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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos, vamos dar início 
aos trabalhos, com o julgamento sobre os responsáveis pelo que aconteceu no 
sambódromo. É uma... Um pequeno expediente. É uma demonstração da 
situação institucional do país, não é? Bagunça institucionalizada, as pessoas 
fazem o que querem e ainda vão ver se vão ser punidos, com todas as imagens 
que o povo todo viu, não é? Não precisa muita coisa a mais. Em todo o caso, 
graças a Deus não são assuntos tributários, também. Alguém quer fazer alguma 
comunicação? Eu agradeço a presença dos colegas que aqui estão, justifico a 
ausência, ao menos do Dr. Bianco e do Dr. Schoueri, que avisaram 
antecipadamente que não poderiam vir, estão viajando.  

Vamos imediatamente para a pauta, com o assunto que já está aqui há três 
semanas e foi interrompido semana passada. Aí o Brandão e a Juliana tinham 
essa questão e, coincidentemente, os dois com a mesma dúvida. O Brandão, 
então, vai expor. 

Orador não identificado: Você pode pôr aí? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A lei? 

Orador não identificado: Claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Lei 12.546. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom dia a todos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É 546. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade... Bom, a gente começa sempre pelo 
art. 1°, não é? “É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores 
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo...”. Eu 
não estou vendo a primeira palavra. “Com o objetivo de reintegrar”, quer dizer, 
restituir, reintegrar, “valores referentes a custos tributários federais residuais 
existentes em suas cadeias de produção”. Tudo bem. Então, estamos, assim, 
diante de uma espécie de reembolso de custos e tributos e se dizia: “Bom, esses 



aí são federais. E o que é que nós temos?”. Nós temos o Isof, que a empresa paga, 
que compõe a parte de despesas financeiras, mas que são tributos federais, tem 
contribuições do INSS, porque ali fala em valores tributários. Então, a dúvida 
que se tem é qual é a natureza jurídica dessa receita? Se essa receita é uma 
subvenção, é uma recuperação de custos, é uma receita vinculada à exportação. 
Porque conforme seja a resposta, nós poderemos ter consequências no âmbito do 
PIS e da Cofins, na incidência de PIS/Cofins sobre ela. Não, essa é a... Porque 
nós já tivemos uma lei semelhante, ou igual a essa aí, o mesmo texto, em 1996 e 
em 2001, que é a Lei 9.663, que instituiu o crédito presumido de PIS/Confins, e 
dizia claramente que tinha o objetivo de reembolsar o PIS/Cofins incluídos no 
custo dos produtos exportados. Teve um parecer do famoso Professor Ricardo 
Mariz de Oliveira, dando pela não incidência do PIS e da Cofins sobre essa 
receita, mas a Receita Federal entendeu de tratar-se de uma subvenção sujeita à 
tributação.  

Então, essa questão de dizer que é uma recuperação de custos estava ensejando 
essa dúvida. Então... Eu estava firme, como ainda mais propenso, a considerar 
essa receita realmente como uma redução de custos, não é? Embora indireto, ou 
seja, pode até nem ter custo nenhum dessa tributação, mas o que estava na 
redação ou, então, colocá-la como uma receita de exportação. Não, mas receita 
de exportação não é, porque não há entrada de dólar, não está vinculado a 
nenhum contrato de câmbio. Então, vem essa Medida Provisória 556 e introduziu 
o § 11, não sei se ainda está no art. 2° o... O § 11 diz: “Do valor apurado referido 
no caput: I - 17 inteiros e 84 centésimos corresponderão a crédito da 
contribuição do PIS e 84 corresponderão à Cofins”. Isso está exatamente em 1,65 
e 7,6. Qual é a razão de colocar isso, se é para fazer o reembolso residual? Por 
que colocou o 11° dizendo que, na verdade, 100% é PIS/Cofins? Quer dizer, está 
na divisão do PIS/Cofins. Bom, na medida em que ele diz que é crédito, a dúvida 
que a Juliana, Dra. Juliana estava me passando era exatamente a que eu tinha. 
Precisaria passar isso pelo sistema de crédito da Cofins e do PIS ou entrar em 
Dacon? Porque ele fala que corresponderão a crédito, 17 inteiros por cento 
corresponderão a crédito da contribuição do PIS/Pasep e 84 corresponderão a 
crédito de Cofins.  

Então, a impressão que se tem é que isso é um novo crédito, que teria que passar 
pela sistemática de crédito do PIS/Cofins. Isso teria um efeito, se é isso, mas nós 
vamos ver que não é. Se é isso, a Lei da Cofins diz que os créditos de PIS/Cofins, 
mesmo lançados em receita, não são sujeitos à tributação pela Cofins e nem pelo 
PIS. Mas, na verdade, a gente está vendo que esse é realmente um capítulo à 
parte, você encontra na sequência da legislação que trata do assunto, que é a 
Instrução Normativa n°. 900, que tem um capítulo especial para o ressarcimento, 
compensação do Reintegra. O próprio PER/Dcomp 5.0 tem um capítulo especial 
para Reintegra, dedicado totalmente e dissociado com... O Reintegra está 
totalmente dissociado do sistema crédito PIS/Cofins, está dissociado. Ele é ao 
menos uma receita totalmente independente. Esse crédito, eu... Mesmo lendo a 
exposição de motivos desse crédito, diferente do que foi falado na Câmara que eu 
tive algum acesso, é que os estados estavam preocupados que iria acontecer com 



esse crédito aqui o mesmo que aconteceu com o crédito presumido, que eles 
levavam adepto do IPI e os estados e municípios não participavam. Quer dizer, 
havia uma redução da receita de IPI, porque aquele crédito presumido antigo era 
lançado na conta de IPI. Então, queria-se uma definição de onde seria retirado 
esse crédito. Aí ele falou: “Olha, então, vamos tirar do PIS e da Cofins”. Mas se o 
PIS/Cofins já dá crédito 100%, quer dizer - entre aspas - quase 100%, nem tudo, 
não é? Mas vamos admitir que as empresas do regime não cumulativo, ou regime 
cumulativo por outro mecanismo, eles têm a recuperação do crédito. Presume-se 
que total, porque todas as aquisições, fora aquelas ações que a gente sabe, que 
nós sabemos que estão naquela marcha cinzenta, que dá crédito 100%, não é? 
Então... A exposição de motivos da medida provisória, ela fala exatamente o 
que... Ele diz assim, no Item 18: “O art. 5° altera o art. 2° da Lei 12.546, para que 
a Secretaria da Receita Federal do Brasil proceda ao ressarcimento do valor 
apurado em decorrência do Reintegra é necessário que lhe seja dada natureza 
tributária”. Quer dizer, parece que ele não tinha dúvida que realmente teria a 
natureza tributária, não é? Falou restituindo tributos, reintegrando tributos 
[ininteligível] em todo o caso: “Considerando a composição preponderante dos 
resíduos tributários na cadeia de produção deve-se considerar que este valor 
refere-se a créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”. Essa é a 
exposição de motivo dessa medida provisória.  

Logo, orçamentariamente, que foi a interpretação que foi feita, vai ser debitado 
nessa proporção na contabilidade nacional, na conta de PIS e Cofins, mas isso 
parece que vai ser assim. Então, os estados estão satisfeitos que não vão retirar 
de uma conta de um tributo, que eles têm participação, porque PIS/Cofins, eles 
não têm participação. Então, é daí. A dúvida da Juliana era isso. Então, eu acho 
que realmente não é crédito PIS/Cofins. 

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

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é, realmente, crédito de PIS/Cofins, da 
forma prevista na Lei 10.833 e 10.637, porque é uma sistemática de apuração à 
parte. Leva-nos ainda à discussão com referência à questão da incidência do PIS 
e da Cofins sobre essa receita, não é, que eu ainda estou em dúvida.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou dar a palavra para quem 
quiser falar. Mas, antes, uma indagação: você está familiarizado com... Que tipo 
de resíduo tributário é esse que é restituído ou ressarcido? É o resíduo só de 
PIS/Cofins ou algo...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Inicialmente, pela lei, eram todos os tributos 
federais não passíveis de ressarcimento. Tipo: no Isof, se a empresa tem, o INSS, 
que é um tributo federal, que é uma contribuição de natureza tributária; imposto 
de importação, que não se recupera de uma forma de crédito, não é? Enfim, se 
você olhar, toda aquela lista de tributos federais, não é? Essa é a primeira ideia 
para dar um-- 

Sr. Alexandre: [pronunciamento fora do microfone] 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não entendi. 

Sr. Alexandre: O parágrafo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, exatamente, esta é a contradição que nos 
pareceu. Mas você vê o art. 1°, ele é claro: “É instituído o regime com o objetivo 
de reintegrar valores referentes a custos tributários residuais”. Não está falando 
de-- 

Sr. Alexandre: Mas aí diz lá que-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera, um minutinho. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois não. Então, aí, nesse primeiro momento, a 
gente tem todos os resíduos tributários. Realmente, nós tínhamos dezenas de 
tributos federais pagos, que não passam pelo mecanismo de recuperação. Com 
essa insistência dos deputados a respeito da... Como é que vai ser... 

Orador não identificado: Quando? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Saiu essa nova medida provisória dando essa 
redação, quer dizer, introduziu esse texto com essa justificativa. Agora, não sei 
por que eles dizem que a totalidade do resíduo é PIS e Cofins.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma... Alexandre, já vou te dar a 
palavra. Dentro do sistema de cálculo não há referencial em determinado tributo, 
não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nem no PIS/Cofins.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Alexandre. 

Sr. Alexandre: Brandão, vamos pensar juntos. Esse resíduo de PIS/Cofins seria 
alíquota zero, uma coisa de PIS/Cofins na cadeia produtiva do exportador que 
não pode ser recuperado, que a gente sabe que existe. Nós já tivemos vários 
debates aqui. Então, seria isto. Aí se cria um novo crédito residual de PIS/Cofins 
sobre esse resíduo, pelo § 11, porque ficou meio incongruente, ficou meio sem pé 
e nem cabeça. Porque se eu já tenho o crédito de PIS/Cofins, que eu não usei, 
porque eu não pude usar por algum motivo, ficou lá na conta [ininteligível], ou 
conta-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não-- 

Sr. Alexandre: Ficou na contabilidade, lá, pendente para ter utilização. As 
empresas usavam para... Aí tinha--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aí é outra coisa. 



Sr. Alexandre: Então, essa outra coisa... O que é essa outra coisa? Eu não 
consigo-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Para pensar em conjunto. Isso seria o seguinte: 
o crédito de PIS/Cofins sobre comissões, que você paga para o representante 
comercial, você pode recuperar? Não pode, não pode. Então é um custo que você 
tem...  

Sr. Alexandre: Então fica residual.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é residual. Então, mas não fica pendente lá, 
para ressarcir, tal. Vai para custo, vai para despesa e não tem recuperação. O 
custo que você paga para o despachante aduaneiro fazer a importação, a Receita 
Federal não aceita esse crédito.  

Sr. Alexandre: Pedágio.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pedágio não aceita crédito, o PIS/Cofins paga 
um serviço de vigilância e limpeza da fábrica e não aceita esse crédito. Então, 
existe uma série de... É esse § 11 que está dizendo, está reembolsando isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você está dizendo, Brandão, então, 
que há um ressarcimento relativo à falta de crédito de PIS/Confins? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tudo aquilo que o PIS/Cofins não dá crédito, a 
exposição de motivos diz que esse Reintegra é para devolver isso.  

Sr. Alexandre: Dá o crédito inteiro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, obrigado. Eu vou dar a palavra 
para outras pessoas que queiram se manifestar e apenas vou fazer um 
encaminhamento aqui. Nós temos... Dentro da colocação inicial, qual é a 
natureza jurídica desse crédito, se ele é recuperado via dedução de IPI, via 
cheque na boca do caixa, via dedução de PIS/Cofins, é meio de pagamento, mas 
com a natureza jurídica dele e existem aí várias consequências. Sob a tônica de 
PIS/Cofins, o que interessa saber é se isso é uma receita ou não é uma receita e 
todas as receitas são tributáveis. Sob a tônica do imposto de renda e da 
contribuição social sobre o lucro, sendo ou não sendo receita, pode haver outro 
tipo de implicação. Nós sabemos que as subvenções, se forem correntes, isto é, 
reembolso de custos, elas integram o lucro tributável, como expressa a norma 
legal, e as subvenções para investimento, que não parece ser de forma nenhuma, 
são excluídas do lucro tributável, sob determinadas condições, inclusive de 
procedimento.  

Portanto, o enfoque é diferente para um tributo ou para outro. Essa é a nossa 
preocupação aqui, eu adianto também que no CARF existem decisões, eu não 
tenho estatística aqui de saber qual é a maioria, mas decisões que dizem que 
aquele antigo crédito, o chamado crédito presumido da Lei 9.363, há decisões 
que dizem que esse crédito era subvenção e outras que dizem que é recuperação 



de despesas tributárias e outras aí dizem que é receita pura e simplesmente. 
Então, quem quer falar, a palavra está concedida. 

Sr. Alexandre: Posso falar? Alexandre. Brandão, eu estou indo mais em 
recuperação de despesa, porque ele pagou por isso, lançou a custo. Então, eu 
entendo que seria mais-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Presunção, não é? 

Sr. Alexandre: Recuperação de despesa.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É uma presunção, porque ele pagou, pode não 
ter pago. Então, receita-- 

Sr. Alexandre: É isso que eu entendo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, se ninguém quer falar, falo eu. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso é perfeito, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se ninguém quer falar, falo eu. 
Lembrando que toda a subvenção é uma forma de financiamento de custos, que 
pode ser antecipada ou postecipada. Se for postecipada é um financiamento de 
custos já incorridos, portanto, é uma reconstituição de custos incorridos, que era 
a hipótese da Lei 9.363, que claramente visava ressarcir o produtor na cadeia de 
produção para a exportação, de PIS/Cofins em duas operações. Quer dizer, o 
sistema de cálculo levava aproximadamente a duas restituições de PIS/Cofins 
sobre um determinado sistema de cálculo. Então, era uma forma de restituição 
de tributo. Agora, justamente a subvenção corrente, ela visa financiar os custos e 
despesas da pessoa jurídica. Então, ela não deixa de ser uma restituição de 
custos e despesas. Por isso até que na ótica do imposto de renda, você aceita que 
embora seja subvenção, ela integra o lucro tributável. Porque, na verdade, 
quando integra o lucro tributável, ela cancela a dedução de custos e despesas, 
que não que foram pagos pela fonte produtora, porque foi o governo que pagou.  

Então, ele não tem que tomar a despesa pura e simplesmente. Então, o crédito 
da subvenção corrente, que é aquela destinada a financiar custos e despesas, é 
na verdade uma anulação do débito anterior ou posterior de despesas que vão 
também afetar o lucro tributário no sentido, portanto, então ele anula, sob o 
ponto de vista do imposto de renda, tanto a subvenção quanto a despesa e o 
custo. No caso de subvenção para investimento, isso vai para uma reserva, não 
vai para receita, vai para uma reserva de capital e, em contrapartida, há um ativo 
permanente que vai gerar futuramente, pode gerar futuramente depreciações, 
amortizações, ou um dia perda ou ganho de capital. Agora, sob o ponto de vista 
estritamente jurídico e esquecendo, portanto, um pouquinho o que do que se 
trata perante um tributo e outro, a subvenção é uma verdadeira doação do poder 
público. Isso diz a doutrina do Direito Público, não é? A subvenção é uma doação 
do poder público e é sempre motivada por um interesse público, por isso que 
depende de lei, seja para subvenção para investimento e seja subvenção para 
custeio de operações. De forma que isso é subvenção, eu pessoalmente não tenho 



dúvida nenhuma, é uma subvenção, tem uma finalidade de baratear o custo 
Brasil para exportação, que é o interesse coletivo do país, não é? É uma 
subvenção. Sob o ponto de vista de PIS/Cofins, sendo subvenção não é receita, 
porque a subvenção tal qual como a doação, é uma mera transferência de 
capital, não é uma receita. A receita é aquilo que a fonte produz com a sua 
atividade, ou com o emprego dos recursos. Então, não é uma receita e, portanto, 
não pode ser atingido por PIS/Cofins. Esse ponto é que está difícil de o CARF 
aceitar ou entender. Isso fica mais claro para quem estuda um pouco mais a 
matéria, sob o ponto de vista do imposto de renda.  

O trabalho que você mencionou, que eu publiquei, na verdade, eu defendi essa 
ideia, mas eu citei o Souto Maior Borges, citei o Celso Antônio Bandeira de Mello, 
citei gente de peso, no sentido de que esses créditos fiscais são subvenções e que 
a forma de pagamento por dedução de um tributo, no caso de tributos não 
cumulativos, ou por ressarcimento, ou por isenção mesmo, eles dizem, é 
subvenção. Se nós formos à 1598, nós vamos verificar quando ele... O Decreto 
1.598, quando ele trata de subvenção para investimento, ele diz sob a forma de 
isenção, entre outras. Quer dizer, ele mesmo reconhece a lei-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E nós temos casos, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --reconhece que pode haver 
subvenção sob a forma de isenção.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nós temos casos de tributos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Temos muitos casos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [ininteligível] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para... Lembrando rapidamente, 
todas as isenções ou reduções tributárias, no âmbito da Sudene e da Sudam, são 
tratadas como subvenção para investimento, a redução do imposto de renda fica 
condicionada a creditar reserva. De forma que é uma matéria que realmente está 
em aberto no CARF, não sei como seria tratada pelo Poder Judiciário, mas eu 
acredito que haveria, no Judiciário, uma sensibilidade maior para a diferença 
doutrinária entre transferência de capital e receita. Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Bruno Fajersztajn. Eu acho que o Dr. Ricardo 
já falou bastante sobre o tema e eu queria só expor a minha opinião, também, 
quanto a essa questão de ser subvenção. Também concordo e me parece que não 
há uma subvenção para investimento. Afinal de contas não está... A concessão 
do benefício não está vinculada a nenhuma espécie de investimento pelo 
contribuinte. Basta exportar e nos termos do Decreto ali você tem o benefício 
fiscal. Quanto à jurisprudência, de fato, eu também não tenho a última decisão 
da Câmara Superior, terceira sessão, que trata desse assunto. Também não 
posso dar a informação precisa aqui, mas a minha impressão é que 
majoritariamente o entendimento que vinha prevalecendo era no sentido de que 



no caso da 9.363, do crédito presumido de IPI, tratava-se de recuperação de 
custo. Sendo recuperação de custo não seria receita para fins de PIS/Cofins. 

Existia uma outra linha, como o Dr. Ricardo disse, que entendia que era receita 
simplesmente. Esse entendimento era baseado naquele dispositivo do 
regulamento do imposto de renda, acho que 292, que está baseado no Decreto-
Lei 1.598, que manda que as recuperações de custos sejam creditadas à receita, 
não é? Está explicado nesse trabalho citado aqui, que na verdade a recuperação 
de custo vai à receita justamente para anular o custo que ela está fazendo frente. 
Então, é mais por uma questão de evitar um lucro maior do que pela natureza 
jurídica do ingresso. Tem uma terceira linha que entende que o crédito 
presumido é receita decorrente de exportação, uma terceira linha. Então, eu acho 
que uma conjunção de argumentos levou lá no caso do crédito presumido da 
9.363 ao entendimento de que não seria receita. O que parece que é o mesmo, 
mais ou menos a mesma natureza, não é? Tenho aqui uma dúvida de como fazer 
o pagamento. Mas me parece que é uma subvenção, tem natureza então de 
doação, ou de não contraprestacional nesse sentido e que então não seria a 
receita para fins de PIS/Cofins.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém mais?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade, é exatamente isso. O problema é 
que se nós formos no caminho da subvenção, nós temos que a Receita Federal 
para todos os efeitos, ela tem um parecer, já posição, dizendo que esse tipo de 
subvenção, no caso, é tributável pelo PIS/Cofins. É evidente que muitas 
empresas não querem discutir ou querem saber a posição da Receita Federal, do 
ponto de vista administrativo, sem maiores consequências. Mas tem realmente 
um ponto, quando se trata... A Receita Federal diz que quando se trata 
efetivamente de uma restituição de tributo, ou de um ressarcimento de tributo 
efetivamente pago, você trata isso como recuperação de custo e não tem 
incidência do PIS/Cofins. Só que aqui nós não estamos diante disso. Aqui, nós 
estamos apenas diante de uma presunção de que houve um custo. Quer dizer, 
está havendo um... Não está dizendo: “Olha, você vai lá buscar o seu custo e esse 
custo você reembolsa”. Não, são 3% da sua exportação, tenha ou não tenha o 
custo. Aí é bem diferente do que a Receita Federal possa entender lá do 
dispositivo da própria Lei do PIS/Cofins, quando ela diz que o crédito de 
PIS/Cofins não está sujeito à incidência do PIS e da Cofins. O que, aliás, esse 
dispositivo foi posto na lei para evitar exatamente essa interpretação, que podia 
dar de que a recuperação do PIS e da Cofins como uma receita podia ser base de 
cálculo dela, não é? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno. Brandão, de fato, a Receita entende que é um ato 
declaratório, salvo engano o 25 de 2003, que diz que restituição de tributo é 
recuperação de custo e não é receita para fins de PIS/Cofins. Aqui me parece que 



eles entendem, a Receita, que eles levam a discussão para a subvenção. Sendo 
para investimento, eles também concordam, como não vai a resultado, não há 
receita tributável pelo PIS/Cofins. Por outro lado, se é subvenção para custeio vai 
a resultado e aí eles manifestam aquele entendimento, de que deveria haver uma 
norma excluindo a tributação. Como é creditada a receita deveria haver uma 
norma excluindo essa receita da tributação, tanto que tem para o crédito normal 
de PIS/Cofins do regime não cumulativo, não é? Mas me parece também não 
estar correto isso, porque como dito aqui, a própria lei diz que o regime contábil, 
para fins de PIS/Cofins, é irrelevante para definir a natureza jurídica, não é? 
Estamos entendendo aqui que a subvenção tem essa natureza não 
contraprestacional de doação e, então, não seria receita para fins de PIS/Cofins, 
independente dessa norma prevendo exclusão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode falar no microfone, faz favor. Se 
identifica, também.  

Sr. Thiago Laguna: Thiago Laguna. Só para contribuir, tem um precedente do 
STJ, o Resp 807130, que trata como recuperação de custo. Um argumento 
alternativo aqui, ele coloca: “Ainda que não fosse receita seria receita de 
exportação”. Ele afasta aqui o PIS/Cofins sobre o crédito, no caso o crédito do IPI 
presumido da Lei 9.393.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado, acho que é 
importante essa informação. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu continuo dizendo que não é pacífico. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não é pacífico, evidentemente. 
Nós estamos, aqui, tentando achar natureza jurídica. O Bruno mencionou que o 
lançamento contábil é irrelevante, segundo todas as três leis que tratam de PIS e 
Cofins. Mas ela diz que é irrelevante o levantamento contábil da receita, não é? A 
receita lançada, por exemplo, a crédito, no caso aqui de recuperação de custo. 
Não a crédito, uma conta de receita, mas a crédito de custo recuperado, a forma 
contábil é irrelevante. O importante é saber se se trata de uma receita. Aí é o que 
foi mencionado por ele, de que não existe uma norma excludente. Não precisa 
haver norma excludente, se não foi receita não precisa dizer que não é tributado. 
É a velha distinção entre não incidência e isenção, que depende de norma. 
Juliana, você... Desculpa, você chegou já quando está bem avançada a discussão 
aqui. O Brandão expôs com clareza. Você depois se quiser mencionar, por favor, 
venha aqui à frente. 

Orador não identificado: Brandão, poder... Ali o § 2°: “Poderá fixar o percentual 
entre um entre 0 e 3%”. Já foi regulamentado isso? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Já, a 3%. 

Orador não identificado: É o crédito presumido de 3% sobre as receitas do total 
de exportação. É mai um crédito presumido, então, fora os outros.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Juliana, por favor. Eu queria dizer 
que o fato de ser presumido, ou não, enquanto ela se aproxima aqui, ser 
presumido ou não é irrelevante, porque é realmente impossível calcular e é 
impossível, principalmente, fiscalizar. Se nós estamos tratando de algo que passa 
pelo terreno tributário, embora não seja matéria tributária. O crédito em si não é 
matéria tributária é matéria financeira, orçamentária, de política econômica do 
governo, mas passa pela fiscalização federal da Receita. Então, para ser 
fiscalizável, minimamente prático, princípio da praticidade, exige alguma coisa 
nesse sentido, alguma coisa presumida mesmo, como era o anterior crédito 
chamado de IPI, mas que, na verdade, era a restituição de PIS/Cofins. Pois não, 
Juliana. 

Sra. Juliana: Bom dia a todos. Primeiro, desculpar-me pelo atraso. Eu só 
proponho o tema e não venho; fica complicado. Bom, a minha dúvida, a despeito 
da discussão que vocês estavam travando na hora que eu cheguei, não sei se já 
foi submetido, aqui, ao debate de vocês, é que eu fiquei um pouco na dúvida no 
art. 2°. Eu vislumbrei um conflito, na realidade, entre o § 4° e o 11, do art. 2°, 
ressaltando que o 11° foi incluído posteriormente por conta de uma outra medida 
provisória. Eu não sei se isso já foi debatido ou se ninguém levantou essa 
questão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi até certo ponto. Nós não 
passamos o detalhe do § 4°. 

Sra. Juliana: Então, o § 4°, ele diz o seguinte, que desses 3% desse crédito 
presumido sobre a receita de exportação, a pessoa jurídica poderia efetuar a 
compensação, com débitos próprios vencidos ou vincendos relativo a tributos 
administrados pela Receita Federal. Então, poderia compensar, a princípio, com 
qualquer tributo, ou então solicitar o seu ressarcimento em espécie, nos termos e 
condições estabelecidos pela Receita. Já no 11°, está um pouquinho mais para 
frente ali, ele foi incluído depois pela Medida Provisória 556, que diz o seguinte: 
que do valor apurado, referido no caput, eu entendo, então, que dos 3%, 17 
inteiros e 84 centésimos por cento corresponderão a crédito da contribuição para 
o PIS, e 82 inteiros e 17 centésimos por cento corresponderão a crédito da Cofins. 
Daí isso me colocou um pouco em dúvida se agora, então, não poderíamos mais 
compensar com qualquer tributo administrado pela Receita? Se esse crédito teria 
ficado vinculado à compensação com o PIS/Cofins? Daí essa questão que eu 
queria colocar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente, no começo nosso... Começamos 
por esse primeiro ponto, em que o 11° poderia dar a entender que a partir dele a 
sistemática de recuperação do Reintegra, primeiro, deveria passar pelo sistema 
de crédito do PIS e da Cofins utilizando esses 3% para deduzir o PIS/Cofins no 
mercado interno. Após, se sobrar alguma coisa, buscar novamente um 
ressarcimento ou compensação da diferença. Então, seria... Ao invés de dois 
regimes, nós teríamos um regime só. Mas pela sistemática que nós observamos 
aqui, não. Esse daqui foi apenas, o 11° tem apenas o sentido de definir a 



natureza tributária desse tipo de subvenção, vamos falar de subvenção, para 
garantir que esse valor... De onde ele seria retirado na contabilidade 
orçamentária da União, porque ele lá não... O Reintegra ficou solto, realmente 
ficou. Então, não vamos querer que lance a débito da conta de IPI novamente, se 
é para lançar, então, vai lançar a débito da contribuição que mais se aproxima 
desse-- 

Sra. Juliana: Desse benefício. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Benefício. A exposição de motivos diz 
claramente que é para fazer o reembolso residual, embora, desculpe, a exposição 
de motivo possa não ter valor nenhum, não é? Entra no mundo jurídico e pode 
ter outras consequências, eu reconheço isso, mas ela disse que esse aí é para 
reembolso. Existe realmente muita coisa, quem está no regime não cumulativo 
não consegue recuperar. Parece que a ideia, então, é: esses valores percentuais, 
que correspondem exatamente à alíquota de 1,65 e de 7,60 sobre algum valor 
que deveria estar ou presumidamente está e, olha, necessariamente não está.  

Então aí, seguindo a sequencia da Lei 12.546 e já com a introdução desse artigo, 
a gente observa que os procedimentos administrativos da Receita Federal são 
todos no sentido de considerar o Reintegra um capítulo à parte. Nós temos a 
Instrução Normativa 900, que foi alterada, tem um capítulo para PIS/Cofins e 
tem um capítulo para Reintegra. Você entra no PER/Dcomp e o PER/Dcomp tem 
uma situação de ficha de PIS/Cofins e tem uma ficha especial para o Reintegra. 
Não sei se eventualmente... Pode ser que venham até interpretar de maneira 
diferente. Nesse momento, o quadro todo está indicando que realmente trata-se 
de coisas diferentes. Você tendo os 3% você já pode, independente de estar com 
saldo credor de PIS/Cofins ou saldo devedor, usar esses 3% para fazer pela 
sistemática vigente ou o aproveitamento dele.  

Sra. Juliana: Com relação à parte prática, isso eu já tinha ciência mesmo, de 
que o sistema continua liberando, seja para compensação em qualquer tributo 
ou mesmo a restituição. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Juliana, qual é a finalidade da sua 
colocação do tema, o que está perseguindo? Porque nós já resolvemos que... Pelo 
menos está sendo encaminhado no sentido de que isso aí tem uma natureza de 
subvenção, é uma recuperação de custos calculados de uma maneira presumida, 
e não integram a base de cálculo de PIS/Cofins por uma razão, por outra. Você, 
qual o seu ponto? 

Sra. Juliana: Não, o... 

[falas sobrepostas] 

Sra. Juliana: Não, o meu ponto, na realidade, era-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É só-- 



Sra. Juliana: Exatamente, se por acaso ele não tivesse essa finalidade 
orçamentária, se ele não teria, por um acaso, revogado o § 4°, por ter vindo 
posteriormente, ou algo nesse sentido. Mas eu imaginava realmente que não. Não 
é, porque se o § 11°, ele não tivesse essa finalidade orçamentária de só 
determinar de onde, nas contas da União, sairia essa subvenção, esses 3% de 
crédito presumido, isso poderia levar a gente à interpretação de que o § 11°, por 
ser posterior, poderia ter revogado o 4° ou algo nesse sentido. É interessante que 
fique claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu gostaria de dar a minha opinião a 
esse respeito, porque, na minha percepção, pelo menos, ficou um pouquinho 
posto de lado essa dúvida específica. Falar em revogação do § 4° é absolutamente 
impossível. A medida provisória veio dar à lei um acréscimo sem tirar nada. 
Como nós sabemos, hoje, pela Lei Complementar 95 precisaria ter havido uma 
revogação expressa do parágrafo. Ou se nós pensarmos na forma de alterar a lei, 
que está no art. 12, da Lei Complementar 95, ela deu uma redação, aí pensando 
no dispositivo [ininteligível], com acréscimo apenas. Então, eu acho que não está 
revogado.  

Eu acho que tem a possibilidade de fazer compensação com qualquer tributo 
federal, pelo o que foi exposto e a Receita não discute isso, inclusive. De modo 
que eu acho que essa dúvida eu, pessoalmente, não tenho. Eu acho que o campo 
onde há discussão é: incide PIS ou não incide PIS e Cofins sobre isso. Aí ficou 
aquelas duas alternativas. Tem a terceira do Bruno, colocado por... Não dele, que 
ele citou que alguns têm, mas é subvenção e, portanto, não é receita ou é 
recuperação de custo.  

Alguém mais? Sobre a recuperação de custo, só para... Quer falar?  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno, só uma pergunta. Você chegou a checar o Dacon, 
se alterou alguma coisa, para prever uma linha para esses créditos, 
especificamente? Porque a partir do Dacon, a gente poderia ver se existia um 
entendimento da Receita de que primeiro você teria que usar crédito de 
PIS/Cofins, como funcionava com o IPI no crédito presumido, aí havendo o saldo 
credor você faz a reconstituição ou compensação. Você viu se o Dacon mudou?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nós estamos com a Dacon versão 2.5 ainda e ela 
é anterior a essa lei, não é? Então, nesse momento não tem. O que a gente tem é 
o PER/Dcomp 5.0b, que saiu agora e não consta... É, foi o 5.0, 5.0.a e 5.0.b e 
está para sair o c, porque está sendo impossível trabalhar com milhares de 
notas, não é? Tem que fazer uma importação e o sistema ainda não está 
admitindo essa importação, tem que fazer uma a uma. Então, é complicado, mas 
eles já estão preparando isso. Mas, na Dacon, nesse momento, não tem. Eu estou 
esperando que saia também uma nova versão, mas é impossível. Pelo que a gente 
vê da legislação, não vai incluir isso na sistemática do crédito. Eu acho que talvez 
foi só uma expressão errada, infelizmente, como é feita a medida provisória. 
Porque devia falar: “Para fins de débito, na conta será debitado...”. Porque, em 



geral, na própria instrução normativa diz lá como é feito o débito na 
contabilidade, na Receita Federal, não é? 

Será levado a débito o tributo a ser ressarcido ou restituído e fazendo os acertos 
orçamentários necessários. Você pode compensar alguma coisa, um imposto com 
outro, mas cada um vai ter a sua contabilização na Receita Federal 
correspondente. Aí faltou exatamente dizer isso. Esse crédito é que deu a 
entender que nós estávamos voltando, que tínhamos que voltar para a 
sistemática do débito e crédito normal da Lei 10.833 e a 10.637. Porque, na 
verdade, o que eles querem falar é isso, assim: “A Reintegra que entrar aqui, nós 
vamos dar... Esse percentual vai ser debitado no PIS e outro percentual vai ser 
debitado na Cofins”. Embora não seja 100% isso, mas vai ser assim que deveria 
ser. E não usar a palavra crédito, que realmente ensejou essa polêmica.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A palavra crédito em relação a 
PIS/Cofins é sempre dúbia, não é? Porque, na verdade, você não tem crédito de 
PIS/Cofins, você tem dedução, abatimento, como quiser do valor a recolher. Nós 
sabemos que o tributo mais próximo, no Brasil, do IVA, do imposto sobre valor 
agregado, não é? Em se tributa só o diferencial, não se fala em crédito, diferencial 
entre custo e despesa, não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fala em crédito-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sei que fala em crédito, mas-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, fala em crédito para dizer que o crédito não 
será tributado, não é? Não será crédito tributado-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fala que não integrará a receita, não 
é? Ele fala que não integrará a receita para efeitos de PIS/Cofins, daí surgiu uma 
tese que não era tributada pelo imposto de renda, criou-se todo um mecanismo 
de procedimento contábil que gerava uma receita não tributada e uma despesa 
dedutível. Isso caiu no STJ, chegou rápido e caiu rápido no STJ. Mas eu queria 
só falar para encerrar, talvez a questão da recuperação de custo nós estamos 
tratando de uma recuperação via subvenção, porque é dada pelo governo. Tem, 
portanto, uma dupla natureza, é uma subvenção governamental e, portanto, uma 
receita, mas visa ressarcir resíduos tributários. Agora, pode ser que haja uma 
recuperação de custo que não tenha essa natureza. Digamos que eu tenha um 
custo que, de repente, após incorrer nele há uma repactuação com o próprio 
fornecedor, ou ele reconhece um defeito, uma qualidade e dá uma redução no 
preço, há uma restituição monetária, quer dizer, entra dinheiro no caixa. Então, 
não se encaixa naquela norma expressa, na legislação de PIS/Cofins, que diz que 
não reintegra a receita, as reversões de custos que não representem novos 
ingressos ou novas receitas, novos ingressos. Aqui, não, eu tenho ingresso 
financeiro no mínimo. Então, a grande questão é: e quando não for subvenção? A 
simples recuperação de custo é receita ou não é receita. Para o imposto de renda, 
realmente foi dito aqui pelo Bruno, a norma é expressa e não serve para 
PIS/Cofins, porque ela diz que a recuperação de receita vai para lucro 



operacional, ou para receita operacional. Ela ressalva, caso se trate de 
recuperação de custo que tenha sido deduzido, porque se foi um custo não 
deduzido, uma despesa não dedutível, ela também não será... A reversão não 
será tributada. Dentro daquela ideia de anular efeitos, tornar neutra a 
recuperação de custo em relação ao lucro tributável. No PIS/Cofins isso não 
existe, porque a despesa não foi deduzida da base de cálculo. Se a recuperação 
for, haverá uma incidência na verdade dupla, porque o custo que gerou uma 
receita, essa receita foi tributada sem dedução naquele custo. Se o custo ao ser 
devolvido for tributado, eu posso dizer que economicamente há uma dupla 
incidência.  

Agora, juridicamente isto não é contraprestacional, a empresa recebendo de volta 
algo pelo qual ela não dá nada, né? É uma despesa, que por alguma razão 
qualquer está sendo restituída a ela, ainda que financeiramente. De forma que 
eu, pessoalmente, não vejo como recuperação de custos e despesas possa ser 
tributado por PIS/Cofins, embora não exista norma. Por que não existe norma? 
Porque não é receita, não serve a exclusão daquele que não é receita. Senão nós 
teríamos uma lista infindável: “Olha, isso aqui não é receita, isso aqui não é 
receita”. Não, não precisa dizer. Então, essa é a posição que não está muito clara 
perante o CARF, que tem patinado nessa questão, em uma sessão que não está 
familiarizada com tudo o que nós falamos aqui e muito menos com a legislação 
do imposto de renda. 

Sr. Alexandre: Alexandre. Eu só queria justificar quando eu defendi essa 
recuperação de despesa, apesar de presumida, a própria lei diz que são resíduos 
de despesas não recuperadas. Então, com base no caput é que eu vou 
literalmente dizer: “Pela lei, apesar de ser presunção, de subvenção, ou crédito 
presumido, a própria lei classifica como despesa recuperável de resíduos”. Então, 
fui por essa linha. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que está bem debatido o 
assunto, mas se alguém quiser mencionar... Juliana? Está satisfeita. Então, 
vamos passar adiante. O próximo assunto, eu seguindo a tradição aqui da Mesa 
não vou colocar em debate, porque foi apresentado pelo João Bianco e, na 
verdade, ele apresentou quase que incidentalmente, durante uma discussão na 
semana passada. Eu achei que o assunto era importante, toda a Mesa entendeu 
que sim e ficou na pasta, mas o Bianco está fora do Brasil. De forma que 
segundo a nossa tradição aqui vamos deixar para a próxima reunião. Não tendo 
pauta, eu indago se alguém quer apresentar algum assunto? Algum assunto? Eu 
tenho aqui uma referência, talvez, Luís, se você puder pôr o RE 268.586. É muito 
próximo do que o Bianco vai apresentar na próxima reunião. Flávio, você que 
está chegando agora, eu vou te convocar a falar um pouquinho, quase um 
prolongamento. Você não esteve aqui na semana passada, não é? Perdeu uma 
excelente exposição do Professor João Dácio Rolim e é quase um prolongamento 
que do foi falado aqui. Eu queria que você fizesse um comentário dentro das suas 
possibilidades, assim, de improviso do caso Gregory versus Helvering, que você 



escreveu um artigo muito interessante e está muito dentro do que vou apresentar 
aqui: o RE 268.586. 

Sr. Luís Guilherme Barbosa Gonçalves: Você tem que ir lá-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu vou-- 

Sr. Luís Guilherme Barbosa Gonçalves: Processo é mais fácil. Não, vai lá e 
consulta o processo-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Onde você está? Você está no site do 
Supremo? Não, entra... Espera um pouquinho. Entra no site do Supremo, por 
favor. Ah, não... Supremo e aí você já sabe como faz. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pelo teor, isso, 268.586. Quando 
vocês lerem a ementa que vai aparecer aí, vocês vão tomar um susto. Eu queria 
dizer que esta passagem da ementa, que vai causar o susto, foi usada em uma-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, já ouvimos falar nela. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dá para você colocar um destaque? 
Bom, aumenta aí. O trecho que dá o susto é: “Não prevalecendo a forma sobre o 
conteúdo”. Em uma discussão, em um evento promovido pela Febraban, uns dois 
anos atrás ou três, um determinado defensor da norma antielisiva, acho que nós 
estávamos discutindo a Lei Complementar 104 e ele disse: “Até o Supremo já 
julgou que a substância prevalece sobre a forma”. Até o Bianco, que estava 
presente, leu um dispositivo legal, disse que era o art. 74, e perguntou a esse 
expositor se ele sabia do que se tratava. Ele disse: “Não, não sabia”. O art. 74 
dizia claramente que a lei tributária, os fatos seriam interpretados por sua 
substância econômica e não pela sua forma jurídica. Só que esse artigo, que foi 
lido pelo Bianco, era o anteprojeto, ou melhor, o projeto do CTN, que foi 
encaminhado ao Congresso e lá foi excluído, por entender o legislador que ele 
feria o princípio da legalidade e ele feria a proibição do emprego da analogia.  

Ao se ler esse artigo, eu queria só dizer, não sei se já dá para perceber, que se 
trata da questão do ICMS e importação via Vitória, pelo porto de Vitória. Ao se ler 
esse acórdão, que nós não vamos ler aqui, que ele é razoavelmente extenso, mas 
ficando só no voto do Relator Marco Aurélio, ele diz que é o caso mais deslavado 
de simulação que ele encontrou. O Supremo andou discutindo, porque alguns 
ministros entenderam que não era... Sabemos porque essa matéria tem decisões 
em mais de um sentido e alguns ministros disseram que não era simulação. Mas 
todo o debate foi travado à luz do art. 167, do Código Civil Brasileiro, onde o que 
aí está escrito como conteúdo está lá, escrito como substância. Lembrando que o 
art. 167 diz que a simulação torna o ato simulado nulo, ressalvada a validade do 
ato que esteja dissimulado pelo ato nulo, caso válido na sua substância e na sua 
forma. Então, o que a lei coloca claramente é que forma jurídica não é aquilo que 
os contadores entendem como sendo o ato um negócio jurídico. Forma jurídica é 
o instrumento pelo qual o ato jurídico se manifesta e se comprova, ou seja, forma 



escrita, verbal, testemunhal, escritura pública, documento particular, etc., 
registro necessário, etc. Então, essa é a forma. E a substância, a que se refere o 
art. 167, também se refere à substância o artigo... Bom, agora de cabeça, eu não 
sou o Brandão, mas o Código Civil tem um outro artigo que ele diz que os atos 
anuláveis, eles são passíveis de convalidação. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por aí, um sete e uma coisa, 178... 
São passíveis de convalidação, casos válidos na sua substância. Então, a 
substância desse artigo é a mesma do 167 e a substância é, enfim, o conteúdo 
jurídico. O conteúdo, como diz o acórdão, conteúdo jurídico de qualquer ato ou 
negócio jurídico dado a ele pela norma que o regula, ou em outras palavras, é a 
causa jurídica que representa a função do ato ou negócio jurídico dentro do 
ordenamento jurídico. Então, este recurso extraordinário não trata de 
planejamento tributário, não trata das questões que estavam sendo discutidas 
naquele dia, perante a Febraban, mas trata de simulação. Considerou que 
importar pelo porto de Vitória alguma coisa que vem direto para São Paulo é 
simulação e lá foi cogitado, inclusive, da interposição de pessoas. Quem tiver 
interesse depois lê o acórdão inteiro, vale a pena ler, inclusive, os votos 
divergentes e, inclusive, os vencidos. Se discutiu a questão do 167, aquele inciso 
II, que é: “Aparentar, conferir direitos à pessoa diferente daquela que 
efetivamente se confere”. Que é a interposição de pessoas, ou laranjas, etc. 
Então, esse acórdão, ele tratou da questão dentro do Código Civil. Eu tenho 
outros Resps aqui, agora já Resp, mas não precisa projetar aí, que tratava 
especificamente de planejamento tributário. O que me conforta nessa questão 
toda e, também, no acórdão que o Bianco vai comentar a semana que vem, é os 
dois tribunais superiores trataram da questão da economia tributária 
explicitamente, que são os outros Recursos Especiais, ou implicitamente que é 
esse RE sob o prisma do Direito Positivo Brasileiro, sem aquela importação das 
ideias do Direito Francês, que a semana passada o Rolim tão brilhantemente 
expôs aqui. Como elas foram sendo derrotadas nas suas próprias origens: a 
questão do business purpose, ele isoladamente; a questão da substância 
econômica, até na Alemanha, que é o berço dessa questão. 

Então, o que me conforta é saber que os tribunais superiores estão enfrentando, 
ainda com pouca quantidade, mas com razoável qualidade a matéria e dentro do 
Direito Positivo Brasileiro, como não deveria ser diferente, mas não é o que nós 
estamos vendo nos tribunais administrativos. De forma que já que não temos 
assunto, eu trouxe, já havíamos comentado sobre isso e faço esse comentário. Se 
você, Flávio, estiver disposto a falar sobre alguma coisa sobre Gregory e 
Helvering, que a sua conclusão é que é... Todos sabem aqui, é o caso líder que 
criou a teoria do business purpose e que você fez uma interpretação muito 
interessante. Se você não quiser falar, vou te convocar compulsoriamente. 

Sr. Flávio: [pronunciamento fora do microfone] 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, falo eu por você, para não 
perder o assunto aqui. Você está convidado, então, já que a semana que vem o 
Bianco vai tratar disso, talvez seja mais apropriado, já faz o apropriado 
realmente, mas a conclusão dele é que é muito interessante. Sabe onde foi 
publicado o artigo, você lembra? Na Dialética? Está na 22, Direito Tributário 
Atual, n°. 22. O melhor lugar para publicar, não é? A conclusão dele é que aquilo 
que foi decidido lá, não é contestado por ele, é como dizendo que aquilo é uma 
hipótese de simulação e dentro do Direito Brasileiro aquilo teria sido resolvido 
como simulação, que foi o que aconteceu aqui pelo Supremo Tribunal Federal. 
Não precisa falar em business purpose, não precisa falar em nada. É muito 
interessante a aproximação atual do Direito Americano, através do Health Care 
Act, que foi mencionado aqui a semana que passada, que criou o business 
purpose como... Criou, não, manteve o business purpose associado a outro 
elemento, que na minha maneira de ver é definitivo e que até independe do 
segundo business purpose haver uma mudança efetiva no estado patrimonial ou 
econômico da pessoa. Se houve uma mudança efetiva não houve simulação, essa 
que é a realidade a ser tributada. Quer dizer, pode haver simulação até, mas o 
que interessa é a realidade real.  

Então, essa matéria realmente é muito interessante e importante. Infelizmente, 
repito aqui, especialmente no Carf, há uma confusão enorme entre simulação, 
abuso no exercício do Direito. Não aquele abuso do Direito do Marco Aurélio 
Greco, abuso no exercício de Direito que é usar o instrumento jurídico com 
manifesto excesso em relação a sua função econômica, social, sua função 
jurídica e, também, com o negócio jurídico indireto, enfim, com uma série de 
outras coisas. Confunde-se até a simulação com a vontade de economizar 
tributo, que não existe indivíduo no mundo que não queira economizar tributo, 
não é? Até eles próprios que estão julgando. De forma que dizer que querer 
economizar tributo, isso é simulação é completamente fora de contexto, nem há o 
dever patriótico, segundo foi mencionado também na semana passada. Algum 
comentário sobre esse tema, senão semana que vem ele estará aí. Pois não, 
Alexandre.  

Sr. Alexandre: Não é bem específico sobre esse tema, mas é que eu estava 
pensando até que seria uma colocação que eu traria aqui para IBDT, que eu 
estava meditando outro dia e agora vem com esse acórdão trazer para nós. Os 
nossos desafios como tributaristas, em que tirando no Direito Civil que o Direito 
Penal faz coisa julgada no Cível, o Direito Tributário traz, quando nós temos que 
interpretar de acordo com os conceitos de Direito Privado, todas as normas para 
a aplicação do Direito Tributário. Esse é o grande desafio do tributarista, de ter 
que surfar em todos os ramos do Direito de maneira competente para trazer a 
interpretação correta. Agora, estamos tratando de Direito Internacional, Direito 
Comercial, Direito Civil e, hoje, está tendo um grande peso. Nós relembramos, 
então, os pais do Direito Tributário: Aliomar Baleeiro, Rubens Gomes de Sousa, 
Geraldo Ataliba e o nosso tributarista do século, Ruy Barbosa Nogueira. Esses 
desafios que nós temos, e que o Direito Tributário nos enobrece em trazer esse 
desafio, porque nós temos que estudar todos os ramos do Direito. Isso nos traz 



uma grande vantagem até competitiva, frente aos outros ramos do Direito, em 
que advogados, às vezes, não conseguem entender o Direito Tributário. Então, eu 
trago isso, estava pensando, nessa grande benesse, ou que traz o Direito 
Tributário para os que se dedicam a ele, de poder depois enfrentar os demais 
ramos do Direito de uma maneira até fácil, pela dificuldade que o Direito 
Tributário traz. Nós lembramos que antigamente poucos se dedicavam ao Direito 
Tributário, era – entre aspas - um bicho de sete cabeças. Então, eu queria só 
trazer isso. Esse acórdão traz exatamente, veio até a calhar o que eu estava 
pensando, as dificuldades, então, o Direito Civil dentro do Direito Tributário 
interferindo diretamente nos conceitos de simulação e dissimulação, Direito 
Tributário Internacional, Direito Intertemporal e isso tudo nós temos que ser 
competentes. Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Especialmente, o fim da sua fala aí é 
realmente importante, de termos que ser competentes, não é? Eu não sei se o 
Direito Tributário traz essa benesse ou traz essa imposição. Na verdade, eu acho 
que antes de entrar no Direito Tributário, eu preciso conhecer a legislação que 
rege o ato a ser ou não ser tributado, não é? Muitas vezes, para nós, advogados, 
quando fazemos consultoria, não só planejamento tributário, mas consultoria 
geral o conhecimento preliminar do Direito Civil, principalmente, é fundamental. 
Às vezes, a gente verifica que a solução está em uma questão aparentemente 
secundária como estipulação em favor de terceiro, que é o caso do acórdão, salvo 
engano, ele está sendo tratado no caso desse Resp, que o Bianco vai falar e 
outras coisas mais. Então, conhecer o Direito Civil, o Professor Marco Aurélio 
Greco diz isso mesmo: “Querem fazer Direito Tributário? Antes estudem o Direito 
Civil”. E ele tem toda a razão. Há a necessidade de conhecer o Direito Civil por 
quê? Porque o Direito Civil que regula as relações econômicas, sem ele não 
acontece nada. “Quer comprar o meu carro?”. “Quero. Como nós vamos fazer?”. 
“Temos que fazer um contrato de compra e venda. Se você não me pagar o que eu 
vou fazer? Vou ter que ter um documento que me autoriza ingresso em juízo e 
assim por diante”. Como diz o Professor Ives Gandra, o tributo vence por 
sobreposição. Vendeu o carro? Opa, ICMS aí. Se não resolvermos vender o carro, 
não há ICMS. Ou como diz o Professor Paulo de Barros Carvalho, o contribuinte 
constrói o fato gerador, não é? O Fisco fica esperando o contribuinte construir o 
fato gerador. Se ele não construir ou desconstruir antes de construir, porque 
constrói uma outra coisa, aí não ocorreu o fato gerador. Aqui no nosso curso, 
ano passado, no curso de atualização, o encerramento foi feito pelo Professor 
Luciano da Silva Amaro. Ele mencionou... Aliás, acho que o PowerPoint dele 
ainda está disponível no nosso site. Mas ele mencionou uma passagem que para 
mim ficou, assim, a distinção por excelência e eu acho que saiu de uma cabeça 
como a dele, criativa, que a gente poderia ter. O que ele disse: “O contribuinte 
não pratica o fato gerador, em vez de, ele pratica outra coisa”.  

Então, essa é a síntese da elisão fiscal, é o “ao invés de”. O fato gerador, se eu 
tivesse praticado teria que fazer o Darf e correr no banco. Aí, em vez de, se eu 
fizer outra coisa não ocorreu o fato gerador. Um exemplo muito lúcido, como é 
próprio dele, de diferenciar uma situação de outra e explicar afinal de contas o 



que é elisão fiscal. Argos, alguma coisa a respeito do que eu acabei de dizer. Dá 
para falar no microfone. Pois não. Eu provoquei o Professor Argos aí. Então, 
vamos pedir para ele falar, já que está muito próximo do Luciano, mas a seguir 
você fala, por favor.  

Sr. Argos Gregório: Eu penso que em relação às considerações breves feitas 
sobre o pensamento do Professor Luciano Amaro, eu acho que esta ideia da 
substituição da realização do fato gerador por algo que não seja ele, mas que 
efetivamente não precise nem ser definido, desde que ele não se coincida com o 
próprio fato gerador, eu acho que esse posicionamento na minha leitura também 
é insuperável. Mas ainda existe um outro posicionamento do Professor também 
citado, do Professor Paulo de Barros Carvalho, em que o contribuinte é quem 
construiria o fato gerador. Eu rendendo as minhas homenagens também ao 
Professor Paulo, mas eu tenho alguma dificuldade de aceitar esta formulação. 
Uma vez que me pareceria mais razoável, que o fato gerador já estivesse 
construído, porém, em estado de latência, saísse dessa latência com a ação do 
próprio contribuinte e não o contribuinte per si construísse o fato gerador. Mas 
de qualquer forma, eu corroboro aqui as palavras do Professor Ricardo Mariz, no 
entendimento de que esta ideia do Professor Luciano Amaro... Eu pelo menos há 
pouco checava o site do IBDT e não encontrei este PowerPoint, mas acredito que 
se não estiver lá seria de grande valia para todos aqui se retornasse o acesso a 
todos, porque, realmente, as exposições do Professor Luciano Amaro são de 
brilho incomparável. Essa ao menos é a minha opinião, todos sabem, se não 
sabem aqui mais uma vez atesto, que sou fã incondicional do pensamento do 
Professor Luciano Amaro.  

Então, o meu papel, nesse instante, acaba sendo de concordar com o Professor 
Ricardo, no sentido dessas e de todas as ponderações aqui vindas da cabeça 
brilhante do Professor Luciano. O que, aliás, como sugestão poderia, uma 
sugestão que faço ao Presidente da Mesa, poderia convidá-lo para que falasse um 
pouco para a gente. A gente sabe da agenda tão apertada do Professor Luciano, 
mas de qualquer forma seria um prazer e seria uma aula recebê-lo aqui, pelo 
menos neste semestre, em alguma de nossas Mesas de Debate. Fica a sugestão 
aqui ao Presidente da Mesa, para que faça o convite ao Professor Luciano.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sem consultar os meus colegas de 
diretoria já digo que será confirmada a sua sugestão. 

Sr. Argos Gregório: Que bom, que bom. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque não há quem não admire o 
Luciano da Silva Amaro pela sua cultura e pelo brilhantismo das suas ideias, do 
seu raciocínio, não é? Pois não. 

Sr. Rodrigo Petry: Bom dia, pessoal. Rodrigo Petry. Não é um tema muito 
recorrente, Dr. Ricardo, a questão de contribuição sindical. A gente estava 
falando de interface entre o Direito Civil e Direito Tributário, eu vou fazer uma 
interface com o Direito do Trabalho e Direito Tributário. Hoje, agora nós estamos 



em final de fevereiro, todo o começo de ano a gente tem questionamentos em 
relação, especialmente no escritório que eu trabalho muito com isso, sobre 
contribuição sindical. As empresas precisam pagar a contribuição sindical 
patronal urbana, também tem empresas que trabalham com o meio rural e 
precisam pagar a contribuição sindical patronal rural. Eu não sei se alguns dos 
senhores têm algum caso para comentar aqui, mas especialmente no Estado do 
Paraná, de onde eu venho, nós temos alguns questionamentos de empresas que 
têm, neste período de janeiro, dúvidas sobre recolhimento de contribuição 
sindical, que é um tema tributário. Embora não seja tratado com profundidade, 
muitas vezes é colocado de lado, até por falta de tempo, às vezes porque não 
envolve uma movimentação financeira tão expressiva quanto são de outros 
tributos relativos à renda, produtos industrializados e por aí afora. 
Especialmente lá no Paraná, nós temos tido questionamento em relação à base 
de cálculo da contribuição sindical patronal urbana. A base de cálculo da 
contribuição sindical, que é tributo na visão inequívoca do STF, é o capital social. 
Entretanto, a CLT, quando traz o capital social como base de cálculo das 
alíquotas ou regulamentação das alíquotas da contribuição sindical, fala em 
capital social, mas efetivamente registrado, mas não diz se é o capital 
integralizado ou a integralizar. Existem situações e empresas que têm o capital 
social parte integralizado e parte a integralizar um ano, dois anos, é uma 
promessa de capital. A dúvida que surge para essas empresas, eu tenho um caso 
recente, bastante recente no escritório, é de se a empresa que vai recolher a 
contribuição sindical precisa considerar na base de cálculo o capital social, 
efetivamente integralizado, ou precisa também colocar o capital social a 
integralizar, engordando assim a base de cálculo da contribuição sindical.  

Eu, após refletir sobre o assunto, concluí que deveria ser colocado na base de 
cálculo da contribuição sindical patronal urbana o capital social efetivamente 
integralizado e, também o capital social a integralizar. Efetivamente, lá no Estado 
do Paraná, nós não temos, por parte do Ministério do Trabalho que nos ajuda a 
regulamentar essa matéria, nenhuma manifestação clara. Eu fiz consultas 
também à Brasília, à Confederação Nacional da Indústria, era o caso de uma 
indústria que estava me fazendo a consulta, fiz também consultas para o 
Ministério do Trabalho, lá no Estado do Paraná, também, em Brasília e não tive 
uma resposta. Eu não sei se alguns dos senhores, também, já se defrontaram 
com esse tipo de dúvida no seu escritório, não sei se algum dos senhores teria 
algum comentário para fazer. Mas, particularmente, na minha convicção, eu 
estou certo de que a contribuição sindical precisa efetivamente só atingir o 
capital social integralizado e jamais o a integralizar, que é uma mera promessa 
do sócio. Claro que se entra em um grande debate em saber se ainda existem 
algumas pessoas defendendo a tese de que contribuição sindical não é tributo, 
embora o Supremo Tribunal Federal já tenha firmado a ideia de que contribuição 
sindical é tributo, é de natureza tributária há mais dez anos seguramente. Tem 
pessoas afirmando que a CLT não fez essa distinção entre capital social 
integralizar e capital social efetivamente integralizado, daí não haveria razão para 
a gente criar essa distinção. Entretanto, é bom lembrar que a contribuição 



sindical, até 1988, não tinha natureza tributária. Ela chegou a ter antes, mas de 
acordo com a Emenda 8, de 77, a contribuição sindical não tinha natureza 
tributária. Evidentemente, na CLT, de 43, ela também não tinha natureza 
tributária e, então, não se importou com esta questão. Depois, quando a 
contribuição sindical veio a tomar caráter tributário, é que se passou a 
preocupar-se com a efetiva formação da base de cálculo desse tributo.  

Eu gostaria de fazer esse questionamento para todos aqui em Plenário, para 
saber se efetivamente alguém já teve algum questionamento ou tem pelo menos 
algum pronunciamento oficial.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode falar, mas duas observações 
antes. Em primeiro lugar, nós temos falado aqui em Direito Civil, eu mencionei 
que precisa estudar Direito Civil, porque eu diria que a maior parte das questões 
econômicas é regida pelo Direito Civil e antes era pelo Código Comercial, 
também. É claro que quando se fala em Direito Civil está se falando não só do 
Código, mas de leis extravagantes, como a lei que regula o arrendamento 
mercantil. Claro que Direito Civil é Direito Privado. O art. 109 e o art. 110 do 
CTN referem-se a Direito Privado, não é Direito Civil. Onde está a CLT, que regula 
também relações econômicas entre patrão e empregado, onde pode haver 
realmente e há incidência de várias contribuições. Dali surge imposto de renda, 
dali surge saber se determinada verba lá na Justiça do Trabalho determinando o 
pagamento, se aquilo é ou não é renda tributável, etc. 

Orador não identificado: Queria fazer uma pergunta. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Um assunto que você trouxe é interessante, mas 
eu lembro você que quem mudou o nome de imposto sindical para contribuição 
sindical foi o Código Tributário Nacional. Tem um artigo específico dizendo que o 
imposto sindical passa a se denominar contribuição sindical, lá em 1967.  

Sr. Rodrigo Petry: Sim, para deixar em paralelo ao sistema tributário. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente. 

Sr. Rodrigo Petry: O Código Tributário, ao contrário do que muitos afirmam, 
jamais colocou a contribuição sindical com natureza tributária. Foi justamente o 
217, colocado pelo Decreto-Lei 2.766, de novembro, para afirmar-se que as 
contribuições continuavam em paralelo ao sistema tributário nacional, pelo 
menos esse é o meu entendimento. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A partir do momento, que é da Constituição de 
88, que ficou firme a questão da contribuição, porque a emenda constitucional 
no momento realmente tirou a contribuição da seguridade social do sistema 
tributário, não é? 

Sr. Rodrigo Petry: Exato. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Esse problema todo voltou e hoje não tem mais 
dúvida de que a contribuição sindical, ela tem natureza tributária, pelo menos 



tem a natureza tributária. Você sabe que esse assunto, realmente, há muito 
tempo me incomoda, não é? Porque você tem que passar pela capacidade 
contributiva. Isso é o principal ponto. Você tem um capital registrado de R$ 1 
milhão, mas só realizou R$ 1 mil. Como é que você tem capacidade contributiva 
para recolher uma contribuição sobre algo que você nem tem? Quer dizer, você 
vai ter mais contribuição do seu próprio capital, você espera que um dia você 
possa realizar isso através até de geração de lucros, etc.  

Entretanto, leva a uma outra consequência: qual é o verdadeiro capital que deve 
servir de base? Eu acho que não é nem o registrado e nem o integralizado. Eu 
acho que o verdadeiro capital é aquilo que realmente está à disposição da 
empresa como capital, é o total do patrimônio líquido. Você pode até... Porque 
você tem um capital registrado de R$ 1 mil, de 1940, cheio de lucros acumulados 
e que você vai recolher uma contribuição, também, que não representa a sua 
capacidade contributiva, não é? Então, você poderia ter colocado isso no capital, 
mas como não me interessa, você não coloca, fica... Salvo agora, a nova Lei das 
S/A, pela nova Lei das S/A, sim, você não pode acumular lucros, acredito que 
superior ao capital social. Você tem que distribuir ou aumentar o capital. Mas 
nas sociedades limitadas, você pode manter o capital registrado integralizado 
pelo tempo que você quiser. Você não precisa fazer nada com ele, você aumenta 
se você tiver interesse. Então, eu tive o caso de um sindicato que veio, exigiu que 
a contribuição fosse feita pela totalidade do patrimônio líquido e o assunto foi 
feito uma defesa administrativa. Como o capital estava, digamos assim, não 
irreal, estava próximo da realidade, aceitou-se a contribuição para o capital. Mas 
é uma coisa que não é só essa questão de integralização, é uma questão 
realmente de capacidade contributiva, passa por aí. Absurdamente, existem 
sindicatos, aqui em São Paulo pelo menos, que cobram contribuição sindical das 
entidades filantrópicas. Tem umas entidades filantrópicas que estão imunes da 
contribuição à seguridade social. Contribuição sindical, em tese, não é destinada 
à seguridade social. Então, a rigor não teria essa imunidade. E eles consideram 
como o que a base de cálculo? Não tem capital, consideram exatamente o 
patrimônio líquido, o superávit que ela teve e isso é considerado... Não sei de 
discussão judicial a respeito, eu não pago, quer dizer, a entidade que eu...  

Orador não identificado: Não paga a contribuição, paga [ininteligível]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não, a contribuição sindical dessa entidade 
eu não pago. Vem carta todo ano dizendo que tem que pagar sobre o valor do 
patrimônio líquido, que é a base, e eu espero um dia que... Eu não vi na 
jurisprudência nada nesse sentido, acho que é aquele tipo de coisa se pegar 
pegou. Mas a ideia, eu falei a ideia deles não está errada se há incidência, se a 
entidade estiver sujeita à contribuição sindical a base de cálculo, no meu ponto 
de vista, está correta, porque exatamente eles pegam exatamente aquilo que a 
entidade se dispõe, tem capacidade para investir e fazer as suas atividades, etc. 
Mas foi realmente muito bem lembrado esse assunto seu.  



Sr. Alexandre: Posso falar? Eu queria fazer duas perguntas para o colega. Se na 
junta comercial, eu não sei, não lembro de cabeça, considera-se o capital 
integralizado ou não integralizado no registro do breve relato, para fins formais 
nas juntas comerciais, que é o que regula o capital social para fins de terceiros, 
não é? Porque aí nós estamos tratando da base de cálculo, art. 97, do CTN, que 
diz capital social. Não diz se é integralizado ou não, realmente é uma discussão 
nova. Então, primeiro, se a forma, se a junta comercial considerar o capital o 
total constante do contrato social, ou se ela vai considera apenas o capital 
integralizado. Se realmente integralizado, se for assim, eu creio que a resposta 
seria com base na legislação como um todo e vamos utilizar o capital realmente 
integralizado, que é o para fins até do tribunal do comércio, que tem lei que 
regula essa questão desta forma. Segundo, eu creio que pela Constituição de 88 
essa contribuição é de intervenção do domínio econômico. Então, até que ponto o 
CTN teria sido recepcionado, tendo em vista que é uma nova rotulação, não é 
mais contribuição sindical e, sim, contribuição de intervenção do domínio 
econômico. Então, essas questões que eu queria trazer para o colega a pergunta.  

Sr. Rodrigo Petry: Bem, então, comento primeiramente que a junta, como ela 
tem os registros dos atos, inclusive, quando eu vou fazer aumento do capital 
social eu coloco isso, também, para registro na junta. Ela tem como destacar, 
especialmente no registro, qual é o capital social efetivamente integralizado e, 
também, qual é o a integralizar. Então, a junta comercial, inclusive, pode auxiliar 
o sindicato nessa distinção, porque ela tem essa distinção nos seus registros. 
Especialmente sobre a questão de a contribuição ser uma contribuição de 
intervenção. Eu discordo, porque eu creio que ela é uma contribuição de 
interesse de categorias profissionais e econômicas. Quer dizer, ela ganha uma 
outra nota distintiva. Então, ela está no art. 149, está no art. 8°, inciso IV, 
também, mas ela recebe uma característica própria, ela é de interesse de 
categorias profissionais e econômicas. Categorias profissionais são as categorias 
laborais, é o empregado e é, também, o profissional liberal, que tem o seu 
sindicato. A categoria econômica é a categoria empresarial, ou seja, aquela que 
emprega ou que é potencialmente empregadora. Porque, na verdade, no Direito 
Tributário do Trabalho, vou nominar assim essa interface entre Direito Tributário 
e de Trabalho, até empregadores em potencial são entendidos como contribuintes 
da contribuição sindical patronal rural.  

Por exemplo, grandes proprietários acabam pagando contribuição para o 
sindicato dos empresários, sindicato dos empregadores, mesmo que não sejam 
empregadores de fato. Então, a gente entra naquele debate, também, sobre quem 
é empregador em potencial. Aliás, a contribuição sindical patronal rural, ela é 
muito curiosa, causou muito debate, porque para grandes proprietários não é 
calculada sobre o capital social. A contribuição sindical patronal rural é 
calculada sobre o valor da terra nua, quer dizer, é a mesma base de cálculo do 
ITR, do imposto territorial rural. O que causou muita discussão já no passado e 
já superada, hoje, pelo Supremo, não é?  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Eu queria só fazer uma 
observação, ressalvando um pouco o que você mencionou. Acho que o registro da 
junta não serve para absolutamente nada, a não ser dizer qual é o valor do 
capital social. Porque mesmo que no ato de aumento, ou de constituição da 
pessoa jurídica, parte do capital fique a integralizar não há registro posterior da 
integralização. Então, o registro na junta é um registro estático naquele 
momento. Pode ter sido integralizado o capital no dia seguinte do registro na 
junta, ninguém vai à junta registrar a integralização do capital e isso tem que ser 
descoberto pela contabilidade mesmo. Agora, voltando à sua colocação do capital 
não integralizado, seja na versão, Brandão, isto é, que a incidência sobre o 
patrimônio líquido seja em uma versão mais literal que a lei, que é o capital 
social, eu não quero entrar muito nessa discussão, mas em qualquer das versões 
o capital não integralizado, ele não está... Ele não participa nem do capital social 
e nem do patrimônio líquido, porque a conta de capital social a integralizar é 
uma conta redutora, ao mesmo tempo da conta capital e ao mesmo tempo da 
conta... Eu estou falando em uma visão gráfica e contábil, mas não estou falando 
de contabilidade. Eu estou falando de que ela é uma conta redutora, ela é conta 
de capital e é uma conta redutora, por consequência do patrimônio líquido.  

Então, ela não integra nem o capital social e nem o patrimônio líquido. Como 
você disse, alguém falou que é uma promessa de que... Na verdade, não é uma 
promessa, é uma obrigação jurídica, porque alguém subscreveu e tem obrigação 
de integralizar, mas ainda não há capital. Aí, sim, a capacidade contributiva 
impede qualquer incidência calculada sobre esse valor. Agora, lembrando 
novamente do Luciano da Silva Amaro, ele diz claramente a respeito da 
capacidade contributiva, com outra ideia dele, acredito que seja originária dele: 
“Em terra seca não adianta abrir poço, que não vai dar nada”. A capacidade 
contributiva procura exatamente o conteúdo econômico das coisas. Capital a 
integralizar não tem, é algo que vai acontecer. Então, concordo totalmente com 
você, pelo prisma da capacidade contributiva não há como tributar ou considerar 
como base de cálculo, seja da contribuição sindical, seja de qualquer coisa.  

Sr. Rodrigo Petry: Agora, Dr. Ricardo, em relação ao registro na junta. Eu 
acredito que ela é, sim, a fonte para que se possa distinguir capital social 
integralizado e a integralizar. Porque quando eu registro a minha alteração 
contratual, eu digo: “Capital social integralizado de tanto e vamos fazer um 
aumento em 12 meses, ou em 24 meses, integralizando-se mês a mês tal 
quantia”. Se isto for exposto desta forma é possível daí identificar na junta que o 
capital social a integralizar vai ser integralizado em tantas cotas, 12 cotas ou 24 
cotas mensais. Aí eu acho que eu consigo identificar isto, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode ser que sim e pode ser que não, 
você só tem uma pista, não é? Até porque se der o capital como integralizado, 
pode ser que na prática não tenha sido efetivamente, precisa ir na empresa e ver 
os lançamentos contábeis. Pode acontecer mora, mesmo que tenha uma tabela 
determinada de prazos de integralização pode haver mora dos sócios e os 



acionistas na integralização. E a lei prevê que neste caso tem que reduzir o 
capital. Então, pode haver esse fato.  

Sr. Rodrigo Petry: Não, sem dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, eu acho que-- 

Sr. Rodrigo Petry: De fato, é o que causa até dificuldade em se tributar o capital 
a integralizar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para finalizar. Muitas vezes isso é 
comum, isso é muito comum, haver uma previsão de aumento de capital, com ‘x’ 
integralizado no ato e ‘y’ a integralizar, segundo chamadas da diretoria. Isso é 
muito comum e é muito comum essas chamadas serem função da necessidade 
da evolução. “Aumenta o capital, porque nós vamos fazer um novo investimento”. 
Das necessidades desse investimento, do fluxo de caixa desse investimento. 
Então, nem sempre, eu só quero dizer que nem sobre o registro na junta esgota a 
questão da prova.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa questão é uma verificação de fato, porque 
tem mais a ver no sentido de caracterizar uma responsabilidade do sócio pela 
integralização total do capital em relação a terceiros. Por isso que se coloca 
aquela cláusula: “Enquanto o capital não estiver integralizado, cada sócio 
responde integralmente pela integralização desse capital”. Isso realmente... Pela 
junta comercial você não vai conseguir, realmente, ter a ideia de que o capital 
que está lá dito a integralizar, certo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Alexandre: Dr. Ricardo, eu ouso divergir do senhor, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, aqui na Mesa todos divergem de 
tudo. 

Sr. Alexandre: Porque eu vejo que o registro do comércio é um ato público 
necessário para que a empresa, por força de lei, demonstre os seus atos ao 
mundo jurídico. Se eu digo que vou integralizar e está na junta comercial... 
Inclusive, hoje, com a Jucesp online, a gente entra e, “pum”, abre na hora tudo 
da empresa, está muito fácil. Então, você tem todo o histórico que a empresa vai 
fazer. Como o senhor disse, mesmo essas chamadas de capital, essas atas são 
obrigatoriamente, se for sociedade anônima, têm que ser levadas a registro. Claro 
que se fora uma empresa limitada ou sociedade empresária, se fizerem uma 
reunião de diretoria: “Olha, nós vamos aumentar o capital”. Mas tem que levar a 
registro. Enquanto não for registrado, não vale, não tem força no mundo jurídico, 
nem para a Receita Federal e nem para ninguém, nem para o sindicato. Então, é 
um ato interno da empresa, que pode ser aí fraude a lei, ou abuso de forma, de 
direito, etc., dos sócios para evadir tributos, etc. Aí é uma outra coisa.  

Inclusive, tem um caso, em particular, para promessa de que vai integralizar e 
que não vai ser... Então, tem que entrar com uma alteração na junta dizendo: 



“Não vou mais integralizar aquele capital”. Para fins até de imposto de renda e 
para a Receita Federal saber: “Olha, esse capital que eu disse que ia integralizar, 
de R$ 1 milhão, eu não vou mais, eu vou continuar com R$ 300 mil. Estou 
alterando, dizendo que não vou mais integralizar”. Mas isso é importante, porque 
é a forma... Essa aí é a discussão que se trouxe entre a forma e o conteúdo, mas 
na junta essa forma traduz o conteúdo do que está sendo feito na empresa. É a 
única maneira que o mundo, que os terceiros têm acesso. Obrigado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, acho que já foi explicado, só 
acrescentando que os registros públicos têm fé pública, mas são uma presunção 
de veracidade relativa, admite prova em contrário. Por isso que pode haver uma 
previsão de aumento de capital e de integralização de capital no próprio 
documento. Aí vai para registro mesmo, que não se materializa. Quando se 
materializa a integralização é um ato interno, não há nem reunião de diretoria, 
não há ata para ser levada para a junta e nem nada. Há um depósito em banco e 
um lançamento contábil. Então, somente a contabilidade pode realmente 
comprovar e, aliás, ela é um meio de prova, realmente, que a lei atribui a ela um 
meio de prova dos fatos nela lançados. Então... Mas isso é uma questão 
secundária dentro do que nós estamos discutindo. O importante foi saber se o 
capital a integralizar comprovado de uma forma ou de outra, se ele é passível de 
ser base de cálculo. Nós estamos em cima da hora, alguém tem algum 
comentário sobre o tema? Queria convocar, novamente, aos que tiverem interesse 
em colaborar com o n°. 27 da Revista de Direito Tributário Atual e lembrar que o 
prazo improrrogável, por ordem do Dr. Valdir, da Dialética, é dia 31 de março. 
Então, tem mais de um mês ainda para escrever o artigo, preferencialmente em 
torno de 20, 25 páginas e observem, por favor, a questão de forma na última 
revista. Nós vamos tentar aprimorar, inclusive, a última revista, mas ela está 
próxima do bom, porque a forma, por incrível que pareça, pesa na pontuação da 
revista pela Qualis, que é importante, a certificação da Qualis.  

Então, por favor, vejam como faz referência de nota de rodapé, bibliografia, etc., 
como é a forma de fazer. Todo mundo sabe fazer, mas tem uma forma que é 
exigida lá pela Qualis. Então, muito obrigado pela presença e semana que vem 
nos vemos novamente. 

 

FIM 

Eu, Nara Abdallah, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

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