[risos] 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Ai, gente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, que São Paulo publica o ato que 
cobra o ITCMD sobre a repatriação inclusive daquela lei anterior. E 
logicamente, da lei atual. E é a Portaria CAT nº 9, e, logicamente, aqui 
só está falando em ITCMD. Poucas empresas, parece que pessoas 
jurídicas, aderiram, mas de qualquer maneira pessoas jurídicas que 
aderiram, se elas estão sujeitas ao ICMS, daqui a pouquinho sai um 
outro ato também nesse mesmo sentido, vai sair da prefeitura também 
no mesmo sentido. Por quê? A repatriação propriamente dita, eu até já 
comentei, aqui para São Paulo e para o estado do Rio de Janeiro, por 
uma razão que todo mundo conhece, que é feita pela maioria da 
Câmara dos Deputados e Senadores, que mais pertencem à região Norte 
e Nordeste, você imagine o que estado do Amapá recebeu praticamente 
1/3 da repatriação de São Paulo, que recebeu 31 milhões, quer dizer, 
tanto que não estão fazendo nenhum esforço maior para se a multa ou 
não, que é aquele critério de participação de estado mais rico que 
recebe menos, o estado pobre, ciente da... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas a minha dúvida é em que 
situação que se aplica o ITCMD? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eles estão dizendo assim: quando você 
era o titular e quem recebeu agora é o herdeiro, então, houve no 
exterior uma transferência e há até julgamentos, né, precisa verificar 
isso, há julgamentos aqui realmente, quando a herança é feita no 
exterior, se o bem está no exterior, se há mesmo a incidência do ITCMD 
aqui, não é? E isso já tem discussão sobre esse assunto. Então, vamos 



ver, ler com cuidado essa CAT, porque embora ela tenha, vai depender 
de uma declaração do contribuinte, porque a Receita Federal está pela 
lei proibida de repassar. Embora o Código Tributário diga que deve 
haver essa transmissão de informações entre os entes federados. Mas 
como muitas vezes acontece, o interesse de cada um prevalece, não há. 
Mas nesse momento, vai depender de uma declaração espontânea. Vai 
haver fiscalização? Pode até haver. Então, até recomendo: olha, faça a 
declaração porque a multa é de 20%, porque se não fizer vai ser de 
100%. Então, são mais aí 4% que está na cabeça dos que fizeram a 
repatriação e os que estão fazendo agora pela nova legislação. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas o estado de São Paulo, 
pelo menos, ele tem recebido essa informação das doações, não é? Que 
constam na declaração do imposto de renda de pessoas físicas, há um 
convênio de troca de informações entre a União e o estado de São Paulo, 
pelo menos. Resta saber se essa doação vai poder ser informada por 
meio desse convênio, porque, talvez, na legislação da repatriação exista 
essa vedação de fornecimento desse tipo de informação. Agora o que a 
gente não sabe, eu pelo menos não sei, se o estado de São Paulo recebe 
a cópia integral da declaração de imposto de renda pessoa física de 
todos os contribuintes, aí é só identificar se há doação ou não, ou se é 
só o que consta naquele item de doações e transferências patrimoniais, 
ou ali, possivelmente, vai entrar tudo, vai entrar repatriação e vai entrar 
outro tipo de doação. O fato é que a gente não sabe, né? Se vai haver 
essa transferência desse fornecimento de informação para o estado de 
São Paulo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, porque, realmente, quando os 
contribuintes que estão fazendo a declaração agora de 2016 e que 
fizeram a repatriação, vai depender de como eles vão dar esse 
tratamento. Se houve herança, ele vai, na verdade, como ele está sendo 
tributado, ele não vai considerar isso como herança. É um rendimento 
tributável que vai estar em outro local. Então, não vai aparecer essa 
questão de doação e nem de herança, porque é uma coisa que foi 
regularizada fora desses parâmetros. Porque se fosse doação estaria 
isenta de imposto de renda, não precisaria pagar. E, na verdade, não se 
considerou isso. Houve essa repatriação, essa devolução, não importa o 
que foi feito, se foi de pai para filho, e se pagou o tributo. Então, não é 
doação. E não é "herança", porque é uma outra... é um sui generis da 
coisa, né? Então vai entrar... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Se eu não me engano, eu vou 
pedir para a Fabiana me corrigir se eu estiver errado, se eu não me 
engano esses valores declarados, eles aparecem na declaração, 
simplesmente nas duas colunas: do ano anterior e ano atual, sem que 
seja lançada a contrapartida. Então, a contrapartida não aparece em 
lugar nenhum. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aham. 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Então, realmente não dá para 
identificar a origem. 

Sra. Fabiana Carsoni: Eu acho que já existe um intercâmbio de 
informação entre os físicos, não é? Federal, estadual, municipal. Então, 
o que vai acontecer agora, me parece, para dar efetividade a essa 
portaria CAT e outras normas, é a fiscalização estadual, ela analisar o 
conteúdo da CAT, da declaração de imposto de renda. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso está proibido. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas veja, isso não pode. E o 
outro problema é o seguinte: eu, se eu entrei no programa, eu coloquei 
na minha declaração ano atual, ano anterior, e eu não identifiquei a 
origem, eu não disse a que título eu recebi, nem se foi herança, nem se 
fui eu que recebi ou não. Então, a natureza desse rendimento, a origem 
dele, não é identificada na declaração. Só é identificado no formulário 
para a repatriação, mas na declaração de imposto de renda pessoa 
física. 

Sra. Fabiana Carsoni: Ah, é, que quando vocês dizem não pode, é 
porque tinha uma vedação específica na lei de repatriação, né? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Na lei, exatamente. 

Sra. Fabiana Carsoni: Exato. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Não pode ser usado. 

Sra. Fabiana Carsoni: Tinha mesmo. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Então, eu posso ter eu 
recebido e não ser doação. Fui eu mesmo que auferi aquele rendimento 
e eu mesmo que omiti. 

Sra. Fabiana Carsoni: Sim, sim. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E mesmo que for doação, também é a 
mesma coisa. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois é. 

Sra. Fabiana Carsoni: Mas, então, talvez, a informação que está na 
declaração de imposto de renda, o Fisco estadual pode ter acesso? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não. A gente não sabe. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ele tem acesso... 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: A extensão. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Mas a vedação existe. 

Sr. Luís Flávio Neto: Quando tiver doação, eles... 

Sra. Fabiana Carsoni: Não, não. Mas a vedação existe na lei de 
repatriação, certo? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Você não pode usar os dados do 
DERCAT para... 

Sra. Fabiana Carsoni: Da DERCAT, e o que eu declarei na minha 
declaração do imposto de renda? Que eu transportei para a minha 
declaração de imposto de renda uma informação que estava na 
DERCAT. Então, aquela informação não está aberta na declaração de 
imposto de renda. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Certo. 

Sra. Fabiana Carsoni: Só tem a descrição do bem, não a origem do 
bem. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Exatamente. 

Sra. Fabiana Carsoni: Eu não posso usar, eu Fisco Estadual, não 
posso usar essa informação, eu recebo essa informação? Porque tem 
que ter algum intercâmbio de informação, tem. Tanto que várias 
doações que os contribuintes declaram e não pagam Itcmd, essa 
informação chega no Fisco estadual por conta das declarações 
constantes em declaração de imposto de renda. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas foi um convênio específico para 
doações. 

Sra. Fabiana Carsoni: Ah, foi um convênio? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Exatamente. 

Sra. Fabiana Carsoni: Então, não dá. Então, não dá. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vai ter que firmar um outro convênio 
para informar. É vedado. 

Sra. Fabiana Carsoni: É, mas aí, o problema é que esse convênio está 
vedado pela lei. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bem, senhores, eu verifico que 
são 10 horas pontualmente e nós tradicionalmente encerramos às 10 



horas os nossos debates. Então, eu agradeço a presença de todos, 
especialmente aqueles que colaboraram trazendo assuntos 
interessantes para a nossa discussão e convido a todos para a nossa 
próxima Mesa, na semana que vem. Muito obrigado. 

Revisado por C.P. 


