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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Queria comunicar a 
recepção do volume nº 12 do caderno, dos cadernos, ou do “Cadernos de 
Finanças Públicas da Esaf”  e passei os olhos rapidamente aqui, vi vários 
artigos, bastante interessante. É interessante, quem puder dar uma 
fuçada aí na biblioteca, a maior parte dos autores são membros de órgãos 
públicos, então uma visão bastante interessante. Com artigos muito 
importantes: tipo: “Dinâmica Fronteiriça no Arco Norte Brasileiro Nos 
Contextos Das Áreas de Livre Comércio”, “Regime De Tributação 
Unificada”, “Responsabilidade dos Gestores em Sociedades Empresárias”; 
tem coisa muito interessante aqui: “Planejamento tributário”; “Políticas 
Keynesianas Anticíclicas no Brasil - Estabilização Do Desenvolvimento 
Econômico”. Não se esqueçam que são finanças públicas, os objetos desta 
matéria aí. Eu queria também ressaltar aqui que no sábado, nós vamos ter 
o encerramento do primeiro módulo do nosso curso de atualização em 
direito tributário. Este ano nós fizemos uma, um encerramento diferente, 
nós sempre procuramos fazer um encerramento convidamos três 
expoentes para três miniconferências. E este ano nós optamos por 
convidar um expoente e fazemos uma mesa de debates com essa pessoa a 
seguir. E foi convidado o professor Hugo de Brito Machado, que virá 
amanhã, que estará aqui para a aula de sexta-feira, desculpa, de sábado, 
que começa às 8h45. O professor Hugo quis falar sobre conceitos, 
entendendo que os conceitos estão sendo mal tratados pela jurisprudência 
e pela prática do direito tributário, com o que eu concordo inteiramente, 
não sei bem o que ele vai falar, mas concordo com o pressuposto, né? E 
com relação à mesa de debates, eu infelizmente eu não, eu acho que 
esqueci em algum lugar, mas o Luís Flávio, que está organizando, como 
sabem, tudo isto fez uma temática muito interessante sobre o assunto, 
aliás, ele ouviu os alunos e filtrou cinco ou seis temas muito interessantes 
para o debate com o professor Hugo. Então eu convido a todos que 
puderem estar presentes, 8h45 até meio dia, horário IBDT, portanto, 
horário certo. Convido a todos que queiram estar presente para prestigiar 



principalmente, o professor Hugo, e participar da mesa de debates. 
Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, o curso de atualização que vem 
crescendo a cada ano em interesse dos alunos, e também interesse dos 
professores e qualidade do curso, nesse ano se mostrando renovado e 
vigorado, e a vinda do professor Hugo é uma demonstração de que ele tem 
um respeito muito grande pelo IBDT, tem um respeito muito grande pelo o 
que está sendo feito, e vem falar de um tema que nunca acaba, né? E que 
ele é um dos grandes defensores da jurisprudência dos conceitos no Brasil, 
então não é uma voz que pode ser desprezada, principalmente no 
momento em que as pessoas buscam várias outras alternativas no direito 
tributário, mas se esquecem que existe um Código Tributário Nacional, 
existe uma legislação tributária, existem conceitos de direito tributário que 
eles não podem simplesmente serem jogados ao lixo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois eu também tenho me 
preocupado muito com isso, acho que, às vezes, até em passant eu 
manifesto isso, eu acho que nós precisamos ser fiéis a certos, vamos 
chamar aqui de conceitos, né, a certos conceitos porque eles é que 
orientam e dão coerência às afirmações das pessoas, especialmente em 
matéria científica, né? E por fim da minha parte aqui no pequeno 
expediente, eu queria registrar a grande alegria que eu pessoalmente tive, 
mas eu sei também do Schoueri, que hoje está ausente porque é 
participante de um evento no Esaf, desculpe, na FISCOSoft, mas Schoueri 
e Quiroga também sentiram uma grande alegria pela recepção que nós 
tivemos em Recife a semana passada, faço questão da registrar isto. O Eric 
Castro e Silva, o nosso associado e doutorando, orientado pelo Quiroga, 
doutorando aqui na USP, ele fez questão de organizar um evento lá em 
Recife. Eu confesso que está um pouco receoso porque nós não tínhamos 
nenhuma participação na organização do evento, e eu acho que o nome do 
IBDT tem que ser preservado acima de tudo, embora a pessoa do Eric, não 
nos causasse nenhuma dúvida, não é, quanto à sua intenção, mas é uma 
preocupação de que a coisa não pudesse andar nos padrões que nós 
gostamos, nós aqui do IBDT.  Ao contrário, foi magnífico, nós tivemos uma 
recepção de altíssimo nível. Na véspera do evento, nós tivemos um 
lançamento do professor Edilson Pereira Nobre Júnior, que é 
desembargador Federal, e o lançamento da última edição do livro do 
Schoueri, O Direito Tributário, houve uma presença muito grande de 
pessoas expressivas do mundo jurídico de Recife, foi até uma oportunidade 
de conhecer por dentro o prédio da faculdade, que é um prédio histórico, 
né, de 1911. E no dia seguinte a surpresa foi muito grande porque o Eric 
conseguiu...  A Dra. Virgínia também, que é sócia dele, conseguiram 
organizar o evento com a presença de 260 pessoas, que é bastante 
significativo, né? E a organização do evento, na parte científica também foi 
muito boa, essa que era a grande preocupação. Participaram, além do 
Edilson Nobre, o Dr. Luiz Alberto Gurgel, que também é desembargador 



Federal e professor, e a Dra. Tereza Cristina Tarragô que é professora e 
procuradora da Fazenda Nacional, lá na 5ª Região. E, enfim, todas as 
palestras foram muito boas, o Schoueri falou sobre conceitos e tipos, criou 
uma revolução sobre o assunto, acabou concluindo que, na verdade, então 
as coisas têm jeito de, não são conceitos de, nem tipo de, mas têm o jeitão 
de, como ele brincou, e até foi interessante, porque depois, nós podemos 
continuar nos outros debates usando o ‘jeitão’ para uma série de coisas. E 
o Quiroga falou muito bem sobre conceito de Receita, de forma que foi um 
evento muito bom. Eu faço questão de registrar isso para dizer que nós do 
Instituto ficamos devedores, assim, de um grande agradecimento ao Dr. 
Eric Castro e Silva e a Dra. Virgínia, que são sócios lá no escritório. Até 
porque o escritório custeou todas as despesas do evento. E para vocês 
terem uma ideia, quanto à, até onde eles foram o material distribuído era 
uma capinha como esta, com esta qualidade, dentro um bloquinho com o 
nome do Instituto, não é, um chamado para fazer a inscrição com o 
associado do Instituto, e assim foi a parte material e na parte social e na 
parte científica. Foi um evento muito grande, eu aqui de público, portanto, 
agradeço novamente ao nosso associado Eric Castro e Silva. Eu ia 
deixando de fazer uma comunicação triste, eu acho que devemos 
mencionar aqui, embora não tivesse ligação direta conosco, o falecimento 
essa semana do Dr. Agostinho Inácio Rodrigues. Eu não sei se o nome é 
conhecido de vocês, mas vocês certamente leram muita coisa escrita pelo 
Agostinho. O Agostinho era aquele, aquela pessoa presente, mas não 
visível na IOB. Ao longo de todos os anos que a IOB foi administrada pelo 
Fugimi Yamashita, o Agostinho era, especialmente na área de Imposto de 
Renda, mas também em outros tributos, ele era a pessoa que tinha a 
orientação, se pudermos dizer, científica. E escrevia muito, muitas das 
coisas que nós lemos, sem saber, porque não era assinado, muitas dessas 
coisas foram escritas pelo Agostinho. O Agostinho ultimamente era sócio 
no escritório do nosso associado aqui, conselheiro? O Douglas Yamashita 
de forma que eu, que o conheci pessoalmente lamento muito, e em nome 
do instituto também nós nos reunimos à dor da família. Uma comunicação 
a mais? Pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Uma matéria aqui me diz respeito. Foi 
assinado, publicado no Diário Oficial do Estado, dia 14, a decisão 
normativa do número um, 2013, e até para a minha surpresa era uma 
coisa que sempre estava incomodando as empresas de São Paulo que 
davam saídas de materiais ou produtos para outros estados e que tinham 
uma burocracia enorme de saber se a empresa lá tinha praticado num ano 
uma circulação de mercadorias, uma construtora. Se ela durante um ano 
não tivesse praticado nenhuma circulação de mercadoria, a saída daqui 
sairia com a alíquota cheia porque é destinado a uma prestação de serviço, 
então a alíquota, embora dessem alguns problemas nos Estados que eles 
queriam a diferença. Mas essa decisão normativa veio pelo menos 
disciplinar de uma forma medida limitada, mas pelo menos tranquila. É 



exatamente o problema sério que tem as gráficas, não é? Porque as 
gráficas compram materiais em outros estados e elas podem produzir 
tanto impressos sujeito ao ISS como materiais sujeitos ao ICMS como 
livros fiscais, livros contábeis, não livros editados, livros de escrituração. E 
estranhamente, embora, ela não mencione a questão dos materiais 
adquiridos pelo contribuinte para uso e consumo sempre se entendeu que 
a aplicação no serviço seria o término do processo de circulação, portanto 
seria uso e consumo. E ela diz, dá duas hipóteses, né, a primeira hipótese 
quando a mercadoria é recebida para ser utilizada em atividade não sujeita 
ao imposto Estadual gráfica, né? Quer dizer, serviços: “A empresa poderá 
tomar o crédito, não, atividade destinada, a mercadoria recebida para 
atividade, em atividade não sujeita ao imposto estadual, mas que acabou 
destinada à atividade sujeito ao ICMS”. Acontece, né, você comprou papel 
para fazer impresso personalizado, e acaba usando para um produto 
industrializado. “A empresa poderá tomar o crédito correspondente a essa 
entrada observada às regras pertinentes à hipótese até o limite referente à 
aplicação da alíquota interestadual”. Bom, até aí tudo bem, então, ele 
aceita a alíquota cheia, não quer a diferença de alíquota, porque ela aceita 
alíquota cheia e se transfere para a produção, permite-se o crédito da 
alíquota estadual e a diferença que foi paga fica para o outro estado, não 
fica para São Paulo. Já é uma coisa interessante. A segunda hipótese é 
quando a mercadoria é recebida para autorização em atividade pertinente 
ao ICMS, e que veio com a alíquota interestadual. Então eles dizem: “nesse 
caso a mercadoria acabou sendo destinada à atividade não sujeita a esse 
Imposto Estadual. A empresa deverá estornar o crédito eventualmente 
tomado quando da respectiva entrada”. Então veio com a alíquota 
interestadual, ela se creditou, deu destino diferente, é para estornar, sem o 
recolhimento do diferencial de alíquota, essa que me chamou a atenção, 
porque você pode dar destino a um serviço ou pode não ser autoconsumo. 
E nesse autoconsumo também não precisa de recolher diferença de 
alíquota. Olha, são quantos anos, né, eu digo 45 anos e ainda tem uma 
coisa que, não é? É chato, porque você pode ter, e está dito claramente, 
sem recolhimento do diferencial de alíquota. É interessante, pelo menos 
põe uma definição no Fisco que tem efeito para todos os fiscais, que o mês 
passado eu acabei de receber um pedido exatamente para esse PEP aí, a 
empresa ficou na dúvida se defendia ou aderia ao PEP, né? Porque a 
redução era grande, ele acabou aderindo porque também foi no dia 31 de 
agosto, não sabia se ia ou não ser prorrogado, e era exatamente esse 
problema, do fiscal exigia nas notas que vieram com 12%, porque ele ia 
aplicar, poderia aplicar em produtos sujeitos a ICMS, o diferencial da 
alíquota daquilo que ele aplicou no produto sujeito a ISS. Comunicado 
interessante do Estado de São Paulo que... Agora, eu não sei se ele vai ser 
atendido por outros estados, né, que não vão levar talvez isso em conta, 
mas para o Estado de São Paulo pelo menos ficou resolvido isso aí. Foi 
muito legal. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mais algum assunto? Oscar 
Osório está presente? Vocês estão vendo a pauta em branco? Culpa social. 
Todos nós deixamos de alimentar a pauta. É sempre uma necessidade que 
todos enviem com a devida antecedência. O Oscar enviou no fim da tarde 
de ontem, 7h da noite chegou aqui, só foi percebido agora cedo, eu 
acredito que o tema seja um tema que possa e deva ficar para a próxima 
reunião, mas eu gostaria que você expusesse do que se trata, o que você já 
tem para nos trazer para até a gente se preparar para a próxima semana. 
Lembrando que a próxima é a última do semestre. Por favor. 

Sr. Oscar Osório: A minha exposição é breve, mas é assim, o tema que eu 
gostaria de trazer para a discussão se refere ao assunto relacionado à 
responsabilidade tributária de terceiros. Nem o CTN nem a lei do PAF, elas 
preveem procedimentos para que um responsável tributário tome 
consciência e possa se defender desse vinculo de responsabilidade. Aqui a 
hipótese mais frequente é do art. 1353 do CTN, apesar da doutrina e 
também a STF no RE 562276 do Paraná considerar que existe uma regra 
autônoma de atribuição de responsabilidade ao lado da regra que 
estabelece o fato gerador do tributo a ser discutido. Eu trouxe para a 
discussão a edição, em 2010, das portarias PGFN180 e RFB2284 de 2010, 
que estabeleceram uma série de procedimentos de responsabilização de 
terceiros garantidores de obrigações tributárias. A portaria da Receita ela 
prevê a necessidade de indicação de fundamentos de responsabilização de 
terceiros preocupando-se com questões probatórias e a necessidade de 
notificação desse responsável tributário para que apresentasse defesa que 
pode tanto versar sobre o vinculo de responsabilidade quanto ao próprio 
crédito tributário. Já essa portaria da PGFN, ela instituiu aquilo que se 
chama de Ato de Declaração de Responsabilidade Tributária. Basicamente, 
se estabelece que para que haja a inclusão de nome de terceiro de uma 
CDA é necessário um ato da própria Procuradoria ou então do Ministério 
do Trabalho ou da Receita que indique as hipóteses do art. 135 e que 
fundamente essa responsabilidade. As questões que eu coloquei para 
discussão são as seguintes: Essas portarias, elas poderiam influenciar 
lançamentos já realizados ou então débitos tributários já inscritos em 
dívida ativa com a exigência dessa declaração ou mesmo com a 
necessidade de abertura para esses responsáveis tributários poderem se 
defender administrativamente desses vínculos? O segundo ponto que eu 
também... Facilita. É o segundo ponto que eu também coloquei, se atende 
a legalidade, nessa portaria da Receita, uma série de hipóteses que vedam 
a apreciação das impugnações dos terceiros quando há suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário. Por exemplo, se há um parcelamento da 
obrigação principal, os julgadores estariam impedidos de analisar a 
impugnação de terceiro que verse somente sobre esse vínculo de 
responsabilidade. E o último ponto diz respeito à jurisprudência do STJ na 
questão da execução fiscal, inclusão de nome de terceiro em CDA. Aqui eu 
citei o REsp 1104900 do Espírito Santo, que estabeleceu o que seria o 



leading case  do STJ nesses casos de execução. Se a CDA, se na própria 
CDA constar o nome de terceiro, o STJ tem o entendimento consolidado de 
que cabe ao terceiro se defender no processo judicial, por meio de 
embargos, e provar que não está em uma das hipóteses do art. 135, o que 
acarreta um ônus grande na medida em que é necessário por embargos, 
né? A minha questão é: Essa portaria poderia influenciar de alguma forma 
essa jurisprudência do STJ? Porque no fim das contas a Procuradoria ela 
tomou para si o ônus de provar que o terceiro, ele efetivamente incorreu 
em uma das hipóteses do art. 135. São essas as questões. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado, Oscar, então e 
você estiver de acordo vamos deixar. Pode pedir. Não, fala aqui, faz favor. 

Sr. Alexandre: Alexandre. Se você pudesse esclarecer em que momento 
em que vai, é no ato do lançamento, do auto de infração, é no curso do 
processo administrativo ou é no momento da inscrição da dívida ativa? 
Como é que ficou regulamentado isso? 

Sr. Oscar Osório: Então, as portarias cada uma estabelece uma forma, 
né? No caso da portaria da Receita é no momento da autuação, caso o 
fiscal constatasse a existência de uma das hipóteses de 135, tá? Já no 
caso da portaria da PGFN isso pode ocorrer em três momentos: O principal 
é no momento da inscrição em dívida ativa, tá? Isso daí se condiciona essa 
inscrição em dívida ativa do nome do terceiro a essa declaração, mas 
também tem hipóteses que podem ocorrer antes do ajuizamento e 
posteriormente à emissão da CDA e, também, posteriormente ao 
ajuizamento da execução. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria ressaltar duas 
coisas, se está de acordo estão deixamos para a semana que vem. Você 
pode estar presente, tá? Algumas coisas importantes aqui, vocês 
perceberam que algumas das questões passam pelo lado mais processual 
do que substancial. Entretanto, essa matéria, na verdade, na verdade, ela 
é cunho essencial, substancial que diz respeito a crédito tributário e a 
responsabilidade pelo crédito tributário. Que está em pleno art. 146 da 
Constituição Federal. Por outro lado, essa questão passa por uma história, 
né, no processo administrativo federal em que de repente aparecia, tal 
como na execução fiscal aparecia o diretor, alguém qualquer que não tinha 
relação direta nenhuma com a obrigação tributária e o conselho de 
contribuintes na época discutiu muito se devia ou não devia apreciar a 
intervenção que esse terceiro fazia. E o conselho tinha dúvidas sobre se 
era legítima a intervenção desse terceiro no processo, em outras palavras, 
se ele era parte legítima para pleitear. E por outro lado, o direito de defesa 
e o risco de num prosseguimento judicial para cobrança que fosse alegado 
cerceamento do direito de defesa. Eu não quero entrar no detalhe, até 
porque não tenho de memória, eu acredito que essas portarias tenham um 
dado, tenha sido resultado desta fase e dado pelo menos alguma ordem, 



embora possa alguma coisa não ter ficado correta nessa, nesse 
disciplinamento. Mas, por outro lado também, em matéria importante, por 
isso que fica na pauta, porque todos nós aqui sabemos da situação 
dramática em que muitas pessoas se veem em execução fiscal. Eu digo 
dramática porque são pessoas que, às vezes, foram funcionários de 
empresas, pessoas aí que estão aposentadas, pessoas que não têm acesso 
nenhum aos elementos necessários para a defesa, pessoas que não tinham 
poder de decisão. E, pior do que tudo, sobre o ponto de vista agora 
processual, é que elas, contra elas não houve o regular processo para que 
fosse feita a inscrição da dívida sendo ela, estando ela no pólo passivo. E a 
presunção de certeza e liquidez da inscrição de dívida pública depende de 
um regular processo, que é uma matéria ainda não devidamente 
equacionada pela jurisprudência. De forma que eu acho que o assunto é 
altíssima importância, daí a razão pela qual a gente vai deixar para a 
semana que vem, para que todos nos preparemos melhor, e possamos 
quem sabe esgotá-lo, ou pelo menos encaminhá-lo. Não sei se o Luciano... 
Não sei, porque saiu Luciano aqui. É que eu estou querendo falar desde a 
questão dos expoentes no Luciano da Silva Marque(F ) que acabei não 
falando. Eu não sei se você com [ininteligível – 00:26:07] quer acrescentar 
alguma coisa preliminarmente, ou deixa para semana que vem... 

Orador Não Identificado [00:26:32]: Bom, havia muita, há ainda, mas há 
uma discussão grande na jurisprudência a posição do STJ nesse caso aí a 
meu sentido é para marcar uma posição de segurança, de partida do ônus 
da prova, né? Havendo o nome da pessoa na certidão, e esse nome, às 
vezes, é como o Dr. Ricardo colocou, às vezes, a pessoa nem constou 
inicialmente do processo administrativo tributário. Mas ao final ficando o 
nome dele na certidão, haveria uma... A certidão naquela presunção de, 
naquelas presunções que ela tem da própria legalidade dela, ela inverteria 
ou colocaria o ônus da prova para que a pessoa pudesse comprovar, quer 
dizer, o contribuinte é que teria que comprovar que não agiu com abuso de 
poder contra a lei, contra o estatuto, que é uma prova difícil, né, uma 
prova negativa ela é uma prova difícil. Mas parece que o STJ indicou nesse 
sentido para dar mais efetividade à execução, quer dizer, a ideia era para 
dar a segurança. Agora, para quem? Eu acho que... É, segurança para o 
outro. Exatamente. Mas a gente fica para a próxima. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. De qualquer forma esse 
assunto vai abrir a semana que vem, mas solicito a colaboração para a 
formação da pauta da última reunião. De forma que ou nós encerramos 
reunião ou nós... Trazemos agora de improviso assuntos. Eu queria, se 
ninguém tem nenhum assunto... Tem? Hiromi, por favor. O bolso dele é o 
bolso riquíssimo, riquíssimo. E sempre vem com cópia, hem? Sempre vem 
com cópia. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, essa decisão do Superior Tribunal Federal em 
repercussão geral, sobre incidência ou não de PIS/Cofins sobre ICMS, na 



sessão de ICMS. Aqui a relatora diz que não incide porque é imune, porque 
esse crédito se foi gerado de exportação faz parte da Receita de exportação 
e tem imunidade. Eu acho que aí, ministro do Supremo Tribunal Federal 
não tem obrigação de reconhecer contabilidade e nem os assessores não 
tem obrigação, né? Mas eu acho que foi um equívoco aqui muito grande 
porque no caso de cessão de ICMS para terceiro cheio de exportação ou 
não, não há Receita, simples mutação patrimonial, ele tira do crédito 
financeiro, ele tem crédito de tributo, ICMS, e recebe dinheiro. É 
transmutação patrimonial. Agora, da forma que a relatora do Supremo 
entendeu, é imune porque esse crédito de ICMS faz parte da Receita de 
exportação, então, em caso contrário, se esse crédito não decorreu de 
exportação ele vai ter incidência de PIS/Cofins? Está dizendo que tem, 
né?Porque se não decorreu, esse crédito não decorreu de exportação. Mas 
se não tem Receita como é que vai ter incidência? No Carf também foi 
bastante dividido. O ministro do Supremo Tribunal vem do exterior não 
tem obrigação de conhecer contabilidade, mas eu acho que os conselheiros 
do Carf tem a obrigação. Porque só julga essa matéria. Agora, quantos 
acórdãos do Carf diz que tem PIS/Cofins sobre a sessão de crédito de 
ICMS? Mas se não tem Receita, como é que vai ter incidência? É uma 
mutação patrimonial. Se na cessão de crédito de ICMS tivesse PIS/Cofins, 
uma empresa que tem mútuo de dinheiro, se isso vai ceder, ele vai ter 
PIS/Cofins, se tem crédito de duplicata, se faz cessão tem incidência de 
PIS/Cofins eu acho que a situação é igual. Então eu acho que aí a relatora 
eu acho que se equivocou, sabe? Porque aí não é questão de imunidade, é 
questão que não tem Receita, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria... Bruno, você quer 
falar? Você está fazendo uns movimentos aí. Mas depois eu passo a 
palavra. Ele está com uns movimentos assim... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É que ele não está vendo a gente aqui, tem 
que mudar para cá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria para registro, trata-
se do recurso extraordinário 606107 do Rio Grande do Sul. Julgado agora, 
22 de maio, não tem nem um mês ainda. Evidentemente, que esse acórdão 
tem grande repercussão, não apenas porque é de repercussão geral, mas 
porque ele enfrenta uma matéria polêmica. Doutrinariamente existe a 
punção que o Hiromi acabou de expor, não há Receita, e existe uma 
decorrente a qual eu me referi que entende que há Receita. Então, mas 
isso não vem muito ao caso no momento já que nós estamos discutindo a 
questão do, estamos trazendo à baila a questão do RE. Realmente o Carf 
está se inclinando para entender que não há Receita tributável. Na 
verdade, as discussões nem sempre envolve cessão de crédito de ICMS na 
exportação, muitas vezes está se discutindo outros créditos acumulados 
que são cedidos, então aí o problema do art. 149, § 4º, não é? Não, § 2º, 
inciso I, não se apresentaria. Eu queria dizer também o seguinte, não 



consegui ainda o inteiro teor desse acórdão que é muito importante, esse 
assunto, eu acho que vai voltar para a pauta quando o acórdão estiver 
disponível. Mas pelo informativo 707 do Supremo, há algumas coisas 
importantíssimas aqui. Importantíssimas. Primeiro lugar: O Supremo disse 
que o conceito contábil de Receita não corresponde ao conceito jurídico de 
Receita. Conceito contábil é uma coisa e o conceito condicional jurídico é 
outra, diferente. E nós temos aí na prática uma série de, embora 99, 99% 
das situações que a Receita é para a contabilidade é Receita para o direito, 
nós temos algumas situações em que há uma divergência. E as definições 
conceituais que constavam dos antigos princípios gerais de contabilidade, 
hoje do CPC algumas vezes fala algumas coisas que não bate com o direito. 
Mas importante de qualquer forma, o Supremo disse que o conceito 
contábil não é igual ao conceito condicional. Admitiu implicitamente a 
existência de um conceito condicional que foi a matéria que o Schoueri até 
debateu longamente lá em Recife. Segunda coisa importante que o, pelo 
menos pelo informativo se depreende, que recuperações de custo não são 
Receitas, essa é uma matéria que também no Carf está sendo discutida 
com relação a muitas outras questões, não apenas transferência de 
crédito. E o Conselho discute se recuperação de custo é ou não é Receita. 
E de forma que, além do mérito da questão, o Supremo analisou outros 
aspectos que são muito importantes. Eu estou com uma expectativa muito 
grande de que, desta vez, o Supremo em plenário tenha adentrado sem 
aquela preocupação do antigo Cofins, a diferença entre faturamento e 
Receita tenha adentrado naquilo que a gente tenha chamado de 
propriedades intrínsecas das Receitas, não é? Porque as Receitas não tem 
definição legal, você identifica a Receita através de propriedades que as 
Receitas têm. Bom, o que é Receita? Voltei para trás. Mas eu sei que 
Receita, o preço de venda de uma mercadoria é Receita. Eu sei que juros é 
uma Receita. Então, o método é procurar identificar as propriedades 
daqueles ingressos, daqueles movimentos financeiros que universalmente, 
até, às vezes, intuitivamente são aceitos como Receita. Então, a partir da 
identificação dessas, você consegue formar um conceito. E como disse o 
(...), agora vejam como foi bom o nosso encontro lá em Recife, a palestra do 
Quiroga sobre esse assunto, ele disse que quanto mais propriedades mais 
será a segurança, maior será a segurança de que nós detectamos o 
conceito certo. Eu estou com uma esperança, portanto, a partir de 
algumas coisas que li aqui nesse informativo de que a gente vai ter um 
norte, uma orientação. É claro, como ressaltou o Hiromi, que a imunidade 
das contribuições, em geral, sobre as Receitas de exportação foi muito 
forte aqui no caso, e é claro também, conforme ele explicou que o produto 
da cessão dos créditos de ICMS decorrentes de exportação não são 
Receitas de exportação. Isso também não é nem para a contabilidade, nem 
para o direito, mas a Constituição não se refere à Receita de exportação, a 
imunidade é para as Receitas decorrentes de exportação. E nesse ponto o 
Supremo está sendo coerente com ele próprio, porque há pouco tempo 
atrás, muito pouco tempo atrás, ele também decidiu, nós comentamos, 



discutimos aqui que a variação cambial das Receitas de exportação 
estavam abrangidas por essa imunidade, porque são Receitas, embora 
para nós tributaristas, para a contabilidade, para o imposto de renda seja 
uma Receita financeira, é uma Receita financeira, decorrente de 
exportação. De forma que além do mérito da questão, espero que nós 
possamos encontrar no voto da ministra Rosa Weber outros pontos 
importantes. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso falar... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Fernando pediu a palavra. 
Depois você pediu? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O número é o 606107, do Rio Grande do 
Sul. Bom, eu queria só intervir nessa questão que o Ricardo colocou muito 
bem, que o Supremo considerou a existência de um conceito contábil e um 
conceito jurídico absolutamente distinto de Receita. E dentro da doutrina 
do Ricardo e do entendimento de boa parte da doutrina, se buscar as 
propriedades intrínsecas da Receita como o mérito da aproximação do 
conceito de renda ou de Receita é sempre bom lembrar que o Supremo 
está vendo na Constituição algo que a Constituição não expressa, e por 
algumas vezes nos últimos julgamentos do Supremo ele insiste num 
conceito constitucional de renda, um conceito constitucional de Receita e 
desta forma acaba legislando positivamente sobre essa matéria. É um 
pouco arriscado dizer isso, é uma pena que eu não estivesse nesse debate 
que aconteceu no Recife porque, fatalmente, eu discordaria de algumas 
posições, principalmente essa que me veio ao conhecimento que o Quiroga 
considera que quanto mais propriedade intrínseca de Receita, melhor 
estaríamos em termos de uma aproximação de um conceito de Receita. O 
que para mim é um contrassenso, quanto mais propriedades intrínseca de 
Receita, mais próximo do tipo Receita você se encontra, não do conceito de 
Receita. E talvez isso tenha sido uma contribuição muito grande na tese da 
Dra. Raquel Machado, que enfrentou esse problema na tese em que o 
Schoueri orientou. E estava na banca o ministro Eros Grau, e quando nós 
tivemos a oportunidade de ler esse trabalho, é um trabalho muito 
interessante, principalmente o que ele enfrenta esse aspecto, enfrenta 
corajosamente, inclusive por ser da escola do Hugo de Brito Machado, um 
conceitualista de carteirinha como eu já disse aqui. Então há uma 
polêmica longe de chegar ao fim e eu acho que esse voto seria 
esclarecedor, mas se caminhar para um conceito constitucional de Receita 
seria um retrocesso, no meu modo de entender e talvez a nova formação do 
supremo traga um pouco de arejamento aí nessa questão, o que não viria 
se tivéssemos um dos dois candidatos derrotados aí a ministro do 
Supremo, quanto o Heleno quanto o Ávila são conceitualistas muito 
ferrenhos. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu gostaria que o Dr. 
Fernando rapidamente, já que ele se colocou na corrente anticonceitualista 
fizesse uma brevíssima exposição, embora o Schoueri já tenha falado 
algum tempo atrás sobre a diferença entre conceito e tipo, e outra coisa 
mais que possa ser trazida, até porque eventualmente se a dispuser a ir ao 
encontro com o professor Hugo no sábado, vá preparado. Quem sabe até 
para, já que você não vai poder estar, vai estar no exterior, quem sabe 
alguém possa se opor ao professor Hugo, porque eu não eu vou me opor. 
Por favor. Ah! Desculpa, nesta... Não sei se é de dicotomia, não é, entre 
uma coisa e outra, entre tipo e conceito, o Schoueri acaba chegando a um 
terceiro termo definidor, o jeitão dê, não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E até brincar com você porque quando você 
falou das propriedades intrínsecas da Receita é uma forma bacana de falar 
aquilo que o Schoueri disse, ‘jeitão dê’, porque com as propriedades 
intrínsecas de Receita você tem um jeitão de Receita, você não tem a 
Receita em si, você tem aquela carga em você está vendo assim um vulto, 
mas você está, tem ‘jeitão’ de Receita, né? Então eu brinco com meus 
alunos, sou acordado de manhã frequentemente com meus filhos 
pequenos, não é, eles entram no quarto assim e pela sombra eu sei que 
tem ‘jeitão’ de Aurélio ou um jeitão de Isadora, mas pelo tamanho da 
sombra, não sei identificar, até porque eu sou míope e durmo sem óculos, 
então tem um jeitão dê, está certo, tem ‘jeitão’ de Aurélio, jeitão de Isadora. 
E essa questão do tipo e do conceito foi discutida nessa banca da Raquel 
que foi uma banca muito bacana e ela se defendeu muito bem dos 
positivistas da banca, dos conceitualistas e um dos, uma das intervenções 
que muito me chamou a atenção, foi do ministro Eros Grau, depois do 
ministro andou, virando o seu entendimento mais para o lado 
conceitualista, mas enquanto ministro teve a polêmica decisão sobre 
leasing que era uma das matérias da tese da Raquel. E nessa discussão 
ambos chegamos à conclusão por caminhos diversos de que o conceito em 
determinado se aproxima muito do tipo, inclusive na doutrina, na doutrina 
de direito tributário existem vários autores que chegam a conclusão que o 
conceito indeterminado seria um tipo e o tipo seria um conceito 
indeterminado. Ou seja, essa indefinição, essa aproximação axiológica, 
esse ‘jeitão dê’, é algo que se olharmos a doutrina estaria plenamente de 
acordo com que está se decidindo, ultimamente, nas cortes constitucionais 
mundo afora, não é nem só no Brasil. Mas é lógico que todo movimento 
doutrinário tem uma reação no sentido inverso, então a discussão que o 
Humberto traz sobre a insegurança jurídica naquilo que não for conceito 
ela é trick (F-0:46:06), porque todos os exemplos que ele usa são exemplos 
patológicos e não exemplos efetivos de fragilidade do tipo. Então não há 
como ele atacar. Então é bacana um debate, acho muito bom o debate, eu 
já estive num debate com a Hugo de Brito Machado numa palestra do Sul, 
é muito honroso você debater com um cara que tem essa cultura, essa 
força, essa força retórica e doutrinária assim de realmente de cair o 



queixo. Então é uma, eu lamento muito não está no sábado, porque 
realmente eu, se eu estou viajando no sábado e ficar de manhã debatendo 
com o professor Hugo de Brito Machado acho que o meu cartão, o meu 
cartão vermelho vem a cavalo. Então eu vou evitar esse tipo de confronto 
doméstico, mas com dor no coração porque eu queria estar nesse debate 
com o professor Hugo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Fernando Zilveti é o 
coordenador do curso, acaba fazendo uma grande propaganda do curso e 
da importância da aula e do debate com o professor Hugo no sábado, e 
reforçando, portanto, as razões do meu convite para todos estarem 
presentes. Você começou dizendo que ia me provocar, não senti nenhuma 
provocação, mas agora eu vou te provocar. Quando eu falo em tipo eu 
tenho um conceito, conceito de tipo. Então eu, o pensamento humano é 
irrefreável, né, ele vai desenvolvendo, desenvolvendo e é muito importante 
a evolução do pensamento está aí né, da ciência. Mas trazendo isso para o 
nosso campo concreto e do que nós estamos falando aqui, nós temos que 
saber o que é Receita. Sem entrar no debate entre tipo, entre conceito, 
entre ‘jeitão’ e outras coisas que poderiam, outros termos ou classificações 
que nós poderíamos trazer, nós temos que procurar o conceito, a ideia. 
Seja ela um conceito, um tipo, não é? A ideia do que é Receita. Quando eu 
falo das propriedades, Fernando, eu quero esclarecer para todos, é porque 
é o processo empírico até, né? Dedutivo de você partir de coisas cuja 
verdade ninguém contesta, eu acho que ninguém vai contestar aqui que 
para uma empresa vendedora de mercadoria o preço de venda é mais uma 
Receita, tá certo? Antes de saber o que é uma Receita todo mundo vai 
dizer, o preço de venda é uma Receita. Da mesma forma, por um banco, 
uma Receita financeira, não é, e assim por diante. Bom, se eu sei que o 
preço de venda é uma Receita e eu detectar, só citar um exemplo, um caso, 
uma propriedade que ela é contra o preço sazonal, é remuneratória de 
uma atividade, daquele que vendeu a mercadoria, eu já detectei uma 
propriedade. Se eu detectar essa propriedade em outra situação, em outro 
movimento financeiro, eu estou a meio caminho pelo menos de dizer que 
esse movimento também é Receita, eu posso prosseguir. E seu identificar 
um segundo característico ou uma segunda propriedade e encontrar 
também... E assim vai. Então é um processo assim de comparação. Não é? 
E é válido, é um método de estudo. O que eu acho muito interessante, eu 
quando em 2001 surgiu esse problema, na verdade, surgiu em 98, né, com 
a lei 9718, mas ficou grave a partir da lei 10.000/37, um pouquinho antes 
da sua medida provisória, eu procurei desenvolver isso, né? É, mas é que 
lá trás a coisa se discutia muito mais se era faturamento só, porque falava 
em faturamento, faturamento é igual à Receita bruta, então o tema como 
está colocado hoje no CEE, ele está um pouco distorcido por essa 
discussão sobre o que é faturamento, que eu acho que hoje está superado. 
Eu procurei desenvolver esse método porque era preciso, né, caracterizar 
Receita. Nem conceituar, nem tipificar, caracterizar a Receita. Agora, o que 



eu procurei fazer esses anos todos foi submeter aquelas conclusões iniciais 
a revisões periódicas. E nós, na prática, temos uma oportunidade 
riquíssima, né? Parece toda hora uma nova pergunta, e isso é Receita? 
Quando você pensa que já tinha visto todos os tipos ou, desculpa, todas as 
espécies de Receita possíveis e imagináveis parece alguém com uma 
pergunta. E você submeter essa nova questão à tabulação das 
propriedades você é um caminho. E sabe o que eu tenho feito e tem me 
deixado bastante confortável é que cada vez que uma coisa nova aparece, 
ela de certa forma, não vou dizer que comprova, mas ela colabora para 
corroborar as conclusões anteriores. Então, é um método absolutamente 
seguro, eu acho interessante. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É a provocação que eu queria ter feito eu 
vou completar, mas o que eu achei muito bacana do que o Ricardo me 
disse e aí me provocando na reflexão, é o seguinte, quando a gente lê o 
livro do Ricardo, que eu sempre recomendo que a gente leia, a gente 
percebe que ele traz várias, várias, inúmeras aproximações conceituais de 
renda, de Receita, porque ele vivenciou isso, vários, você mesmo escreve no 
seu livro, várias vezes você se depara sobre aquilo que você acha uma 
aproximação do conceito e depois vem uma nova e a legislação traz a 
dinâmica, a evolução da economia, evolução do sistema tributário traz 
novas indagações do que seria um conceito ou uma aproximação, um tipo 
de Receita. Então, você não chega a um conceito efetivo, mesmo porque ele 
é dinâmico. Então a provocação que eu queria ter feito é que quando você 
trabalha no campo contábil, você trabalha no campo do ser. E quando 
você trabalha no campo jurídico você trabalha no campo do dever ser. 
Você elabora uma norma pensando naquilo que vai acontecer. Você 
prepara uma norma e por isso que essa ideia do conceito, eu desenho 
aquilo que eu quero que seja tributado. Só que quando aparece a norma 
pronta e já sujeita à subsunção dos fatos, a dinâmica econômica já está 
adiante, então ela já tem mutações econômicas constantes, isso é 
aprendido pelo ser, que é contábil. Então eu nunca tive a pretensão, nem 
quando eu fiz tese, nem quando eu dou aula, tem que ser assim, tem que 
ser assado, eu sou um defensor ferrenho do tipo, nem do... Mas eu 
considero o tipo, é um fator inquietante para o tributarista. E nessa 
questão que a gente está enfrentando esse curso, que eu gostaria muito de 
teor, é que você disser ok, então, são coisas distintas, eu tenho um 
conceito contábil e eu tenho um conceito jurídico. Ok. Qual aplicar? O 
conceito contábil, ele é mais próximo do que a gente entende um tipo de 
Receita e ele acompanha essa dinâmica econômica, economicista e 
evolutiva das relações mercantis, relações empresariais. Enquanto o 
conceito jurídico ele sofre desse problema de encerramento no momento 
que ele se transformou em lei é aquilo ou como pretendem os novos 
conceitualistas, não, a constituição diz tudo, e é esse o perigo, né? Então, 
quando a gente lê até os brilhantes artigos do Humberto Ávila diz, não, eu 
não preciso de nada, eu preciso da constituição e o resto tudo que vier não 



está de acordo com a constituição não precisaria nem ter Código Tributário 
Nacional. 

E aí eu ressalto o Souto Maior Borges nesse último artigo que ele escreveu 
da Dialética que ele se contesta e dentro do jeito polêmico dele ser ele 
lança para o leitor a dúvida de que eu não acho tão inútil o CTN, eu não 
acho tão inútil toda a legislação, eu não posso entender que está tudo na 
Constituição, então existiria um conceito constitucional de renda e tudo 
aquilo que for feito além da Constituição não é se quer considerável para 
fins de debate. O Supremo tem demonstrado o contrário. Então é uma 
provocação assim, interessante que você traz em que eu devolvo. Nós 
estamos longe de divergir no campo das ideias, mas quando vem uma 
corrente conceitualista de novo causa assim, uma certa preocupação de 
dizer, espera um pouquinho, a corrente conceitualista deve considerar a 
evolução tipológica. Se for refrear a tendência tipológica global em vários 
tribunais de benefício, inclusive nos nossos por conta da segurança 
jurídica é um tiro no pé, porque o conceito não dá segurança jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra para 
o João Bianco. Só proponho o seguinte, para a gente retomar o tema aqui. 
A Constituição, ela se refere, como as normas em gerais, refere-se a um 
ser, no caso o ser Receita, ou uma entidade, seria material, abstrato, e é 
este ser que nós temos que, não vou usar a palavra nem tipificar nem 
conceituar, mas sim caracterizar. Eu espero que esse acórdão venha a 
contribuir para esse estudo que vai se desenvolver de uma maneira 
bastante rica. Ô, Hiromi, você fica com o microfone, por favor. 

Sr. Hiromi Higuchi: Porque tem uma lei recentemente editada que em 
razão de diversas autuações saiu uma lei dizendo que a cessão de crédito 
de ICMS decorrente de produto exportado tem isenção de PIS e Cofins, 
então por isso que a Receita Federal, inclusive aqui de São Paulo, 8ª 
Região solucionar consulta dizendo que se ele decorreu de exportação essa 
cessão de crédito, tem isenção de ICMS, de PIS e Cofins. Então, se a 
decisão do, se o entendimento do Supremo que é imune esteja correto, 
então agora o fiscal vai começar autuar. Porque sessão de crédito de ICMS 
não é só decorrente daquele produto exportado, tem muitos aqui que tem 
crédito de venda interna. Então, com base no entendimento do Supremo 
que essa Receita é imune, não é? Então os fiscais vão começar a autuar, 
quer dizer que é um negócio que eu acho que olha... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom. João Bianco. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu acho que não tem que 
responder, ele trouxe uma contribuição. Apenas dizer que muitas leis 
como esta, se isto não é Receita, não estou entrando no mérito, mas se isto 
não é Receita, não precisaria de uma lei incentivadora. Na verdade isso 



que se chama de norma de isenção didática, porque é, na verdade, ela 
expressaria uma não incidência. Aliás, o regulamento está cheio de 
normas dizendo que não incide ou que é isento. E mesmo no artigo, 
acredito que 3º, agora que está falhando 10637/ 1083, 833, quando 
permite não incluir na base de cálculo, algumas lides(F 1:00:24) como, por 
exemplo, descontos incondicionais, isso aí não é incluir ou não incluir, 
isso aí é uma norma didática esclarecedora. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Obrigado, professor. Brandão. Eu tive 
oportunidade de ouvir o voto inteiro da ministra Rosa Weber e depois eu 
acessei o Supremo e ele como é um processo digitalizado você tem a 
petição inicial, a decisão de primeira instância, os acórdãos, só não tem o 
voto, então é um processo realmente muito rico de conceitos, de somente 
pelo acórdão da 4ª Região que é um tribunal por excelência pela presença 
lá de diversos desembargadores. E a ministra enfrentou todos esses pontos 
que nós vimos aqui nesse momento. Esse, inclusive que você citou por 
último agora referente à lei ela falou claramente que é uma lei didática, 
ninguém gosta que se use essa palavra aqui... Mas ela disse claramente, é 
uma lei puramente didática, é para que o fiscal não autue as empresas, ela 
mesmo disse isso porque se não tiver uma lei o fiscal vai e dá essa 
interpretação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Podia ser uma Instrução 
normativa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Podia ser. Uma Instrução Normativa. Mas 
a lei pelo menos não pode ser revogada pelo secretário, então facilita um 
pouco. Mas de qualquer maneira quando sai uma lei cria essa dúvida, né, 
será que a lei ela está tratando de uma coisa que incide, portanto agora, 
não incide agora e para trás não, e os outros casos... E o... Essa falta, 
vamos supor, tirando a decorrência da exportação que eu concordo com o 
professor Hiromi que realmente ficariam fora os demais itens, o 
importante, o argumento importante é o seguinte... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do 
microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Perfeitamente. A questão da Receita, ela 
mesmo é uma questão difícil mesmo de caracterizar assim, como dizer. Se 
você vende um produto você sabe que é Receita, mas quando você chega 
naqueles campos, principalmente que ninguém se preocupava muito com 
a incidência de Imposto de Renda porque não importa o que você faça com 
aquilo que você vende, você tira o ativo ou não, porque se você, como diz, 
faz uma venda de duplicata, como se diz, série de duplicatas para o banco, 
se for considerado como Receita contra o custo dá na mesma, mas nós 
acabamos simplificando muitas coisas como tipo, lucro presumido, aí a 
Receita já começa a tomar cuidado, se for Receita o custo não influência é 
grave. Desculpe citar, mas tenho um autor que eu tenho uns dois livros no 



meu escritório de 1922, Payton, a pronúncia americana, e ele, é um 
manual de contabilidade que foi feito para, acho, introduzir na Alemanha, 
que a Alemanha, em 1924 fez uma correção total dos balanços como nós 
fizemos aqui. E fazia sempre a pergunta: o que era Receita. 

Por exemplo, como é que lançam os descontos obtidos, ela dizia tanto faz, 
você pode lançar como redução de custo ou lançar como Receita, quer 
dizer, não alterava grande coisa o resultado final, mas recomendava-se que 
sempre que você puder fazer uma rubrica específica para melhor informar 
os seus interessados, não é, saber que a empresa é bem gerida, que ela 
aproveita os descontos obtidos, você joga como custo você não fica 
sabendo. Então você tem lá uma rubrica descontos obtidos, qualquer 
negociação que gera uma Receita você coloca separadinho, reembolso, vai 
brincar, reembolso de xerox, se você colocar reembolso de xerox numa 
rubrica de Receita, que é [ininteligível 00:04:19] reposta, mas em geral o 
pessoal lança como recuperação de custo, a prefeitura vem e tributa ISS, 
quer dizer, espera aí vamos... Aí vem aquela regra da Lei 10.637 ou da 
outra dizendo que a Receita tanto faz, como você contabilizar não importa, 
se você lançar com recuperação de custo ou não, gera Receita, né? Então 
você tinha que ir buscar lá na contabilidade onde estavam aqueles 
lançamentos e colocar na... E a ministra Rosa Weber, também entrou 
nessa questão da recuperação de custos, daí que sai fora, inclusive da 
questão da imunidade de decorrência de exportação. Porque eu também 
entendo que no caso do crédito de ICMS sobre outras atividades que não a 
exportação, na realidade, quem cometeu o erro foi a Receita Federal que 
numa época que não havia importância também essa questão, foi aquela 
Instrução normativa de 78 que diz que você tem que tirar o ICMS do 
crédito, mas isso quando você sabe que dá crédito e que você vai descontar 
do debito. Se você tem um incentivo, na verdade, você não deve fazer o 
crédito, não é isso? A primeira regra. Depois você vai buscar uma norma 
específica que diz que você pode recuperar aquele crédito. Então 
primeiramente aquele ICMS vai para uma conta de custo, você não 
recupera até você saber que tem uma lei que diz que você pode recuperar. 
Quando que você pode recuperar? Bom, essa regra contábil manda 
recuperar de imediato, mas você pode, é um crédito contra o Poder 
Público, inclusive, o mais caro que fica de tudo isso é o imposto de renda, 
né, que acaba incidindo sobre um crédito que a pessoa jurídica 
exportadora, evidentemente exportadora não tem resultado, está lá no 
ativo e está pagando 34% para o governo federal de um incentivo que foi 
dado para as exportações enquanto não recuperado. E mais, então, ela 
levou em conta dizendo que isso é uma recuperação de despesa, envolver 
no voto dela quando saísse realmente ela está dando essa conotação. 
Porque no passado se fazia isso, como todo o crédito incentivado também 
compunha a base de cálculo do antigo crédito prêmio exportação, a 
recomendação era essa, quer dizer, realmente lançasse todo o custo sem 
recuperação, quando recuperado fazia uma conta de Receita dos 



incentivos fiscais, esse era a base de cálculo do crédito do prêmio de IPI, 
sempre foi assim que foi feito. E a questão principal realmente Receita é 
todo o ingresso novo independentemente do resultado, realmente levaria a 
essa conclusão que você colocou da questão, se eu vendo duplicata eu 
tenho Receita, tem mesmo. Não tem influência para o imposto de renda, 
mas como eu venho agora com PIS e Cofins e etc. Acaba tendo essa 
consequência. Mas o ICMS tem mais um detalhe, na verdade você não tem 
a disponibilidade do ICMS para você ir ao mercado e vender para você 
fazer o que você quiser. É um crédito, especialmente o de exportação, os 
outros têm sido, mas o de exportação está na própria lei, que é um crédito 
que você tem contra o Estado, então é o Estado que deveria te devolver e 
você comprar as coisas no mercado. Aí ele faz de maneira indireta, ele fala 
assim, o fulano lá me deve você tem o crédito. Ao invés de eu te dar o 
dinheiro e receber dele e te dar o dinheiro, passa para ele direto lá e a 
gente acerta aqui a conta corrente. Mudou a operação de Receita de nada 
nessa operação. Simplesmente o Estado que, “atendendo parcialmente o 
comando legal” está pagando para o contribuinte o que deve, o que ele 
deve para o contribuinte de forma indireta. E ele só pode fazer aquilo 
dentro daquele campinho específico com aquelas regras todas de 
transferência. Então não é uma... Ah, eu vou ao mercado e vendo, ponho, 
eu faço um leilão e [ininteligível] crédito. Não faço isso eu tenho que ir ao 
Estado falar com ele e dizer, para quem eu posso transferir e ele diz, você 
pode transferir para fulano de tal que ele me deve, e você pode estão fazer. 
Por que não receber. O outro, às vezes, não tem dinheiro para pagar, né? 
Então, faz... Vamos lá, na caixinha ali, fazemos uma troca. Não é assim 
que é feito, mas é feito de maneira geral é feito assim. Então, realmente, 
definitivamente você veja, o outro exemplo, nós também temos de outro 
lado o próprio crédito de PIS e Cofins acumulado e IPI acumulado. Por que 
não dá esse problema? Porque o próprio Fisco Federal se encarregada de 
resolver isso, ele permite que você compense com crédito que você tenha 
com ele mesmo, com qualquer outro tributo. Os Estados poderiam permitir 
a compensação com o IPVA, talvez não resolvesse o problema, porque não 
resolve, realmente é muito pouco, não tem outra alternativa que não só o 
IPVA, então ele permite que você faça, encontre alguém, ou ele mesmo 
encontra alguém e diz, olha você pode transferir para ele ao invés, está 
aqui seu cheque, você passa para ele e me paga... Não é uma operação 
típica de uma cessão negocial de venda, aliás, pelo contrário, ele tem... 
Bom, o fato de ter prejuízo na operação não descaracteriza uma Receita 
para efeito de incidência de PIS e Cofins, é essa que é a grande questão, 
não é, você pode vender com prejuízo, tem que pagar PIS e Cofins do 
mesmo jeito, uma mercadoria, qualquer outra coisa você tem incidência, 
por isso que surgiram exatamente estas questões. Mas o ICMS típico ele 
definitivamente não constituiu realmente, é uma Receita, trata-se mesmo 
de uma não incidência... 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Embora eu seja perdedor eu 
quero dizer que não vou dizer para não entrar em discussão, discordo 
totalmente. Eu acho que há um ato jurídico de negociação, tem mercado 
sim, já que entrou no lado econômico tem mercado, procura-se alienar 
para aquele que paga mais. É claro que eu só posso transferir em 
determinadas circunstâncias que estão circunscritas na lei, mas tem 
negociação, não tem mais nada a ver com a operação anterior seja qual 
for, é um negócio. É um ativo, o crédito acumulado é um ativo tanto 
quanto o estoque de mercadoria. Na hora que eu vendo esse ativo, que eu 
vendo esse ativo. Está certo? Eu vendo com prejuízo porque o Fisco só vai 
pagar no futuro, então é a mesma coisa que um... Em outras transações 
eu tenho esse deságio, é um intangível. Mas eu acho que esse não é o 
ponto fundamental aqui, só para registrar porque você foi tão extenso, eu 
queria só dizer que tem uma linha em contrária. Está sendo perdedora no 
Carf, sou perdedor aqui porque eu suas razões com bastante clareza, já o 
Hiromi tinha sustentado também. O problema, entretanto não é bem só 
esse, né? Nós estamos tentando conceituar a Receita. Bianco, ele está com 
a paciência aqui, esperando. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, não sei se passou a oportunidade, mas 
eu só queria dar, falar um pouquinho sobre essa questão do conceito, falar 
um pouquinho da minha visão e talvez trazer, um outro aspecto para a 
discussão aqui, que é o seguinte, a Constituição ela elenca materialidades 
que podem ser objeto da incidência dos impostos. Dentre essas 
materialidades existem conceitos determinados e conceitos 
indeterminados. A Constituição elenca ali posto sobre a transferência de 
propriedade mobiliária todo mundo sabe o que é uma transferência, todo 
mundo sabe o que é propriedade, todo mundo sabe o que é uma 
propriedade imobiliária, isso está definido pelo direito privado, isso é um 
conceito determinado. Imposto sobre doações, é um conceito determinado. 
O ideal seria que na Constituição só fossem elencadas materialidades 
decorrentes de um conceito determinado, mas acontece que é impossível 
isso, o direito tributário ele tributa também materialidades que são 
conceitos indeterminados, tipo lucro, Receita... Sei lá, produtos 
industrializados, veículos automotores. Então esses conceitos 
indeterminados eles também podem ser, são materialidades, são 
manifestações de capacidade contributiva, de riqueza que podem ser 
objeto de incidência dos tributos. Agora, alguém tem que determinar esses 
conceitos indeterminados. Alguém vai fazer isso no final. Ou vai ser a lei 
complementar ou vai ser a lei ordinária ou vai ser o aplicador da lei. O 
aplicador da lei no final, se nem a lei ordinária, nem a lei complementar 
fecharem o tipo, fecharem o típico ou determinarem o indeterminado, o 
juiz vai ter que dizer naquele caso concreto aquele, aquela situação se 
enquadra dentro daquele conceito indeterminado. Então ele está 
determinando o indeterminado. 



Agora, a quem compete a determinação do conceito indeterminado. A meu 
ver, e eu me filio aí nesse caso ao entendimento do Schoueri, que explicou 
isso em um dos livros dele, que eu não me lembro mais qual é. Que o... A 
quem compete a determinação do conceito indeterminado é a lei 
complementar. Por quê? Porque no Brasil, na Constituição brasileira existe 
uma descriminação rígida de competências tributárias. E se para evitar 
que os entes da federação invadam as suas competências tributárias é 
necessário que a lei complementar determine o conceito indeterminado, 
tipifique, feche o tipo, caracterize, determine o conceito indeterminado. 
Porque senão se ficar na competência da lei ordinária pode haver invasão 
de competências tributárias entre os entes da federação. Então o ideal é, o 
correto, o mais de acordo com a Constituição é que a lei completar faça, 
exerça essa função para evitar conflito de competência tributária. Agora, 
no mínimo me parece que o próprio Supremo tem dito que não há 
necessidade de lei complementar para tanto, a própria lei ordinária pode 
fazer isso, no caso das contribuições [ininteligível 01:15:49]. O que me 
parece um erro, mas só esse aspecto que eu queria levantar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode, mas primeiro o Bruno 
que está também pacientemente aguardando. Eu queria lembrar a 
proposta que o Bianco trouxe enquanto o Bruno se prepara que o conceito 
determinado pode acabar se dando também na lei completar, não é, sem 
definição adequada. Então nós estamos transportando o problema para lá, 
né? Eu, na minha maneira de ver, muito dentro do que você falou, na 
minha maneira de ver, a lei complementar também não tem essa liberdade 
total para definir de uma maneira que vá contra aquela conceituação 
estrutural que se encontra na Constituição. Se ela disser que é renda, 
usando um exemplo, de andar a pé na rua direita não é porque ela definiu 
que ficou renda. Eu também não quero chegar à condição que você acabou 
de criticar dos exemplos extremos, patológicos que não são boas maneiras 
de pensar. Mas ela não tem essa liberdade toda. E uma vez o Supremo 
Tribunal Federal, sobre a relatoria do Ministro Aliomar Baleeiro, tratando 
de IPI, nós falamos aqui que numa materialidade física, né? Agora ela tem 
aqui ser conceituada também, né? A partir de quando é industrializado. 
Não é qualquer coisa, é produto. O que é produto? O que é produto 
industrializado? Então, a própria, quando a própria referência é um ser 
material não é suficiente, não é bastante, não é? E nesse acórdão, eu não 
me lembro o que está estava sendo discutido, mas havia uma lei qualquer 
que trazia produto industrializado, algo que não seria, vamos dizer, um 
mineral em bruto. O Aliomar Baleeiro falou uma coisa que está no meu 
registro: “A lei não pode alterar a natureza das coisas”. Mesmo quando a 
condição se refere a competência para tributar coisas, veículo automotor, 
não é, que é mais fácil que produto industrializado, mas assim mesmo tem 
dado tanta discussão, há uma natureza das coisas que a lei ainda que 
completar não pode contrariar. Eu sei se concorda com isso, é um 
complemento, né? Bruno. 



Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno Fajersztajn, bom dia. Eu ia tendo 
comentários a respeito de tudo que foi falado, e cada um foi 
complementando aquilo que eu ia falar. 
Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então você é a âncora. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu ia fazer um comentário na linha do que o João 
Bianco falou, no sentido de que a gente realmente tem uma divergência 
doutrinária a respeito da teoria de tipo e conceito, mas como ele 
acrescentou, essa teoria de tipo e conceito pode parar na Constituição, não 
é, eu tenho teóricos que entendem que tipo e conceito, os tipos estariam 
na Constituição, mas que por conta da repartição de competências e do 
art. 146 que determina que a lei complementar estabeleça o fato gerador 
de tributos, haveria uma determinação conceitual para fins de tributação, 
ou seja, o tipo estaria na Constituição na competência, mas a lei 
complementar definiria isso. E a lei complementar também definiria regras 
gerais de tributação. Então há como o Schoueri que entenda que a 
extensão do princípio da legalidade está regulada por lei complementar, e 
essa lei complementar é o CTN que prevê lá no art. 97 que cabe à lei 
definir a base de cálculo, fato gerador, alíquota, e etc.. Então, eu diria que 
a discussão sobre tipos e conceitos pararia na Constituição, embora 
também talvez outros doutrinadores como Ricardo Lobo Torres, salve 
engano, que são tipológicos até a lei, mas eu diria que essa discussão não, 
para concluir, ela não eliminaria a nossa necessidade de determinar um 
conceito de Receita. Porque ainda que haja um tipo na Constituição, eu 
tenho que ter um conceito na lei, porque todo o ordenamento me 
determina que eu tenha que determinação conceitual. O Schoueri no livro 
dele fala também, critica o princípio da tipicidade serrada, não no sentido 
do que ele significa, mas no sentido da terminologia, porque tipicidade é 
por essência aberta e não serrada. E aí ele substituiu isso por 
determinação conceitual. Ou seja, em resumo, nós vamos ter que definir o 
conceito de Receita de uma forma ou de outra. E a lei ordinária neste caso 
é um problema porque ela fala, ela usa praticamente o mesmo termo que a 
Constituição. Então é tipo ou conceito, nós vamos ter que definir o que é 
Receita e esse é um grande problema, né? E outra coisa que eu queria 
acrescentar, que não foi dito, é que a lei ordinária, a própria lei ordinária, 
não precisou o Supremo dizer isso, já dizia que a tributação independe da 
classificação contábil e da denominação que eu dê para a Receita. Então o 
conceito de Receita pela própria lei ordinária, 10637 é jurídico, independe 
do que é Receita. Embora do ponto de vista contábil, eu poderia dizer que é 
o mínimo, se não é Receita nem contabilmente, não é Receita 
juridicamente, na maioria das vezes, embora isso não seja absoluto, é só 
um caminho. Quanto ao Supremo Tribunal Federal, o que eu queria 
acrescentar um comentário interessante é o seguinte. Receitas decorrentes 
de exportação estão sendo interpretado de uma forma bastante ampla, né? 
Primeiro foi visto a questão das variações cambiais, essas são Receitas 
decorrentes das exportações, no caso em que o Supremo declarou imune, 



mas há uma vinculação bastante próxima da própria exportação. No caso 
aqui das Receitas de sessão de crédito de ICMS vinculada à exportação, o 
decorrente é bem distante, porque o que gerou o crédito é que é 
exportação. Quando a Receita supostamente que eu estou tendo, ela já é 
de uma operação que não foi realizada no exterior, foi realizada com 
contribuinte no Brasil. Então a extensão do decorrente está bastante 
ampla para o Supremo Tribunal Federal. E por fim, quanto ao Carf, só 
ratificar que de fato havia uma jurisprudência se solidificando no sentido 
de que sessão de crédito de ICMS não é Receita, mas houve uma certa 
dúvida por conta justamente da edição da lei que o Hiromi comentou, de 
que declarava então que não era Receita quando vinculada à exportação, e 
começou-se a levantar a possibilidade de uma interpretação ao contrário 
do senso que quando não for decorrente de exportação seria tributado. 
Então essa questão ainda está em aberto lá no Carf. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [ininteligível]. 

Orador Não Identificado [1:23:08]: Vou discordar parcialmente do Dr. 
Ricardo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, por favor, não discorde, 
já tem muita discordância comigo aqui. 

Orador Não Identificado: Professor. Eu, para mim, eu entendo, né, que 
ICMS não é Receita, né? Não é, o imposto ICMS é do Estado, é Receita 
para o Estado, não para o contribuinte, em nenhuma hipótese. Logo os 
créditos que estão atrelados à Receita também não seriam... Não é Receita. 
O ICMS é feito para ser cobrar do consumidor final que vai recuperar, a 
empresa vai recuperar isso aí. Isso é a natureza normal do imposto. Se eu 
exporto para fins não há recuperação desse ICMS, então eu tenho, isso 
que seria recuperado fica na minha conta gráfica. Se eu vou transferir isso 
por uma questão de benefício, que seja, não é um benefício, como eu não 
consigo recuperar porque o contribuinte não, eu não consigo alcançar o 
contribuinte, porque se o Estado brasileiro pudesse, alcançaria o 
contribuinte, eu recuperaria normalmente. Então essa decisão do Supremo 
é muita justa porque ela dá essa força de que esse ICMS não é Receita, 
logo tudo que gira em torno disso não pode ser tributado porque é do 
Estado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas não diz que é Receita-- 

Orador Não Identificado: E eu quero aqui só dizer, que eu acho que falei 
o óbvio ululante, mas queria dizer que há um dia, deveria haver um dia em 
que os contribuintes, a cadeia exportadora abraçasse, como agora em 
protesto, as secretarias da Fazenda dos Estados. Por quê? Para quem 
trabalha com isso, os advogados, sabem que isso é um inferno astral, é 
uma burocracia, é uma corrupção muito grande, porque o contribuinte 
que deveria recuperar isso normalmente sem muitos percalços, na verdade 



tem um custo, por isso que o Dr. Ricardo diz que é mercadoria, eu acho 
que isso não é uma mercadoria, isso é um custo, há o deságio, porque há 
essa corrupção toda. Na verdade eu teria que recuperar 100%, isso daí 
como o Dr. Brandão disse, o Estado tinha que me devolver, já que tem 
uma lei, tem a Constituição e a lei dizendo que isso é meu, não tem que 
me sujeitar, como temos que nos sujeitar, claro, com controle, mas na 
verdade se tornou monstro burocrático, uma corrupção desenfreada, quem 
já tentou fazer sabe que se não participar, se não as empresas são 
obrigadas a se sujeitarem a todo tipo de corrupção para recuperar isso de 
maneira efetiva, porque senão ficam dois, cinco, dez anos lá, criam-se 
vários problemas e quem perde é uma Nação. Então deveria um dia essa 
conscientização, os contribuinte abraçaram, a cadeia exportadora, que são 
milhões de pessoas, que são prejudicadas por esse ranço, por essa 
máquina defeituosa que nós temos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o Fernando pediu a 
palavra antes. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu só queria concordar com o Ricardo em 
tudo que ele disse, porque ficar claro que a gente tem uma divisão aqui na 
mesa e que é muito bom ter divisões de pensamento. Mas em relação a 
essa questão do crédito de ICMS não vejo nenhum reparo à posição do 
Ricardo, e discordo frontalmente da posição do Alexandre nesse aspecto. E 
queria só acrescentar que uma das que me deixa muito contente nas 
mesas de debate e também aos debates com os colegas, e mencionando 
aqui o Schoueri que não está aqui para se defender e a gente tem o livro 
dele, que é um livro brilhante que assim, nós participamos de cada debate 
quando ele fez o livro e quando ele faz uma nova edição, ele está sempre 
repensando aquilo que ele fez, e a gente brinca que... Você quando faz um 
livro é como se você tivessem um sapato que é apertado e que você precisa 
tomar uma posição, se troca ou não troca de sapato. Porque você precisa 
tomar posições quando você escreve. E ele assumiu uma posição, uma 
posição de doutrinador, uma posição coerente com tudo que ele acredita, 
de aceitar o tipo na Constituição, só que ele se viu um pouco, um pouco 
‘insinucado’, um pouco apertado no sapato porque ele teria que, se eu 
aceito tipo na Constituição como é que eu não aceito no resto. Aí ele 
fechou a questão na lei complementar, como poderia ter fechado na lei 
ordinária, poderia ter fechado na instituição normativa. O fato de você 
evitar, essa é uma discussão que eu queria estar no sábado de novo para 
provocá-lo, o fato de você ter um risco de conflito de competência, Bianco, 
de novo é patologia, não resolve a vida. Então não vai ser a lei 
complementar que vai resolver o problema da caracterização daquilo que 
seria a Receita, da melhor caracterização. Então, quem poderia melhor 
caracterizar o que é Receita? Eu entendo que o melhor seria realmente o 
legislador ordinário dentro de uma competência que lhe fosse sendo 
transferida. Eu não consigo chegar no ponto do Ricardo Lobo Torres que 
seria o aplicador da lei, ou seja, a Receita Federal, porque isto deixaria aí 



uma margem de insegurança para o contribuinte abissal, por isso que na 
doutrina do direito tributário comparado você não chega a esta 
consideração de ajuste axiológico pelo executivo, você para no legislador 
ordinário. Mas enfim, essa é uma pequena contribuição de eu queria 
deixar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, você me desculpa, mas 
eu tinha me colocado mentalmente após o Fernando. Quero fazer duas 
observações aqui rapidinhas para você ter tempo de falar. A primeira é a 
seguinte, com relação a esse extremo de deixar para o executivo o 
aplicador estabelecer o conceito ou tipo, ou seja, lá o que for, você 
imagina... Vamos sair da competência tributária e vamos pensar o que o 
Fisco acha o que é simulação. Você já imaginou? Essa é outra coisa, o que 
é simulação? É conceito, é tipo, é alguma coisa? Também tem jeitão de 
simulação coisas que não é simulação. Então, o jeitão não ajuda muito, a 
gente precisa tentar... Eu quero fugir de toda essa discussão, viu? 
Importante, mas eu queria dizer, nós vamos caracterizar a entidade, o ser, 
a coisa, não é? E só para ilustrar aqui que me ocorreu nesses debates 
aqui, o porquê da contabilidade não poder ser a definidora, não porque 
está escrito na lei 10.637, na 9.718(F) que lançamento contábil é relevante, 
isso aí não é novidade nenhuma, o Carf sempre disse isso, conselho dos 
contribuintes, e o Marco Aurélio diz que Receita é conceito jurídico 
substancial ou substancial jurídico, onde está a substância, quais as 
características da substância.  

Eu queria dizer o seguinte, eu vou dar um exemplo para mostrar como a 
contabilidade pode ser traiçoeira, e até o caminho mínimo que o Bruno 
apontou, até nisso é perigoso. Perdão de passivo. Perdão de dívida. A 
contabilidade não é porque qualquer contador debita lá a conta do devedor 
do passivo e credita a conta de Receita, ele faz isso. Mas está na definição 
de Receita do CPC, estava nas definições do conselho federal de 
contabilidade. Receita, pura e simplesmente. Só que eu tenho perdões de 
dívida e tenho perdões de dívida. A substância desse perdão de dívida, na 
verdade o perdão de dívida é uma consequência de algo que antecede, 
alguém deve e deixa de dever. Nós nunca discutimos isso no imposto de 
renda, porque como foi bem mencionado, não altera nada, o patrimônio vai 
ser afetado positivamente, mas a substância desse aumento, que para a 
contabilidade é sempre Receita, pode ser outra. A substância pode ser de 
transferência de patrimônio, e transferência de patrimônio não é Receita. 
Pode ter sido dado por um sócio, por um acionista, ele pode ter feito um 
empréstimo e resolve perdoar o empréstimo. Pura e simplesmente. Ele não 
quer nem que se capitalizar, transformar o empréstimo em aumento de 
capital. Não, ele perdoou a empresa. Isso aí é uma doação. Às vezes são 
subvenções. Então, nós temos que ir atrás, por que houve o perdão da 
dívida? Muitas vezes o perdão da dívida pode ser contra prestacional de 
alguma outra, de outro negócio, já mudou a natureza da substância. 
Precisamos pensar assim na substância. Então você precisa, a 



contabilidade fala tanto em substância sobre a forma, nessa questão não 
analisa a substância. Então, eu quero mostrar por esse exemplo que o 
lançamento contábil realmente não ajuda. Eu gosto quando o lançamento 
contábil, agora falando como advogado, quando eu vou defender e o 
lançamento contábil está bem feito, tecnicamente bem feito está 
estruturado de acordo com a substância jurídica é maravilhoso, não é? 
Pior é ao contrário, é quando você se depara com um lançamento em 
Receita e você vai dizer, não, não é Receita, né? Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não. [ininteligível]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas não consulta viu, porque... 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele já discordou... 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno, enquanto o microfone 
transita vale lembrar que o Supremo tem o entendimento que as 
imunidades devem ser interpretadas finalisticamente, não na restrição da 
literalidade, e é o que ele está fazendo. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Alô! Bruno. A pergunta que eu ia fazer na proposta 
de que a contabilidade seria o mínimo, seria fazer o inverso. Às vezes que 
há Receita na contabilidade, mas não há juridicamente. Mas ao contrário, 
quando a própria contabilidade não registra como Receita pode haver uma 
Receita juridicamente? Quer dizer, alguém se lembra de alguma hipótese 
em que a contabilidade fala: não isso não é Receita e para fins jurídicos é. 
Por isso que é o mínimo é na verdade para dizer, quando nem a 
contabilidade manda creditar a Receita, então aí eu não tenho Receita nem 
juridicamente. Essa é a sugestão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos então, Bruno, esgotou 
o tempo. Vamos encerrar, agradeço a presença de todos. A próxima 
semana nós nos encontramos para a finalização do semestre. 
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