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Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Senhores, muito bom-dia para 
vocês. Bom dia. Estamos iniciando nossa mesa de debates. Eu já não me 
atrevo a dizer o número, né, porque é o número 1341. E, hoje, sofrendo um 
fato passível de ação penal de concorrência desleal dos nossos próprios 
colegas de Instituto, que estão na Avenida Paulista, num seminário sobre 
tributos e preço de transferência, né? Lógico, é uma brincadeira com nossos 
queridos amigos e um orgulho para o IBDT saber que, dentre os palestrantes, 
temos quatro, para não dizer cinco, integrantes. Aliás, não, seis, sete... Sete 
integrantes do IBDT, da Diretoria e do Conselho. Então, é quase uma mesa de 
IBDT. E também levando em conta que o oitavo é sócio, Paulo Barreto é sócio. 
Então... Estamos deslocando, né, a nossa base móvel, né, de preço de 
transferência para a Avenida Paulista. Com muito orgulho, porque estes são 
os nossos queridos amigos e pessoas que estão muito ligadas à vanguarda do 
direito tributário e principalmente na questão de preço de transferência. Se, 
acabando a mesa, quiserem dar uma corrida lá para se abeberar dessas 
questões tão importantes, façam, né? E tenho a impressão... O Schoueri vai 
me puxar a orelha se não for verdade, mas tenho a impressão que hoje 
também deve ser lançada a última edição do livro dele sobre preço de 
transferência, com a revisão da nova lei. Então, esse é um livro que todo o 
estudante, advogado, operador de Direito que queira se atualizar... Aí já não 
sei. Deve ser. Ele deve dar os autógrafos lá, né? Mas, enfim. Dentro do 
pequeno expediente, então, minha gente, nós comunicamos o encerramento 
da revista... Não o encerramento da revista; encerramento da edição da revista 
nº. 29, Direito Tributário Atual, já convocando Mauro, meus queridos amigos 
e integrantes desta Mesa para o próximo nº. 30, que vai ser uma edição 
histórica. Então, já podem começar a preparar seus artigos para o segundo 
semestre, normalmente publicado em outubro. E esta revista será publicada 
com 22 artigos de alunos, professores, pesquisadores, e realmente está muito 
bonita a revista. Aconselho vocês a comprarem, aqueles que não forem 
membros do IBDT, sócios do IBDT, porque esses vão receber esse ano um 
livro... Não, três livros e duas revistas. Então, novamente é uma retribuição 
que o instituto faz aos seus associados e que realmente é um... Se fossem 
comprar esses livros, provavelmente estaria muito caro, mas não é nem por 
isso; é porque a função do instituto é promover a ciência e entende que, 



publicando esses livros, está contribuindo para o avanço da ciência. Ainda no 
pequeno expediente, eu queria comentar o lamentável fato do Congresso 
Nacional propor uma emenda constitucional para tirar poderes do Supremo 
Tribunal Federal. É uma iniciativa do Congresso, uma proposta do Partido dos 
Trabalhadores, considerando que, em algumas hipóteses, o de... Revisão de 
normas constitucionais, principalmente análise de proposta de emenda 
constitucional, o Supremo tenha que ter um quórum maior para rejeitar essas 
propostas. E, ainda que a rejeite, esta rejeição estaria sujeita à aferição do 
Congresso Nacional, que podendo... Pode entender por não rejeitar a norma 
inconstitucional rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, quando, então, 
seria instituído um plebiscito para que o povo decidisse se retira ou não retira 
do ordenamento jurídico. Então, é uma estrutura totalmente jabuticaba, ou 
seja, eu não conheço estrutura igual em outras jurisdições. Então, é uma 
proposta jabuticaba, e é uma proposta que, se passar, será inconstitucional, 
será mais um daqueles casos que sempre são vistos, e surge de novo o nome 
do Otto Bachof, das normas constitucionais e inconstitucionais. Então, as 
emendas dessa natureza são inconstitucionais, manifestamente 
inconstitucionais, porque elas alteram cláusulas pétreas da República, da 
divisão de poderes, que não estariam, assim... Mesmo que aprovadas da forma 
como é prevista a alteração constitucional dessa natureza, teriam, aí, um vício 
insanável de constitucionalidade e, portanto, seriam afastadas. Mas, de 
qualquer modo, eu lamento pelo fato e pela tentativa de você desestabilizar 
instituições democráticas, instituições tão importantes para a República. E, 
por último, ainda, diria da questão que está em tramitação no Senado Federal 
sobre a proposta de reforma do ICMS. Essa proposta trouxe uma novidade, ou 
seja, você teria 4% para as transações interestaduais, exceto para aqueles 
Estados do Nordeste e o Estado do Espírito Santo, que permaneceriam com 
alíquota de 7%. Então, há também uma mudança prevista para que os 
Estados que consomem sejam beneficiários dos recursos coletados pelo ICMS, 
não Estados de destino, os Estados produtores. Então os Estados de consumo 
teriam esse benefício. É óbvio que isso está longe de ser aprovado, já é um 
avanço de uma comissão de juristas que vem se dedicando a isso; entre eles, o 
professor Paulo de Barros Carvalho, o professor Ives Gandra Martins, e não 
jurista, mas muito entendido de tributação e política fiscal, Everardo Maciel. 
Então, eles estão nessa comissão, envolvidos, para que esta alteração venha 
ainda esse ano. Não sei se vocês queriam falar algo além disso, no pequeno 
expediente. Alguma comunicação? Não? Então, vamos passar à pauta. Nós 
temos na pauta crédito de PIS/Cofins sobre fretes diversos, Acórdão 
3401002075, do Carf. Bruno está no Congresso. Você tem esse acórdão, ou 
não? Não quer comentar? Pulamos? 

Orador Não Identificado: Ele deu início semana passada? Nos dez minutos 
finais fez o relatório? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Orador Não Identificado [00:11:17]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Então, eu já tenho relatório. Não 
sei... Eu queria que o... Vocês têm interesse em discutir? Professor Hiromi? 
Aliás, Hiromi, você não quer sentar aqui? Tem certeza? Por favor. É, eu acho 



que... Vamos discutir, então, né? Porque senão a gente esvazia, e o Bruno... 
Depois a gente conta para ele como é que foi a discussão. Ele fica lisonjeado. 
Eu vou estar com ele amanhã. Então, professor Hiromi, o que o senhor tem a 
dizer sobre essa questão? 

Orador Não Identificado [ininteligível - 0:12:16]: [pronunciamento fora do 
microfone]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Na verdade, o que foi apontado pelo 
Bruno é... A interpretação da lei relativamente à questão do frete que a Receita 
Federal, ela dá uma interpretação muito literal. Ela, por exemplo, por ocasião 
das aquisições de matérias-primas ou produtos para revenda, o frete, ele entra 
como componente do custo. Isso estava difícil dela aceitar, mas ela aceita 
através de várias consultas já nesse sentido. Então, foi incluído. A outra linha 
da lei fala de frete sobre vendas, desde que assumido o ônus pelo vendedor. 
Então, esses dois pontos extremos estavam praticamente assim, bem 
encaminhados e resolvidos. O que a Receita Federal entende contrário ao 
dispositivo legal? Ela entende contrário ao dispositivo legal aquelas empresas 
que possuem uma industrialização muito verticalizada... O sentido seguinte: 
ao invés de estar concentrado tudo num único espaço de terreno... Mas, às 
vezes, é impossível, né? Você tem empresas que tem 100 mil m² de terreno, 
tem uma unidade aqui, ali, ali, mas é um estabelecimento só. Mas tem outros 
que não, não é possível. Então, construiu um estabelecimento aqui e outro 
aqui. Então, uma parte da industrialização é feita aqui, a outra parte é aqui. 
Esse frete interempresas é que a Receita Federal diz que isso não é insumo, 
não está previsto na lei. Esse é um ponto. O outro ponto é assim: a empresa 
já... Não só ela transfere produto industrializado para complementar a 
industrialização, que ela não aceita, ou tem aqueles casos que o produto já 
está pronto, mas quem é encarregado da distribuição é um outro 
estabelecimento da mesma empresa; no entanto que o frete sai... Perdão. O IPI 
até permite que saia com suspensão do IPI porque vai ser pago o IPI no 
estabelecimento vendedor. Até com, certamente, mais IPI, né, porque, se fosse 
o IPI da primeira cadeia, seria um pouquinho menor do que o IPI final, mas ele 
faz com suspensão, e esse frete, também, a Receita Federal considera como 
frete fora do conceito de insumo, porque não está ligado à venda nem a 
compra ainda nesse momento. O outro material que ela considera que não 
está na base legal para conceder o crédito são aqueles transportes internos. 
Veja, dentro de uma grande empresa, e existem inúmeras, que é impossível 
você pegar um produto aqui, levar para cá na mão. Você tem que ter aquelas 
transportadoras, né, ou caminhões, mesmo, às vezes até trens que 
transportam as... Esteiras transportadoras. A esteira transportadora já 
considera, mas aquelas empilhadeiras, aquelas máquinas que pegam os 
[ininteligível] e levam para outro local, todo esse material... Que, inclusive, o 
ICMS, assim, é mais avançado no sentido de permitir que o combustível da 
matéria desse gasto seja considerado como produtivo, a Receita Federal 
entende que não. E, finalmente, o chamado just in time, que são aquelas 
empresas obrigadas, né, a financiar a produção das grandes empresas, elas 
têm já o produto industrializado pronto, acabado, eles abrem uma filial dentro 
da fábrica produtora, né? No caso, as indústrias automobilísticas têm muito 
disso. Então, uma indústria de autopeças abre uma filial naquele local, ou 



uma indústria que produz óleo, ela abre, e tem indústria de embalagem, ela 
abre uma filial nesse local, e o faturamento só se dá na medida em que os 
produtos são transferidos para a produção. Quer dizer, a fábrica compradora 
só paga pelo efetivo consumo do produto adquirido. Não compra... Ela não faz, 
estoque, o estoque é feito na mão do vendedor. Então, todos esses casos a 
Receita tem um ponto de vista. Os dois primeiros que são... Ela já tem uma 
opinião formada, essa da posição da just in time, eu vi uma consulta onde ela 
considera que como já está efetivada a venda, então esse transporte da fábrica 
para aquela filial just in time também dá direito à crédito, o que ela não dá 
direito, a Receita não permite o crédito é nessa fase intermediária da 
produção. E o acórdão do Carf, segundo o Bruno relatou, não sei se localizou, 
veio dizer que, exatamente, esse frete... esse frete interprodução, quer dizer, 
entre as várias... Mesmo na mesma empresa ou outra empresa, posso fazer 
uma remessa para a industrialização para outra empresa também, quer 
dizer... [falha no áudio 0:17:45]. Então, praticamente eu resumi aquilo que o 
Bruno disse, e o acórdão do Carf me parece que ele veio... [ininteligível 
0:18:01] transporte de insumos, produto acabado, exatamente. Então, eu... Se 
o acórdão quis dizer exatamente isso, que todo o frete interno ou os gastos 
com os insumos, gasolina, etc., consumidos nesse processo, dá direito a 
crédito, o Carf está agindo de acordo com uma interpretação mais acertada da 
lei, não é? Porque não se pode ter essa interpretação restrita de dizer que o 
frete numa operação interna para uma etapa do processo de industrialização 
daquele produto não é custo. É custo, não é? É custo de frete. Então, não há 
como, é... fugir. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. Quer tomar a palavra 
aqui na mesa, Professor Hiromi? 

Sr. Hiromi Higuchi: Bom. Eu acho que no caso de uma empresa transferir 
matéria-prima para [ininteligível 0:19:17] outro estabelecimento da própria 
empresa, eu acho que sem alteração na lei, eu acho que não vai poder 
apropriar crédito. Digamos que tem duas fábricas que transferem semi-
industrializados para acabar naquela outra da mesma empresa. Nesse caso 
não é insumo, eu acho que não é insumo. Nesse caso é despesa, lança como 
despesa. As empresas...  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, não. As empresas... 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Hiromi Higuchi: No produto acabado. Hã?  

Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Hiromi Higuchi: No produto acabado não é insumo, porque esse daí era... 
Porque pelo regulamento do imposto de renda o frete entra como custo 
quando ele está adquirindo. Agora, transferência de uma empresa para outra 
já não é insumo. Então, eu acho que para poder considerar como crédito teria 
que alterar a lei. Agora, nesse caso de, por exemplo, o que discute muito é 
frete na operação de venda. Por exemplo, tem fábrica lá em Manaus, né, a 
empresa transfere para São Paulo, na filial, para poder vender. Eu acho que 



nesse caso de frete de Manaus para São Paulo é frete de venda, porque ele 
está... já está produto acabado, não é? Eu acho que aí... Mas as soluções de 
consulta da Receita Federal, uma boa parte diz que não é, não pode tomar 
crédito. Mas eu acho que nesse caso tem crédito porque é operação de venda. 
Porque sem... De Manaus, como é que sem transferir para São Paulo, como é 
que vai vender, né? Agora, outro caso... Qual outro caso mesmo?  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Hiromi Higuchi: Hã?  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Hiromi Higuchi: Transporte de? 

Orador não identificado: De insumo. 

Sr. Hiromi Higuchi: Da mesma empresa?  

Orador não identificado [ininteligível - 0:21:43]: É. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Pode ser da mesma, para outra 
empresa. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que... Não, se fosse dentro da mesma empresa 
já não é custo, já é despesa operacional. Quer dizer que... Hã? 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas transporte de, já produto adquirido pela 
empresa vai transferir de um estabelecimento para outra? 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Fale o seu nome. 

Sr. Campos: É Campos. No caso de um produto intermediário em que numa 
indústria segmentada, em que parte... uma parte de produção primária fica 
num estabelecimento, e a complementação, o acabamento do produto fica 
num outro estabelecimento, esse frete intermediário me parece que é custo de 
produção. Agora, a questão não me parece ser essa. O senhor já terminou? 
Ah, ok. A questão não me parece ser essa, por isso que eu perguntei. O termo 
insumo, ele já é um termo que não é nosso. Ele é dos espanhóis, dos italianos, 
de outros lá. Para nós o termo correto seria consumo. Então, veja, e nós 
estamos habituados e viciados no... naqueles produtos que são consumidos 
na produção industrial e aqueles produtos que são comprados para serem 
revendidos numa questão de circulação, numa função de circulação de 
mercadoria. Então, são duas coisas diferentes. Quando nós falamos de PIS/ 
COFINS, nós não podemos falar: “E esse é o defeito da Receita Federal.” Ele 
equipara os custos da empresa a não cumulatividade do PIS/COFINS, ele 
compara isso com o imposto que a Receita conhece que é o IPI, é o imposto 
sobre a produção industrial. Todavia, a não cumulatividade do PIS/COFINS 
não pode ser entendido como vinculado a uma produção industrial. Mesmo 
porque, no início da tributação do PIS/COFINS, o PIS/COFINS incidia, 
inclusive, de uma forma, claro, de uma forma burra, não é, do ponto de vista 



de arrecadação. Incidia sobre a receita financeira. Ora, se incide sobre a 
Receita financeira, a Receita financeira nunca foi, jamais será, vinculada à 
atividade de produção industrial. Ela é vinculada à atividade empresarial. E 
observe o seguinte, que é... isso, por isso que eu fiz questão de enfatizar, que a 
Receita também glosa o frete nas transferências de, é... para depósito fechado 
e armazém geral. Agora, e claro que despesa de armazém geral e de aluguel de 
armazém geral, ou aluguel de depósito fechado, não é custo de produção. É 
custo de venda. Assim como os fretes intermediários na venda são custos de 
venda, não são custos de produção. Todavia, se nós pegarmos aquelas 
despesas, vamos chamar de insumos da atividade PIS/COFINS, nós vamos 
observar que as despesas com armazenagens são consideradas dedutíveis, ou 
seja, são insumos. Ora, aquilo que é vinculado a essa própria despesa, ou 
seja, despesa de venda, então, também é dedutível do PIS/COFINS, porque é 
atividade inerente ao objeto da sociedade. Não tem nenhuma razão. Agora, 
todo o vício, e se nós ficarmos nessa mesma posição, discutindo o que é 
insumo e o que não é insumo da produção industrial, nós nunca vamos 
chegar numa solução, nós vamos acabar caindo mesmo é na armadilha da 
Receita Federal. Não podemos falar em insumo de produção, nós temos que 
falar consumo na atividade, porque o PIS/COFINS não é imposto sobre 
produção industrial, nem imposto sobre circulação, ele é um imposto que a 
gente paga sobre a atividade rural. Ok. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Professor Paulo Bonilha. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Meu caro presidente, eu não tenho uma 
fala do nosso prezado colega Campos. Ele, a meu ver, pegou o ponto nuclear 
de orientação desta discussão, que é a aplicação do princípio da não-
cumulatividade. No caso, aí, no PIS/Cofins. Então, ele tem que se lembrar, 
como ele já fez, não é, que é tudo que se agrega... no caso de mercadoria, a 
mercadoria, e que já tenha sido objeto de incidência, vai dar direito de crédito. 
Então, esse é o conceito clássico da não-cumulatividade e precisa ser 
adaptado, aí, ao PIS/Cofins, porque ele incide tanto em mercadorias como 
serviços etc. Então, aí esse é o ponto, então, da dificuldade de que cada caso é 
preciso fazer um exame, é uma análise do que está sendo considerado para 
efeito de crédito. Então, o Carf adotou uma posição mais restritiva 
coerentemente? Não, em parte, né? Em parte. Adotou uma posição. Então, 
vejam que ela já seguiu uma linha, admitindo, eu acho, a teoria da não 
cumulatividade como referência para... Não é qualquer crédito ou algo que 
entra na produção, como foi lembrado pelo Campos, que vai dar crédito. 
Então, o problema aí é... Cada caso vai merecer um exame especial, uma 
avaliação do caso concreto. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, continuando, embora esse caso a caso, 
digamos assim, é uma solução que... Muito difícil de ser aplicada, né? Nós 
temos um milhão de empresas, e cada caso é um caso. Mas, evidentemente, se 
isso for ao Judiciário, o exame é realmente caso a caso através de perícia etc. 
Mas é exatamente... Na linha do que tem falado o Campos ou o professor 
Paulo, até o professor Hiromi... É que o PIS, ele veio de uma maneira diferente, 
né? Ele não veio, assim, como os outros demais impostos intermediários ou de 



produção, fazendo referência às matérias-primas de produto intermediário 
através de embalagens. Ele abre uma linha para insumos, e a gente sabe que 
o insumo é o input, do inglês, e o produto final, o output, e essa é a maior 
[ininteligível - 0:29:16] espanhola, mas, depois, ele lista... Quer dizer, além dos 
insumos, tem uma lista de itens que dão direito a crédito, e um dos itens é a 
questão exatamente da armazenagem etc. Evidentemente incluindo aí o 
transporte. Então, nesse conceito de insumos, eu... Professor Hiromi, o senhor 
me desculpa, mas o senhor fala que o senhor fica isolado, mas não é isolado... 
Nem é questão de ser advogado, empresa, não. É que é o seguinte: eu ficaria 
com medo, sinceramente, de pegar todo frete que eu gastar... Pegar um 
produto semielaborado, levar para a minha filial, para continuar a elaboração 
e pegar, ou mesmo o frete, um produto primário, semielaborado, levar para 
uma outra empresa, que vai me fazer uma industrialização, depois vai 
retornar o meu processo... Eu vou jogar isso como despesa. O senhor acha 
que realmente esse frete é uma despesa independentemente da produção de 
estar lá no estoque, vai direto para a despesa, indedutível? Olha, professor, 
isso contraria tudo aquilo que eu [ininteligível] estudei em termos de custos e 
de contabilidade, porque, enquanto o produto não está terminado, aquilo que 
se gasta em relação a ele é custo, e eu tenho que apropriar isso como custo de 
estoque. Não posso jogar isso como despesa... Não posso jogar despesa... A 
mão de obra que se gasta nessa operação de industrialização é custo, vai ser 
acrescido ao custo. Se eu não fizer uma venda naquele exercício, eu tenho um 
estoque completo com todos esses custos. Eu não vou ter uma despesa com 
frete intermediário. Eu estou com a Bíblia aqui, tá certo? Ela não sai da minha 
pasta. Eu vou verificar... 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, e eu acho que não é custo porque, se a empresa, em 
vez de contratar outra empresa, se transporta com caminhão próprio, a 
depreciação, combustível, essas coisas, não vai lançar como custo; ele vai 
lançar diretamente como despesa, porque ele não vai lançar essas 
depreciações e combustível, remuneração do motorista, essas coisas. Não é 
custo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É bom ouvir isso de uma pessoa que lidou 
muito tempo com a fiscalização, mas eu acredito que a Receita Federal não 
entenda nada dessa forma. Não sei. Mauro, você quer falar alguma coisa... Só 
a proposta dessa questão do custo. Não? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu, para encerrar acho que 
essa primeira parte do debate, não sei se mais alguém gostaria de falar... 
Claro, o senhor pode falar. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que a Receita Federal restringe muito nesse 
conceito de insumo, porque a Receita Federal, em toda a solução de consulta, 
diz que o insumo é aquele de agrega o produto, mas não é isso. Por exemplo, 
se uma empresa industrial contrata, por exemplo, operário de terceiro, né, 
esse daí não vai agregar, mas insumo... Mas a Receita Federal entende que 
contratar serviço de [ininteligível] não é insumo. Então, eu acho que nesse 
ponto... Porque pode consultar dicionário, essas coisas, insumo o que é? 
Insumo não é só o material bem, é inclusive trabalho, mão de obra... Tudo é 



insumo, né? Então, eu acho que, nesse ponto, a Receita Federal está 
restringindo demais. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor Hiromi, eu só não entendi o 
seguinte: quando o senhor nos referiu aí a contratação de mão de obra, não a 
mão de obra do fim da empresa; mão de obra meio, né?  

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

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, o senhor sabe que isso até, na verdade, 
ao que eu sei, o Ministério do Trabalho proíbe que se contrate mão de obra 
para atividade-fim da empresa. Se ela contrata mão de obra para atividade-fim 
de empresa, e isso for possível, é claro que isso... E aí é pago PIS/Cofins, isso 
é insumo com direito a crédito também. Agora, isso me parece que não é 
possível. O que se contrata sempre são pessoas de limpeza, de vigilância, tudo 
mais que possa ser feito e que não constitua atividade-fim da empresa. Então, 
se o senhor está dizendo que há uma contratação de uma empresa para 
trabalhar com os operários terceirizados, isso é insumo, isso daria direito a 
crédito do PIS e da Cofins. Mas isso me parece que não está resolvido e me 
parece que está proibido. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. Campos? Por favor. 

Sr. Campos: O que eu entendi, que o professor Hiromi falou, é... Mesmo o 
pessoal de limpeza na área industrial e de manutenção na área industrial é 
insumo, é componente... Eu não gosto do termo “insumo”. É componente do 
custo de produção. É isso, professor?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu não concordo com isso, mas... 

Sr. Campos: Então, é isso que ele está dizendo. Tá, é isso que ele está 
dizendo. É, é. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. Então, dentro da 
análise desse acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, fica 
nítido que os conselheiros adotaram um conceito indeterminado de insumo da 
Lei 108383, e aplicaram adequadamente esse conceito de insumo no seu 
ajuste axiológico para, como o Campos disse, a tributação sobre atividade 
econômica empresarial, que é o objeto de tributação, objeto da riqueza a ser 
apurada pelo tributo PIS e Cofins, como eles mesmos, os legisladores, 
reconhecem, na justificação de motivos dessas leis. E aí não é uma 
interpretação daquilo que... Não é mens legis... Porque sempre que a gente fala 
isso: “Ah, não, isso é mens legis”. Não tem nada a ver com mens legis. Então, 
vamos afastar isso aí desse debate, mas, sim, quando o legislador quer fazer 
alguma coisa, ele faz na construção do fato gerador, e ele expressa o seu 
desejo de se apropriar de determinada riqueza na redação do fato gerador. 
Porque esse fato gerador traz uma palavra “insumo”, que é de significado 
variável. Não há um conceito fechado de insumo. Consequentemente, ao 
legislador trabalhar com esse conceito em determinado insumo, que é muito 
típico desses impostos não cumulativos, dos impostos sujeitos a subtrações, 
que vem a Receita Federal concentrar um pouco o espectro de atuação do 
operador do Direito, para dizer, então, que insumos ele considera como tais, 
mesmo que, axiologicamente, não sejam insumos, mas, para o interesse do 



Fisco, seriam insumos. E assim o fez, assim tem feito. A Receita Federal tem 
feito, através de solução de consulta. Então, ela tem refinado o conceito de 
insumo. Neste aspecto em particular, outro órgão tem ampliado o conceito 
disso, que é o Carf. Ampliado, mas não no sentido de não se concentrar no 
insumo, mas aceitando que frete, em determinadas condições, sim, pode ser 
considerado insumo. Eu não vejo nenhuma arbitrariedade, nenhuma 
insegurança jurídica, porque, toda vez que a gente fala em ajuste axiológico... 
Ainda na semana passada, o Ricardo criticou o Souto Maior Borges, o seu 
artigo. Disse: “Olha, Souto Maior Borges falou de consideração econômica”. 
“Ah, mas isso gera grande insegurança”. “Não, Ricardo”. Eu ainda discuti com 
o Ricardo fora dos microfones. “Não, Ricardo, é ao contrário”. O ajuste 
axiológico não traz insegurança; traz segurança. Porque este ajuste axiológico 
permite dizer assim: “Olha, a partir de uma decisão do Carf, eu tenho a 
segurança de aconselhar os meus clientes, e a Receita tem a segurança de não 
autuar os contribuintes que efetivamente se utilizaram de custos, de 
insumos...”. Não é bom... “Mas de elementos que compõem a sua base 
produtiva e que, consequentemente, para não tributar o capital, é necessário 
subtrair isto da base de cálculo do imposto sobre receita”. Porque o imposto 
sobre receita é o imposto de consumo, extremamente regressivo, e, se não tirar 
estas despesas, vamos dizer assim, estes cacos, essas coisas, tirar da frente 
isto, você vai ter um imposto manifestamente inconstitucional, porque você vai 
estar tributando capital. E ele não tem relação nesse aspecto, Hiromi, com o 
imposto de renda. Não tem. É importante... Há muitos anos nós discutimos 
isso aqui na mesa. Eu discuti muitas vezes com o Schoueri, com o Ricardo, 
com o Bianco. É um sistema assistemático o sistema não-cumulativo de PIS e 
Cofins. Mas o assistemático não é no sentido pejorativo; é que é como ele é. 
Ele não é preso ao sistema tão restrito como o IPI, e nem por isso ele gera 
insegurança jurídica. Agora, se a gente quiser utilizar conceitos emprestados 
porque nós queremos, quando o sistema de PIS e Cofins já tem a sua 
autonomia própria conceitual, sistêmica e de apuração da receita, 
efetivamente base de tributação, a gente não está aplicando a lei do 
PIS/Cofins; está aplicando outra lei. Então, eu concordo plenamente com essa 
posição do Carf, e digo mais: esta é uma tendência que veio para ficar e deve 
ser ampliada, porque, finalmente, os conselheiros do Carf estão entendendo e 
estão se afastando do positivismo estrito. Podemos seguir adiante? Outra 
observação... Então, vamos ao segundo ponto do nosso... Prejuízo fiscal 
acumulado e encerrado das atividades empresariais. Reversão do tributo pago 
a maior. Fabrício Costa Resende de Campos. Ele está aí? Alguém quer 
comentar esse assunto ou não tem...? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Oi? Por que surpreso? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu gostaria de ouvir dele por que ele... Pagou 
a maior, em função do prejuízo acumulado anteriormente. Porque, nos 
Estados Unidos, tem... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Prejuízo fiscal acumulado e 
encerramento das atividades empresariais. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Nos Estados Unidos, você tem aquele 
sistema, né, que, se você teve lucros nos exercícios anteriores e prejuízos 
agora, você pode trazer de volta, né? Mas aqui não. No Brasil, pelo menos, 
nunca... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Por favor, Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu não sei... Será que é prejuízo fiscal ou crédito? Saldo 
credor? Porque aqui está escrito “prejuízo fiscal”, mas eu estou estranhando 
porque há grande diferença entre prejuízo fiscal e saldo credor. No caso de 
saldo credor, houve pagamento anterior de imposto de tributo, né? Se tem 
saldo credor, pagou o imposto de renda, ou contribuição social é maior, e isso 
daí, no encerramento da atividade, o sócio que levar esse crédito, ele sucede 
no direito do crédito. Agora, no caso de prejuízo fiscal, não houve pagamento 
de tributo anterior. Então, no encerramento, ele não tem o que falar em 
reversão, né? Porque, se tivesse havido pagamento de tributo anterior, aí, sim, 
mas, no caso de prejuízo fiscal, não há pagamento anterior. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Campos. 

Sr. Campos: Não sei se é o caso, mas o que eu posso... Quando se fala de 
reversão, a primeira coisa que me vem à mente é reversão de provisão. Eu não 
sei se provisão é um pagamento a maior. Digamos que eu tenha lucro zero no 
primeiro ano, e esse lucro zero é decorrente de uma provisão de cem. 
Consequentemente, eu paguei o imposto sobre cem. Se, no ano dois, eu faço a 
reversão do cem e estou encerrando atividade, eu não tenho... Eu não tenho 
imposto a pagar, mas já paguei esse imposto no ano passado. Pode ser que 
seja isso. Ou seja, aqui, na verdade, seria reversão... Vamos dizer, seria 
reversão... O que eu faço com aquele imposto de renda ativo que fica no meu 
balanço. Porque, numa situação como essa, quando eu pago, no ano um, um 
imposto sobre uma provisão que eu vou reverter no ano dois, eu reconheço 
aquele imposto pago não como despesa, mas como ativo. Não é isso? Muito 
bem. Se isso acontece uma reversão no ano seguinte e, em face do 
encerramento da atividade, eu fico numa situação de impossibilidade de 
recuperar aquele imposto, aí nós temos uma situação interessante para 
discutir. Eu não sei como é que fica. Mas a única possibilidade que eu vejo de 
discutir isso é isso, senão caímos naquilo que o Hiromi falou, de saldo credor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A possibilidade é a seguinte: que, hoje, você 
pode melhorar a sua situação de patrimônio líquido, e, de acordo com as 
normas contábeis, se você tem um prejuízo fiscal [ininteligível - 0:46:25] ... 
Esquece as provisões. Você tem o direito de lançar no seu ativo e diminuindo o 
seu prejuízo o valor do imposto que é o seu crédito. 

Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É bem lembrado, Brandão. Está 
certo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Que é um crédito... Aliás, muitas empresas 
estão sendo vendidas aí porque têm um crédito fiscal... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Tem um crédito fiscal atrativo.  



Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não, aí não. É, por isso que a 
interpretação do Campos foi interessante. Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas, mesmo no caso de reversão de... Não... De 
provisão. Eu acho que não tem tributo pago a maior, porque, se a empresa faz 
provisão para devedores, perda futura, provável perda futura, ele lançou 
aquele como despesa e está revertendo; então, ele não pagou nenhum centavo 
de tributo. Ele fez a provisão, lançou como despesa, mas ofereceu. Mas ele não 
pagou imposto, porque anulou. A Receita anulou a despesa. Então, não houve 
pagamento de tributo. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Então, deixa eu entender aqui, 
para a gente fechar um pouco o raciocínio. Então, nós temos um prejuízo 
fiscal acumulado. A empresa encerrou as suas atividades. O empresário 
pretenderia reverter o tributo pago ao maior, é isso? Essa é a hipótese?  

Sr. Campos: Não... É, então, veja... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Interpretando o que foi escrito aqui. 

Sr. Campos: Não. Tá bom, mas vamos tentar entender o que ele está aí... 
Analisando as várias situações, as várias hipóteses.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Até para a gente ver... 

Sr. Campos: Vamos admitir que, no ano 1, 2 e 3, ele só teve prejuízo.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Isso, 1, 2, 3... 

Sr. Campos: Não teve diferenças  temporárias, só teve prejuízos. 
Consequentemente, não teve imposto pago.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não pagou nada. 

Sr. Campos: Nem a menos, nem a mais.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Sim. 

Sr. Campos: Muito bem. Todavia, ele reconheceu um ativo, que é o imposto de 
renda deferido, sobre esse eventual crédito futuro.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. Campos: Nesse momento, ele tem uma reversão do imposto.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Certo. 

Sr. Campos: Claro que essa reversão não é tributada, ok? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Isso quando ele encerra a empresa?  

Sr. Campos: Quando ele encerra a empresa. A reversão não é tributada, e ele 
não pagou o imposto. Então, não pode ser a hipótese que ele está falando.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não, não é essa. 



Sr. Campos: Descartamos isso. Então, a única hipótese que eu imagino que 
ele... Onde possa... Onde possa ser aventada uma possibilidade de imposto 
pago a maior é nos casos de diferenças temporárias, em que, vamos dizer... 
Em que há uma discrepância entre a dedutibilidade contábil do lucro e a 
dedutibilidade fiscal. Não sei se é o caso de depreciação, mas vamos imaginar 
que seja alguma coisa tipo depreciação, em que a minha depreciação é 20, 
mas o Fisco só aceite 10. Então, neste caso, parece ser... Poderia ser este caso, 
em que o Fisco fala assim: “Não, não obstante a sua depreciação seja 20, eu 
só aceito 10”. Ora, eu fiz 10 durante cinco anos, então paguei imposto a 
maior. No sexto ano, eu encerrei a atividade. Eu encerrei atividade. Eu tenho 
um imposto a recuperar também. Só nessa hipótese é que eu poderia aventar 
essa aqui. Agora, eu concordo com o Hiromi: realmente é difícil dizer que há 
um imposto pago a maior. Eu diria: há um imposto pago conforme a lei. Está 
certo? Não há um imposto pago. Porque a lei diz o seguinte: você faz a adição 
nessas circunstâncias e, no ano subsequente, quando for o caso, você se 
recupera de eventual imposto que você dever. Em termos de base de cálculo, 
na verdade, né? 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas, se fez depreciação a maior, ele lançou essa 
despesa como resultado. Então, aquela reversão no Lalur, adição, está apenas 
anulando, ele não pagou imposto a maior, não pagou nenhum centavo de 
imposto. Ele lançou a depreciação e ele anulou a despesa... adição, então 
anulou. Não houve pagamento. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não houve prejuízo. 

Sr. Campos: Eu coloquei essa hipótese apenas para tentar situar essa 
situação. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Claro, está tentando tirar a dúvida 
disso. 

Sr. Campos: Para falar: “Ou seja, eu fiz adições de acordo com o lei”. Então, 
não posso dizer que eu paguei a maior. Todavia, na fase de encerramento, 
vamos dizer, aquele ativo... Eu perco esse direito. Como eu perco o direito de 
prejuízo fiscal. Eu posso dizer que eu tenho imposto pago a maior? Concordo 
com o Hiromi, não. Eu acho que não. Mas que é uma perda de direito, sem 
dúvida, porque é um ativo contábil que vai para o resultado, claro. Agora, caso 
contrário, só pode ser saldo credor mesmo. Só pode ser saldo credor ou 
imposto pago a maior. Imposto de renda na fonte ou antecipações feitas. Não... 
Talvez ele tenha falado... Mas, se eu encerro a empresa, quem é que vai 
receber? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Mauro. 

Sr. Mauro: Então, tentando compreender a proposta, né, e eu pensei na ideia 
de como a gente entende renda, né? Se a gente entender a renda como uma 
dessas várias facetas, aí, como renda acréscimo patrimonial, e eu tinha uma 
empresa de um patrimônio de um milhão, no ano seguinte, por lucro, eu 
passo a ter um milhão e meio e pago o meu imposto; no ano seguinte, eu 
passo a ter dois milhões... Então... E pago também. Então, eu passo a ter um 
acréscimo patrimonial de um milhão já gravado pelo Imposto de Renda. Mas, 



no ano seguinte, eu tenho um prejuízo e, portanto, o meu patrimônio diminui. 
Então, não sei se foi essa a proposta da questão, de pensar que a Constituição 
não colocou... A questão da avaliação temporal para você medir a renda é uma 
obra da legislação infraconstitucional, por uma série de justificativas que nós 
podemos dar. A Constituição não colocou isso; ela definiu a competência como 
renda, e aí eu preciso entender como renda a renda fluxo, renda... Enfim, 
renda acréscimo patrimonial e tem outras. Se você partisse dessa premissa de 
renda acréscimo patrimonial e de que, então, seu crescimento patrimonial de 
um milhão até dois milhões já foi gravado, né, e aí, quando eu tenho um 
decréscimo patrimonial, eu estaria pagando, no meu existir como pessoa 
jurídica, um imposto sobre um acréscimo patrimonial que não existiu, e, 
portanto, isto, dentro da minha existência como empresa, seria indevido, e, 
portanto, eu deveria pegar de volta. Não é esse o caminho que a nossa 
legislação adotou. Não é esse o caminho. Não tenho, assim, um 
amadurecimento para dizer que se poderia ou não. Eu acho até que, em tese, 
reestruturando toda a nossa legislação ordinária, eu não vejo que a 
Constituição vedasse isso. Nós teríamos problemas aí de praticabilidade e uma 
série de questões, mas, em tese, pensando dessa forma, com todos esses 
obstáculos da legislação infraconstitucional, em tese, pensando a renda com 
acréscimo patrimonial, eu poderia vislumbrar, assim, até um... Talvez um 
exercício acadêmico de você pensar neste tipo de hipótese. Mas, como disse o 
professor Hiromi, teria um... Não é essa a legislação ordinária estabelecida... 
Nesse sistema que nós construímos, hoje não permitiria, porque eu teria que 
voltar, né, e isso, hoje, não seria possível, mas, talvez, em termos acadêmicos, 
assim, genéricos, pensando no conceito de renda, talvez fosse possível cogitar.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, eu... Há muitos anos, eu pensei sobre isso. 
Tudo que você falou, exatamente, já foi produto de uma manifestação do meu 
saudoso amigo Machado. Ele dizia exatamente isso, que o imposto de renda, 
na sua origem, ele foi estruturado para ser pago no final da vida da empresa. 
Mas, como a vida na empresa é muito longa, né, às vezes não tem fim, mas, 
em geral tem... Ele fez uma estatística: 60% das empresas morrem no segundo 
ano; 70% [ininteligível] pequenas morrem no quinto ano, mas as grandes 
corporações como a Stora Enso... A Stora Enso tem... Ela existe desde 1330, 
na Suécia, né? Quer dizer, então, se ela fosse pagar o Imposto de Renda dela, 
talvez mude a legislação, acabe o Imposto de Renda e ela nunca paga nada. 
Então, criou-se a ficção de fazer uma secção do resultado anual. Aqui no 
Brasil, um ano. Na Suíça, são três anos, né? Nos Estados Unidos, tem... Tem 
uma palavra em inglês, eu não me recordo. Tem um rapaz aqui que estudou 
lá, ele... É, que realmente acontece isso. Você tem o seu patrimônio 
acrescido... Aconteceu agora, com os bancos, né? Tiveram lucros enormes em 
2006, 2007, prejuízos enormes em 2008 e 2009, e o governo devolveu o 
imposto de renda correspondente a esse prejuízo. Perfeitamente está na 
legislação deles, mas, realmente, eu não encontro no nosso sistema 
possibilidade de dizer que tem algum prejuízo fiscal, embora eu tenha um 
crédito, e isso já é possível porque o prejuízo é atemporal... Eu posso 
compensar sem problema de prescrição ou decadência dele. Então, isso 
passou a ser realmente efetivamente um crédito, né, o valor do imposto. Mas 



não que eu tenha pago; é um crédito. Talvez eu não sei se é esse o momento 
que ele está... A gente está especulando em cima disso, né, que ele está 
querendo buscar. Professor Hiromi, me permite fazer apenas uma observação 
com referência a essa questão que o Campos levantou e que o senhor insiste 
que não houve pagamento. Vamos radicalizar e colocar uma depreciação 
realmente de 20% e que o Fisco só aceite 10. E temos um lucro contábil zero. 
A partir do momento que você tem um lucro contábil zero, com uma 
depreciação de 20, você vai ter um lucro fiscal de 10, está certo, porque você 
lançou dez a mais, e você pagou esse imposto. Esse imposto, em tese, é um 
crédito que... A partir do quinto ano, quando ele cessar as depreciações 
contábeis, ele vai ter depreciações fiscais, e aí ele vai poder reverter essa 
provisão. Então, há imposto pago, sim. 

Sr. Mauro: Mas a questão aí é... Eu concordo com os dois. Há um imposto 
pago. A questão é: se eu posso qualificar esse imposto pago como um imposto 
pago a maior. Essa é a questão. E só... Foi bem feito o histórico, apenas para 
quem tem cabelo branco, e acho que ninguém tem aqui, para lembrar que o 
1598 mudou o princípio, acabou com o princípio da independência dos 
exercícios. Esse princípio da independência do exercício veio do nosso Direito 
italiano, que nós herdamos o Direito italiano, em que havia uma absoluta 
independência entre os exercícios. Acho que só o Dr. Hiromi vai lembrar dessa 
regra. Ou seja, uma despesa dedutível, que não fosse contabilizada no ano de 
competência, se contabilizada no ano seguinte, não era dedutível. Foi o 1598 
que acabou com isso, de... Tão forte era o nosso princípio de independência 
dos exercícios. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Só acrescentando... Fernando 
Zilveti. Que esse princípio da independência do exercício não é italiano; ele é 
inglês. Os ingleses trouxeram para a legislação de Imposto de Renda essa ideia 
da independência dos exercícios, justamente como o Brandão disse, citando o 
seu xará, Brandão Machado, que escreveu um artigo sobre Imposto de Renda, 
explicando a origem do Imposto de Renda e que definitivamente, quando foi 
realizado o Imposto de Renda, havia uma coincidência histórica na Inglaterra, 
porque o Imposto de Renda foi criado em 1799 e logo em seguida começou 
uma grande reforma na teoria da empresa na Inglaterra. 

Então, a teoria da empresa, inclusive com a ideia de sociedade personificada, 
não personificada, tipos de sociedade, tipos de sócio, distribuição de lucro, o 
que é lucro para fins das sociedades, tudo isso foi desenvolvido em 1800 até 
1850, 1860, e a legislação de imposto de renda passava ao largo disso. Em 
1842, houve uma reforma do Imposto de Renda na Inglaterra, e eles se 
ativeram a essa questão da evolução da teoria da empresa, quando 
perceberam isto, e aí passaram a entender, de início, que o imposto só seria 
devido no final da empresa. Porém, nos debates, dizia assim: “Não, mas nós já 
aplicamos nas empresas uma tributação de fonte e uma tributação segundo o 
período anual”. Então, a anualidade do Imposto de Renda foi de 1842, já 
compreendendo a modificação na teoria da empresa. O que daria, então... 
Esse é o texto, também, do Brandão Machado. Essa secção... No começo, o 
imposto seria impraticável. Ele já tinha sido retirado do sistema por ser 
ineficiente. Ninguém dizia quanto ganhava, para que Imposto de Renda? E aí 



eles foram aprendendo com a teoria da empresa estas características de 
perceber a riqueza... Vamos dizer, a riqueza levantada num determinado 
período. Então, aí a periodicidade passou a ser um grande ponto, a 
periodicidade anual, e também as considerações anuais para fins de imposto 
de renda. Aquilo que acontecia só poderia ser levado em consideração naquele 
ano; no outro ano, era outra conversa.  

Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não, é. É que a nossa herança é 
emprestada. Quer dizer, aí, toda a legislação de Imposto de Renda foi 
exportada para o continente... Porque a força do Imposto de Renda está na 
Inglaterra e ela foi exportada para a Itália, e, como toda exportação, sempre 
tem uma deturpação, e aí a Itália deturpou, e aí veio para a gente, e deturpou 
mais um pouco, e aí aquela conversa.  

Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É, exatamente, mas você tocou 
num ponto... Pena que você não está no microfone. Da próxima vez, não deixo 
falar sem microfone, como presidente. Não, porque é importante. Você pode 
repetir? Não, por favor, repita porque é importante, porque, senão, não fica 
nos anais aí. 

Orador não identificado [01:03:39]: Eu, eu... Quando eu falei que... Bom, 
primeiro que eu realmente não sabia que tinha vindo da Inglaterra o princípio 
da independência; para mim, era italiano mesmo... Ou, vamos dizer, ou 
europeu, de um modo geral, mas o detalhe do princípio da independência 
italiana é que ele é... Vamos dizer, ele é vinculado; ele é, de uma certa forma, 
extremamente positivista, não é? Porque ele é vinculado ao efeito do 
lançamento. Os italianos consideravam que a independência e o exercício é 
decorrente do fato, lançamento fiscal. Ou seja, uma vez fechado o balanço, 
uma vez efetuado o lançamento, este não mais poderia ser modificado. Por 
isso é que ele era tão pesado. E, embora, depois, a Itália tivesse, vamos dizer, 
maneirado essa firmeza, continuou no Brasil até o 1598. Foi esse aspecto que 
eu queria levantar. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. 

Orador não Identificado [01:04:51]: Tentando contribuir também nessa 
questão, eu peço ajuda... Talvez o Brandão possa me esclarecer... Quer dizer, 
se eu tiver uma empresa com prejuízo e vender essa empresa, ela for 
incorporada, a incorporadora vai poder usar.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não, pela legislação brasileira, não. 

Orador não Identificado: É, então. Porque, se pudesse usar, e aqui não pode, 
eu teria um problema de isonomia. Porque, sob o ponto de vista do sócio, se 
eu simplesmente fechar a minha empresa, eu não poderia, e o outro poderia. 
Mas, se você tivesse num sistema que pudesse também aproveitar esse 
prejuízo, eu teria também um problema de isonomia. Só para registrar que, 
também, se você... Se a legislação eventualmente se modifica para permitir 
que a incorporada tenha... A incorporadora aproveite o prejuízo da 



incorporada, então, aí, eu teria um problema, sim, de isonomia em relação a 
quem encerra as atividades. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, é verdade.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Brandão. Mas o que... A única coisa que 
pode... Porque a sucessão é sempre universal, salvo as disposições em 
contrário. Então, foram criadas essas disposições contrárias, né? Não se 
transfere prejuízo etc., na base de cálculo, da contribuição social, mas o valor 
do imposto efetivamente pago, por alguma razão que ele não explicou, é claro 
que passa, né? Isso sim. Aliás, existe até... Nos documentos fiscais do 
PER/DCOMP está lá: imposto pago pela sucedida, né? Então, aí, realmente 
fica um crédito para o sucessor, se é um imposto pago... Agora, é preciso 
definir o que ele está considerando como imposto efetivamente, pago, né? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom, só... Campos. Só para a gente 
encerrar essa parte histórica, aí, nossa tertúlia histórica, que tem uma razão 
de ser... O direito anglo-saxão, de fato, não se prende no lançamento, na 
forma como o lançamento foi desenvolvido na Itália. Mas não que ele não 
considere esta hipótese. Ele só dá uma outra nomenclatura e trabalha com 
três fases. Então, ele trabalha com uma fase de apuração, uma fase de 
tributação e uma fase de coleta. Certo? Então, a fase de apuração... É 
interessante ver. Até um estudo feito sobre os 200 anos do Imposto de Renda, 
tem um trabalho bem interessante sobre a apuração do Imposto de Renda. E a 
apuração de Imposto de Renda na Inglaterra, embora não leva o nome de 
accertamento, até porque é italiano, né, considera o lançamento feito pelo 
contribuinte ou de ofício, na forma cedular, pelo Fisco. Então, esse 
lançamento, sim, é considerado, tanto na empresa quanto na pessoa física. 
Quando isto vai para a Europa, que é muito presa, é a diferença com a 
Inglaterra... A Inglaterra e os Estados Unidos são muito pragmáticos. Eles não 
tecem grandes teorias, eles vão e resolvem a parada. Aí começou a teoria do 
accertamento, accertamento para cá, e accertamento, e o lançamento é 
constitutivo, e sem o lançamento nada se faz etc. etc. O que, de certa forma, 
criou um problema para o Direito Tributário. E Geraldo Ataliba, Pedro Luciano 
Marrey, Marco Aurélio Greco e mais outros que foram estudar, o Fernando 
Albino, que foram estudar na Itália, na década de 50, voltaram carregados 
com essa força da teoria constitutiva do lançamento, e ignoraram, durante boa 
parte da sua atividade acadêmica, o Código Tributário Nacional. E, agora, nós 
estamos... Continuamos... A gente não acaba essa polêmica, né? Parece um 
negócio. Never ending story. E agora tem novos protagonistas dessa polêmica.  
Mas, para o nosso fato, tem... Assim, se nós considerarmos que o lucro se 
deu... Não importa o que aconteceu depois, o lucro é do contribuinte, é o legal. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Isso. Agora, para o lado dos juristas 
que acreditam na teoria construtivista do lançamento, esquece, não tem nem 
como, certo? E aí tem outro problema. Eu não sei se tem mais alguns 
problemas. Eu vou trazer um outro problema, que eu estudei com meus 
colegas e meu alunos na semana passada, que deu um pau desgraçado lá na 



faculdade, que foi muito bacana, e eu falei: “Vou levar aqui para a Mesa”, que 
são as operações de drop down. O que acontece nas operações de drop down 
das grandes empresas? Eles fazem reestruturações societárias, a empresa... O 
drop down, para aqueles que não conhecem drop down, é uma estrutura 
societária que se transforma em duas, mas, por uma alteração societária, em 
que a empresa de cima cria uma empresa de baixo, que passa a ser 100% 
participada da de cima, e, nessa ocasião, a empresa de cima, com filiais, 
encerra suas filiais, e essas filiais são substituídas pelas filiais da empresa de 
baixo. É uma operação societária bastante simples, e ela é preparatória dos 
processos de IPO e M&A. Colocar aqui os grandes processos de IPO feitos nos 
últimos cinco anos, quase todos eles tiveram uma preparação de drop down, 
porque o drop down é uma limpeza de casa, né? A casa está meio feinha, dá 
uma garibada, faz um puxadinho, pronto, vende o puxadinho. Nessa 
operação, existe um crédito fiscal, um crédito fiscal apurado, e esse crédito é 
da empresa mãe e das filiais. No momento que você encerra as filiais para 
colocar em seu lugar... Não é possível ter duas sociedades no mesmo... Duas 
inscrições no mesmo estabelecimento, para ter nova inscrição estadual, o que 
acontece com o crédito fiscal? Pergunta que eu queria dividir com meus 
colegas, aqui, de mesa e instituto. ICMS, vamos pensar assim... 

Orador não Identificado [1:12:55]: Bom dia, aqui é o mestre, né? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Ele é o craque. 

Orador não Identificado: Ele é o craque, é. Mas eu não sei como é que está 
hoje, mas antigamente, vamos dizer, não há necessidade de você fazer 
encerramento, né, da filial. É que hoje parece que você faz um encerramento e 
abertura de uma nova. Antigamente, é o que a gente chamava de transferência 
de Deca. Ou seja, eu transferia... Veja, o drop down, na verdade, ele 
caracteriza pela transferência daquilo que o novo Código Civil chama de fundo 
de comércio de empresa para uma outra empresa. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: O trespasse. 

Orador não Identificado [1:13:32]: O trespasse, exatamente. Neste caso, eu 
não sei somo é que está hoje, lá no ICM, mas, na época em que a gente fazia 
escrituração, isso aí era uma mera substituição de Deca. Ou seja, eu tinha 
uma Deca, que é declaração cadastral... É, declaração cadastral, isso mesmo, 
em que eu simplesmente substituía. Quer dizer, aquele estabelecimento que 
era da empresa A, eu ia lá e falava: “Olha, a empresa A, que era titular desse 
estabelecimento, deixou de ser titular desse estabelecimento; agora, a nova 
titular é a empresa B”. Inclusive, havia sucessão nos livros. Ou seja, eu 
continuava com a escrituração dos mesmos livros, mesmas páginas, 
continuava, e ainda tinha a faculdade de fazer o carimbo da nota fiscal. “Nova 
denominação social”, pimba, “nova inscrição estadual”, se fosse o caso, pimba, 
e mandava, e continuava operando como se nada tivesse acontecido. Depois, 
com essa uniformização do cadastro entre União, Estados e Municípios, eu 
não sei como é que ficou, parece que agora tem que fazer o encerramento, 
ainda que fictício, né, e substituição de livro, documento, enfim... Não sei 
como é que ficou.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É, esse é que é o problema. 



Orador não Identificado: Mas, do ponto de vista jurídico, a operação 
continua a mesma. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Do ponto de vista... Assim, hoje, do 
ponto de vista prático, uma informação que... Realmente, nós vivemos a época 
boa, né? A época não tão boa, né? A época não tão boa eu me refiro à época do 
computador.  

Orador não Identificado: Tinha seus males e seus... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Porque época do computador não 
dá essa possibilidade de você pegar uma Deca e carimbar com uma Deca de 
transferência. 

Orador não Identificado: Dá para fazer alteração no cadastro. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Hoje, você tem a opção 
“encerramento de inscrição estadual”, eletrônico. Você encerra. É lógico, não... 
Muito... Seguinte, ela não está encerrada, ela fica em suspensão, porque essa 
é a única condição de você abrir uma inscrição estadual nova no mesmo 
estabelecimento. Não se admite duas inscrições e nem essa transferência de 
inscrição nas reestruturações societárias. Então, se criou um problema sobre 
o crédito. Tributos federais não tem problema... Mais tributos estaduais, mas 
o grande problema são os tributos estaduais, porque essas... Eu estou falando 
os grandes grupos... 

Orador não Identificado: O IPI não tem esse problema. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É... Pão de Açúcar, Sadia, Nestlé, 
que fizeram grandes operações de reestruturação, e todas preparando para 
aquisição e fusão. Eu estou falando alguns nomes conhecidos aí. Não estou 
sendo indelicado porque não são meus clientes, infelizmente, mas... 

Orador não Identificado: Só fazendo um aparte: no Imposto de Renda, não 
tem problema, não. Agora, o Imposto de Renda é o problema, não é?  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É, agora o... 

Orador não Identificado [1:16:39]: Com a nova contabilidade, como é que 
ficam os valores da nova contabilidade? Não, não. Tá bom, nós estamos 
falando de crédito sobre produção em insumo, ou circulação. Mas, quando 
nós falamos dos créditos fiscais, digamos, de imposto de renda diferido... Não, 
esquece imposto sobre faturamento. Vamos falar do imposto de renda, do 
imposto sobre patrimônio. Na empresa de cima, que vai fazer, que vai fazer o 
drop down, vai passar seus ativos... Vamos dizer... O drop down, na verdade, é 
uma empresa constituindo uma subsidiária integral, com o seu fundo de 
comércio, seus ativos, operacionais e não operacionais. O que for. Nesse 
momento, com a nova contabilidade, nós temos um problema que, 
aparentemente... Não sei se o Fernando já conseguiu superar. Eu não sei 
como fazer. Veja, é só para explicitar. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não que eu não consiga superar. 
Do ponto de vista... Tem duas teorias, né? Teoria do... Nós estamos falando da 
teoria do lançamento. A teoria do lançamento... Nós temos duas escolas, hoje, 



no Brasil. Uma que considera o fato gerador supremo e, depois, o lançamento 
meramente declaratório, e outra que considera o fato gerador apenas uma 
parte do nascimento da obrigação tributária, que só se consolida com o 
lançamento. Se nós levarmos em consideração essa segunda teoria, definida 
pela Escola [ininteligível] Carvalho, pessoal da PUC, não há solução para isso, 
porque você tem uma inscrição estadual suspensa. Alteração... Em uma 
inscrição estadual suspensa, você não tem mais a pessoa, o sujeito ativo para 
fins de lançamento e oposição do crédito perante o Fisco. 

Orador não Identificado: Mas essa é uma situação, vamos dizer... É uma 
situação... Não sei como adjetivar essa situação, ou qualificar, porque, vamos 
falar, essa é uma situação de computador. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Orador não Identificado: Não é a situação da lei que é do CTN, que é de 
sucessão, para que eu possa enxergar essa... É o que eu costumo falar: 
quando sai lançamento pelo sistema, dificilmente acontece um acerto. Essa 
situação, na verdade, é uma situação fictícia. Ela não existe, né? Ou só existe 
no sistema. Vamos falar, é uma situação sistemática ou sistêmica. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É, mas é importante porque o que a 
gente vem falando... Até a semana passada eu falei a mesma coisa, que o... 
[ininteligível] que tem um artigo bacana que ele fala sobre a tributação na 
atualidade, e ele fala que um tributo não é mais o que a lei diz, mas é o que o 
computador aceita. 

Orador não Identificado: Isso é verdade. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: E ele fez... É lógico, para nós, que 
estamos na prática, isto é o que está acontecendo, e gerando problemas, 
assim, de inadequação do tributo, porque você tem um crédito que você não 
aproveita mais. E, para pôr mais pimenta para você responder: se você apura 
o crédito depois de fechada a operação de drop down? Você deixou um crédito, 
mas o crédito existia, é legítimo, aí você apura, mas a operação de drop down 
já está encerrada, já tem a empresa nova lá no local. Como você se apropria 
desse crédito tributário? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, é... Salvador. Claro, se falar de empresa 
nova, em que você tem que encerrar o seu estabelecimento, aí é claro, quando 
você encerra o seu estabelecimento, seu saldo credor e se encerra. Faz a saída, 
tal. Agora, quando você se fala em sucessão onde estão registrados na junta 
comercial, que aquele estabelecimento foi encerrado e aberto uma nova 
inscrição, é como se faz com a inscrição estadual de um estabelecimento que 
muda de município. Você está no mesmo município, você tem uma filial... Por 
exemplo, um estabelecimento em São Paulo. Você muda para a rua tal, não 
muda a inscrição estadual. Não, não muda a inscrição estadual. Mas, se você 
muda para Jundiaí, muda a inscrição estadual, mas nem por isso você perde 
a sua suscetibilidade. Então, nesse caso típico de drop down, as filiais que são 
feitas por sucessão, esse encerramento realmente é aquele... Como aquele 
caso que a gente faz do Banco Central, né, aquela operação de câmbio fictícia. 
Fictícia é maneira de dizer... Não é fictícia. É ficta, né? Ficta. Então, você diz... 



A inscrição estadual só muda porque você quer dar àquele estabelecimento 
um novo nome, mas, na verdade, nem precisaria fazer dessa forma. É como 
diz: hoje, às vezes, se entra no sistema e o sistema não tem essas alternativas. 
Mas você poderia continuar com a mesma inscrição estadual e mudando 
apenas o nome da sucedida, não é? Ou não. Ou fazer a sucessão pelos 
instrumentos contratuais, e aí se trata efetivamente de uma sucessão. Se tiver 
algum crédito extemporâneo, que ela deixou de fazer lá atrás, ela vai fazer 
agora; se tiver crédito acumulado, vai continuar acumulado, sem nenhuma 
outra indagação maior. Agora, se encerrar para valer, é claro, encerramento 
para valer é outra situação, né, outra situação... Você tem um ato de 
encerramento, né, da... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Efetivamente é o que acontece nas 
operações drop down. Você encerra mesmo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas você pode encerrar, mas dizer que não... 

Orador não Identificado [1:22:46]: Não, esse encerramento é meramente 
simbólico. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Você encerra, mas diz que não é 
encerramento. 

Orador não Identificado: Não. Pela lei, isso é sucessão, está caracterizado. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não, eu entendi, mas 
eletronicamente aparece lá: “Encerrado”. 

Orador não Identificado: Então, eu tenho que trabalhar como operação 
simbólica. Aliás, toda essa operação, a rigor dos rigores, a turma fala: “Não, 
isso é uma operação real”. Na verdade isso, é um... Vamos dizer, é uma ação 
simbólica. Eu estou desmembrando aquilo que continua sendo meu. Quando 
eu falo em subsidiária integral, eu estou apenas, vamos dizer, simbolicamente, 
gerando mais uma entidade, além da minha própria, que é... Vamos dizer, 
assim como a pessoa jurídica, ela tem uma existência, eu não diria não real, 
mas também a concreticidade dela é feita através de símbolo. Exato... Não é 
bem ficção, mas vamos dizer, é simbólica. A pessoa jurídica é uma entidade 
real, mas simbólica. Ela simboliza uma entidade efetivamente diferente dos 
seus próprios sócios, tá certo, mas concretamente existente e diferente deles. 
Mas é puro símbolo. Uma holding, a turma fala, é uma sociedade de papel. 
Claro, é um [ininteligível], mas ela é real e verdadeira, enquanto símbolo de 
um patrimônio independente e com... Vamos dizer, e com poder de decisão 
próprio. Ok? Quando eu faço drop down, na verdade, eu estou fazendo... 
Realizando uma operação tão simbólica quanto a constituição de uma 
sociedade. E se todos os códigos, o CTN, o Código Civil, o Código Comercial 
antigo e qualquer outro código fala que há uma relação de sucessão nessas 
operações, eu não poderia deixar que um aspecto de pura burocracia, de puro 
sistema, desvirtuar e acabe com isso. Ou seja, é justamente o contrário do que 
o Fisco quer fazer. Quer dizer, aqui é a aparência trabalhando contra o direito. 
Aparece como a extinção daquilo que, na verdade, não é; é continuação sobre 
outro... Sobre outro titular. 



Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É, em alguns Estados, aí 
[ininteligível 1:25:30]. Alguns Estados tem aconselhado... Até a Secretaria da 
Fazenda tem aconselhado a você criar uma sociedade espelho para receber os 
créditos antes do encerramento da sociedade original, que é uma... Chama-se 
uma gambiarra fiscal. Hiromi, por favor. Não, não terminou, pode colocar 
outro, pode, por favor. Tá? Manda, manda. Temos dez minutos ainda. 

Sr. Hiromi Higuchi: É uma recente decisão do Supremo. Porque nessas 
cidades do interior têm muitos municípios que estão... uma empresa privada 
está... faz tratamento de água e fornece água, tem centenas aí. Agora, o 
Supremo decidiu que... A Receita Federal diz que fornecimento de água no 
lucro presumido aplica 32, porque é serviço, porque diz que só cobra 
tratamento, a água não é cobrada. Agora, o Supremo decidiu que o 
fornecimento de água é mais do campo de ISS do que ICMS. Dois ministros 
que votaram que o Estado poderia cobrar ICMS. Eu acho que ISS não é 
serviço, porque é fornecimento de um bem, não é, um bem material, um bem 
corpóreo. Então, eu acho que é campo de ICMS. Dois ministros diz que 
poderia cobrar ICMS. Então, eu queria ouvir... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Brandão.  

Orador não Identificado [1:27:21]: [pronunciamento fora do microfone]  

Orador não Identificado: Não, é... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não, mas eu acho que a hipótese 
aqui é água publica, né? É água pública. É água encanada, né? Ou é água de 
caminhão que você leva para o pessoal que está--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. Encanada. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Encanada. Não, só para... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, a água encanada fornecida para os 
domicílios, domicílios, inclusive, comerciais, industriais, de serviço, alguns 
Estados realmente têm é... Porque é uma mercadoria, né? Ué? O ar não é uma 
mercadoria? Do ar nós não tiramos o oxigênio que a Martins aí vende, tira o 
hidrogênio, tira a... uma série de produtos do ar, né? O oxigênio hospitalar. 
Quer dizer, da água também se... Sem dúvida é uma mercadoria. São Paulo 
tratou sempre essa mercadoria, eu não me lembro-- 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Eu não acho que é mercadoria, 
não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, a água é uma mercadoria, tanto que ela, 
quando ela é vendida em garrafa, ela está com a [ininteligível 1:28:27] 
tributária altíssima, quando ela é vendida em pipa está a mesma coisa, e é 
terrível. Agora, a água que é esse serviço público, o Estado de São Paulo 
sempre jogou, e corretamente, no campo da isenção, ele deu a isenção, me 
parece desde o início e ficava... o texto era assim: “A água encanada é 
fornecida em domicílio, ao domicílio.” Aí as mesmas empresas ficaram em 
dúvida: “Então, é nós, hein?” Não, não, é domicílio. Você tem um domicílio, a 
empresa tem um domicílio, né? Então, agora, essa decisão do Supremo de 
jogar, realmente, como serviço é meio, é estranhíssima. Porque o certo é fazer 



isso mesmo, é uma mercadoria, o Estado, em benefício da população, dá a 
isenção. Isenção precisaria de um convênio? Na verdade, o Estado de São 
Paulo, se não me engano, tratou como não incidência, está certo? Mas não 
incidência, não é, porque mercadoria, ela está dentro do campo de incidência 
do ICMS. Você pode dar... exatamente colocar no campo da isenção. Não sei, 
ninguém reclamou até hoje, você vê a Sabesp, no boletim da Sabesp tem lá e 
não tem ICMS. E também... tem... A Sabesp cobra o dobro, né? Cobra o valor 
do fornecimento e cobra o serviço de esgoto. Ué? O serviço de esgoto vai pagar 
ICMS, aí não tem sentido, não é, aí seria realmente o ISS. Aí estaria, 
realmente, caracterizado ISS, um serviço prestado, né? De afluentes 
industriais(F). 

Sr. Mauro: Brandão, é Mauro. Eu tinha interesse e acompanhei, acompanho 
algumas questões que vão sendo apresentadas no STF, e eu acompanhei pela 
TV Justiça alguns votos, e um dos argumentos centrais, um dos argumentos 
que eles colocaram é a questão de ser mercadoria ou não, no sentido de que 
eu não posso... como é um bem público, essencial, eu não me aproprio dessa 
mercadoria e repasso para alguém. Eu pego essa mercadoria, eu pego este 
produto da natureza, esse bem da vida essencial, faço um aperfeiçoamento 
nele, mas ele não é meu, e entrego como uma utilidade essencial para a vida, 
entendeu? Então, eles falam assim: “Como eu não consigo me apropriar e eu 
não posso me apropriar da água, dada essa natureza de que eu não vou...”. 
Não posso me apropriar... A água é minha, não se trata disso. Então, eu não 
estou dizendo que eu concordo com essa... Eu estou passando, assim, alguns 
argumentos que eu vi lá e que foi predominante. Se não me engano, isso teria 
sido... Não sei se foi do voto do Fux, alguma coisa assim, e ele... O que 
realmente foi fundamental para a decisão dele foi essa questão de eu não 
poder me apropriar da água por definição constitucional. A nossa Constituição 
colocou dessa forma. Nós não podemos nos apropriar da água. Então, ele pega 
esse bem necessário para a vida e faz um aperfeiçoamento. E aí, então, por eu 
não poder me apropriar, ele não teria essa natureza de mercadoria, não seria 
um bem de comércio, não estaria na mercancia, vamos dizer assim. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Eu concordo em gênero, número e 
grau com essa posição do Fux, porque entende-se que o serviço de 
saneamento básico, as empresas de saneamento básico fazem a prestação de 
serviço desse saneamento, que não compreende só a reserva, purificação, 
tratamento da água, condução da água aos estabelecimentos comerciais e 
residenciais, os contribuintes, mas também o tratamento da água utilizada e 
do esgoto utilizado. Certo? De que ele também não se apropria. Ele não vende 
esgoto, ele não vende água utilizada. E ele cobra o serviço. Então, ele... Não há 
uma industrialização, ele não tem o direito de lavra, porque você tendo o 
direito de lavra, aqui, registrado na Agência Nacional, né, aqui pela... É, tem 
um nome bonito. Agência Nacional de Minério, né? Ele ganha o direito de lavra 
apenas para explorar a lavra; depois ele ganha o direito de comercialização 
dessa água. Então, ele passa a ter o direito de industrialização e 
comercialização. Mas primeiro ele precisa ter o direito de lavra, o 
departamento de Minas. Aí ele recebe o direito de lavra, depois ele recebe o 
direito de comercialização. Esta água não é a mesma água da torneira, certo? 



Diferentes. Então, esta água é água industrial, comercial. A água da torneira é 
serviço, 100% serviço. Que pese os meus colegas discordarem. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, realmente eu discordo. Do fornecimento de 
água eu discordo. Eu acho que o Estado deve realmente incentivar. Agora, não 
vamos destorcer realmente o conceito de mercadoria, que a água é uma 
mercadoria... É mercadoria. Então... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Mas não é mercadoria. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas o estado é uma mercadoria, estado não 
se vê, e ela é uma mercadoria, ela entrou no sistema do ICMS. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Mas onde você viu que água... 

Orador não Identificado [1:34:49]: Não, não, a questão é nomenclatura. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É o que é visível, a água? 

Orador não Identificado: É questão de nomenclatura, Fernando. 

[falas sobrepostas]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Deixa eu só concluir. Hoje, inclusive, as 
companhias de saneamento são obrigadas a pagar pela água que elas coletam. 
É feito um cálculo de quanto elas coletam dos rios, e ela paga para a Agência 
Nacional de Água para poder... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Outra conversa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu sei, mas ela...  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não é mercadoria. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas é... O ar é uma mercadoria, a água, 
tudo é... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: O ar só é uma mercadoria... Só 
para dizer, o ar que se usa em indústria farmacêutica, que agora é remédio, 
inclusive previsto em legislação, registro na Anvisa, passou a ser mercadoria 
por quê? Porque o Estado passou a considerá-la como mercadoria, dando a 
ela um tratamento de produto. Então, o Estado... Agora, estou respirando 
mercadoria? Pára com isso. Não existe. Então, a atribuição de mercadoria é 
uma ficção em determinados aspectos, uma ficção jurídica regulatória. Ela 
não é por definição. “Olha, então, água, ar é...”. Não, eletricidade, luz. Veja, cai 
um raio. É uma... É eletricidade? É. Agora é uma mercadoria. É a lei da 
natureza. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fernando, agora responde a pergunta do 
Hiromi. Quer dizer, a questão ficou assim: quando as empresas 
comercializavam mercadorias com isenção de ICMS, que é assim que é no 
Estado de São Paulo, elas estavam sujeitas a tributação a 8%; agora, com essa 
definição, vai para 32%. Quer dizer... Que cuidado é esse com a tributação de 
uma empresa, né? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Mas isso é outra conversa. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas não... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É outra conversa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tá bom. Mas a pergunta... A resposta à 
pergunta do Hiromi. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: A resposta fica [ininteligível] em 
relação ao nosso tempo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aqui está parecendo, assim, como... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Encerrado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aquela expressão italiana, né? Governar a 
Itália não é impossível, é inútil, né? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Olha, muito obrigado a todos. Um 
bom-dia. Obrigado pelos debates, e até a próxima semana. 

 

 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo,  estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas 

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