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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Recebemos do 
Professor Kiyoshi Harada, nosso associado, amigo, três livros de tributação 
municipal, que todos sabem é a área dele, IPTU: Doutrina e Prática; ITBI: 
Doutrina e Prática; ISS: Doutrina e Prática. Estão aqui na biblioteca à disposição 
e agradeceremos a ele essa doação para a biblioteca. Também queria divulgar o V 
Concurso de Monografias “Direito Tributário em Questão”, promovido pela Escola 
Superior de Direito Tributário lá do Rio Grande do Sul e, este ano em 
homenagem ao Professor Eurico Marcos Diniz de Santi. Também vou deixar aqui 
na biblioteca, para quem tiver interesse. O prazo para entrega é 15 de fevereiro, 
tem bastante tempo então. A premiação será no 12° Congresso de Direito 
Tributário em Questão, nos três últimos dias de junho do ano que vem. Podemos 
passar à pauta. Esse assunto, compensação de imposto de renda retido no 
exterior, no caso de receita de prestação de serviço, na verdade, nós não 
discutimos na semana passada, porque você não estava aqui e eu também acho 
que agora devemos aguardar a chegada do Luiz Carlos(F) para tratarmos. Eu me 
incluí ali, porque como eu solicitei que esse assunto fosse há duas semanas atrás 
discutido, mas também prosseguida a discussão, eu tenho algumas 
considerações a fazer, mas sem o Luiz Carlos(F) eu acho que não é bom. Temos a 
nova Lei 12.715, que é a conversão da Medida Provisória 563. Desculpe, eu não 
perguntei à mesa se alguém quer fazer alguma comunicação? Você quer falar 
dos... Então, vamos à Lei 12.715. Eu sempre gosto quando sai uma lei dessa 
importância, com relação aos dispositivos vetados, eu gosto de ler as razões dos 
vetos. Para a minha surpresa, na mensagem presidencial relativa aos vetos e, 
inclusive, publicada no mesmo dia, no mesmo Diário Oficial da lei, nem todos os 
dispositivos vetados estão justificados aqui. Eu não vou discutir aqui se existe 
alguma irregularidade no procedimento legislativo, mas isso prejudica bastante a 
interpretação da lei, não é? Como também acho que a interpretação desta lei, 
aliás, como de qualquer outra lei originária de medida provisória demanda que se 



considere o texto original, para se verificar o que virou e o que não virou norma, 
não é? Ou melhor, o que foi norma durante o período de vigência da medida 
provisória e deixou de ser após a sua conversão. Isso é muito importante quando 
se vai não somente interpretar a lei afinal promulgada, mas também na solução 
de problemas futuros, não é? Eu não tive tempo para tentar procurar os textos 
vetados e que não constam da mensagem da Presidente da República, de forma 
que nós vamos ter que prosseguir nisso, para quem tiver interesse prosseguir 
nisso futuramente. Só para citar um exemplo, esta lei, ela tem uma infinidade de 
concessões, de incentivos fiscais. Aliás, ontem, tive uma reunião com um cliente 
que disse que é uma lei que tem muitas benesses, mas quem paga a conta das 
benesses são os exportadores através das alterações nos programas, nos 
métodos, desculpa, nos métodos de preço de transferência. Eu não sei se o 
impacto dos aumentos, ou melhor, das normas alteradas será assim tão grande. 
Basta dizer que um outro cliente meu, grande exportador, exporta 95% da sua 
produção, sentiu-se beneficiado, porque os métodos anteriores exigiam uma 
margem de lucro maior do que o Pcex vai exigir. Então, ele está feliz da vida com 
a alteração. Então, não sei se realmente, não acho... Acho que não há condições 
de se fazer alguma previsão, uma estatística desses impactos. De qualquer forma 
foi um comentário feito lá nessa reunião, um grande exportador, também. Agora, 
eu queria só dizer o seguinte: eu me desvio um pouquinho do objetivo inicial de 
dizer das benesses. As benesses, muitas delas são: exclusão do lucro, ou do 
imposto de renda e despesas feitas, ou depreciações aceleradas para fins fiscais. 
Já no art. 4° existe uma faculdade para as pessoas físicas e jurídicas, a partir do 
ano que vem até 2016 de incentivarem programas de saúde, não é? Existe um 
parágrafo, o 6°: “As deduções de que trata esse artigo relativamente à pessoa 
jurídica...”. Não, tem física e jurídica. O ponto que eu quero chegar da jurídica é 
o inciso II. Ele tem três itens, dois vetados e, então, o que sobrou é: “Deverão 
corresponder às doações e aos patrocínios efetuados dentro do período de 
apuração”. Que é praticamente não dizer nada, porque ninguém vai deduzir o 
que não despendeu. Então, não saber o que dizia A e B fica muito complicado. 
Nós vamos ter que fazer, portanto, uma análise mais minuciosa quanto alguns 
dispositivos. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, Ricardo, na verdade, a Lei 12.715 tem muitas 
questões e eu acho que hoje vai ser a primeira de várias reuniões que a gente vai 
ter discutindo esta lei. Surpreendentemente, Ricardo, eu não queria começar com 
o preço de transferência, não. Queria discutir um outro tema que tenho visto 
menos discussões ou menos debate e que outro dia, no escritório, nós estávamos 
debatendo essa lei e me veio como surpresa... Estou vendo o Vinícius aqui. 
Vinícius, por favor, me ajude e me corrija se eu por acaso esquecer de algum 
detalhe, porque o tema é bastante interessante. Eu estou me referindo agora a 
esta contribuição de 1%, que foi criada sobre o faturamento sabidamente em 
substituição ao ônus da folha de pagamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: São duas, não é? 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, eu queria falar um pouquinho sobre ela e 
tentar explorá-la. Vamos pôr um foco como discussão, se pudermos, nesse tema 
hoje e não tanto preço de transferência. Eu estou me referindo aqui à nova 
redação do art. 6°, da Lei 12.546, tal como alterada pelo art. 55, da Lei 12.715. 
Bom, primeiro ponto, assim, seria entender o que aconteceu, o que essa medida 
está fazendo de positivo. A gente sabe que tem... É uma norma com claro efeito 
indutor de: 1) formalização do emprego. Eu acho que a gente não pode deixar de 
considerar, ou seja, é um estímulo a que se formalizem relações de emprego na 
medida em que já não existe mais, ou diminuiu muito o encargo sobre a folha de 
salários. Então, a ideia é: formalizado ou não formalizado, você não vai ter mais 
um ônus, você diminui o seu ônus, porque você tem empregados. Então, esse é o 
efeito indutor interessante da medida. Tem um outro efeito que me parece como 
concepção. Ricardo, eu digo claramente, eu costumo ser bastante crítico de 
medidas como concepção e eu achei extremamente inteligente a ideia de se 
substituir uma tributação sobre folha em relação à tributação sobre faturamento 
no âmbito do comércio internacional. Por quê? No caso do GATT, na OMC, 
existem regras sobre o que se pode ou não se pode fazer. Uma das regras de ouro 
é a não discriminação, ou seja, fora o imposto de importação você não pode 
discriminar o produto importado em relação ao nacional, aquele mesmo encargo 
que sofre o produto importado tem que sofrer o nacional, fora o imposto de 
importação. Você também não pode subsidiar, conceder subvenções ao produto 
nacional que vai ser exportado. Subvenção na exportação é proibida, existe um 
código de subvenções tratando dessa matéria. Existem algumas questões 
interessantes. Existe um caso que foi muito bem trabalhado pelo Gustavo 
Vettori, no doutorado dele, aqui na faculdade, em que ele explorou casos que 
foram julgados na OMC de medidas do governo norte-americano, medidas 
voltadas a facilitar a exportação, medidas na área do imposto de renda. São 
casos, uma série de casos, a gente chama que é caso DISC, depois FSC, são 
alguns casos que foram tratando da mesma matéria. As medidas, em síntese, 
eram as seguintes: o governo norte-americano, de regra... Digamos assim, o Fisco 
americano, de regra, adota a universalidade. Então, a empresa norte-americana 
paga imposto em bases universais. No caso de ela ter subsidiárias operativas, 
esta universalidade não se aplica imediatamente, já que só se paga imposto nos 
Estados Unidos no dia e se a subsidiária distribuir lucros. Se ela não distribuir 
lucro não paga imposto. Ou seja, a Ford do Brasil enquanto não distribuir lucro 
para a Ford dos Estados Unidos não vai pagar imposto de renda. Existe uma 
exceção naquele sistema, que são as empresas controladas, as chamada CFCs. 
Então, diferentemente do caso da Ford com a Ford, se eu tiver uma empresa 
controlada que atenda requisitos tais das leis, basicamente eu vou simplificar 
para dizer, empresas não operacionais, então, o lucro daquela empresa não 
operacional é imediatamente tributado nos Estados Unidos. O que a gente chama 
de CFC. Agora, aconteceu a seguinte situação: esta regra de que o lucro da CFC é 
imediatamente tributável nos Estados Unidos ganhou uma exceção e a exceção 
foi: se a CFC for um trampolim para exportações norte-americanas, ou seja, uma 
CFC exportadora. A ideia era muito simples. A empresa americana exporta para 
uma CFC a custo, a CFC reexporta com o lucro e o lucro fica represado ali. O 



legislador norte-americano dizia que: se a CFC for para a exportação norte-
americana aí não haverá a necessidade de tributar imediatamente. Este caso... 
São várias legislações, porque havia maquiagens, mudanças, mas a ideia era 
sempre a mesma. Este caso foi para a OMC, ou os vários casos foram e a OMC 
sistematicamente dizia: “Olha, quando é proibido o subsídio não é só o subsídio 
em dinheiro, é qualquer favor e, inclusive, tributário”. Ponto um. Agora, no 
âmbito do próprio GATT tem uma regra para dizer, então, o que é esse subsídio 
tributário ou não e utiliza uma classificação que você pode gostar ou desgostar. 
Eu particularmente tenho até meus preconceitos, mas a classificação é a 
seguinte: subsídio, no caso do tributo direto, leia-se imposto de renda, 
caracteriza subvenção. Agora, e se, essa era a pergunta, caso em uma tributação 
indireta se adote a isenção da exportação? Algo que a gente conhece como 
princípio do destino, nenhum país tributa. Nós não tributamos o IPI na 
exportação, nós não tributamos ICMS. Isso também é subsídio? Literalmente no 
GATT, no caso desses tributos indiretos não é subsídio eu não onerar a 
exportação, porque isso é princípio do destino. Mais ainda, no âmbito do GATT, 
agora no sentido exatamente inverso, eu não posso discriminar o produto 
importado, é verdade? É. Mas considera-se discriminação eu onerar o produto 
importado com tributos indiretos, que são cobrados pelo produto nacional? A 
resposta é não, até porque senão isso seria uma discriminação inversa. Se o 
produto nacional paga IPI, o importado vai pagar IPI e não é discriminação 
onerar com IPI, ao contrário, é válido. Ou seja, eu posso onerar o produto 
importado com aqueles tributos que o produto nacional é onerado até para 
equiparar. Então, existe uma separação, no âmbito do GATT, clara entre tributo 
direto e tributo indireto. Eu desonerar o tributo direto por causa da exportação é 
contrário ao GATT. Eu desonerar o tributo indireto por causa da exportação não 
há problema. Isso é, assim, tudo como pano de fundo para que nós entendamos 
o brilho dessa medida. Porque essa medida o que ela fez? Ela desonera o 
produtor, leia-se folha de salários, algo que nessa classificação... Difícil. Eu poria 
mais para a tributação direta, desonerei um tributo do produtor e onera o 
produto, na medida em que eu tenho uma Cofins, mas um tributo sobre a venda. 
Esse foi o espírito da coisa. O que está acontecendo agora? Quando eu exporto o 
produto, até por um mandamento constitucional, em virtude do princípio do 
destino eu desonero a exportação. Mais ainda e para dar o brilho completo, 
quando o produto estrangeiro vem ao país, eu posso onerá-lo com esse tributo. 
Só para comparar, a situação “pré” a essa legislação, o produto nacional arcava 
com o Custo Brasil, leia-se contribuição INSS, o produto chinês concorria sem a 
contribuição do INSS e não havia o que fazer. Ou seja, do ponto de vista da lógica 
da medida, agora o produto chinês está tendo a mesma carga que o produto 
brasileiro, porque o custo do INSS foi repassado ao produto chinês. Eu acho que 
eu gostaria de entender e ver esta lógica. Porque eu acho que quando a gente lê 
um texto entendendo o seu contexto e, às vezes, uma interpretação, o que quer 
dizer o dispositivo ou não, nesse contexto de passar a ser uma tributação sobre o 
produto para que eu possa adotar o princípio do destino pode ser interessante. 
Isso no contexto macro. Quando nós vamos agora ao texto da lei, a partir desse 
contexto macro, algumas coisas vão tendo sentido e vão batendo com isso. Agora, 



não deixa de haver alguma situação, esse é um ponto que começo a olhar no 
pente-fino, que a gente pode ter um pouco de dificuldade. Uma que eu me lembro 
de ter sido discutida, como disse o Eduardo também chegou, enfim, mas vamos 
ver no que você pode me ajudar, Ricardo, porque eu estou reproduzindo uma 
discussão que nós fizemos, como vocês fazem no escritório, às vezes uma 
discussão interna e que eu queria dividir um pouco dessa discussão. É que no 
caso da importação, como eu falei, vai ser onerado o produto nesse 1% do mesmo 
modo. Agora, nós estamos com um problema, esse problema é jurídico, de uma 
lacuna. Qual é a lacuna agora, por favor? Quando se criou a Cofins importação 
mudou-se a legislação do PIS e Cofins, para assegurar expressamente que aquela 
Cofins paga na importação gerasse um crédito para o importador no momento da 
sua revenda no mercado interno. De tal modo que pelo menos, em princípio, no 
sistema não cumulativo houvesse um crédito de débito. Ainda havia uma 
questão: “Ah, mas e o lucro presumido?”. Eu vou deixar o lucro presumido de 
lado, porque é uma opção e não vou entrar nesse mérito. O fato é que o sistema 
foi feito de um modo que a Cofins importação me dá crédito na minha revenda 
em mercado interno. Agora, com essa nova contribuição, que eu tenho dúvida se 
ela é um adicional de Cofins, eu acho que é, mas eu acho que ela é a Cofins 
ainda, mas essa nova contribuição, que também vai incidir na importação, não vi 
ou não encontramos no texto da lei a possibilidade de creditamento para o 
importador na sua revenda no mercado interno. Isso sendo constatado, por conta 
dessa lacuna, nós podemos ter um problema no âmbito da OMC, porque aí sim é 
uma discriminação ao produto importado. Eu insisto, a discriminação não é a 
primeira oneração, porque a primeira oneração equivale ao caso nacional, mas 
ter uma segunda oneração de 1%, que o produto nacional não tem, me parece 
teria um problema com o GATT. 

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

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, é a falta de dispositivo, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é a incidência de 1%. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A incidência de 1% na importação está ali, ou seja, 
tendo a importação-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ali é Cofins, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se é Cofins-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não acho que é. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom-- 

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

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não, não está não. 

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



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe-me, essa com nova contribuição, 
embora eu ache que ela tenha [ininteligível] [00:21:06] de Cofins, ela não é a 
Cofins importação. O que está faltando, de novo, o que está faltando ao legislador 
emendar a lei do Cofins, como é o número dela? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É a 10.637. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A 10.863, enfim. Emendá-la para prever, quando ela 
prevê o... Porque ela prevê expressamente o crédito do imposto a que se refere à 
da importação, Cofins importação, a 10... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: 833. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, da importação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: 10.865. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Prevê expressamente o crédito da 10.865.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ela mesma. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E não prevê, claro, o crédito da 12.715, até porque a 
12.715 é um outro tributo. Embora economicamente tenha o mesmo sentido é 
outro tributo e está faltando uma lacuna para distribuir o crédito. 

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

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Microfone. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, porque esse artigo da 12.546, que tem um 
acréscimo de 1% na importação, é a título de Cofins.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, não é isso? Mas tem uma... É que eu não 
estou achando onde está o outro adicional--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Acho que o Vinícius pode nos ajudar.  

Sr. Vinícius Tersi: O que acontece é com relação não... Foi feito como adicional 
de Cofins, sim, só que quando a legislação fala no crédito, ela fala que o crédito 
da importação vai ser tomado a alíquota de 7,6%, ou seja, ele não põe-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ele não fala isso. 

Sr. Vinícius Tersi: --o 1% adicional.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpe, a lei fala ao contrário. Ela fala assim: 
quando na importação será o valor pago da contribuição.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fala, sim.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pega o texto, por favor.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fala, fala. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não fala.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fala, a Lei 10.865 fala, Schoueri. 

Sr. João Francisco Bianco: A Catarina quer falar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Catarina quer explicar.  

Sr. João Francisco Bianco: Microfone. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Microfone, Catarina, por favor.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Catarina, você pediu a palavra, você 
vai ter que pegar o microfone.  

Sra. Catarina: Catarina. A gente discutiu isso bastante lá no escritório, até 
porque a gente tem duas áreas. A gente tem uma divisão lá entre o pessoal que 
trabalha com imposto direto, imposto de renda, PIS/Cofins e o pessoal que 
trabalha com previdenciário, para ver quem ia ficar com essa nova contribuição. 
Então-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sra. Catarina: O que a gente está entendendo é o seguinte: em relação ao 
mercado interno, realmente, é uma nova contribuição, inclusive ela tem que ser 
informada em Gfip, em todo... Você não inclui isso em Dacon, não houve uma 
alteração da 10.833 no mercado interno. Então, uma pessoa que antes pagava 
9,25% e agora vai pagar... Não é que ela vai pagar 10,25% de PIS/Cofins. Ela vai 
pagar 9,25% de PIS/Cofins e 1% dessa outra contribuição, que possui caráter 
previdenciário, vai ser autuada pelo INSS, digamos, se existisse ainda a 
separação interna. Quem está comprando de alguém no mercado interno 
também não vai ter o crédito aumentado, continua tendo um crédito de 9,25%. 
Porém, na hora de fazer a equiparação entre o ônus do produto do mercado 
interno e o ônus do produto importado, como não tem uma contribuição 
previdência a ser paga por uma pessoa que importa, aí se fez essa equiparação 
via o aumento da Cofins. O § 21 que foi acrescentado por essa nova legislação, 
ele fala realmente que tem um adicional à Cofins, de 7,6% passa a 8,6%. Então, 
há uma equiparação do custo do produto mercado local e mercado importado, 
mas são duas tributações, apesar de ser a mesma carga, vamos dizer assim, ou 
similar, são duas situações diferentes. Em relação a 9,25%, a Cofins... Mercado 
local e a Cofins importação são equiparadas e em relação a esse adicional, não. O 
adicional na importação é via adicional Cofins importação e via mercado interno 
é adicional dessa contribuição sobre receita, mas que não é propriamente tratada 
para todos os fins, igual a uma Cofins, porque ela é informada de forma 
diferente, não gera também crédito no mercado local. Então, isso a gente pelo 
menos está entendendo que essa contribuição ao mercado interno não é a Cofins 
sujeita ao regime da 10.833 para todos os efeitos. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não seria interessante, Catarina, a gente olhar o 
texto da lei? 

Sra. Catarina: Lógico. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque o Vinícius está informando que o crédito não 
é crédito da Cofins importação, é um crédito de 7,6%.  

Sra. Catarina: Isso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Qual é o texto que você olhou, Vinícius? 

Sr. Vinícius Tersi: [pronunciamento fora do microfone]  

Sra. Catarina: Isso, é o art. 15. O art. 15 da 10.865 prevê o crédito e ele se refere 
às alíquotas da 10.833. Então, essa nova lei ela não alterou... As bases do PIS e 
da Cofins não cumulativos são: a 10.637 para o PIS e a 10.833 para a Cofins.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: As alíquotas da 10.833?  

Sra. Catarina: Isso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que são 7,6%. 

Sr. Vinícius Tersi: Eu queria checar isso-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, de novo, existe base legal para eu tomar o 
crédito de 8,6%?  

Sra. Catarina: Não, não há.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Acho que essa é a questão importante. 

Sra. Catarina: Não há, mas mesmo se eu comprar do mercado interno. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se eu importei e paguei 8,6%, eu vou tomar crédito 
de 7,6%.  

Sr. Vinícius Tersi: Não, 8,6%. 

Sra. Catarina: Sim, sim, 7,6%.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero pegar a Lei 10.865, porque 
a minha memória aqui é igual a do Brandão. Diferentemente do crédito, da não 
cumulatividade de PIS/Cofins e receita, que estão na Lei 10.637 e 10.833, no 
caso da 10.865, a lei fala que o valor pago será creditado.  

Sra. Catarina: Ele fala, mas primeiro ele fala as alíquotas. São duas--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos ver o texto para 
esclarecer isso.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Efetivamente pagas. § 1°, art. 15. Efetivamente 
pagas. 



Oradora Não Identificada: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por favor. Você quer... Oi? Onde estão os termos? 
Caput do art. 15, vamos ver. 

Sra. Catarina: Esse § 4°, ele fala: “O crédito de que trata o caput será apurado 
mediante aplicação das alíquotas previstas no art. 2° da 10.637, que é para PIS, 
e da 10.833, que é para Cofins”. Ou seja, ele se refere--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ao § 3°. 

Sra. Catarina: Isso, exato. Essas alíquotas não foram aumentadas. Quando a 
nova lei... Ela não altera essas duas leis, ela cria uma nova coisa mesmo, uma 
nova contribuição. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora, o que a Catarina está me falando, 
diferentemente do que eu tinha impressão, a Catarina está me confirmando e me 
parece que seriam 7,6% e não 8,6%, já que a alíquota é 7,6%. Agora, a Catarina 
está me dando uma informação diferente da que eu tinha como pré-conceito e, 
por favor, vamos discutir isso, é que ela está dizendo: mas isso também para o 
produto importado-- 

Sra. Catarina: Para o mercado interno. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para o mercado interno. Ou seja, se um fabricante 
vender para um comerciante e o fabricante pagar 7,6% mais um e o comerciante, 
por sua vez, revender, ele toma crédito de 7,6%. A pergunta que eu tenho é: 
também não tomaria mais um? Porque se ele não tomar não há pelo menos uma 
indiscriminação.  

Sra. Catarina: Também não toma.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que não-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, essa contribuição de 1%... A pergunta que 
eu estou fazendo agora: no mercado interno, a contribuição de 1% é cumulativa 
ou não cumulativa?  

Sra. Catarina: Cumulativa.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas não existe no mercado interno o adicional 
de 1%, é só para os produtos importados.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe-me, é claro que existe, qualquer 
fabricante vai pagar 1% a mais, Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fabricante? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Por quê? 

Sra. Catarina: Sim, mas não é Cofins, é outra--  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele paga outra... Ele abre mão da folha de salários e 
paga-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas ele paga pela saída, não pela entrada.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso, não pela saída, pela saída dele ele paga. Daí 
ele vendeu para o comerciante e o comerciante, na saída dele, vai pagar de novo 
1%.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas isso... Aí está confundindo tudo, é 
outra contribuição.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É isso a pergunta, é essa pergunta que não quer 
calar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas esse 1% não tem nada a ver uma 
coisa com a outra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, é essa a minha pergunta.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos pôr ordem aqui, tem muita 
gente falando ao mesmo. Desculpa, mas vamos pôr ordem.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu já perguntei e quero resposta.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A ordem não significa silêncio.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, está certo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, por favor?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Deixa só para... Bom, tem empresas que saíram 
do regime de contribuição da Previdência Social para a contribuição patronal 
previdenciária, vamos dizer assim. Então, ele está livre da contribuição 
previdenciária, mas não está livre do PIS e Cofins, está normal, continua normal 
o PIS e Cofins. Então, se ele está no lucro presumido, o outro lá vai fazer aquele 
9,6% ou 9,25%, esse 1% que ele vai pagar é em substituição à Previdência Social, 
não tem nada a ver com-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, economicamente pode ser em 
substituição, só que constitucionalmente não é contribuição sobre a folha de 
salários, é sobre faturamento, está no art. 195, ninguém discute a competência 
e, portanto, tem base constitucional. Assim, a ratio se veio em substituição e 
tudo o mais é uma ratio muito parecida com aqueles que dizem que o aumento 
do IPTU é em substituição à taxa do lixo. Economicamente pode ser, mas 
juridicamente IPTU é IPTU, taxa do lixo é taxa do lixo. Então-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para concluir aqui, Schoueri. É o seguinte: 
mas não mudou nada, mudou a natureza da contribuição? Quando alguém 
recebia um produto produzido por essas empresas que estão na CPP, ela também 



não reclamava de fazer crédito do valor do INSS que a outra empresa tinha pago. 
O adicional que está dito ali é para as importações a título de Cofins. Então, já 
não é novo esse assunto, se fazia isso com autopeças, que a tributação é 10,2%. 
Na própria obrigação acessória está escrito lá: o crédito será efetuado pelo valor 
efetivamente pago. O meu cliente produz autopeças, ele importa autopeças que 
estão nessa situação, ele faz o crédito de 10,2%. Sempre fez, desde o começo. 
Então, agora nós temos o adicional de Cofins na importação. Esse crédito, o 
contribuinte do Cofins não cumulativo vai fazê-lo integralmente em 8,60%, o do 
lucro presumido não vai fazer nada, vai pagar 8,60% e quando ele vender o 
Cofins, se o produto dele tiver 7,60% ou tiver qualquer que seja a alíquota o que 
comprar vai fazer 7,60%, certo? Porque essa é a regra do jogo. No caso dessa 
CPP, não há que se falar em crédito, nem compensação, nem que o outro lá vai 
fazer crédito contribuição. São coisas completamente diferentes, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri pediu a palavra, o 
Ricardo Mariz pediu a seguir. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, pelo o que foi exposto aqui, corrigindo a 
minha impressão inicial, descriminação não há que se falar, já que também no 
caso interno eu tenho a mesma acumulação com relação a esse 1%, pelo o que 
está sendo mostrado aqui. Eu tinha uma ideia diferente, está sendo corrigido 
nesse ponto. Agora, essa contribuição é contribuição sobre o faturamento das 
empresas. Chame do que quiser, ela tem a base constitucional dela idêntica à da 
Cofins. Seria mesmo modo que dizer que o imposto de renda pessoa física é 
pessoa física, pessoa jurídica é pessoa jurídica. Os dois são impostos de renda 
com a mesma base constitucional. Se na importação chama de Cofins, se no 
mercado interno não chama de Cofins, do meu ponto de vista é irrelevante com 
relação à natureza dessa contribuição. O que me traz uma questão interessante, 
que é saber o seguinte: nós conhecemos o art. 195, para na leitura dele dizer que 
o legislador pode decidir os setores em que haverá a cumulatividade e não 
cumulatividade. Eu sou flexível para dizer que o constituinte não definiu qual a 
não cumulatividade e são várias as formas de não cumulatividade. Portanto, não 
é a não cumulatividade imposto a imposto, haveria aqui uma base para isso. Mas 
eu tenho agora uma outra dúvida: para o mesmo setor, decidida a não 
cumulatividade, pode a Cofins, a contribuição sobre o faturamento, ser 
parcialmente não cumulativa e parcialmente cumulativa? Ou seja, eu pagarei 
uma parte da contribuição sobre o faturamento não cumulativo, 7,6%, uma parte 
de 1% eu pago e fica cumulativo. A liberdade do legislador ao definir a não 
cumulatividade chega ao ponto de dizer, inclusive, que será mais ou menos 
cumulativa, em parte cumulativa e parte não cumulativa? Ou uma vez definido o 
setor como não cumulatividade, deve haver uma consistência na não 
cumulatividade?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria falar um pouquinho aqui, 
talvez para reorganizar aqui os debates. Eu vou dar minha opinião também 
muito parecida com a do Schoueri e, também, sem discordar do Brandão. Eu 
acho que é só para as coisas ficarem mais claras aqui, se estiverem criando 



alguma dúvida. Começando até pela questão do crédito do PIS da importação, 
PIS/Cofins da importação. Eu vou insistir aqui que o que você credita é o valor 
que foi pago efetivamente, porque está lá no caput. Mesmo o § 3°, quando ele diz 
que são as alíquotas das Leis 10.637 e 10.833, ele está dando um tipo de crédito 
específico, porque ele diz: aquelas alíquotas aplicadas sobre o valor que serviu de 
base de cálculo das contribuições na forma do art. 7°, quer dizer, PIS/Cofins 
importação. Quando nós temos o crédito normal, nós aplicamos as mesmas 
alíquotas das Leis 10.637 e 10.833, mas sobre o preço de aquisição... Regra 
geral, tem variáveis e nós sabemos, mas regra geral sobre o preço de aquisição. É 
por isso que você pode ter um crédito maior ou menor do que o PIS/Cofins que 
tenha sido pago na origem. Basta pensar quando você tem aquisição de um 
contribuinte que está sujeito nas suas receitas ao cumulativo. Apesar disso, você 
tem o crédito pela sua alíquota e não pela alíquota dele. No caso do PIS/Cofins 
de importação, você usa a sua própria alíquota, sim, a alíquota daquele que vai 
vender, mas a base de cálculo não é a mesma das Leis 10.637 e 10.833, é 
exatamente a base de cálculo do PIS/Cofins importação e este é o valor que foi 
pago lá. Portanto, como disse o Brandão muito bem, você credita o valor que foi 
pago a título de PIS/Cofins na importação. Então, esse é um primeiro aspecto, 
não é? O segundo aspecto, antes de entrar se a lei é constitucional ou não é 
constitucional, se a cumulatividade deve ser plena, pode ser inconsistente, são 
todas que estão aí, é outra questão. Agora, se nós ficarmos dentro da lei 
ordinária, nós não temos como pensar em tomar esta contribuição nova sobre a 
receita e dizer que dá direito a crédito, porque o crédito continua a ser sobre o 
valor da aquisição aplica as alíquotas devidas nas minhas receitas, 
independentemente de qualquer outra contribuição que tenha sido paga, seja por 
aquisição no mercado interno de um contribuinte que está no monofásico ou que 
está no Simples, está certo? No crédito presumido. Então, esse é o regime. Agora, 
veja bem--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso embargar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, ainda não. Embargo, os 
embargos, eles podem ser verbais e durante a própria sessão, mas aqui você, por 
favor, aguarde a publicação para embargar.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para entender o que você disse. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como é que pode embargar uma 
decisão que não está sendo terminada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Uma questão de ordem. Você disse, só para 
esclarecer o que você está dizendo--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Advogado é complicado, 
especialmente quando se chama Dr. Schoueri. Porque ele começa embargando, 
ele vê que o recurso não é cabível, ele entra para outro caminho jurídico, que é a 
questão de ordem. Se o Presidente negar a questão de ordem, ele vem com 
terceiros e está cerceando o meu direito de falar. 



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

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Princípio da fungibilidade dos recursos, Ricardo. Eu 
só queria compreender uma coisa. Você está dizendo, só para saber se você disse 
o que você disse, que na importação eu tenho crédito desse 1% e no mercado 
interno eu não tenho. Foi isso que você disse? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, meu Deus do Céu, eu não disse 
isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, está bom, mas é bom-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, na importação não tem crédito 
nenhum, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tive a impressão de que você teria dito que 
aquele 1% também daria crédito e teve uma [ininteligível] [00:39:09] como essa. 
Então, obrigado, se você não disse isso eu fico satisfeito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Os embargos foram acolhidos, então. 
Para esclarecer que-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mais gente não entendeu-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para esclarecer que... Então, vou ter 
que repetir tudo, se dois tiveram dúvida. Eu disse que o crédito, os créditos de 
PIS/Cofins são, regra geral, calculados pelas alíquotas relativas a PIS/Cofins 
sobre a receita aplicados ao preço ou custo de aquisição. Eu disse que na 
importação diferentemente tem uma regra que aplica as mesmas alíquotas, mas 
sob a base de cálculo distinta, que é a base cálculo do PIS/Cofins importação, 
que equivale a dizer que credita o próprio PIS/Cofins pago na importação. Aí eu 
passei para o segundo ponto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aquele 1% que você não falou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não falei? Eu falei adiante que 
dentro do regime o 1%, que está sendo agora criado como uma contribuição 
sobre a receita, eu estou de acordo com você, é uma contribuição sobre a receita, 
não dá direito a crédito. Não dá direito a crédito contra PIS/Cofins qual? 
PIS/Cofins receita, porque nós creditamos alguma coisa contra PIS/Cofins 
receita, não contra PIS/Cofins importação. Então, não poderia estar me referindo 
à importação. Agora, essa ou o PIS/Cofins receita, por que o 1% não dá direito a 
crédito? Pela mesma razão que todos os outros PIS/Cofins pagos durante a 
cadeia produtiva não geram crédito, porque o crédito não é de contribuição paga 
sobre contribuição que vai ser devida. O crédito é até mais próximo de base sobre 
base, não é bem sobre base sobre base, mas é a mesma alíquota sobre o preço ou 
o custo de aquisição, independentemente de outras contribuições pagas pelo 
próprio vendedor direto e muito menos na cadeia anterior. De forma que eu acho 
que ficando nas Leis Ordinárias 10.637 e 10.833 não se acrescenta nada em 
relação a crédito. Agora, eu acho que nós devíamos também lembrar muito 



claramente o embasamento constitucional. Eu estava desde o começo aqui 
procurando no art. 195 onde que está a possibilidade de substituir, onde que 
está na Constituição, a possibilidade de substituir a incidência sobre a folha pela 
incidência sobre a receita. Eu estava também com essa indagação subjetiva aqui, 
porque nós sabemos que nas exportações, as receitas... Você começou falando de 
exportação, há uma imunidade, está certo? Há uma imunidade para as 
contribuições sociais. Agora, se eu for ao 195, eu vou verificar que ela permite a 
cobrança do empregador, da empresa ou da entidade ali equiparada de 
contribuição à seguridade social em três modalidades: receita ou faturamento, 
folha de salário e demais remunerações e lucro. A Constituição não exclui a 
possibilidade de cobrar mais de uma, tanto é que é nós pagamos a contribuição. 
Nós, eu digo, as pessoas jurídicas pagam, as três pagam sobre a folha, pagam 
sobre o lucro e pagam sobre a receita. Se ela pode, ela, a lei, pode cobrar as três, 
ela pode substituir uma pela outra. Isso é uma questão de política do legislador, 
política fiscal do legislador, com as implicações eventuais no comércio exterior. 
Mas sob o ponto de vista interno constitucional, não existe nenhuma vedação a 
que a lei venha e diga: “Não, olha, você vai pagar sobre a receita optativamente 
ou mandatoriamente, não pagará sobre a folha e ainda conservar a cobrança 
sobre a folha dos empregados”. Não há nenhum problema. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, terceiros. Agora, a questão 
que o Schoueri está colocando é-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: § 12. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Qual o limite da lei ordinária, não é? 
Eu sempre entendi, continuo entendendo que se a lei pode cobrar a contribuição 
de forma cumulativa, porque a não cumulatividade não é inerente 
constitucionalmente às contribuições para a seguridade social sobre a receita. Se 
ela pode cobrar sob a forma cumulativa, ela pode cobrar de uma maneira 
parcialmente não cumulativa, como ocorre.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você pode ler o § 12 para nós? Art. 195, § 12. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí vem o art. 12.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, § 12. Art. 195, § 12, da Constituição Federal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu posso, mas antes eu quero ler o 
que eu quero ler. O § 9° fala: “As contribuições sociais previstas no inciso I, do 
caput - das quais nós estamos tratando - poderão ter alíquotas ou base de 
cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de 
mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de 
trabalho”. Acho que aqui nós temos critérios de discriminação fixados 
constitucionalmente e, somente nesses casos, é que eu posso ter alíquota ou 
base de cálculo diferenciada. Na minha maneira de ver, base de cálculo ser... Não 
é propriamente a base de cálculo diretamente, mas o resultado da combinação de 



base de cálculo e a alíquota ser cumulativa ou não estaria dentro desta 
possibilidade de tratamento discriminatório, diferente de setor para setor. Na 
verdade, a Constituição não fala em setor, fala atividade econômica, utilização 
intensiva de mão de obra, etc. Agora, com relação ao § 12: “A lei definirá os 
setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na 
forma dos incisos I, b, e IV, do caput, serão não cumulativas”. Quer dizer, a lei 
tem plena liberdade agora, a Constituição se refere a setor para dizer quais os 
setores que poderão ter o regime cumulativo ou não cumulativo. O que a 
Constituição não diz é que se for não cumulativo precisa ser plenamente não 
cumulativo. A cumulatividade deve ser de base sobre base ou de contribuição 
paga sobre contribuição a pagar, deixou isso muito aberto. Eu, em função deste § 
12, continuo a entender que se a lei pode definir os setores que serão não 
cumulativos e, portanto, pode dizer aqueles que serão cumulativos, ela deixa 
uma ampla liberdade para uma não cumulatividade parcial. Agora, querem que 
eu leia o § 13: “Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição 
gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela 
incidente sobre a receita ou faturamento”. Voltando, então, à possibilidade plena 
de substituição que está expressa aqui, mas nas condições do § 12. O § 12 se 
refere: “A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as 
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b - que é a receita ou o 
faturamento - e IV – importação - serão não cumulativas”.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora, Ricardo, de novo, eu acho que escolheram o 
setor. O legislador dizer: “Olha, tal setor, sim, tal setor, não”. Está de acordo com 
o que o constituinte deixou. Agora, escolhido um setor, decidida a não 
cumulatividade, definida a técnica, fala: “Olha, mas é pero no mucho”. Ou seja, 
tem uma não cumulatividade, só que uma parte fica cumulativa. Eu acho, assim, 
eu concordo com você no sentido de que existem várias não cumulatividades, 
concordo com você que não existe obrigação de ser tal modelo ou outro modelo 
constituinte acertadamente, inclusive, deixou essa liberdade para o legislador. 
Até acho que foi bom, é muito mais sábio deixar isso a impor. Agora, tem uma 
hora que eu preciso olhar e falar assim: “Mas espera aí, isso aqui já não é mais 
que seja uma espécie de não cumulatividade, um modelo de não cumulatividade. 
É o contrário, é cumulatividade e não cumulatividade”. São dois regimes para a 
mesma empresa, para o mesmo setor. Insisto, não é mais uma variação da não 
cumulatividade, é caso de cumulatividade e caso de não cumulatividade, que 
andam juntas, no mesmo setor. Eu acho que este passo está adiante do 
permissivo inconstitucional.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu queria deixar bem claro o 
que eu falei logo no início, quando eu entrei no art. 195, ou seja, aplicada a lei, a 
lei que concede crédito é a Lei 10.637 ou a 10.833, não tem como dizer: eu vou 
creditar esse 1%, está certo? Se isto é constitucional ou não, é uma matéria mais 
ampla. Professor Humberto Ávila tem posição já conhecida, publicada em artigo e 
sustenta exatamente o que o Professor Schoueri está dizendo aqui. Agora, será 
que o Supremo Tribunal Federal tem a sensibilidade e a disponibilidade para 
chegar a esta conclusão? Eu, apesar disso, continuo a achar que não chega a ser 



inconstitucional, essa inconstitucionalidade parcial que eu vou chamar aqui. Eu 
acho que essa não cumulatividade parcial, eu acho que quem pode, usando o 
ditado e a sabedoria popular, quem pode mais pode menos. Não, espera... Isso 
aqui, eu sei que você e o Humberto vão ficar bravos com o que eu acabei de falar 
e por isso que eu disse que é a sabedoria popular, não sou eu que falei, é a 
sabedoria popular que está dizendo isso. Eu também acho que... Existe um... Nós 
temos uma tendência, nós, tributaristas, temos uma tendência em procurar 
inconstitucionalidade toda hora, não é? Será que a inconstitucionalidade poderia 
ser decretada em uma situação em que a lei não chega a violentar frontalmente a 
Constituição, já que a Constituição deixou para a lei ordinária fixar? Quer dizer, 
ela pode dar ou pode não dar. Onde estaria a inconstitucionalidade de dizer: 
“Olha, eu te dou, mas eu te dou só parcialmente”? Esse é o ponto que eu 
contraponho para a gente não concluir, porque evidentemente não vamos 
concluir, mas contraponho para nós continuarmos pensando no aspecto 
constitucional.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é sabedoria popular, ao contrário, é 
extremamente erudita a frase do Professor Eros Grau, quando ele dizia que não 
se interpreta a Constituição em tiras, para dizer: eu não devo olhar um 
dispositivo sem o restante do texto constitucional. Assim, a pergunta é: qual é o 
sentido do § 12? Por que o legislador pode escolher um setor e não outro? E a 
pergunta é: qual o efeito que a cumulatividade ou não cumulatividade pode 
gerar? Sem que seja arbítrio, eu poderia concluir, sempre tenho essa opção, o 
constituinte permitiu que o legislador fosse arbitrário, ou seja, ele constituinte 
que impôs uma série, o princípio da igualdade, que valeria para tudo. De repente 
ele cochilou e disse: “Não, aqui olha, legislador, faz o que você quiser, porque 
você tem ampla liberdade”. É uma opção, é o legislador arbitrário, o legislador 
que eu chamo o legislador brincalhão. A outra ideia é não. A outra ideia é buscar, 
pelo menos assim o nosso esforço como juristas, é buscar um ordenamento, é 
buscar, ler, achar que aquele princípio da igualdade, que se espraia em todo o 
ordenamento, também é base para interpretação do próprio texto constitucional 
e, portanto, devo buscar uma consistência. Para dizer, Ricardo, que não é a 
escolha de um setor ou outro setor tão pouco é aleatória, deve ter uma 
justificativa que é me parecer na ordem econômica para que um setor ou outro 
setor tenha uma cumulatividade ou não cumulatividade. Por exemplo, a gente 
conhece o efeito da cumulatividade sobre a ocorrência, sobre a verticalização de 
empresas, a tributação cumulativa claramente gera verticalização. Em certos 
setores econômicos, a verticalização não afeta a livre concorrência, ao contrário, 
permite concorrência. Em outros setores econômicos, a verticalização afeta e 
contraria o princípio da livre ocorrência. Eu posso usar argumentos de 
praticabilidade, ou seja, eu devo buscar uma fundamentação para escolher um 
setor ou outro setor. Então, eu não vejo tamanha liberdade ao legislador. Feita 
esta análise e concluído que em tal setor a cumulatividade é danosa à ordem 
econômica, eu acho bastante difícil que naquele mesmo setor eu mantenha a 
cumulatividade. É cumulativo, eu quero insistir com isso, não é uma forma de 
não cumulatividade, não é uma não cumulatividade, um modelo novo, um 



modelo tupiniquim, modelo... Eu vou chamar assim, a não cumulatividade 
jabuticaba, até porque não existe uma única não cumulatividade, existem várias 
e nós conhecemos. IPI e ICMS são não cumulativos e já são diferentes, imagina 
como teria outros tantos se formos comparar com IVA. Não cumulatividade não é 
um só modelo, ou seja, é a expressão, como eu disse, o legislador acertou ao não 
impor uma forma de não cumulatividade. Mas eu... Embora eu não possa dizer 
qual é a forma de não cumulatividade, eu posso dizer o que é que é cumulativo, 
ou seja, eu tenho condições de dizer o inverso, dizer: este tributo é cumulativo e 
esse adicional de 1% é cumulativo. Então, eu quero insistir, são criadas duas 
formas de contribuição sobre faturamento ou sobre receita, que eu estou 
insistindo no mesmo dispositivo constitucional. Para uma vale a cumulatividade 
e para a outra não vale a cumulatividade. Eu não vejo o § 12 autorizando isso. O 
§ 12 autoriza que eu escolha qual é o setor, mas uma vez escolhido o setor sendo 
o mesmo fundamento constitucional quer me parecer, Ricardo, mandatório que 
eu adote ou a cumulatividade ou a não cumulatividade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, Schoueri... Petry, eu já vou te 
dar a palavra. Eu acho que nós estamos girando em torno da mesma discussão, 
eu não estou falando mais em setor ou em tratamento desigual. Eu estou 
falando: a própria empresa, que hoje ela está no regime não cumulativo, o setor 
todo dela está no regime não cumulativo, ela tem um adicional - entre aspas - do 
Cofins e do PIS e, portanto, eu quero creditar. Se eu conseguir razões para 
creditar esse 1%, eu vou conseguir razões para creditar em outras situações de 
uma maneira diferente que o crédito que está nas Leis 10.637 e 10.833. O crédito 
que está na 10.833 e na 10.637, ele ignora o que já foi pago ou não foi pago em 
operações anteriores, ele ignora. Se eu comprar, só para ficar o exemplo mais 
claro, se eu comprar de uma pessoa jurídica que está no regime não cumulativo, 
ela pagou 3,65% e eu vou creditar nove e não sei quanto, 9,25%, está certo? Não 
existe amarração no regime legal de não cumulatividade entre o que foi pago, o 
que não foi pago e aquilo que eu vou pagar. Não existe. Então, se eu tiver razões 
para dizer que esse 1% constitucionalmente tem que ser creditado, eu tenho que 
estender essa discussão para todo o regime de crédito, não posso dizer que o 
regime de crédito, que está na Lei 10.637, ele incida originalmente à 
constitucional. Porque eu não estou mais comparando setor com setor, empresa 
A com empresa B. Eu estou pensando na própria empresa A, ela isoladamente e 
ela já está no regime não cumulativo. O regime não cumulativo não é de não 
cumulatividade plena, se é que existe uma não cumulatividade plena, não é? 
Talvez a não cumulatividade plena fosse base sobre base ou valor acrescido, mas 
não é assim, o nosso sistema não é nenhum deles. Não é o sistema de ICMS, de 
não cumulatividade de ICMS e de IPI, não é o sistema de base sobre base 
integralmente e nem é o sistema de valor agregado, considerado na sua pureza. 
Então, eu tenho que questionar todo o sistema e não apenas o 1%. Vou te dar 
depois, Vinícius, mas o Petry pediu primeiro. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Bom dia a todos. Petry. Em relação a essa 
contribuição de 1%, que tem sido uma preocupação bastante grande nas 
empresas que agora estão submetidas a esse regime diferenciado de tributação, 



substituindo a folha de salários de 20% por 1% sobre o faturamento, eu tenho 
algumas considerações que eu acho importante se fazer. Em primeiro lugar, esse 
1% é sobre o faturamento, ou seja, a base de cálculo do 1% não é receita total 
das empresas, é somente o faturamento. A receita bruta, na leitura desta lei, tem 
que ser entendida somente sobre o faturamento das vendas ou prestações de 
serviço, que estejam submetidos pela tabela lá que é publicada a esse regime 
substitutivo de 1%. No nosso sistema, base cálculo faturamento sempre foi 
cumulativo. Já a base de cálculo receita total, no nosso sistema legal, é não 
cumulativo. As Leis 10.637 e a 10.833, quando inseriram o regime da não 
cumulatividade do PIS e Cofins, colocaram essas alíquotas não cumulativas 
tendo como base a receita total das empresas, não somente o faturamento das 
vendas e os serviços. Ao mesmo tempo, coexiste no nosso sistema a legislação 
que diz respeito a PIS/Cofins cumulativo, que aplica alíquotas menores sobre 
uma base diversa, somente o faturamento. A mesma empresa, em virtude desse 
sistema, a mesma empresa tendo produtos, vendas diversas e serviços, produtos 
diversos, pode ter o regime cumulativo para certas receitas e o sistema não 
cumulativo para outras receitas. Tudo bem. Este 1% que venha substituir os 
20% sobre a folha é cumulativo ou não cumulativo? Ele é cumulativo no meu 
entendimento, pelo menos a minha leitura foi no sentido de que a legislação de 
um 1% é sobre o faturamento e, portanto, é um sistema muito parecido com o 
que existe para sistema da cumulatividade. Então, a gente tem aí na verdade 
uma congruência. O sistema cumulativo de PIS/Cofins é sobre o faturamento e 
esse 1%, que é uma contribuição sui generis por enquanto, no meu 
entendimento, também é sobre o faturamento, parece-me aí coerente. Nós 
ficamos preocupados também com o § 12, que foi um levantamento feito aqui 
pelo Professor Schoueri, no sentido de que a lei definirá os setores da atividade 
econômica para os quais as contribuições sobre receita ou faturamento serão não 
cumulativas. Parece-me aqui que a leitura que nós possamos fazer é: não 
confundir setor com empresa, ou seja, a mesma empresa pode ter parte das suas 
receitas no sistema cumulativo, como existe hoje, e parte das suas receitas, ou o 
setor da atividade econômica o qual ela trabalha, pode estar no sistema não 
cumulativo. Então, concluindo, parece-me que sob essa óptica, essa contribuição 
de 1% pode ser cumulativa e não me parece tão clara uma inconstitucionalidade 
que pudesse ser arguida contra ela baseada no § 12, porque ele diz, ele permite 
que determinados setores da atividade econômica terão a não cumulatividade, 
mas uma mesma empresa pode atuar em diversos setores da atividade 
econômica. Então, nós ter uma divisão, a mesma empresa estar em parte com 
suas receitas no sistema cumulativo e parte no sistema não cumulativo. A gente 
vem atendendo empresas no escritório que estão decepcionadas com a legislação, 
porque ao invés de terem um benefício da substituição dos 20% sobre a folha 
pelo 1% sobre o faturamento estão tendo um malefício, ou seja, em virtude da 
proporção da folha de salários em relação ao seu faturamento, tem empresas que 
têm um faturamento muito alto e uma folha de salários proporcionalmente 
menor, porque tem um valor agregado muito grande na sua atividade. Então, tem 
empresas que foram maleficiadas por essa medida. Houve agora, inclusive o 



governo ficou ciente disso, por um trabalho congressual e o governo editou uma 
medida provisória, acho que é a 582, salvo engano. 

Orador Não Identificado: 582. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: 582, não é? Publicada na sexta-feira, para retirar 
determinados produtos dessa incidência da folha pela receita. Então, voltaram 
para a folha de salários. Até eu estou atendendo uma empresa que é do setor de 
cabos elétricos, onde nós temos uma situação sui generis, porque essa medida 
provisória ao mesmo tempo em que publicou uma tabela inserindo o NCM do 
produto dela, no inciso seguinte diz que ela está excluída do sistema. Então, nós 
estamos com uma dúvida, porque a Medida Provisória 582 incluiu ela no 
sistema, no inciso I, no inciso II acabou retirando ela e, então, nós estamos até 
com esse tipo de dúvida, não é? Porque realmente me parece que esse sistema é 
cumulativo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso perguntar uma coisa? Pode esclarecer, por 
favor, por que, qual é a razão... Eu achei simpática a sua ideia de dizer que eu 
tenho uma contribuição sobre receita e outra sobre faturamento, simpática. Mas 
eu queria saber se existe algum dispositivo legal que faz crer que a expressão 
receita bruta, aqui do legislador, confunde-se com o faturamento e não com toda 
a receita, ou seja, a receita bruta sintetiza a totalidade das receitas, etc. como a 
10.833. Se você encontrou algum dispositivo legal ou é apenas um modo de você 
construir a interpretação?  

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Não, em relação à Cofins, isso está claro pela 
redação atual da 9.718, que foi uma discussão inclusive levada a julgamento no 
Supremo Tribunal Federal. Depois que o Supremo Tribunal Federal acertou que 
o conceito receita bruta na legislação para Cofins era correspondente ao 
faturamento da venda de mercadorias e da prestação de serviço ficou para mim 
claro que pelo menos para o sistema de PIS e Cofins cumulativo a base de cálculo 
adequada é somente o faturamento. Quando foi editada essa legislação, que é a 
substituição da folha pela receita, até o próprio governo acabou querendo inserir 
na medida provisória um conceito para essa receita bruta, que abrangesse todas 
as receitas, receita total das empresas. O empresariado em geral reclamou e a 
Receita Federal acabou voltando atrás. A Dilma resolveu retirar da redação da 
nova legislação e ficou só receita bruta, dando a entender que o próprio governo 
reconheceu que essa expressão receita bruta, que é a base de cálculo para o 1%, 
corresponde somente ao faturamento. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas a 10.833 também fala em receita bruta, não 
fala? 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Sim, mas ela define depois receita bruta como a 
totalidade das receitas da pessoa jurídica. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, eu tenho duas leis, a Lei 9.718 define 
faturamento, assim... Faturamento, assim entendido, é a receita bruta. A 9.718 
era até o contrário. Faturamento, assim entendida a receita bruta, todas as 



receitas e daí foi necessária a decisão do Supremo para dizer que faturamento é 
faturamento com base no que havia no imposto de renda anterior, etc., etc. 
porque a 9.718, ela era muito mais abrangente no texto que a ideia de venda de 
mercadoria ou prestação de serviços. Foi necessária uma decisão do Supremo 
nesse sentido. Então, não seria o texto da 9.718 que lhe daria base e, sim, claro, 
a posição do Supremo Tribunal Federal dizendo que não seria possível tributar 
algo além do faturamento, tendo em vista que a 9.718 é anterior à Emenda 
Constitucional n°. 20. Isso é um ponto. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Não, não, na 9.718, nós tínhamos dois dispositivos 
tratando da base de cálculo. Tínhamos um primeiro falando em receita bruta e 
depois o § 3° explicando o que seria a receita bruta para efeito de Cofins. Daí 
nessa explicação, que foi julgada inconstitucional-- 

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

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Não, operacional bruta, não. Só foi utilizada pela 
legislação do PIS, em 96. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Me permitem os três aí. Eu acho que 
ficou muito claro que são dois conceitos distintos, quando a constituição da 
Emenda 20 veio tratar das duas. Antigamente, falava só em faturamento, depois 
faturamento ou receita bruta, não é? Então, tem que ser coisas distintas. Se o 
Supremo-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas a minha pergunta é por que essa nova aqui, 
onde eu leio receita bruta nesta aqui, por que razão eu devo entender receita 
bruta no sentido de faturamento e não receita bruta como receita? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não devo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, eu quero uma explicação, porque isso vai 
ter efeito só para... Vou mencionar e pode ser, me ocorre agora, receita 
financeira. Entra ou não entra? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Parece que nós demos... Eu acho 
muito importante esse desvio que nós demos, qual é a base de cálculo do 1%, 
mas... Eu não sei se o Vinícius estava querendo ainda no termo anterior, por 
favor.  

Sr. Vinícius Tersi: Vinícius Tersi. Eu acho que esse debate da base de cálculo, 
ele é totalmente válido e merece uma reunião só para isso, porque ontem, por 
exemplo, eu estava verificando o outro dispositivo que fala da contribuição 
previdenciária sobre o 13° e esse daí leva a discussão para um patamar 
totalmente distinto. Mas o que eu quero chamar atenção ainda no assunto que o 
Schoueri estava tratando era... Bom, foi discutido muito se seria constitucional 
ou se não seria constitucional, mas eu quero retomar aquela questão de é 
distorcivo ou não é distorcivo, de acordo com o que o Brasil contratou junto à 
OMC, não é? Aí eu queria chamar atenção para um fato de que, primeiro lugar, 
essa tributação com base na receita ou faturamento, como preferirem, ela foi 



criada como uma forma de desoneração do produtor interno. Primeira coisa, não 
é? Agora, no cenário anterior de tributação com base na folha de salários, o que 
significa a folha de salários para uma determinada empresa? Ela pode significar 
custo, ou despesa do produto, ou da atividade, em geral, dependendo de quem 
seja a mão de obra que cuja folha está sendo recolhida, não é? Agora, a meu ver, 
pelo menos, ao definir mudar, substituir esse tipo de contribuição, que é custo, 
custo interno que o produto interno tenha, ou seja, parte do Custo Brasil, mas 
não é parte do custo da mercadoria importada. Esse daí teve as suas próprias 
onerações no país de origem, quer elas existam quer não. Ao substituir essa 
forma de recolhimento, que o próprio Schoueri falou que seria uma forma de 
tributação direta, por outra com base na receita, a gente acaba tendo uma 
situação em que o produtor local, ele teve uma desoneração, porque esse foi o 
propósito dessa legislação, não é? A exportação, ela foi completamente 
desonerada dessa forma de tributação e via não CPP, mas via Cofins importação. 
O produto importado foi onerado economicamente com esse custo, sem ter 
incorrido no país de origem dele e tornando cumulativa essa incidência. Então, 
pelo menos do meu ponto de vista, essa legislação seja constitucional ou não, ela 
acabou transformando o peso que essa contribuição previdenciária tinha em 
cima dos vários agentes, desonerando mais as exportações, desonerando o 
mercado interno e onerando o importador.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Foi a plena adoção do princípio do destino, Vinícius.  

Sr. Vinícius Tersi: Isso que eu não... Esse conceito que eu acabo não aceitando. 
Eu aceito o conceito de que uma vez que se tenha o princípio do destino se o 
siga. Ok. Agora, o ponto é: o próprio acordo, ele prevê, eu posso fazer isso para a 
tributação indireta. Mas, nesse caso, eu não vejo sendo como uma forma de 
tributação indireta, eu vejo sendo como diretamente o custo que a empresa tem, 
um Custo Brasil que eu estou de certa forma repassando para o produto 
importado e retirando do produto nacional. 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Foi essa a motivação de toda a indústria 
brasileira no sentido de barrar os produtos que vêm da China, que está tirando 
emprego do Brasil. Então, nós estamos desonerando a folha no Brasil, que era 
um Custo Brasil muito alto e trazendo uma incidência maior para os produtos 
importados. Esse foi o objetivo mesmo da norma, é esse mesmo. Agora--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, não é maior, Brandão, desculpe-me. É 
esse que é o ponto, não estamos trazendo uma oneração maior, porque todos os 
produtos que concorrerão no mercado brasileiro terão a mesma oneração aqui, 
todos pagarão a mesma contribuição, não é maior. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, ele está se referindo ao importado.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, o produto importado e o produto nacional que 
concorrem no mercado brasileiro pagarão a mesma carga tributária. Se o produto 
importado teve custos lá porque foi produzido na Suécia ou foi produzido na 
China é algo que é irrelevante aqui no Brasil. O problema é da Suécia ou da 
China. Aqui no Brasil, todos pagam a mesma carga e essa que é a justificativa 
perante a OMC. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas o aumento da carga tributária para o 
produto importado foi justificado neste sentido.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não quero chamar de aumento, eu quero 
chamar de equiparação. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok, está ok.  

Sr. Vinícius Tersi: Então, é que a meu ver, pelo menos na forma como eu 
consigo ver, eu comparo com o cenário anterior, porque claramente essa é uma 
substituição, é uma contribuição que se tem em cima da folha e não em cima de 
outra grandeza. Sendo... Ou seja, é um custo que a gente tem internamente e 
que eu estou repassando para alguém que não teve.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria, estendendo a discussão, a 
questão da base de cálculo, que já iniciamos, fazer algumas indagações. 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, termina, Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É que as questões de ordem são importantes, 
não é? Embora a gente tenha assistido umas questões de ordem interessantes, 
no Supremo Tribunal Federal, que dá medo, não é? E ele vai assumir a 
Presidência em novembro, o Joaquim, então o negócio vai ficar muito sério lá. 
Mas só voltando [ininteligível] [01:12:43], por isso que eu pedi a palavra ao 
Professor. A questão da interpretação dessa palavra receita bruta, Schoueri, a 
questão é tudo isso e realmente houve preocupação com referência à questão da 
interpretação da receita bruta, mas você pode ver que nos artigos seguintes... 
Nos artigos, não, nos parágrafos de cada artigo, ela deixa claro que está se 
referindo ao faturamento daquele produto. Porque não é a empresa, não é uma 
tributação subjetiva, é uma tributação objetiva e sendo objetiva não pode 
alcançar receitas financeiras. Por exemplo, pode ver que aqui fala que é o 
produto industrializado, no art. 8°. Desculpe, agora eu me perdi aqui, art. 55... O 
art. 8° e vai: “Até 31 de dezembro quando já...”. Um, dois, três, quatro, cinco, §1°, 
o disposto no caput: “Aplica-se apenas em relação aos produtos industrializados 
pela empresa”. Quer dizer, quando fala receita bruta, excluídas as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais e eles esqueceram das devoluções, mas 
acho que as devoluções estão contidas aqui também, mas cuidado, porque tem 
que... Mas veja que a seguir o § 1° fala exatamente a plena e tal. O 8° é a mesma 
coisa, as empresas que prestam serviços, vem o setor hoteleiro, as empresas de 
transporte... Quer dizer, a tributação, ela não é dada de forma subjetiva, ela é 



dada de forma objetiva. Então você não vai poder dizer que receita bruta aqui 
seria aquela receita bruta operacional, que era a linguagem que se usava na 
9.718 e nas anteriores para a tributação das demais receitas que a empresa tem. 
Era isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho muito importante o que você 
falou 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É importante, posso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E é na mesma linha do que eu iria 
falar, mas eu ia falar sob um prisma da Constituição. Eu chego lá. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que tem um ponto interessante dessa conclusão 
que eu estava... Mas como Mesa de Debates vai evoluindo. Eu começava 
acreditando que ambas as contribuição teriam o mesmo fundamento 
constitucional, inclusive cheguei a falar aqui, Ricardo, e você parecia concordar 
comigo-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Concordo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --que era um só, como imposto de renda pessoa 
física e pessoa jurídica. Mas agora, depois do que o Petry trouxe e agora 
completado pelo Brandão, eles estão dizendo que não, que são duas 
contribuições, uma é sobre o faturamento e outra é sobre receita. Embora 
estejam no mesmo dispositivo da Constituição são contribuições diversas, ou 
seja, aquele legislador ordinário teria se valido... Aí a questão da não 
cumulatividade e tudo mais ganha novas cores, pelo menos porque são duas 
contribuições com fundamentos constitucionais distintos, posto que 
topograficamente no mesmo inciso, existe contribuição sobre faturamento e 
contribuição sobre receita. Eu acho que é importante evoluir nesse raciocínio.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estava querendo entrar nesta 
questão exatamente sob o prisma da 195, para nós chegarmos a saber se receita 
financeira é tributada ou não, não é? Eu preciso fazer uma pequena retificação, 
quando eu disse que a Emenda Constitucional 20 se referiu à receita bruta ou 
faturamento. Não, ela se referiu à receita só. Ela não falou receita bruta, ela falou 
receita e de cujo conceito faturamento é uma espécie. Nós podemos dizer que 
receita é o gênero e faturamento, entendido como o Petry colocou, resultado ou 
preço de venda e de serviço, seria uma espécie apenas. Então, 
constitucionalmente pode haver a incidência sobre qualquer receita, de qualquer 
natureza. O embasamento constitucional é o mesmo. PIS/Cofins são dois 
tributos nos nomes distintos, não é? Mas eles têm a mesma base constitucional, 
eles são praticamente um único tributo sob o prisma constitucional, diferente do 
chamado PIS/Cofins importação, que não é PIS/Cofins importação, porque aí 
sim é um tributo cuja materialidade é completamente distinta de PIS/Cofins. 
PIS/Cofins é um nome dado, mas na verdade é contribuição sobre a receita ou 
sobre o faturamento e a outra é contribuição sobre importação. A Constituição 
permite, na minha maneira de ver, Schoueri, permite a incidência, a emenda 



constitucional passou a permitir a incidência sobre qualquer tipo de receita 
quando na 9.718 era sobre o faturamento, tanto é que foi necessária a alteração 
constitucional. O Supremo declarou a inconstitucionalidade da 9.718 única e 
exclusivamente porque ela precedia a Emenda Constitucional 20. Cada Ministro 
tinha lá suas razões, mas fundamentalmente foi esta a razão principal da 
declaração de constitucionalidade. Agora, se eu tenho uma nova contribuição, 
pode ter um código de arrecadação distinto, pode estar na Dacon, não estar na 
Dacon, essas coisas vêm até por instrução normativa, não é? Mas sob o ponto de 
vista constitucional e legal, a incidência sobre a receita bruta. Poderia ser sobre 
uma receita maior que a bruta, porque parece que falar receita bruta está dando 
um qualificativo que aumenta a abrangência. Agora, receita é tudo que ingressa 
no patrimônio da pessoa jurídica, a grosso modo em caráter contraprestacional, 
está certo? Não é todo o ingresso, mas aquele que decorre de uma 
contraprestação e aí eu vou dizer se ela é bruta ou líquida. Receita bruta é o 
valor total que entra decorrente do preço total. A líquida é esse preço total menos 
algumas coisas que a lei estabelece, ora para efeito do imposto de renda, ora para 
efeito de PIS/Cofins. A Constituição não limitou a incidência em receita bruta ou 
líquida, ela permitiu a cobrança sobre a receita. Agora, se nós vamos falar em 
receita bruta, porque nós temos agora que passar a falar em receita bruta, 
porque é isso que consta da lei 12.715, quando ela no art. 7° e no art. 8°, 
também, ela estabelece em substituição da contribuição sobre a folha 1% sobre a 
receita bruta, não é? Aí o que é receita bruta? São todas as receitas no seu valor 
total ou é receita bruta no conceito que vinha de antes da 9.718, da legislação do 
imposto de renda e da antiga contribuição ao Finsocial, que era a receita da 
prestação dos serviços da venda de mercadorias e das operações de conta alheia? 
É esta a receita bruta ou é toda e qualquer receita sem qualquer dedução, exceto 
as que estão aí, que são vendas canceladas e descontos incondicionais. Bom, 
essa é uma primeira indagação. Segunda indagação. Realmente essa receita 
bruta é restrita à venda de produtos industrializados porque, como diz o 
Brandão, o § 1° diz que se aplica apenas em relação aos produtos 
industrializados pela empresa. Isso é muito importante, parece reduzir a receita 
bruta, a receita bruta da venda de produtos industrializados. Quer dizer, se eu 
for um comerciante ou se eu tiver produção, mas também tiver prestação de 
serviços, os serviços nunca vão entrar nessa receita bruta tributada em 1%, não 
é? Se eu ficar na interpretação, a partir do § 1°, é o produto industrializado, 
qualquer um ou aquele que é industrializado pela própria empresa? Aí eu já 
posso até responder que é pela própria empresa, porque está escrito no § 1° e 
ainda eu estaria excluindo as receitas financeiras. Por fim, sabendo que a 
Constituição dá imunidade para a receita das contribuições sobre a receita nas 
exportações, esse 1% não incidiria, quando pode incidir, não incidiria sobre as 
receitas de exportação. De forma que eu queria só colocar essas premissas ou 
indagações, para nós discutirmos a questão da base de cálculo. Fugindo, 
portanto, já aqui do aspecto constitucionalidade, não é? Quem quer falar? 
Eduardo.  



Sr. Eduardo: Eu queria só colocar que apesar do § 1° dar a entender que a gente 
está falando de uma tributação objetiva, o § 3°, ele complica mais ainda a nossa 
vida, porque ele vai falar que o disposto no caput também se aplica às empresas 
e aí a gente volta ao problema do que é receita bruta. O § 3° vai falar que uma 
empresa de transporte aéreo, ela tem que pagar esse 1% sobre a sua receita 
bruta e aqui não tem produto. Então, eu não... A gente tem uma hora uma 
tributação objetiva, quando o § 1° fala que se aplica ao produto, mas a gente tem 
uma tributação subjetiva também quando a gente vem e olha o § 3°.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos estender aqui o passo, 
a partir primeiro do Brandão no sentido de que outras atividades-- 

Orador Não Identificado: E aí atividades. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --também estão dentro da 
possibilidade ou da obrigatoriedade de incidência desse 1%, o que nos levaria a 
uma conclusão de que essa receita bruta é receita bruta de determinadas 
atividades ou... Vamos mudar [ininteligível] [01:23:40] determinadas receitas 
brutas listada exaustivamente na lei, o que definitivamente excluiria receitas 
financeiras e outras não listadas. Petry. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Eu queria só concluir aquela questão que o 
Professor Schoueri colocou. Eu pediria só para o Dr. Bianco, se ele pudesse me 
ajudar e colocar na tela a 9.718, de 1998, só para concluirmos um pouco mais 
sobre a expressão receita bruta e o seu significado mais restrito do que o de 
receita total. Receita bruta, na legislação, não equivaleria à receita total. Só 
deixar--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Enquanto nós estamos procurando a 
lei que você pediu, 9.718, lembrando que o Supremo está julgando novamente o 
que significam essas receitas, essa receita bruta, não é? Porque a primeira 
interpretação derivada da sua decisão sobre a 9.718 seria apenas prestação de 
serviços, venda de mercadorias e operações de conta alheia. Aí os bancos não 
fazem nada disso, ou melhor, os bancos fazem alguma prestação de serviço, mas 
tem a maior parte das suas receitas originada de algo que não seria receita bruta. 
Então... Bancos e outras entidades. Então, o Supremo está discutindo essa 
questão.  

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Bem, vamos lá primeiramente para distinguir a 
base de cálculo do PIS e Cofins cumulativo do não cumulativo. Bem, o sistema 
cumulativo ainda usa a conceituação de base dada pela 9.718. Nós concluímos 
lá, da contribuição para o PIS e para o Cofins na 9.718. Disse assim no art. 2°: 
“As contribuições PIS/Pasep e Cofins...”. Essa é a 9.718, não é, Bianco? Só para 
concluir. 

Sr. João Francisco Bianco: É. 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: “Devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, 
serão calculadas com base no seu faturamento”. Ou seja, colocou um primeiro 



conceito: faturamento. No art. 3°, um pouco mais abaixo, nós verificamos que: “O 
faturamento a que se refere o artigo anterior - que é base do PIS/Cofins 
cumulativo - corresponde à receita bruta da pessoa jurídica”. O § 1°, que 
ampliava o conceito de receita bruta para além do faturamento, era 
inconstitucional, que foi reconhecido pelo Supremo e pelo próprio governo 
quando resolveu revogar esse § 1° do art. 3° da lei 9.718. Porque ele dizia que se 
entendia por receita bruta não só o faturamento, mas a totalidade das receitas 
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente inclusive da classificação 
contábil da atividade por ele exercida. Na Lei 10.833, nós podemos, por gentileza, 
Dr. Bianco, se for possível, demonstrar também que existem dois dispositivos, 
um... Aí na 9.718 você tem essa distinção: faturamento e depois um conceito 
mais ampliado. Na 10.833, nós temos lá um pouco diferente a redação, notem no 
art. 1° já: “A contribuição Cofins, com a incidência não cumulativa – portanto, é 
outro sistema - tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o 
total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua 
denominação ou classificação contábil”. Ou seja, fez o mesmo equívoco da 9.718, 
só que não foi julgada inconstitucional pelo Supremo. O fato gerador é o 
faturamento, mas pegou o conceito de faturamento e deturpou, disse que o 
faturamento não é só a venda de serviços e o comércio das mercadorias, mas sim 
a receita total da empresa. Aí, portanto, para o sistema não cumulativo 
permaneceu... Na verdade, a receita total, nós podemos até deixar, riscar o nome 
faturamento ali, porque isso é um equívoco da legislação que não foi resolvido 
pelo Supremo e dizer para o sistema não cumulativo é a receita total, como está 
definido pela legislação, e para o sistema cumulativo permanece o faturamento. 
Faturamento entendido aí como receita bruta. Uma outra questão importante é 
que a Presidente Dilma acabou vetando o dispositivo da medida provisória, que 
justamente ampliava o conceito de receita bruta para compreender a receita total 
da empresa, reconhecendo que o Supremo já havia decidido que faturamento é 
igual à receita bruta. Mas receita bruta do quê? Receita bruta da venda de 
mercadorias e da prestação de serviço. Note lá que o inciso VI do caput e o inciso 
II, do § 7°, do art. 9° da Lei 12.546, inseridos pelo art. 56 do projeto de lei de 
conversão foi vetado pela Presidente Dilma. O que dizia o inciso VI do caput do § 
7° do art. 9° da Lei 12.546? Era para sair assim: “A receita bruta compreende o 
valor percebido na venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou 
alheia, bem como - notem só - o ingresso de qualquer outra natureza auferido 
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou de sua 
classificação contábil, sendo também irrelevante o tipo de atividade exercida pela 
pessoa jurídica”. Portanto, a Presidente Dilma viu que isto traria nova discussão 
sobre o conceito de faturamento e acabou vetando isso na redação final ali da Lei 
12.546. A razão do veto da Presidente Dilma, disse ela assim: “Ao instituir esse 
dispositivo, ao instituir um conceito próprio - ou seja, um conceito próprio de 
faturamento mais amplo do que deveria ser - cria-se insegurança sobre sua 
efetiva extensão, notadamente quando cotejado com a legislação aplicável a 
outros tributos federais”. Note-se aí o PIS e o Cofins tradicionais. Então, a 
própria Presidente Dilma reconheceu que receita bruta aqui deve se restringir 



somente ao faturamento das vendas e serviços ou de mercadorias listadas lá pela 
legislação. É isso que eu tinha-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa trazida desta... A lembrança 
desse veto presidencial pelo Petry retoma aquele primeiro ponto que eu citei aqui, 
no início da nossa sessão, da importância que os vetos têm na interpretação da 
lei, não é? Esta... João, voltando ao art. 1°, você está em qual lei aí? 10.833?  

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, 10.833, por favor, art.1°. Para, é 
isso aí. Vejam bem como mesmo no regime não cumulativo há uma distinção 
entre receita bruta, que está na nova lei, e demais receitas, não é? Com a correta 
observação do Petry de que tentar definir faturamento como tudo é uma 
impropriedade desta lei, porque o § 1° ao final, que é o que interessa: “Para efeito 
do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da venda 
de bens e serviços nas operações em conta própria...”. Faltou de conta alheia, 
não é? Ah, ou alheia. Desculpe, está aqui. Esta é definição clássica exatamente e 
que está na legislação do imposto de renda do que é receita bruta. Mas 
acrescentou o § 1°: “E todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica”. 
Quer dizer, a Lei 10.833, ela fez uma nítida distinção entre o que é receita bruta 
e demais receitas no sentido técnico, não é? Claro que qualquer outra receita, ela 
tem um valor bruto e tem um valor líquido, claro. Agora, então retornando aqui 
ao 1%, ele incide sobre a receita bruta, não é? Não dá para nós dizermos que 
essa receita bruta é toda e qualquer receita, não somente pelo conceito de receita 
bruta, que é tradicional, usando o seu adjetivo e é verdade, na legislação, como 
também estamos verificando que incide restritivamente sobre determinadas 
receitas, que são listadas nos parágrafos. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não discordando de você, mas apenas dizendo que o 
§ 1° não ajuda. Ele, infelizmente, ele não fala receita bruta, ele fala receita bruta 
da venda de bens e serviços. Se receita bruta tivesse em si um conceito, não 
haveria razão para ele dizer a receita bruta da venda de bens e serviços e, então, 
não é bem exato. Ou seja, infelizmente, o nosso legislador agora utilizou receita 
bruta e não receita bruta da venda de bens e serviços. Ou seja, o argumento 
poderia capciosamente, talvez, ser usado no sentido inverso, dizendo: tanto é 
verdade que receita bruta é mais ampla que quando ele quer falar só de bens e 
serviços, ele utilizou também essa parte.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, para encerrar, hein? 

Sr. Hiromi Higuchi: São duas coisas. Eu acho que esse de ser não cumulativo 
seria um absurdo, porque não tem sentido. Porque se está substituindo a folha 
de pagamento da empresa, então, não tem como ser não cumulativo poder 
passar esse recolhimento para outro. Tem que ser cumulativo, porque se uma 
indústria que é beneficiada vende para um comerciante e o comerciante vai 
aproveitar, não tem nenhum sentido. O segundo ponto, eu acho que a definição 
de receita de PIS/Cofins não serve. Porque se uma indústria que fabrica muitos 



produtos têm alguns produtos que são beneficiados com esse 1% e outros não 
são, então, a receita bruta, definição de PIS/Cofins, não vai servir, porque isso é 
produto industrializado e não é todo o produto. Se uma empresa industrial 
fabrica, digamos, 10,15 produtos. Uns têm benefício, outros não têm e, então, eu 
acho que o conceito de PIS/Cofins não serve. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Plenamente de acordo. Sabe que essa 
questão da não cumulatividade me deixa um pouquinho, assim, com raiva, 
assim, com má vontade, melhor dizendo, porque pode pagar esse 1% pessoa 
jurídica que está no regime não cumulativo. Quer dizer, então, essa não 
cumulatividade PIS/Cofins, como tudo na legislação de PIS/Cofins, desde que 
surgiu o velho Finsocial é uma colcha de retalho, não tem consistência 
sistemática, o que dificulta muito se discutir aspectos constitucionais. Muito 
obrigado pela presença. Ficam os colegas do Dr. Luiz Carlos(F) intimidados a 
intimá-lo a estar presente aqui na próxima sessão, senão nós vamos tirar o 
assunto da pauta e vamos falar sem a presença dele. Manteremos a Lei 12.715, 
porque afinal de contas por uma questão que o Dr. Schoueri levantou aqui no 
início, que nós até não imaginávamos que iríamos discutir, graças a Deus 
levantou, porque nós vimos tanta coisa dentro dessa exposição. Provavelmente, 
na semana que vem, começaremos com preço de transferência ou não sei, está 
em aberto. Eu até sugiro que se vocês quiserem apresentar, não precisa muito, é 
só mandar para a Eloiza: “Gostaria que fossem discutidos os artigos tais, tais, 
tais”. Ok? Obrigado, até a semana que vem. 

 

 

 

 

FIM 

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