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Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Prezados associados 
presentes, hoje daria até para cumprimentar um por um, não é? Nós estamos 
com uma... O Ibope, hoje, ainda está um pouco baixo, mas, certamente, 
chegam mais alguns colegas. E os nossos diretores principais e o presidente 
estão em um seminário da Dialética, estão participando lá nesse horário da 
manhã, lá, então nós estamos com a Mesa um pouco deserta aqui, mas vamos 
ver se ainda chega mais alguém. A nossa pauta...?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:01:05]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu tenho uma notícia triste 
para dar a todos. O nosso colega Luiz Henrique Mélega(F) faleceu, recebemos a 
notícia... Foi há alguns dias, já, não é? Segunda-feira. Teria falecido segunda-
feira. Você sabia ou não? Também não, não é? Eu também não tive notícia 
nenhuma, a não ser hoje, agora, aqui no IBDT. Ele ainda esteve, 
recentemente, conosco aqui. Então, eu proporia a todos registrar aí uma nota 
na ata de hoje e encaminhar um ofício à família, declarando os nossos votos 
de pesar aprovados em assembleia aqui da Mesa. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:02:08]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Você soube? Eu estou 
completamente por fora. Foi domingo? Faleceu no domingo. Muito bem, 
então... 

Sr. João Francisco Bianco: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não. Claro.  

Sr. João Francisco Bianco: Queria fazer uns registros aqui no pequeno 
expediente. No dia 22 de junho, agora, próximo, vai ser realizado um 
seminário de processo civil: José Frederico Marques e o Processo Civil 
Brasileiro na Atualidade. Está sendo coordenado pelo IICS. É ali na Rua 
Martiniano de Carvalho, 573. Coordenação de Milton Paulo de Carvalho, Ana 
Claudia Karam e Antônio Jorge Pereira Junior e abertura do Dr. Ives Gandra 
da Silva Martins. Então, eles pediram para a gente divulgar aqui.  

E eu queria registrar também que no dia 30 de maio vai ser realizada mais 
uma jornada de direito tributário internacional em Madri, que está sendo 



organizado pela Cátedra de Fiscalidade Internacional da 
PricewaterhouseCoopers, a Universidade Carlos III de Madri e o nosso 
Observatório Ibero-Americano de Fiscalidade Internacional. E estarão 
representando o IBDT e a Faculdade de Direito os nossos diretores Schoueri e 
Fernando Zilveti. Nós, já tradicionalmente, o Observatório Ibero-americano de 
Direito Tributário Internacional realiza essas jornadas e realiza, depois, um 
encontro. Essas jornadas têm sido realizadas no primeiro semestre de todos os 
anos em Madri e esses encontros têm variado. O primeiro encontro foi aqui em 
São Paulo, como vocês se lembram; o segundo encontro, no ano passado, foi 
no Equador; e esse ano será em Santiago do Chile e o ano que vem será na 
Flórida, em Gainesville. E esse encontro de Santiago deve ser em torno de 
novembro, mais ou menos. Depois, o Schoueri vai dar notícia dos temas 
discutidos ali, mas a ideia é fazer uma grande delegação brasileira para 
prestigiar esse evento. E é aqui pertinho, em Santiago, então vale a pena. Deve 
ser uma quinta e uma sexta-feira, ou sexta e sábado, então dá para passar o 
fim de semana em Santiago e aproveitar. E é isso.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:05:43]: [pronunciamento fora do microfone]  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Cada um paga a sua. 

[Risos].  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Tem que pôr a mão no bolso, 
meu caro Alexandre. A pauta de hoje... O primeiro item é a recém publicada 
Medida Provisória 563, de 3 de abril deste ano, e as mudança promovidas à 
Lei 9.430, de 1996, no que tange às regras de preços de transferência.  

Sr. João Francisco Bianco: Esse tema, nós já temos discutido bastante, não 
é? Talvez, se alguém quiser colocar alguma questão mais específica 
relacionada ao tema, mas a gente tem discutido já há duas Mesas, discutimos 
bastante esse tema. Hiromi, você quer falar, ou não?  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, porque eu estava... O problema era saber o que é 
commodity, não é? Então, aqui em dois dicionários, o Houaiss diz assim: 
“Commodity é produto básico cujo preço é determinado pelo mercado 
internacional” e cita como exemplo o café, açúcar, etc. E do Aurélio diz assim: 
“Commodity, mercadoria, produto primário de grande participação no mercado 
internacional, como café, algodão, minério de ferro”, e daí é a definição do 
Aurélio.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Esse assunto, não é, João, 
está naquele campo daquele relativismo, não é? Por exemplo, a distinção de 
matéria-prima e produto acabado. Então, a commodity estaria, mais ou 
menos, como mais como uma matéria a ser utilizada em um processo 
industrial. Mas é difícil traçar uma linha divisória bem clara quanto a isso, 
porque muita coisa que é produto... Já é produto industrial, é também 
matéria-prima para outros processos de industrialização. Quer dizer, então, 
essa questão fica difícil no plano da Língua Portuguesa, porque é relativa, há 
uma relatividade determinada pela natureza das coisas. Por exemplo, um 
automóvel é montagem de centenas de peças, tem o bloco do motor, tem isso, 
tem aquilo e aí você tem um outro produto industrializado. São produtos 



industrializados que vão compor outro produto final a ser colocado no 
mercado. Então, a ideia de produto primário, por exemplo, o que é produto 
primário e produto industrializado? Quer dizer, nós nos lembramos no campo 
dos semi, do que se falava, é semielaborado, é um produto semielaborado. O 
que é produto semielaborado? Quer dizer, dentro desse campo difícil da 
determinação, não existe uma linha definida, definitiva, é isso ou é aquilo. 
Então, cada caso tem que ser examinado, avaliado, e as commodities, então, a 
expressão commodities está mais próxima de matéria-prima, algo que vai ser 
utilizado em um processo de feitura de um produto industrializado. Então, por 
isso que todos os produtos chamados primários, que são, em geral, objeto da 
agricultura ou produzidos pela agricultura, criam essa situação, mas também 
eu tenho commodities minerais, não é? É o caso do minério de ferro, etc. 
Então, é difícil estabelecer uma definição mais simples, mais clara disso, é 
apenas relativa, não é? Quer falar mais alguma coisa? Por favor, Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Mas pela definição tanto de Aurélio como de Houaiss, 
tem que ter duas condições, primeiro ser produto básico ou primário, não é? 
Segunda condição é ter cotação internacional, basta negociação internacional. 
Então, no caso de peça de automóvel, mesmo que sirva de matéria-prima para 
outro, não é produto primário nem básico.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Então, eu estava falando 
não como commodity, não como um sinônimo de commodity.  

Sr. Hiromi Higuchi: Porque outro dia foi dito, por exemplo, moeda, mas 
moeda não é produto básico nem primário. Então, tem que ter duas 
condições. Primeiro, precisa ser produto básico e, segunda condição, precisa 
ter mercado internacional bastante... Por exemplo, amendoim. Amendoim é 
produto básico, não é, mas não tem negociação internacional.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: No mercado. 

Sr. Hiromi Higuchi: É. Por isso que aí... Soja, por exemplo. Hoje, soja é a 
principal commodity brasileira, mas aí nenhum dos dois cita como exemplo, 
porque a soja, algumas décadas atrás, não era commodity, não tinha 
negociação. Então, isso acontece também... Porque café já vem há dezenas de 
anos, tem mercado internacional, então aí cita café, algodão, minério de ferro. 
Minério de ferro tem uma cotação internacional vasta, não é?  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Então, é isso.  

Sr. João Francisco Bianco: [ininteligível - 0:12:17]  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas eu lembro também que não são só os 
produtos primários que são considerados commodities. Eu lembro o suco de 
laranja, por exemplo, que é um...  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Suco de laranja já é um 
produto industrial.  



Sr. João Francisco Bianco: É um produto que passa por um processo de 
industrialização muito sofisticado e que é considerado commodity, porque tem 
cotação no mercado internacional.  

Sr. Hiromi Higuchi: Mas suco de laranja é considerado primário. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Então, mas...  

Sr. Hiromi Higuchi: O suco de laranja é considerado commodity porque é 
produto primário ainda, tanto é que pela legislação do Imposto de Renda, suco 
de laranja ainda é considerado, para efeito de tributação, é considerado receita 
da agricultura.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Mas, Hiromi, isso é mera 
convenção, quer dizer, não tem nada que ver com o produto em si. Quer dizer, 
mas, na verdade, ele passa por um processo. As laranjas são esmagadas para 
a obtenção do suco, etc. E tratado. Não é por convenção, mas, de fato, é um 
produto industrializado.  

[Risos].  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]   

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, eu sei. Eu estou contra 
a convenção, mas... Pois não.  

Sr. Alexandre: É Alexandre. No caso do suco de laranja e do etanol, tem 
algumas ações com laudo judiciais, periciais, no suco de laranja, entende-se 
que é o semielaborado, é aquela discussão, mas que, no fundo, no fundo, é 
um produto industrializado, porque ele passa por um processo químico e 
físico, tem alteração físico-química, etc. Ainda há essa discussão. O STJ, em 
recurso, já está definido que, no caso, apesar de ser semielaborado... 
Desculpa, não é semielaborado, porque tem esses requisitos. No caso do 
etanol, o Supremo Tribunal foi chamado a se manifestar para decidir se era ou 
não produto industrializado, e nós que somos paulistas e conhecemos as 
usinas de açúcar, que a gente passa na estrada, não é, a gente vê: “Como é 
que não pode ser isso aqui um produto industrializado?”. O bom senso nos 
leva a verificar uma usina e falar: “Ué, o etanol não é produto industrializado? 
O que é, então?”. Então... E o etanol agora também entrou e não seria um 
produto primário. Então, essas definições se é primário ou não, eu não... Eu 
ficaria mais com aquela segunda questão que o Dr. Hiromi colocou, que é essa 
cotação internacional, que isso são os meios mais seguros. Inclusive, na época 
do presidente Lula, ele queria desenvolver em Moçambique, etc., usinas, para 
que tivessem outros locais de produção, para, exatamente, ter o preço 
internacional, porque havia só no Brasil, essa produção maciça, e aí, como é 
monopolizado, não poderia ser commodity nesse sentido técnico da palavra.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Hiromi, outro exemplo é a 
carne congelada. Isso também foi até o Supremo Tribunal Federal. Carne 
congelada é produto industrializado? Quer dizer, põe lá nas câmaras 
frigoríficas, a carne não muda nada em termos aparentes, assim, não muda 
nada, pode ser consumida, etc. É produto primário ou é produto 
industrializado?  



Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Por isso que eu falo que é 
uma questão de convenção. Então, isso vai ter efeitos fiscais, é claro. Por que 
a carne a pressão era muito grande para ser considerada industrializada? 
Porque no ICM, o ICM antigo, como hoje, produto industrializado, na 
exportação, não é tributado. Se vai como produto primário, é tributado; se não 
vai, não é tributado se for industrializado. Daí, então... Por isso que eu digo, 
fica muito no campo de uma opção, dado que nós estamos no campo da 
relatividade das coisas aí. Pois não, Cláudia.  

Sra. Cláudia: Em que pese a relatividade... Claudia é meu nome. Em que pese 
a relatividade, é tão mais relativo quando se considera, por exemplo, voltando 
aos minérios, que aço plano é considerado commodity, portanto, já passou por 
um processo, no mínimo, de limpeza, que não seja industrialização, mas é 
commodity. Existe um mercado internacional de aço plano. É mesmo muito 
relativo e muito confuso definir isso. Eu fiz a mesma coisa que o senhor. Eu 
procurei em vários dicionários, fui no Google e cheguei à conclusão que não 
dá para definir.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Agora, aqueles dois 
requisitos dão um certo sentido, quer dizer, produto primário e mercado, tem 
cotação no mercado internacional. Quer dizer...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:17:40]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Isso. Exatamente. Quer 
dizer, tem relevância, tem importância no mercado internacional, tanto que 
tem cotação.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:18:00]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Vamos passar para outro 
assunto. Não temos mais nada, não é? Fica em aberto, portanto. Se alguém 
quiser apresentar um tema de momento, aqui, não há problema nenhum, 
para alimentar um pouco a pauta nossa, aqui, que está um pouco escassa. O 
João quer comentar um julgado do Superior Tribunal de Justiça.  

Sr. João Francisco Bianco: É, foi proferida uma decisão no STJ, pela 
Segunda Turma... Eu, infelizmente, eu não trouxe o acórdão e não... Aqui na 
notícia que eu estou lendo, não consta o número do acórdão, mas ele 
examinou a questão da incidência do Imposto de Renda na fonte sobre os 
pagamentos feitos pela prestação de serviço a residentes no exterior. Esse é 
um assunto que estava causando muita discussão. Parece que há uma certa 
unanimidade na doutrina sobre o assunto, mas os tribunais regionais 
estavam muito divididos. Existiam várias decisões de vários tribunais 
regionais e nos dois sentidos, tanto pela incidência quanto pela não incidência 
nos casos em que há tratado firmado entre o Brasil e o país da residência do 
domiciliado no exterior. E a questão que foi examinada é sobre a 
compatibilidade da legislação interna, que prevê a incidência da retenção na 
fonte, e o tratado internacional. Essa decisão do STJ é importante, é a 
primeira decisão do Tribunal Superior e foi no sentido da não incidência do 
imposto quando há tratado firmado pelo Brasil. Esse assunto, o professor 



Gerd tem estudado bastante, ele escreveu bastante sobre o tema, e eu tenho 
meditado bastante sobre esse tema também e a linha de argumentação que 
tem sido adotada pelos tribunais regionais e pelo STJ aqui é, no caso do art. 
7º dos tratados, a questão da definição do conceito de lucro das empresas. 
Tem sido dito que a parcela que é remetida... O montante de... O valor da 
prestação de serviço que é remetida ao exterior integra o lucro das empresas. 
Então, esse lucro estaria regulado pelo art. 7º, e o art. 7º proíbe a tributação 
pelo Estado de produção do rendimento. Ele prevê a tributação exclusiva do 
lucro da empresa no Estado de residência do beneficiário do rendimento.  

Eu, particularmente, eu acho que o raciocínio não está muito correto, porque 
parece que ele restringe a aplicação do art. 7º aos casos em que o beneficiário 
é pessoa jurídica, porque o próprio caput do art. 7º fala em “lucro das 
empresas”. Então, se interpreta isso como sendo lucro das pessoas jurídicas. 
Então, o art. 7º ficaria restrito somente aos... A sua aplicação ficaria restrita 
somente aos casos em que o beneficiário fosse uma pessoa jurídica, uma 
empresa. E, na verdade, essa não é a melhor interpretação do art. 7º, tanto 
que, se nós lermos os comentários do OCDE, a gente vai ver que o art. 7º, no 
seu conceito, na sua interpretação internacionalmente aceita, ele se aplica 
tanto para as pessoas físicas como para as empresas, como para as pessoas 
jurídicas. Tanto que no modelo da convenção do OCDE, o art. 14, que trata do 
lucro das profissões liberais, se eu não me engano, no modelo, ele foi 
suprimido, porque foi considerado desnecessário, porque o lucro das 
profissões liberais estaria alcançado pelo art. 7º.  

A questão é que empresa... Quando o art. 7º se refere ao termo empresa, a 
meu ver incorretamente, aqui no Brasil tem sido interpretado como o lucro da 
pessoa jurídica quando, na verdade, esse “empresa” não quer dizer pessoa 
jurídica, quer dizer empreendimento, quer dizer, lucro da atividade 
empresarial. Essa que é a verdadeira e correta interpretação do art. 7º. Então, 
quando o art. 7º proíbe o Estado da fonte de tributar o resultado da atividade 
de um não residente, ele está se referindo tanto às hipóteses de venda de 
mercadoria como as hipóteses de prestação de serviço. O Estado da fonte, pelo 
art. 7º, ele não pode tributar lucro auferido por um não residente que realiza 
uma venda de uma mercadoria no Estado da fonte. O lucro obtido com a 
venda da mercadoria não pode ser tributado no Estado da fonte, por causa do 
art. 7º. E o lucro de uma prestação de serviço, o resultado de uma prestação 
de serviço também não pode, porque ele é resultado de uma atividade. A 
atividade empresarial do não residente no Estado da fonte é que não pode ser 
tributado pelo Estado da fonte. Não é o lucro da pessoa jurídica, como tem 
sido entendido na leitura do art. 7º.  

Agora, a despeito disso, o STJ foi na linha tradicional de interpretar o art. 7º 
como sendo o lucro da empresa e considerou que o art. 7º veda a incidência 
do Imposto de Renda na fonte, no caso de prestação de serviço, porque o 
preço... Dentro daquele valor que está sendo remetido ao exterior, tem uma 
parte de lucro, lucro da empresa, e não pode ser tributado. Essa é a linha do... 
Inclusive dos tribunais regionais, que também têm decidido nesse sentido. 
Então, eu, a meu ver, embora a decisão seja correta, a linha de argumentação 
me parece incorreta. Mas, de qualquer forma, esse é um tema que a gente 



ainda vai colocar aqui para discussão. Eu gostaria muito de discutir com o 
professor Gerd esse assunto, porque ele tem estudado bastante. Mas fica só o 
registro dessa primeira decisão do STJ, da Segunda Turma.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Alguém deseja se manifestar 
sobre esse tema? Hiromi?  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu não concordo, porque... A Alemanha, eu acho que a 
rescisão do acordo... A Alemanha... O principal motivo foi isso aí, não é, 
porque o Brasil tributava o Imposto de Renda na contentória(F)[0:25:57], mas 
não concordava e rescindiu o acordo. Eu acho que não concordo porque todo 
esse pagamento não é o lucro na... Integralmente, não é lucro. E, depois, em 
todos os tratados, por exemplo, autoriza a retenção na fonte sobre juros, 
[ininteligível - 0:26:18] juros, patentes, marca, pagamento, mas também seria 
o lucro de quem... Do beneficiário, não é? Mas, nesse caso, então, eu acho que 
nem em juros não poderia ter retenção na fonte, juros, patente, pagamento de 
marca e várias outras que tem... O próprio acordo, não é, diz que pode fazer 
retenção. Mas por que pode fazer retenção se é lucro do beneficiário? Então, 
eu acho que... Eu não concordo muito com isso, não.  

Sr. João Francisco Bianco: Hiromi, eu só queria esclarecer o seguinte. O art. 
7º, ele é considerado um artigo guarda-chuva. Ele é um artigo que ele abrange 
vários tipos de remuneração, exceto aquelas que são especificamente tratadas 
em outros dispositivos. Ele prevê que ele se aplica a todos os casos, exceto 
aqueles casos que tem tratamento específico. Aí então tem o art. 10, o art. 11, 
o art. 12, que tratam de juros, de royalties, aí cada tratado vai determinar o 
conceito de royalties. Uns são mais amplos, e muito serviço não só a marca, e 
patente e também, transferência de know-how estão abrangidos dentro do 
conceito de royalty, uns são mais amplos, outros são mais restritos. Muitos 
serviços que remuneram não só marcas e patentes, mas também transferência 
de know-how estão abrangidos dentro do conceito de royalty. Agora, todos os 
outros serviços que não se enquadram na definição específica aí caem no art. 
7º e aí se aplica essa decisão do STJ. Mas é que o art. 7º é chamado de artigo 
guarda-chuva, ele abrange os serviços em geral, exceto aqueles que têm 
tratamento específico.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Alguém mais deseja se 
manifestar sobre o tema?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:28:31]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Ah, então, Alexandre, 
aproveita que hoje está bom.  

Sr. Alexandre: Alexandre. É a questão das contribuições de intervenção do 
domínio econômico, categorias profissionais, em que a empresa foi fiscalizada 
pela auditoria do CREA, e como ela industrializa plásticos em geral e vende no 
mercado sem fazer projetos, sem ser por encomenda, ou seja, ela industrializa, 
ela beneficia plásticos e sai lá o produto acabado, tubos para a irrigação em 
geral, nas medidas do Inmetro, da ABNT, etc., que já vêm na própria máquina 
e não há necessidade uma maior, assim, técnica, uma necessidade específica 
de ajustes, etc. A máquina já faz o trabalho: colocou lá o plástico e já sai o 



tubo na medida calculada. E o CREA exige, então, que se a empresa... Além do 
registro, ela mantenha profissionais, um engenheiro contratado. Isso é um 
custo muito alto para a pequena e média empresa, no caso, e que ela não faz a 
produção por encomenda, não faz projetos de irrigação, não faz nada. Ela vai 
lá e vende no mercado atacadista, ela é industrial, vende no varejo em geral, 
as pessoas compram e pronto, e revendem. Então, a discussão é porque a lei 
que trata do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia diz lá 
em um artigo que é obrigatório quando a empresa desenvolve produtos para o 
meio agrícola, é genérico. É bem genérico. Essa lei é bem genérica. Eu até 
estou brincando, o Dr. Gerd falou: “Se dependesse disso teríamos que 
contratar um engenheiro para ir lá na nossa casa ensinar a empregada a 
limpar os produtos, porque tudo é técnica, não é, tem que ter uma técnica 
para usar os produtos”. E como essa lei é muito genérica e ela não faz a 
produção por encomenda, ou seja, não faz projetos, eu entendo que é 
desnecessário ela manter um engenheiro apenas para ficar olhando lá se as 
máquinas estão produzindo corretamente. Eu repito, é uma média empresa, 
não é, uma pequena empresa, não é uma empresa de grande porte. E o STJ, 
em casos de beneficiamento, já decidiu que no beneficiamento e na revenda, 
para as empresas revendedoras, não há a necessidade de um engenheiro ou 
de um agrônomo. Mas não há muita jurisprudência no sentido das empresas 
que produzem produtos em geral.  

Eu tenho um caso, também, do Conselho Regional de Química exigindo, na 
produção de plásticos em geral, um químico. E isso já há jurisprudência 
dizendo que a mera produção de plástico não gera... Não há alteração física ou 
química que exija o acompanhamento direto de um químico. No caso de 
beneficiamento de produtos... De produção de produtos agrícolas, a lei é bem 
genérica. Então, eu queria trazer essa questão desse tributo, não é, que, na 
verdade, apesar de não ter uma grande relevância, tem esse custo indireto. 
Manter um profissional, um engenheiro, em uma empresa de médio ou de 
pequeno porte, com um salário em torno de cinco mil mais encargos sociais, 
quer dizer, fora... Vai se encarecendo muito e inviabilizando as pequenas 
empresas. Então, eu queria trazer se alguém tem essa discussão.  

Inclusive, eu estive lendo - agora, eu estava até procurando aqui -, há uma 
ação direta de inconstitucionalidade, que eu estou até... Eu vi anteontem em 
uma revista de estudos tributários, que diz que essas contribuições, como elas 
são regulamentadas pelos conselhos, também seriam inconstitucionais, 
porque não haveria lei definindo base de cálculo, fato gerador e etc. Mas eu 
estava procurando aqui e eu não achei ainda, estou pesquisando. Eu queria 
saber se os colegas sabem de alguma discussão. Eu já entrei com [ininteligível 
- 0:33:21] de química e está dando certo; agora, desse de indústria que 
beneficia produtos para a produção agrícola, a lei diz, não é, “desenvolvimento 
e produtos agrícolas”, e aí é uma coisa bem genérica. Obrigado. 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Alguém deseja se manifestar 
sobre esse tema?  

Sr. João Francisco Bianco: [pronunciamento fora do microfone]   

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pode. 



Sr. João Francisco Bianco: Eu nunca enfrentei esse tema, especificamente, 
Alexandre, mas eu me lembro de ter visto umas discussões parecidas com 
essa no âmbito do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no 
caso de microempresas, porque a legislação veda que a empresa opte pelo 
regime de tributação do Simples nos casos em que ela presta serviços de 
engenheiro, serviços de engenharia ou assemelhados. E a fiscalização examina 
o contrato social da empresa e se estiver escrito lá “prestação de serviços de 
manutenção de máquinas” ou “prestação de serviços elétricos”, por exemplo, 
no regimento do CREA está escrito que manutenção de máquina é serviço 
exclusivo de engenheiro e instalação elétrica é serviço exclusivo de engenheiro. 
Então, eu, na minha época de conselheiro lá do CARF, eu vi vários casos em 
que... Em pequenas empresas, de eletricistas, de manutenção de máquinas 
que eram serviços prestados por pessoas... Técnicos, não é, mas com o nível 
técnico, não com o nível superior. Mas a fiscalização desenquadrava essas 
empresas do regime do Simples sob o argumento de que eles estavam 
prestando serviços exclusivos, privativos de engenheiro, e aí não poderiam 
optar pelo regime do Simples. E aí ficava aquela discussão, porque é difícil 
fazer a prova, não é? Muitas vezes, as empresas, pequenas empresas, não 
conseguiam coligir elementos suficientes para provar que os serviços que eles 
prestavam não eram serviços privativos de engenheiro, porque eram pequenos 
serviços de troca de lâmpada, trocar uma peça de uma máquina. São serviços 
que não requerem a expertise de um engenheiro. 

Mas o melhor caso que eu vi desses foi uma empresa que foi desenquadrada e 
ela foi ao CREA e ela pediu que o CREA, então, emitisse um ofício dizendo 
que, no caso dela, pelo tipo de serviço que ela prestava, não era exigida a 
inscrição no CREA. Com essa prova, o desenquadramento foi imediatamente 
cancelado. Mas foi uma exceção. A maioria dos casos lá que eu acompanhei 
foram casos de difícil apreciação, por causa da dificuldade de produzir essa 
prova.  

Sr. Hiromi Higuchi: O problema é de desenquadramento do Simples, não é? 
Mas eu acho que tanto a fiscalização da Receita Federal como Delegacia de 
Julgamento e até o CARF está se equivocando, porque eu vejo quantos 
desenquadramentos de indústrias... Bem, indústria não tem nada que... 
Porque a proibição de um profissional liberal fazer... Entrar no Simples é 
simples prestação de serviço intelectual. Quando o médico, digamos, faz um 
laudo ou exame da doença, um engenheiro faz um parecer sobre um projeto, 
essas coisas, aí é Simples, é intelectual. Agora, se o engenheiro tem uma 
empresa de reparação de barco... Por exemplo, quantos... Por exemplo, o 
CARF tem mantido, por exemplo, dizendo que reparação de embarcações diz 
que não pode ser no Simples, porque diz que pela regra da... A embarcação 
precisa de uma autorização de não sei... De um órgão lá. Mas eu acho que é 
tudo equivocado, porque como é que uma indústria... Se uma... Se um médico 
tem uma indústria pequena de medicamentos ou um químico tem uma 
indústria de cosmético, por exemplo, ele pode estar no Simples, porque ele não 
está prestando serviço intelectual. Isso daí é empresa comercial, não é 
prestação de serviço, porque, pela regra da lei que impede estar no Simples é 
daqueles ramos especificamente serviço intelectual. Então, eu acho que, nesse 
caso, inclusive de prestação... De manutenção, por exemplo, teve uma época, 



agora não, teve uma época que a Receita Federal desenquadrava todas as 
oficinas mecânicas de automóvel, que diz que não podia entrar no... Depois, 
veio um ato dizendo que não, isso aí pode, mas não tem sentido, porque ele 
não está prestando serviço intelectual, não é? Então, eu acho que aí há muito 
equívoco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que o Hiromi tem toda a razão. O 
problema é que, muitas vezes, ali nos debates nas turmas, existe uma 
interpretação muita apegada à literalidade do texto, ali. Então, se tem uma... 
O regimento do CREA considera privativo o exercício de manutenção de 
máquina, privativo de engenheiro, a prestação de serviço de manutenção de 
máquina, e, no contrato social da empresa, vai estar lá “manutenção de 
máquina”, a conclusão lógica é que aquela empresa presta serviço privativo de 
engenheiro, então, logo, não pode ser enquadrada no regime do Simples. 
Então, é difícil combater esse raciocínio errado, como o Hiromi acabou de 
dizer, mas muito apegado à literalidade. Eu me lembro de ter tido longas 
discussões, em vários casos lá na minha turma, por causa desses assuntos. 

 Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Vamos partir para outro 
tema.  

Sr. João Francisco Bianco: Posso falar? 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pode.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria registrar aqui e colocar em debate 
também o tema que foi objeto de uma decisão recente da Câmara Superior de 
Recursos Fiscais, que examinou caso de compensação integral de prejuízo da 
empresa sem a observância da trava de 30% nos casos de extinção da pessoa 
jurídica. Quer dizer, a pessoa jurídica, nas suas operações normais, chega ao 
final do exercício, ela pode compensar os seus prejuízos acumulados, desde 
que até o limite de 30% do lucro do exercício, é a chamada trava dos 30%. E 
formou-se uma jurisprudência muito firme na Câmara Superior de Recursos 
Fiscais e também nas câmaras baixas no sentido de que quando a empresa 
encerra as suas atividades, aquele último balanço, ela pode compensar os 
seus prejuízos acumulados sem a observância da trava. Então, nas 
hipóteses... Todas as hipóteses de extinção, seja por liquidação, seja por 
incorporação total, seja por cisão total... Cisão é mais complicado, o caso, mas 
seja por fusão com outra empresa, nessas hipóteses, o último balanço de 
encerramento, ele se admitia a compensação da totalidade dos prejuízos, sem 
a observância do limite, dos 30%.  

Ocorre que a Câmara Superior julgou um caso, acho que no ano passado ou 
ainda no ano anterior, em que foi revertido esse entendimento. Aquela antiga 
jurisprudência formada e solidificada foi formada e não se admitiu a não 
observância da trava nesse último balanço. No mês... Nessa última sessão da 
Câmara Superior foi examinado um outro caso também e, nesse outro caso, 
foi mantida a observância da trava de 30% em um caso de incorporação de 
empresa. Então, aparentemente, está havendo uma mudança da 



jurisprudência da Câmara Superior, que antes admitia a inobservância da 
trava e agora passou a exigir a aplicação da trava nesse último balanço.  

Esse é um assunto bastante controvertido. Até, para a minha surpresa, 
consolidou-se aquela jurisprudência anterior, e eu vejo que agora existe um 
movimento forte na Câmara Superior para reverter esse entendimento. O fato 
é que o que tem fundamentado os votos dos conselheiros a favor da aplicação 
da trava é o fato de haver recolhimento de Imposto de Renda na fonte e 
antecipações de Imposto de Renda ao longo do ano e que com o encerramento 
das atividades da pessoa jurídica e com o aproveitamento do prejuízo 
acumulado, sem a observância da trava, esses recolhimentos, essas 
antecipações acabam sendo transferidas para a pessoa jurídica incorporadora. 
E aí a pessoa jurídica que recebe esse crédito de imposto acaba aproveitando 
esse imposto que era da outra pessoa jurídica, acaba aproveitando esse 
imposto para compensar com seus recolhimentos ou até pedir restituição. 
Então, o argumento dos conselheiros da Fazenda que são contra a tese da não 
observância da trava é que o fato da empresa incorporadora conseguir o 
crédito das antecipações de Imposto de Renda da pessoa jurídica incorporada 
representa uma forma indireta de transferência de prejuízo de uma pessoa 
jurídica para outra, da incorporada para incorporadora, e isso é 
expressamente vedado pelo Decreto-Lei 2341.  

Não sei se vocês conseguiram acompanhar o raciocínio. Realmente, é um 
raciocínio meio, vamos dizer assim, bastante criticável, mas o fato é que esse 
entendimento restou arraigado na cabeça dos conselheiros que votam contra a 
tese. Então, em função disso, eles estão entendendo que a trava tem que ser 
aplicada, inclusive no último balanço da pessoa jurídica incorporada. E quer 
me parecer que a tese não está completamente comprometida, porque, nos 
casos em que não há transferência de crédito de imposto, nos casos que não 
há recolhimento de imposto antecipado e que o prejuízo acumulado é 
integralmente compensado, ainda sobra lucro para ser pago, para ser 
tributado pelo imposto, e o imposto antecipado compensa o imposto que seria 
devido sobre aquela parcela remanescente de lucro, nesse caso não há 
transferência de crédito de imposto antecipado para a pessoa jurídica 
incorporadora. Então, nesse caso, me parece que a tese do ponto de vista 
advocatício, digamos assim, não científico, mas do ponto de vista advocatício, 
me parece que, nesse caso, ainda seria possível sustentar a aplicação integral 
da tese da não observância da trava. Mas esse ainda é uma subtese que 
necessariamente terá que ser explorada nos próximos casos e que será objeto 
de novos julgamentos na Câmara Superior. Mas eu só queria registrar que o 
assunto ainda não está liquidado, digamos assim. Ainda existem casos em que 
pode... Em que é possível sustentar a não aplicação da trava no balanço da 
incorporação. Hiromi, quer falar? 

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Só uma explicação. Quando 
ocorre a incorporação, não passa a vigorar o limite, o limite da incorporadora?  

Sr. João Francisco Bianco: Não, é que quando há incorporação, a 
incorporada tem que, obrigatoriamente, levantar um balanço, como se fosse...  



Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, em relação a ela, então, 
ela não aplica, porque...  

Sr. João Francisco Bianco: Nesse caso.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Isso, nesse caso, é o único 
caso.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas, depois, não. Depois, continua aplicando 
normalmente.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Então, e aí o valor, o crédito 
não entra nesse limite?  

Sr. João Francisco Bianco: Não, aí o crédito entra como um crédito da 
incorporadora.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Esse é o ponto. Porque eu 
posso defender essa tese: “Continua existindo uma trava, que é a da entidade 
que já existia e que incorporou”. Então, isso parece que tem um pouco de 
lógica.  

Sr. Hiromi Higuchi: No caso de extinção da empresa, a jurisprudência 
continua. A mudança ocorreu só no caso de incorporação. Eu acho que, no 
caso de incorporação, não é, eu acho que é absurdo dizer que não aplica a 
trava. Por quê? Porque... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:51:00]: [pronunciamento fora do microfone]   

Sr. Hiromi Higuchi: [Risos] Não, isso aí, eu sempre escrevi no meu livro, que, 
no caso de incorporação, se manter dizendo que não tem trava dá um 
planejamento tributário sem tamanho. Quer dizer que adquire uma empresa 
com vultoso prejuízo e compensa. Agora, eu acho que essa trava aplica 
também na incorporação, porque aquela lei que... Porque se não permite o 
prejuízo da incorporada levar para a incorporadora continua. Então, são duas 
coisas que continuam. Agora, se tem uma lei que impede a transferência, não 
é, eu acho que não é... Não dá para dizer, porque, no caso de incorporação, 
não é, pela lei societária e lei tributária, a sucessora sucede em direitos e 
obrigações, não é? Então, esse de impedir a transferência de prejuízo foi uma 
exceção. Então, para evitar, justamente, o planejamento. Aquela lei que não 
permite transferir o prejuízo da incorporada para a incorporadora foi 
justamente porque estava havendo muito planejamento tributário, comprando 
empresas com vultoso prejuízo para... Então, eu acho que se agora essa 
jurisprudência se dizer que não tem trava, então aquela lei que naquele... 
Torna-se sem efeito. Eu acho que... Eu não concordo, não.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O colega lá pediu a palavra.  

Sr. Paulo Victor: É Paulo Victor. Eu não sei se eu vou fazer uma pergunta 
meio burra, mas, a meu ver, será que não seria preciso separar as situações? 
Porque, no próprio exemplo citado, a gente enxerga um planejamento 
tributário com cara de abuso exatamente no caso de empresas deficitárias, às 
vezes até empresas que só existem no papel há muito anos e, na verdade, o 
que é comprado é o prejuízo fiscal. Mas se estou diante de uma situação onde 



a empresa está antecipando imposto, significa que ela, provavelmente, está 
operando, tem resultado positivo e tudo. Será que eu não afasto muito dessa 
cara de abuso aí para aplicar a trava? Será que é correto eu colocar na mesma 
situação o caso da empresa deficitária, o caso da empresa de papel, colocar no 
mesmo cesto no caso da empresa que está operando, está tendo resultado 
positivo, tanto que está antecipando o imposto no trimestre? Para mim, não 
fez muito sentido eu colocar no mesmo cesto duas situações que, a meu ver, 
são relativamente diferentes, talvez até bem diferentes.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que o Paulo Victor tem razão. O que 
existia antes do Decreto-Lei 2341 era, efetivamente, um comércio de cascas de 
empresas, e contra esse comércio foi editado o Decreto-Lei 2341. Agora, os 
casos que estão sendo examinados no CARF, hoje, de incorporação sem a 
aplicação de trava, são casos que eu não classificaria como de abuso, mas 
normalmente são empresas que integram grupos econômicos e tem uma 
empresa que tem lucro, tem uma empresa que tem prejuízo, dentro do grupo. 
São grupos grandes, com dez, quinze, vinte, trinta empresas dentro do grupo. 
Existem pessoas que administram o resultado dessas empresas dentro do 
grupo: se uma tem prejuízo e outra tem lucro, eles vão procurar fórmulas de 
equalização desses resultados, quer dizer, dentro de uma atividade normal de 
administração tributária desses grupos. Eu não vejo nenhum abuso nisso. E 
se duas empresas, dentro do grupo, desenvolvem a mesma atividade e uma é 
lucrativa e a outra tem prejuízo, não me parece abusivo o fato de se promover 
a incorporação de uma pela outra. Uma tem prejuízos acumulados, quer 
aproveitar, e como subproduto disso se transfere o crédito de imposto de uma 
para outra, eu não acho que seja abusivo isso.  

Então, do meu ponto de vista, eu acho criticável essa mudança de 
entendimento do CARF. Então, eu estou na linha do Paulo, eu não considero 
isso como abusivo. Abusivo era o que ocorria no passado, em que... Imagina 
uma grande empresa, uma montadora de automóvel, que adquire uma casca 
que rigorosamente não tem nenhum ativo, não tem nenhum passivo, só tem 
um patrimônio líquido negativo e depois incorpora essa empresa dentro dela 
ou é incorporada por essa casca. Esse tipo de comércio é que o 2341 visou a 
coibir. Mas não é o caso do que tem sido feito... Pelo menos, nesses casos que 
têm sido examinados pelo Conselho.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O Alexandre pediu a 
palavra.  

Sr. Alexandre: Eu vou discordar do Bianco e vou ficar com o Dr. Hiromi pelo 
seguinte. Na sua própria exposição, Bianco, você disse: “É um grande grupo 
econômico...”. Você não usou o termo, mas eu enxergo assim: há um gestor 
que manipula os resultados. Eu vejo assim.  

Sr. João Francisco Bianco: Não falei manipula. 

Sr. Alexandre: Mas eu estou dizendo. Então, o gestor, ele: “Ah, aqui vai dar 
prejuízo, aqui vai dar, aqui eu tiro essa atividade daqui para dar prejuízo, que 
amanhã eu pego e jogo lá e tal”. Isso tudo é uma manipulação dentro do 



próprio grupo econômico pelos gestores. E aí eu vou querer transferir o 
prejuízo de uma vez só, sem trava. Isso é contra a legis, não é, porque a 
utilização da lei é igual para todos. Eu não consigo ver... Não é tanto o abuso, 
mas eu não vejo aí como um ato regular de gestão dentro de... Visando apenas 
aproveitar um benefício tributário e dentro desse próprio grupo. Diferente se 
fosse uma situação que nem da Sadia com a Perdigão. Para não quebrar a 
Sadia, incorporou, foi uma operação de emergência, seria um caso 
excepcional, mas a lei também não trataria isso excepcionalmente, porque... 

O que eu vejo na Constituição seria impedir a autorização dos prejuízos... No 
caso da incorporação, viola o direito de propriedade, porque isso é um direito 
que já está na escrita fiscal. Na verdade, é um benefício... É um crédito ao 
contrário, é um prejuízo que se abate do imposto a pagar. E aí eu diria que é 
um impedimento da lei se é inconstitucional por violar o direito de 
propriedade. Agora, a restrição dos 30%, eu creio que se o Supremo disse que 
vale, vale para todos, independentemente da situação.  

Sr. Paulo Victor: Paulo Victor. Violação do direito de propriedade, eu teria um 
pouco de dificuldade de sustentar, assim, em princípio, sem... A não ser que 
eu admitisse a existência de princípios absolutos, mas como eu tenho 
dificuldade de encarar princípios absolutos na Constituição, eu teria 
dificuldade de falar em uma violação sem proceder a um exame mais 
minucioso de ponderação disso com... Do direito de propriedade com os 
fundamentos que a Fazenda tem para editar esse tipo de ato normativo, um 
típico teste de proporcionalidade. Agora, em relação ao manipular, eu acho 
que seria importante fazer uma distinção. Quando você se referiu ao Bianco 
como a manipulação, eu fiquei em dúvida o seguinte. Eu posso enxergar essa 
manipulação de duas formas: antes ou depois. Então, uma coisa é você 
manipular, a empresa que vai ter lucro é que vai ter prejuízo; outra coisa é 
aconteceu o lucro e aconteceu o prejuízo, você vai, aspas, melhor locar aquilo 
ali. Para muitas pessoas, é exatamente a mesma coisa. Eu enxergo que talvez 
não seja exatamente a mesma coisa. Eu não sei a qual das duas situações 
você se referiu, mas eu separaria, assim. Na pior das hipóteses, eu tiraria da 
sua concepção de abuso o caso em que, naturalmente, houve as operações 
com lucro e com prejuízo e, no final, depois disso, alguém foi lá e disse: “Deixa 
eu administrar isso melhor”. É diferente de uma manipulação, como você 
disse, prévia, de eu tentar já provocar, criar essas cascas, para que essas 
cascas sejam incorporadas ou incorporadoras.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não, Alexandre.  

Sr. Alexandre: O problema é que aí nós entraremos no subjetivismo da 
norma, não é, um subjetivismo de verificar será que houve ou não houve, 
questão de prova. A lei, nesse caso, eu entendo que é aplicação objetiva. Ela 
restringe a utilização dos prejuízos e, independente, como eu disse, se a lei é 
igual, tem... A Constituição diz: “Todos são iguais perante a lei”, fica difícil 
dizer que a grande maioria das empresas tem uma trava e, no caso de 
algumas que incorporem, em algumas situações excepcionais ou atípicas, ela 
possa fugir dessa regra. Eu ficaria com a regra geral, que visa a proteção da 
sociedade, dentro do espírito da Constituição, de que todos são iguais perante 
a lei e de que na dúvida a sociedade prevalece sobre o direito subjetivo 



individual. A menos que houvesse um caso, como eu disso, no caso da Sadia, 
poderia até se pensar, em um caso excepcional, era uma situação de eminente 
falência ou de eminente quebra de um grande grupo econômico. Mesmo 
assim, não sei se o Supremo Tribunal tiraria a venda para ver qual é a 
situação que ele está analisando não objetivamente.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que essa jurisprudência que já vem há vários 
anos, mesmo no caso de compensação, na extinção, contraria a lei, porque a 
lei não abre exceção. Então, a própria jurisprudência está contrariando a lei 
tanto no caso de extinção como no caso de incorporação.  

Sr. Paulo Victor: Só retomando o tema da objetividade da lei, já que se falou 
em objetividade, e isso me remete, de certa forma, à literalidade, a apego 
textual e tudo, a lei falou em prejuízo, não falou em crédito de imposto 
antecipado. Então, a seguir um caminho de literalidade, objetividade ou algo 
parecido, eu teria mais um argumento em a favor da não aplicação da trava, 
porque a lei não vedou a transferência do crédito de imposto e sim prejuízo, e 
de prejuízo não se trata, tanto que a construção da tese contrária foi no 
sentido de dizer: “Olha, não é prejuízo, mas é uma transferência indireta de 
prejuízo”. Então, saiu... Desde o começo da tese, foi uma construção 
argumentativa que já saiu bastante do texto legal, tanto que eles precisaram 
falar em algo indireto.  

Sr. Alexandre: O Dr. Hiromi trouxe bem, quando ele falou na sua arguição, de 
que o direito societário, dentro da lei que é uma lei de ordem pública que 
regula todas as sociedades, aí teria que verificar essa lei específica em 
contraponto com a lei societária, se a trava... Se os direitos e obrigações não 
viriam de acordo a lei. Ou seja, se tem trava, ele vem com trava. Nesse sentido 
genérico... Como nós estamos falando genericamente e não em caso específico, 
é que eu estou tratando. Quando eu me referi ao Dr. Bianco foi no caso 
específico, que ele disse textualmente, na sua transcrição, que há um gestor 
que vê e que olha tudo... Não importa o momento, se é antes ou depois. Que 
está olhando tudo que está acontecendo na empresa. Ele até chegou a sugerir 
na sua fala que seria um momento antecedente ao que ocorreria, dentro do 
que ficou mais ou menos subentendido. Mas voltando e independente do 
momento, que isso aí é subjetivo, não é um caso concreto, é um caso abstrato, 
que nós estamos tratando, eu ficaria, então, com essa abstração da legalidade, 
e aí verificaria na Constituição se essa lei, essa travas... Repito, a trava dos 
30% já está decidido, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Então, 
se o Supremo disse: “Vale”, então, não adianta dizer que não vale. Podemos 
até pensar que não vale, que é injusto, etc., defendermos, mas o que hoje é 
uma realidade científica, o Supremo disse: “Não vale a trava”. É nesse ponto 
que estou colocando.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu acho que existe uma diferença entre 
você ser uma empresa prestadora de serviço com um escritório administrativo 
em São Paulo e uma matriz em Barueri ou em Cotia, uma matriz que vai ser 
sediada no escritório do contador e toda a sua atividade está sendo exercida 
aqui na cidade de São Paulo. Isso é uma situação. A outra situação é o gestor 
tributário da empresa chegar para empresa e falar: “Olha, vamos mudar todo 
mundo para Cotia ou para Barueri ou para Osasco ou para onde for. Por quê? 



Porque lá paga-se menos ISS do que se paga em São Paulo”. Então, o fato de 
existirem pessoas dentro da organização que se preocupam com a 
administração da incidência dos impostos é normal, faz parte da atividade 
normal, desde que, efetivamente, a empresa não simule a prática de atos. 
Mas, se ela pratica os seus atos de uma forma mais barata em termos 
tributários, eu acho perfeitamente lícito e não vejo nenhum abuso nisso. Da 
mesma forma como não vejo abuso se a empresa tem duas unidades 
industriais, ela tem duas fábricas em cidades diferentes, ela pode colocar 
essas duas fábricas dentro de uma pessoa jurídica, ela pode colocar uma 
fábrica como matriz e outra fábrica como filial, ela pode ter um escritório em 
uma cidade que seria a matriz e duas filiais nas unidades industriais, ou ela 
pode ter duas pessoas jurídicas, ou ela pode ter uma holding em cima das 
duas pessoas jurídicas. Ou seja, ela exerce atividades reais, porque ela tem 
uma atividade fabril, industrial, efetiva, e ela pode organizar a estrutura 
societária dessas fábricas de várias formas. Não é proibido administrar a 
organização dos seus ativos da forma que seja mais conveniente em termos 
fiscais. Então, atividade do gestor tributário do grupo é justamente essa. 
Existem unidades que, efetivamente, desenvolvem atividades, são empresas 
comerciais, empresas industriais, são prestadoras de serviços, são grandes 
grupos com atividades reais. Não vejo manipulação de resultado, eu vejo 
administração da organização dos ativos. Foi dentro desse espírito que eu 
disse que é comum, dentro do grupo, administrar... Não manipular, mas 
administrar esses resultados. E não vejo abuso nisso.  

Sr. Alexandre: Concordo com o João. Concordo plenamente. E o que eu disse, 
voltando, dentro de uma objetividade, para se evitar isso de se perquirir qual é 
a vontade do gestor, se ele está imbuído de boa-fé ou, simplesmente, ele está 
fazendo o trabalho dele neutramente, sem vontade, está seguindo uma 
orientação da matriz, etc., eu não... Para não entrar nesse mérito é que eu vejo 
que se uma das empresas do grupo tem um prejuízo grande por força da 
atividade normal, não poderá, pela restrição, ele incorporar essa empresa para 
aproveitar, de uma vez só, o prejuízo. Nesse sentido é que eu vejo que a lei tem 
que ser vista de todos iguais, para evitar exatamente toda essa discussão. Aí 
vai para o Judiciário fazer uma prova diabólica que ele agiu com boa-fé. Aí, ele 
tem que provar que agiu com boa-fé, não é o Fisco que tem que provar que... 
Então, é a inversão do ônus da prova e etc. então, eu vejo que a lei, nesse 
caso, é os 30%. Incorpora com a restrição do 30% e usa na medida que a 
outra, como bem disse, a outra é lucrativa, vai absorver aqueles prejuízos, 
porque o direito societário permitiria a transferência. Se tem uma lei que 
impede a transferência do prejuízo, só deveres e não direitos, é 
inconstitucional, porque ofende o direito de propriedade, etc. É nesse sentido 
que eu vejo. Obrigado.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que mesmo sem manipulação pode ter 
planejamento tributário, porque se uma empresa que não está dando lucro e 
já vem há anos só com prejuízo, de repente vende um ativo, um imóvel ou 
uma participação societária com grande ganho, para não pagar esse imposto 
aí, se não incorporasse... Tem uma trava, não é? Então, se incorporando não 



tem a trava, ele vai compensar todo o ganho nesse prejuízo de vários anos, 
tem uma economia de dinheiro muito grande. Eu acho que mesmo sem 
manipulação, há planejamento tributário.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Alguém mais deseja falar? 
Parece que as posições estão devidamente sustentadas pelo brilho dos 
argumentos. Vamos ver, cada um, então, tem que meditar sobre isso para...  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não.  

Sr. Hiromi Higuchi: É ato interpretativo de seguradora, corretora de seguro, 
que o senhor trouxe, não é? Eu acho que a Receita Federal... Não sei... É um 
negócio tão confuso, porque a Receita Federal equiparou, por analogia, a 
corretora de seguro à corretora de valores imobiliários. E saiu uma instrução 
normativa, acho que já faz uns dez anos, deu um prazo, porque as corretoras 
não estavam equiparadas, então deu o prazo para... Porque a Contribuição 
Social Sobre o Lucro de instituição financeira é 15, enquanto que para os 
demais é nove. Depois, reconhecendo esse erro, não é, a Contribuição Social 
Sobre o Lucro das corretoras passou a ser de 9%. Depois, veio o ato de... Só 
que, em dezembro, saiu um ato de caráter interpretativo dizendo que Cofins é 
de 4%. Então, para efeito de cobrar Cofins, ainda está equiparando as 
corretoras de seguro como instituição financeira, e para cobrar a Contribuição 
Social Sobre o Lucro não é instituição financeira. Eu acho que é um absurdo 
que a Receita Federal... Não sei, está mal, não sei... Por que uma seguradora, 
para efeito de pagar a Cofins, é equiparada a instituição financeira, para efeito 
de cobrar Contribuição Social Sobre o Lucro não é instituição financeira?  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pode falar.  

Sr. João Francisco Bianco: Esse assunto é um assunto que me é muito caro, 
sabe, porque eu estou emocionalmente ligado a esse assunto. Vou fazer uma 
confissão aqui. Foi o meu primeiro caso que eu defendi na Câmara Superior lá 
do CARF, então é um assunto que eu estudei bastante. Foi a primeira vez que 
eu fui lá na Câmara Superior e eu me lembro bem como foram os votos, e um 
dos conselheiros foi o redator do parecer normativo que mandava equiparar e 
ele estava inconformado com a votação ali. E eu me lembro de conselheiros 
tradicionais da Fazenda também defendendo aquilo que eu estava defendendo 
ali com muita vibração. Então, houve um debate ali muito intenso. Então, eu 
me recordo bem dessa discussão e nunca me conformei com isso, porque não 
tem o menor cabimento. Uma instituição financeira, essas corretoras, 
distribuidoras, bancos, bancos comerciais, bancos de investimento, eles são 
intermediários financeiros, eles captam recursos e aplicam recursos. Eles... A 
atividade deles basicamente é essa. Então, faz todo o sentido que a base de 
cálculo da Cofins, por exemplo, seja a receita diminuída dos custos de 
captação. É próprio da atividade financeira, essa intermediação. Então, eles 
têm que deduzir da base de cálculo os custos de captação. É natural que seja 
assim.  

Agora, uma corretora de seguros é uma intermediadora. Ela apresenta um 
cliente e a seguradora recebe uma comissão. O que ela tem a ver com...? 



Como uma corretora de imóveis. O corretor de imóveis, ele apresenta o cliente 
comprador ao vendedor. O que ele tem de semelhante com uma instituição 
financeira? Ele não é um intermediário financeiro, ele é um intermediário do 
negócio, ele aproxima duas partes. Não tem nada a ver uma coisa com a 
outra. Então, é surpreendente que ainda se discuta esse assunto dentro da 
Receita Federal. Realmente, é uma coisa surpreendente!  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Um assunto, 
Paulo?  

Sr. Paulo Victor: Não que eu concorde, mas eu acho que pode haver uma 
tentativa de explicação. Uma vez eu vi o Quiroga falar sobre o fato de ele 
detestar os impostos, os quatro a serem chamados de IOF, que ele falou que o 
apelido gera uma série de problemas e preconceitos e concepções equivocadas. 
Eu vi, uma vez, algumas colocações de agentes da Receita Federal que me 
levam a crer, por mais incrível que pareça, que boa parte dessa confusão 
começa com o fato de o seguro, ali, junto, na tipificação dos impostos, que a 
gente acabou chamando todos sobre operações financeiras, ele é colocado 
junto com outras três reais operações financeiras. Então, o IOF, como ele 
engloba três operações realmente financeiras e uma que não é, em tese, em 
princípio, financeira, que é o seguro, ele... O seguro... A securitização, ela 
passou a ser sempre enxergada como algo... Como uma operação financeira. E 
por algumas colocações que eu ouvi, eu tendo a acreditar, por mais incrível 
que pareça para mim, que a Receita Federal talvez tenha começado o 
raciocínio de o seguro ser atividade de uma instituição financeira por conta do 
IOF. Eu já ouvi colocações nesse sentido. Claro que não explica, claro que 
continua absurdo, mas é só uma tentativa de buscar o porquê.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas, Paulo... Desculpe, Hiromi. A atividade da 
seguradora não tem nada a ver com o corretor de seguro. 

Sr. Paulo Victor: É que a corretora do financeiro tem a ver, e eles não 
souberam separar. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que se a Receita Federal cobrasse tanto o Cofins 
como a Contribuição Social sobre o Lucro ou como instituição financeira ou 
como fora, eu acho que estava ainda... Mas, agora, cobrar Cofins como 
instituição financeira e cobrar Contribuição Social sobre o Lucro como não é 
financeira, isso aí um absurdo. Será que não enxerga?  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Mas quem pode o mais pode 
o menos. Aqui, pega aqui!  

Sr. Paulo Victor: Bianco fiquei com uma dúvida. Você falou que corretor de 
seguros só faz a intermediação. Eu concordo. E a corretora da bolsa de valores 
ou de mercadoria e futuros? Por que ela seria equiparada, então, a uma 
instituição financeira?  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA [1:19:15]:  Sob o meu ponto de vista, isso 
é... Eu posso estar errada, mas enfim. A rigor, ela mantém fundos próprios, 
ela opera de outra maneira, ela não faz só a transação de papel. Ela faz 
também aplicações financeiras por meio desses fundos. Eu acho que a 
equiparação aí é possível. Acha que não?  



Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que não é bem isso. Quer falar, Paulo?  

Sr. Paulo Victor: Não. 

Sr. Alexandre: Eu acho que mesmo que ela não tenha fundos, ela faz 
intermediação de dinheiro. Então, por isso, eu não tenho tanta dificuldade em 
equipará-la a uma instituição financeira, porque ela... Tudo bem, ela recebe 
comissão pelo dinheiro, mas o objeto de comércio dela não é seguro, não é 
imóvel, é dinheiro, então, por isso eu faria a equiparação. E eu conheço 
corretoras que não têm fundos. Ou então essa sociedade de agente autônomo 
de investimento, que não tem fundo nenhum, mas, ainda assim, eu encaro 
com certa naturalidade a equiparação, porque ela faz intermediação de 
dinheiro. Eu acho que para mim a grande diferença seria essa, intermediar 
dinheiro.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pode falar, Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Tem uma lei... Eu não sei se saiu em 2007, uma coisa 
assim. Essa lei diz: “Quais as entidades...”, definindo quem é instituição 
financeira, para manter o sigilo bancário, sabe? Tem uma lei. Lá, relaciona 
tudo, banco de investimento, corretora de valores imobiliários, mas corretora 
de seguro não está na lista, mas corretora de valores imobiliários está na lista, 
porque eles fazem operações financeiras. Agora, corretora de valores de bolsa 
de mercadoria não está na lista. Então, lá relaciona tudo, quem é considerado 
instituição financeira.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pois não.  

Sr. João Francisco Bianco: No caso da Cofins, acho que a 10637, ou a 9718, 
quando ela fixa a alíquota de 4%, ela remete para a 8212, porque na 8212 tem 
também uma lista de instituições financeiras. Aliás, ela não diz: “São 
consideradas instituições financeiras”, ela diz... Na 8212: “As seguintes 
empresas vão pagar um adicional...”, que os bancos pagam um adicional sobre 
a folha lá que as empresas normais, com outras atividades, não pagam. 
Então, tem lá uma relação. Nessa relação tem também banco comercial, banco 
de investimento, sociedades corretoras, sociedades distribuidoras de valores 
imobiliários. Quem faz uma interpretação apegada à literalidade da lista, vê lá: 
“Ah, sociedade corretora e distribuidora de títulos de valores imobiliários”. 
Então lê: sociedade corretora em geral e sociedade distribuidora de títulos e 
valores imobiliários; não lê: sociedade corretora de títulos de valores 
mobiliários e sociedade distribuidora de títulos de valores imobiliários, como 
seria a interpretação normal dentro do contexto daquele elenco de empresas 
que fazem intermediação financeira.  

Então, eu acho que o problema nasceu nessas listas, porque não existe uma 
definição de instituição financeira. Tem lá as empresas que estão sujeitas à 
fiscalização do Banco Central, que são consideradas instituições financeiras. 
As empresas de leasing quando nasceram, quer dizer, quando as empresas 
começaram a fazer operações de leasing antes da Lei 6.099, não eram 
instituições financeiras, da mesma forma que as empresas de factoring. Hoje, 
elas são reguladas pelo Banco Central. Como lidam com dinheiro, são 
consideradas instituições financeiras. Pois não.  



Sr. Norberto: Norberto. Talvez, um breve comentário em relação a uma DTVM 
ser considerada uma instituição financeira seja por não só ter uma posição de 
tesouraria, ela emprestar o dinheiro a clientes. Então, pega como crédito, usa 
aquele investimento como garantia e oferece, uma forma de alavancagem. 
Então, esse pode ser o racional da lei por traz de como tratar uma DTVM como 
uma instituição financeira.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu diria o seguinte. Primeiro, tem um argumento 
jurídico. Instituição financeira são aquelas entidades que estão sujeitas à 
regulação do Banco Central. Se se exige uma autorização do Banco Central 
para atuar, então é uma instituição financeira. Do ponto de vista jurídico, essa 
é uma linha de raciocínio válida. Agora, do ponto de vista econômico, essas 
instituições que são reguladas pelo Banco Central, elas têm uma 
racionalidade, elas têm pontos em comum. O principal ponto em comum é o 
fato de que elas são intermediárias financeiras, elas captam recursos e 
aplicam recursos. A distribuidora, ela capta recurso e compra ações; a 
corretora também, ela capta recursos e compra ações; a distribuidora distribui 
ações. Quer dizer, lidam com a poupança popular. São instituições 
financeiras, elas têm esse ponto em comum. Eu não vejo nenhum ponto em 
comum em uma sociedade corretora de seguros com todas essas instituições 
que a gente acabou de ver. Da mesma forma que eu não vejo com o corretor de 
imóveis nenhuma relação com essas entidades financeiras.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Aquele parecer normativo que deu confusão e gerou 
confusão, dizendo que corretora de seguros é equiparada a instituição 
financeira decorreu de uma interpretação por analogia, porque naquela Lei 
8212, lá cita... Dentro da relação está corretor autônomo de seguro, corretor 
autônomo de seguro. Então, se o corretor autônomo de seguro é de... Está em 
instituição financeira... Agente autônomo de seguro, lá está. Então, por 
analogia ao parecer normativo... Eu acho que o parecer já tem mais de 20 
anos, não tem? Lá equiparou porque se agente autônomo de seguro é 
equiparado à instituição financeira, corretora de seguro também é.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Parece que esse 
item já está devidamente discutido. Teríamos ainda poucos minutos, apenas 
cinco minutos.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:26:30]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Qual...? Hã? Tudo bem.  

Sr. João Francisco Bianco: Só registrar aqui, rapidamente. Desculpe, Hiromi. 
Acabou de sair do forno da gráfica, foi-nos enviado ontem pela editora, o 
volume seis da nossa coleção de série Doutrina Tributária, que é o livro 
Substituição Tributária e Proporcionalidade, do nosso colega associado Paulo 
Victor Vieira da Rocha, que está aqui. Aliás, o Paulo já veio aqui e já fez uma 
exposição em uma das Mesas sobre o teor da sua dissertação de mestrado, 
que agora está sendo publicada e vai ser, oportunamente, distribuído um 
exemplar a todos os associados. Nós estamos para receber da editora o volume 
sete da nossa série, que é o livro do Victor Polizelli. Então, por questões de 



racionalização de custos de correio, nós vamos mandar os dois juntos para os 
associados, não vamos mandar primeiro um e depois o outro. Então, vocês, 
por favor, contenham a sua curiosidade e proximamente vocês vão receber, 
então, para quem for associado, vão receber os dois volumes, o volume seis e o 
volume sete da coleção.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem. Ainda sobre o...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:28:15]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Ah, sim. Ele quer fazer um 
complemento da fala dele.  

Sr. Alexandre: É Alexandre. Eu só queria complementar que a ação direta de 
inconstitucionalidade que me referi às contribuições de categorias 
profissionais é a de 1.717 e que se julgou inconstitucional a Lei 9649/98 pela 
impossibilidade de delegação da fiscalização e da tributação, imputação de... 
Porque, na verdade, quando eles fiscalizam, eles imputam a contribuição de 
categoria, que é um tributo. Então, o Supremo Tribunal julgou 
inconstitucional em ação direta, ou seja, com efeito legal, mas parece que essa 
decisão não chegou ainda aos conselhos de categorias profissionais e aos seus 
presidentes.  

Sr. Presidente Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Muito bem, já estamos perto 
do fim. Se não houver mais nada, alguém quiser ainda falar, por um tempo 
curto, é claro, mas... Não havendo quem queira falar, eu dou por encerrado os 
trabalhos, convocando todos para a próxima reunião, semana que vem, no 
mesmo horário, quinta-feira. 
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