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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Vamos dar início aos 
trabalhos. Pequeno expediente: alguma comunicação? Então, vamos à pauta. 
O primeiro assunto, da Patrícia Leati... Não está aí, a Patrícia? ICMS em 
operações interestaduais. O segundo assunto, com o Dr. Salvador Brandão, 
sobre crédito presumido. É um assunto complicado.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom dia a todos. Esse não é um hard case, 
mas é um caso que sempre dá uma preocupação, porque nós tivemos um caso 
patológico, que foi levantado há alguns anos, e sempre ficou na minha cabeça 
essa questão. Foi, eu acho, o caso de uma empresa que, numa única sala, 
abriu oito empresas sujeitas a lucro presumido, mas dispunha apenas de uma 
fábrica, e aí a Receita Federal entendeu que o somatório dos 48 milhões 
impossibilitava que ela optasse pelo lucro presumido. Mas, sinceramente, eu 
tenho pesquisado e não tenho encontrado, assim, dizendo: “Não pode uma 
empresa... Sócios, os mesmos sócios, de uma holding , com várias empresas, 
que não possa optar pelo lucro presumido”. Não, eu não tenho visto, assim, 
alguém dizendo negativamente... Ao contrário, eu tenho, por hábito, ler os 
balanços, até porque tem essas novidades e eu tenho observado que as 
grandes empresas citam, nominalmente, as controladas 100% da holding, 
dizendo que elas optaram pelo lucro presumido, enquanto a holding opta pelo 
lucro real. Bom, se o objetivo da regra, é que, anteriormente, nós temos como 
regra objetiva, que uma empresa não pode faturar mais que 48 milhões para 
optar pelo lucro presumido. Ora, se eu estou na mesma situação de ter uma 
controlada de 100% e a somatória dela ultrapassa os 48 milhões, me parece 
haver um impedimento legal.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Não, Salvador, desculpe-me. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, só deixa eu concluir. Porque havia 
mesmo uma regra expressamente vedatória do uso dessa possibilidade, em 
1995. Vedava expressamente e, quando os sócios eram os mesmos, a empresa 
não poderia optar pelo lucro presumido, porque tinha essa condição. Só 
vigorou um ano essa negatividade; depois, ela foi excluída. A minha pergunta: 
precisava essa regra de exclusão? Assim, você olhando objetivamente, não. 



Porque se você quer colocar uma regra objetiva maior, que é o limite, o caput 
fala em 48 milhões, você tem uma regrinha lá, dizendo que os mesmos sócios 
não podem ter... Já está configurado no caput que uma empresa que fatura 
mais de 48 milhões não poderá ter a condição de optar pelo lucro presumido. 
Pelo menos, assim... Eu confesso para você, viu, Schoueri, eu não tenho 
posição firmada. Eu até gostaria de optar, nesse sentido. Mas eu fico em 
dúvida, realmente, quanto a isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para encaminhar, hein? O 
Schoeuri está querendo falar, só para encaminhar. Eu acho que nós temos 
que distinguir duas situações, viu, Brandão? Uma situação é você ter três, 
quatro, quantas controladas quiserem... Uma fabrica microfone; a outra, bloco 
de papel; a outra, dá aula; atividades distintas, empresas distintas, e estão 
todas sob um controle comum. Aquele ano que somava-se às controladas não 
podia, certo? Hoje, poderia. Outra... Essa é uma situação. A outra situação é: 
eu tenho uma empresa que fabrica calçados e ela abre sete empresas para 
vender calçados. Aí, nós precisamos começar a analisar a situação fática, 
saber se não é o caso, famoso caso da Grendene, lá do Rio Grande do Sul, que 
era uma, a Grendene, e virou sete “grendeninhas”. Aliás, foi uma concepção de 
um grande tributarista, isso faz trinta anos. Então, as coisas eram mais 
liberais, naquela época. Apesar disso, ele foi rechaçado no Conselho de 
Contribuintes e no antigo Tribunal Federal de Recursos. Então, acho que a 
gente tem que separar as situações. Parece que você falou que numa mesma 
sala tem mais uma empresa...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, foi o caso da mesma, o mesmo caso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, eu estou caindo por uma 
situação falseada de realidade.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Ricardo, eu acho que é importante mencionar, no 
caso da Grendene, embora o susto maior seja que a ementa até falava, se não 
me engano, em abuso de forma, que você tinha uma simulação. Quando você 
ia ler o acórdão, você via que as tais empresas não só funcionavam na mesma 
sala como tinham os mesmos funcionários; não, os mesmos clientes. Quer 
dizer, o cliente, às vezes, era surpreendido com a nota da Grendene 1; às 
vezes, da Grendene 3. Essa é essa simulação, ou seja, eu não tinha oito 
negócios. Ricardo, eu não vou a oito blocos. Eu diria o seguinte: se eu tivesse 
a Grendene do Nordeste, a Grendene do Sudeste, todas com calçados, mas 
cada um com a sua carteira de clientes, com a sua rede de vendedores e 
funcionando na mesma sede, mas cada uma com seu foco de negócios, ou 
seja, no Sudeste, o público é diferente do Nordeste, etc. etc., eu também 
posso. Eu quero lembrar mais: eu posso, e tenho, situações em que uma 
pessoa jurídica, do ponto de vista civil, abre sociedade de propósito específico. 
E essa sociedade de propósito específico, por exemplo, é normal em 
construtoras isso. É a SPE que tem o mesmo negócio que a mãe, e que é a 
mesma pessoa, do ponto de vista civil, é perfeitamente possível que a SPE 
esteja no lucro presumido, ou um das SPEs esteja no lucro presumido, outra 
no lucro real, é completamente independente, ou seja, até porque existem 
negócios separados. A grande... A pedra de toque é saber quantos negócios 
existem, quantas unidades de negócios existem? Não do ponto de vista formal, 



mas saber se existem, se eu posso identificar negócios diversos, ainda que 
pertencentes ao mesmo, ainda que funcionando na mesma sala, ainda que 
tendo a mesma diretoria, eu não vejo nenhum problema com isso.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é exatamente isso que ocorre. A holding, 
no caso, é a empresa-mãe tributada pelo... Esse caso da SPE tem uma norma 
expressa dizendo que você... Não, agora, no caso do lucro presumido não 
existe norma expressa. Não existe norma expressa, então, você pode cair 
numa questão interpretativa. Essa empresa que eu analisei, aqui, pelos 
jornais, é uma empresa, inclusive, que está, a holding, num mesmo local, não 
tem empregado, estava ainda brigando, inclusive, tem provisão quanto a isso, 
de dizer que tem uma ação para não pagar contribuição social sobre o lucro 
porque ela não é empregadora, todos os custos vão para a empresa tributada 
pelo lucro real e as empresas são tributadas pelo lucro presumido, sem, 
praticamente, nenhum custo. Não, isso é planejamento. Tudo bem. Mas é bom 
ter planejamento? Não sei, acho que não é. Mas aí e outra coisa, é questão da 
fiscalização.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Aí, se os custos vão para uma empresa e as 
receitas para outras, nós caímos, novamente, no campo do ilícito. Por favor, o 
que eu disse, que seja bem claro, não há problema em eu ter várias empresas 
funcionando, e desculpe, não acho que isso é uma questão de, sequer, 
dificuldade de interpretação da lei, neste caso. Assim, me parece... Eu tenho, 
assim, muita convicção em afirmar. E o caso da SPE, para dizer se até mesmo 
na SPE isso é possível, quando muito forem outras pessoas jurídicas. A 
pergunta é: há oito negócios, há sete negócios? Há questões... Esse é o grande 
teste do fato, porque a pergunta é: ou é simulação ou não é. Eu rejeito 
qualquer ideia de abuso do direito ou questões como essas, em matéria 
tributária. Então, assim... Agora, muitas vezes, infelizmente, julgadores pegam 
situações que seriam claramente falta de negócio, inexistência de negócio, 
porque faltou um dos elementos do negócio, inclusive, a própria causa do 
negócio, que poderiam muito bem ser combatidas dizendo: “Aqui é simulação”. 
E, infelizmente, alguns julgadores bebendo de doutrina estrangeira, 
inaplicável ao país, começam a usar nomes esdrúxulos, como abuso do 
direito, como fraude alheia, etc. e etc., para tentar inovar algo que não 
precisaria. Então, esse é que o grande perigo. E, muitas vezes, aquilo que seria 
uma simulação, que se resolveria pelo bom e velho Direito Civil acaba 
ganhando toda uma preocupação, um monte de elucubrações desnecessárias.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador, novamente. Eu não sei se é excesso 
de preocupação minha, mas, por exemplo, quando vem essa pergunta, eu não 
tenho... Realmente, eu não tenho tanta convicção como você tem, viu, 
Schoueri? Porque, claro, a sociedade de propósito específico, como disse, ela 
tem um dispositivo legal expresso, dizendo que pode optar por esse 
determinado tipo de tributação e a mãe não estar sujeita ao mesmo regime, 
isso está expresso. Nós temos outro caso das microempresas que 
expressamente dizem que os sócios não podem participar de outra 
microempresa, salvo se o valor total da... Então, o sistema parece que conduz 
a isso. O sistema parece que conduz a uma situação em que você tem uma 
situação de uma empresa que, claro, dá um bom planejamento? 



Evidentemente que dá. Nessa ótica, você tem uma fábrica que pode 
determinar um determinado produto, independentemente do final, e vendê-lo, 
inclusive, isoladamente, tem condições de fazer duas empresas com o lucro 
presumido, desde que as condições para ela sejam favoráveis. Mas o que eu 
estranho é que na jurisprudência, nas consultas, não sei se o caso é tão 
simples... Mas não é tão simples, porque nós temos legislação que tratou 
desse assunto, e que não diz assim: “Olha, não há nenhuma restrição de 
você...”. O pessoal não quer tributar, mas as empresas dizem claramente, quer 
dizer, é aquela história da simulação. Quer dizer, aqui não há nenhuma 
simulação. Eles dizem claramente: “Nós... Tal empresa, tal controlada está 
aplicando o lucro presumido”. E se for acontecer aquela discussão nossa – 
vamos continuar com o Dr. Claudemir – da multa qualificada, certamente, 
com toda essa abertura que se dá, o Fisco está com todas as armas para, 
eventualmente, levar isso adiante. Mas me fica, realmente, assim... Não cai 
bem a ideia de que a empresa fatura 100 milhões, divide em três empresas e 
está tudo bem, sabe? Eu... Ainda mereço um pouco mais de reflexão, mas eu 
respeito aí, a posição, e acho que o assunto é tão... Como se diz: não é um 
hard case.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria, antes de passar 
para o João, eu queria ressaltar isso. Eu acho que a história da legislação 
específica do lucro presumido mostra que, quando o legislador quis considerar 
a receita do grupo, ele o fez, tal como faz o simples. Se deixou de fazer é que 
ele mudou a regra. Agora, eu preciso sempre analisar a realidade: eu tenho 
duas empresas ou não tenho, ou só tenho um? Essa é a questão. Até porque 
nós conhecemos situações em que isso é feito, por exemplo, na hora em que 
vai vender um imóvel, faz uma cisão, e aquela nova empresa opta pelo lucro 
presumido. O nome já está vendido, já está negociada, a coisa é feita na 
última hora. Muito diferente de eu ter alguns imóveis que não estão sendo 
utilizados na atividade, digamos, da indústria, que é o objeto social da pessoa 
jurídica, eu constituo uma nova pessoa jurídica para o ramo imobiliário e 
aloco os imóveis para essa nova pessoa jurídica; depois, eu vou começar a 
negociar. Aí, tem uma situação razoabilíssima: foi feito pensando no lucro 
presumido. Não tem nenhum problema.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: [13:59]: É proibida essa hipótese de...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [14:00]: Não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [14:01]: ...cisão para... A cindida não poderá, 
naquele ano, optar pelo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, se fizer devidamente, vai 
fazer no ano seguinte.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente. Evita, exatamente, só para 
fazer... Só isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco, faz o favor. Ah, Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, pela legislação, não tem nenhuma limitação de 
uma controladora ser lucro real e a controlada ser presumido. Mas eu acho 
que isso está tendo esse ... Usa o mesmo CNPJ e é permitido ao sócio 



ostensivo ter lucro real e ter várias SPEs, com lucro presumido. Mas eu acho 
que eu entendo que teria que ter uma restrição, porque eu vejo, até 
companhias de capital aberto terem controlada - duas, três controladas, lucro 
presumido. Agora... Porque isso daí dá muita sonegação, principalmente, por 
exemplo, na incorporadora, por exemplo, né? Incorporadora tem um lucro real 
e controlada, coligada, essas coisas, faz lucro presumido. Porque lucro 
presumido, em imposto de renda, calcula 8%. E uma boa parte do custo, não 
todo, uma boa parte do custo vai para aquela lucro real. Isso ocorre, também, 
nas empresas de transporte. Tem empresa de transporte com lucro real e 
outro cria o lucro presumido para que ele não tenha muito despesa. Então, eu 
acho que teria que ter restrição, mas na lei não há restrição nenhuma. Eu 
conheço até capital aberto que tem... Mas eu conheço, aqui, em São Paulo, 
empresa que tem capital aberto; tem mais de um lucro presumido... 
Controlada, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, o que foi trazido aqui, a 
latere, mas foi mencionado duas vezes, foi o problema de passar o custo, para 
que tenha lucro real. Eu sempre gosto de falar, em questão de planejamento 
tributário, o seguinte: se você come um pedaço de goiabada e gosta, faz bem; 
dois, dá enjôo; a lata inteira dá hospital. Então, não dá para pegar tudo. Se 
você optou pelo lucro presumido, aquelas despesas da atividade do lucro 
presumido são neutras fiscalmente. Agora, eu quero aproveitar tudo. Eu 
transfiro as despesas, os custos para aquela que é tributada pelo lucro real, aí 
é outro tipo de patologia. E o problema se resolve não pela questão de proibir o 
lucro presumido, mas, sim, de saber quem é o real beneficiário da despesa, 
porque a despesa só é dedutível se aquela que pretende deduzir tem uma 
utilidade com a despesa. Se a utilidade está na outra pessoa jurídica, ela não 
pode deduzir. É o problema da partilha de custos comuns, que é um problema 
grave nas empresas. Partilha real porque todo mundo se beneficie de uma 
determinada atividade. Agora, essa transferência ao é... Não, também não vou 
considerar essa hipótese. Schoeuri. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Latere do latere; ou seja, o assunto está esgotado, 
do lucro presumido? É porque o Ricardo mencionou uma coisa, e é algo que 
me incomoda. Eu queria somente discutir com os colegas algo que eu não vejo 
na lei brasileira e, vira e mexe, me perguntam: “Mas no Brasil não tem?”. Eu 
queria só colocar isso como uma coisa curiosa, que é a questão do meeting 
entre receita e despesas, quando eu tenho uma receita não tributável, ou seja, 
uma coisa que é inusitada no Brasil, é que uma empresa que tenha receitas 
não tributadas possa deduzir as despesas correspondentes àquelas receitas, o 
que acaba implicando, é claro, uma redução do lucro tributável. Esse é um 
detalhe que a nossa legislação, realmente, não faz essa separação, é um ponto 
que... A gente fala tanto sobre acompanhar outros países, e eu não tenho 
notícia de muitos outros países que tenham esse grande favor. Se há um favor 
da nossa lei, um grande favor, uma falha da legislação do imposto de renda, 
boa para a contribuinte mas, em termos sistemáticos, muito curiosa. Curioso 
seria esse, foi citado o caso da holding. A holding, normalmente, tem despesas, 
conselho de administração, etc. etc., que são dedutíveis. Eu conheço empresa 
que faz o seguinte: “Bom, vamos supor uma receita tributável na holding, já 
que eu tenho tantas despesas, sendo que a holding, em princípio, não deveria 



deduzir despesa, nem tampouco tributar receita, porque a receita dela é não 
tributável, e nós não temos esse meeting. É um comentário de lege ferenda, só 
sobre o detalhe da nossa legislação. 

Sr. Hiromi Higuchi: [ininteligível]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Hiromi está trazendo, aqui, 
dentro da ideia do meeting, o lucro da exploração, que é um questão um pouco 
diferente. É, mais ou menos..., mas é um pouco diferente. O lucro da 
exploração é um lucro segregado de uma determinada atividade, que tem um 
tratamento beneficiado por uma isenção ou um redução. O meeting seria: não 
há benefício; há tributação.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: O ponto é assim: eu tenho que alocar se eu tenho 
receitas isentas, os custos e despesas correspondentes à receita isenta são 
idedutíveis. Agora, curiosamente, pelo menos, eu nunca encontrei na nossa 
legislação esse mandamento, embora eu ache completamente justificado, se 
introduzido, me faria todo o seguido, mas que eu tenha conhecimento, hoje, 
eu posso deduzir a despesa, o custo, mesmo que diretamente relacionado a 
uma receita não tributada.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O nosso sistema, só para lembrar, 
aqui, então, também para encaminhar, aqui, o nosso sistema, ele parte do 
pressuposto que eu tenho um lucro único e, depois, eu vou excluir o lucro de 
uma determinada atividade que tem um incentivo.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Quanto à incentivo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí é que eu tenho um “meeting”, 
chamado o lucro da exploração.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: É que eu falei de receita isenta. O caso do 
dividendo seria um exemplo, assim, notório. Assim, eu recebi... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acontece que eu posso não ter 
incentivo, então, não tenho aplicação do regime de lucro da exploração, e aí eu 
vou ter o quê? Eu vou ter algumas receitas que não são tributadas, que têm 
custos, despesas a elas pertinentes e que vão ser aproveitadas para reduzir o 
lucro das outras receitas tributadas. Aí, nós não temos esse mecanismo. Aí, 
não se aplica o lucro da exploração.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, é que no lucro da exploração, o custo daquele lucro 
isento, ele não é dedutível. Isso que eu... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, ele é segregado. Se eu tenho 
uma hipótese de uma... 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Normal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, tem... Determinadas as 
situações... Determinadas as situações em que se aplica o lucro da exploração; 
outras, não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, exatamente, muitas... Esse caso que o 
Schoeuri voltou, eu sempre imagino aquela regra geral da dedutibilidade. Quer 



dizer, ela não está vinculada a uma receita tributável ou não, ela está 
relacionada a uma despesa necessária. É o caso que acontece muito, na 
praça, hoje, muitas empresas que optavam pelo lucro presumido passaram a 
optar pelo lucro real; e tem uma ação de repetição de tributos. E tem aquela 
regrinha, que os tributos recuperados, eles não são receitas. Eles não são 
receitas, porque está reduzindo um custo anterior que foi não dedutível na 
época do lucro presumido. Então, é um... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [21:47]: Lucro real.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, quando a empresa estava no lucro 
presumido, ela não tinha efeito, certo? A receita atual, a recuperação atual 
tem um efeito, é uma receita. Então, é uma receita não tributável. É, não 
tributável porque é uma recuperação de custo anterior. Isso que está no Ato 
25. E... Não, deixa eu só terminar, viu, Schoeuri? E, claro, aí a empresa paga 
os honorários de advogado dessa recuperação. Então, a recuperação de um 
custo não dedutível, numa fase anterior, é não tributável nessa fase; e os 
honorários de advogados é perguntar: “São dedutíveis?”. Quer dizer, é a 
situação que você está colocando.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Desculpe-me, não era a mesma situação, você 
deu cores novas. E, concordo, perfeitamente, em entrar nesse assunto, se o 
Presidente permitir, porque eu estou surpreso. Eu estou surpreso com essa... 
Veja o seguinte: se eu tiver uma despesa indedutível, no lucro real, que 
amanhã a recuperação da despesa, a indedutível, não é tributada, eu não 
tenho nenhum problema com isso. Agora, se eu estava no lucro presumido, 
onde não existe a categoria de despesa dedutível ou indedutível, existe o lucro 
presumido. Não é que eu não deduzi a despesa, eu tive lucro presumido. Se 
amanhã eu tenho a recuperação desta despesa, para mim, não é óbvio que eu 
não tenha tributação dessa recuperação. Eu não tomo isso, pelo menos, 
assim, com essa tranquilidade que o Salvador expôs aqui. Eu tenho, 
realmente, se o Presidente permitir, aqui, eu acho que é até um tema que, 
assim, me causou alguma estranheza. Eu gostaria de ser convencido do 
contrário, mas, assim, não é a minha primeira impressão, não.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para atrapalhar aí, essa 
tranquilidade ou a má impressão, o regulamento, ele é expresso. A 
recuperação de despesa ou de custos íntegra receita operacional, é tributado, 
salvo se o custo ou despesa recuperada não tenha sido deduzido.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Mas isso no lucro real. No lucro presumido, eu 
estou... Assim, eu não sei, eu acho que, realmente, é um debate, eu gostaria, 
depois, desse debate, porque nós temos uma... É assim, desculpe-me, temos 
uma opinião firme do Salvador e tenho, da minha parte, confessadamente, 
algo que eu estou apenas perplexo. Pode ser que eu seja convencido, mas não 
só por uma opinião firme, eu gostaria de mais argumentos, porque eu não 
consigo ver como uma evidente.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [24:21]: [ininteligível]  



Sr. Hiromi Higuchi: A lei... Se foi... Se era tributado no lucro presumido, no 
lucro real, aquela despesa a não dedutível, que aí não é dedutível. Fala 
expressamente na lei, está dito.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Eu acho peço que seja citada a lei, porque eu 
estou insistindo que eu não conheço isso. Eu não conheço, eu estou... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se tiver na Norma 430, está no 
regulamento.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [25:18]: Ah, vou pegar o livro do Hiromi, ali. É 
mais fácil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas você está procurando o 
que, afinal, hein? Está no art. 40, João. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Não, mas no real.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Brandão estava pedindo, João, 
o ato declaratório...  

Sr. Hiromi Higuchi: Aqui, art. 56.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estava pedindo o Ato Declaratório 
25. 

Sr. Hiromi Higuchi: É 56. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Ah, sim. Então, agora, sim, embora mantendo a 
minha perplexidade, mas aprendendo, é citado o art. 53 da Lei 9.430 que, 
para efeitos de ata, eu leio: “Os valores recuperados, correspondentes a custos 
e despesas, inclusive, com perdas no recebimento de créditos, deverão ser 
adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para a determinação do imposto 
de renda, salvo se o contribuinte comprovar não os ter deduzido em período 
anterior, no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no 
lucro real – que era o que eu entendia – ou que se refiram a período no qual 
tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou 
arbitrado”. Então dada a lei, obviamente, eu cito e aprendo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esta é uma norma que estende 
para o lucro presumido, que está no regulamento. Essa deve estar no 
regulamento, também, mas estende ao que está no regulamento com relação 
ao lucro real.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso, mas a pergunta que você faz é a 
seguinte: os honorários de advogado, o que se tem em cima da recuperação de 
impostos dessa receita que não é tributável... Foi sua pergunta anterior, viu, 
Schoueri? Mas é para... Ela continua dedutível, porque é despesa “normal”, da 
atividade, embora ligada a uma... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Perfeito. Isso foi incorrido já na 
fase de lucro real. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar sobre assunto 
ou não? 

Sr. João Francisco Bianco: Posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, aproveitando o tema, nós discutimos, aqui, 
há alguns meses, uma sessão em que contamos até com a presença do 
professor Diogo Leite Campos, aqui, participando da mesa, e ele trouxe um 
caso interessante de regime de tributação de receitas em que não há custo. 
Não sei se vocês se lembram disso. Mas no mercado, principalmente na área 
de construção civil, é muito comum a empresa ceder créditos futuros, que 
ainda não estão auferidos. Quer dizer, uma coisa é eu vender uma mercadoria 
e ter um crédito. Aí, eu cedo esse crédito. Isso é uma situação. A outra 
situação é não ter vendido a mercadoria, eu não tenho crédito, mas tem 
alguém que acha que eu vou vender uma mercadoria, e que eu vou entregar a 
mercadoria, e que eu vou ter direito ao crédito, no futuro. Esse sujeito está tão 
confiante que eu vou cumprir essa obrigação, que ele já me compra esse 
direito futuro de crédito. E aí, nós discutimos longamente, aqui. Eu não sei se 
vocês se lembram dessa discussão. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [30:54]: Eu me lembro.  

Sr. João Francisco Bianco: Discutimos longamente, aqui, o regime de 
tributação dessa compra desses créditos futuros, como é que seria tributada 
essa receita, se seria tributada imediatamente, não tendo custo, ou se ela teria 
que ser apropriada, à medida que eu fosse tendo os custos. Esse é um 
assunto que me deixou sem dormir algumas noites, na época, e eu, de vez em 
quando, quando eu me lembro dele, eu continuo sem dormir. Eu gostaria de 
saber de se vocês se o assunto evoluiu, se vocês meditaram sobre esse 
assunto, porque eu continuo com muitas dúvidas sobre esse assunto.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: João, acho que um ponto importante para isso, 
já meditei um pouco, também, acho que não perdi a noite por causa disso, 
não, João, então, devo ter meditado menos que você. Não, ao contrário, durmo 
muito. Bom, a pergunta que eu tenho, aqui, João, é assim: o contrato é tal que 
eu vendo para você o crédito e, agora, o problema é teu. Aliás, se eu, 
simplesmente, não construí nada, problema é teu, que acreditou em mim, 
porque eu não tenho mais nenhuma obrigação? Ou o contrato é tal que eu 
vendo, mas eu continuo obrigado àquela construção e, na hipótese de eu não 
construir, de eu não cumprir a minha parte, porque, afinal de contas, se eu 
vendi algo que eu vou construir, pode ser que... Se eu não construir, você vai 
recuperar aquele valor, porque, afinal de contas, havia uma obrigação minha a 
ser cumprida. Ou seja, em que momento aquela receita foi auferida? No 
momento da venda, se naquele momento já haveria uma condição? Mas eu 
quero crer, e o normal, se eu fosse celebrar um contrato como esse, que eu 
imporia ao vendedor a obrigação de, no mínimo, construir. E, nesse sentido, o 
que eu tiro, no primeiro momento, é um era adiantamento, porque a receita só 
vai ser auferida quando esse vendedor cumprir a parte dele, que é construir.  



Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu tenho visto vários tipos de contrato, 
inclusive, aqueles que a cessão é definitiva, e que a receita é auferida, e o 
cedente, se ele não cumprir a obrigação de construir, o cessionário não tem 
nenhum direito contra ele.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para registrar que, pelo Código 
Civil, isso é possível. A cessão pode ser feita com o cessionário assumindo os 
riscos do crédito.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Ricardo, só para fins de esclarecer o fato, eu não 
questionei a possibilidade de cessão... O risco de crédito, porque o risco de 
crédito eu concordo, acontece isso na franquia. Em caso de franquia, acontece 
isso. A hipótese que eu fiz, que eu acho muito difícil, que eu vejo em contrato, 
é que eu posso - volto - sequer construir. Eu, simplesmente, te entreguei. 
Agora eu vou construir porque eu sou bonzinho. Porque, na medida em que eu 
já te entreguei aquilo, o problema é teu. Se amanhã algum comprador... 
Enfim, o comprador que brigue com você. Eu não consigo imaginar um 
contrato, João, desculpe, com todo o respeito, um contrato pelo qual você 
acredita tanto no meu bom nome que eu vou construir algo sem ter nenhuma 
obrigação, porque, afinal de contas, eu cedi para você, o problema é teu. Eu 
estou pondo... É que o normal seria que eu continuasse obrigado a entregar a 
coisa. É claro, o risco de crédito, se depois, amanhã, o comprador vai pagar ou 
não, sem dúvida, isso é factoring, um contrato de factoring, não tem 
nenhum... É claro que existe factoring e, no fundo, é muito parecido com essa 
situação, o factoring é entrega futura. Agora, a hipótese que eu estou achando 
muito estranha é que eu possa dizer que no momento em que eu cedi aquela 
carteira eu já tenho a receita no meu bolso, independentemente de algum 
fazer meu futuro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só dizer o seguinte. 
Você matou a colocação do João. Eu estou aceitando a afirmação dele que 
existe contrato nesse sentido e complementei dizendo que esse contrato é 
possível pelo Código Civil. Não é só o risco de crédito, é o risco da existência 
do crédito. Isso é possível pelo Código Civil. Então, a pergunta é... Há uma 
situação como essa, senão não temos uma pergunta. Então, há uma situação 
como essa. Dá para fazer como a colocação que ele fez aqui, é uma situação de 
adiantamento ou não?  

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, existem situações como essa mesmo. 
São grandes empresas que lançam grandes empreendimentos, grandes 
shopping centers, colocam no mercado a futura construção, já vendem cotas 
do futuro empreendimento. E muitos compradores já compram as cotas desse 
empreendimento e a construtora se obriga a construir perante os investidores 
que compraram aquele investimento. Agora, esses compradores que 
compraram, esses investidores, eles pagam em parcelas, eles têm pagamentos 
parcelados, são direitos futuros contra uma futura construção. Agora, esses 
direitos futuros é que a construtora já sede para um terceiro. A obrigação de 
construir é entre a construtora e o investidor; agora, essa obrigação que vai 
gerar os direitos de crédito futuro é que são cedidos.  



ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:36:38]: Mas são cedidos de uma maneira 
definitiva?  

Sr. João Francisco Bianco: Definitiva.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não sujeita a condição nenhuma?  

Sr. João Francisco Bianco: Não sujeita a condição. Aliás, esse foi muito 
interessante, porque quando o Diogo Leite Campos começou a contar esse 
caso, para mim foi grande surpresa também. E ele disse: “Olha, tem gente que 
compra, e o direito tem que se adequar à realidade, e a realidade é essa”.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Ainda assim, a empresa cedeu, ela tem o passivo 
de construir. Ela recebeu verba de caixa, mas ela fica com um passivo para 
construir. Conforme ela for construindo, ela vai apropriando aquele passivo 
como receita. O definitivo, por mais definitivo que o seja, ela tem uma 
obrigação de construir.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas o fato é que se ela não construir, ela não é 
obrigada a devolver aquele dinheiro objeto da cessão do futuro crédito. Esse 
que é o ponto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou dizer para você que sou a 
visão contábil. Aliás, o latere do latere do latere do latere. Até que ponto 
metting (o grupo da exploração) está envolvido com o princípio ou com o 
preceito contábil do emparelhamento de receitas e despesas? Os contadores 
vão dizer, independentemente disso que você acabou de mencionar aí, que 
você mencionou bem, porque é uma receita definitiva, incondicionada, a 
aquisição da disponibilidade jurídica e econômica já ocorreu, mas os 
contadores vão dizer que tem que emparelhar. Esse emparelhamento contábil 
vale para efeitos fiscais. O Hiromi está querendo falar, não é?  

Sr. Hiromi Higuchi: Na parte de mercadoria ou produto, comércio e 
indústria, eu acho que o Conselho de Contribuintes já quase pacificou nesse 
sentido. Tem vários acordos dizendo que se a mercadoria ou produto existe, 
então como o Código Comercial diz que é a tradição que... O fato gerador é a 
tradição, então, quando existe, diz que ele é depositado fiel, depositada a 
mercadoria. Então, no momento do contrato já... Mesmo que a entrega seja no 
futuro. Agora, se a mercadoria não existe ou o produto não foi fabricado, o 
Conselho de Contribuintes tem vários acordos dizendo que só quando o 
produto estiver pronto que ocorre o fato gerador. Agora, no caso de construção 
de prédio e incorporação, eu acho que está... Depois da lei que alterou a lei de 
SA, eu acho que está... Bom, tem muitas empresas de capital aberto que estão 
fazendo duas contabilidades completamente separadas, para efeitos fiscais e 
para efeito societário. Agora, a CVM nesse... Como é que a própria receita fez 
uma coisa que é como se fosse construção de longo prazo? Aquilo lá não tem 
base legal para tributação, para efeito tributário. Agora parece que estavam 
querendo voltar, porque tinha alguns especialistas que entendiam que só 
quando entregar a chave que deve contabilizar como receita. Agora, para 
efeitos tributários, eu acho que isso daí não vale. Tem que seguir como a 
partir de 1º de janeiro de 2011, todos estão, compulsoriamente, pelo regime de 
RTT, então tem que seguir a legislação que existia em 2007. Por exemplo, se 



vendeu na planta, ele tem que fazer o custo usado, essas coisas, e ir 
apropriando, porque a CVM baixou uma coisa que é completamente diferente. 
Então, a empresa que... Por exemplo, eu conheço várias empresas de capital 
aberto que estão fazendo duas contabilidades. Por quê? Porque vai ser 
arbitrado: se não fizer duas contabilidades, se é uma contabilidade societária 
que quiser ajustar, não consegue ajustar nunca, então vai ser arbitrado. Por 
isso que eu acho que na incorporação, eu acho que tem problema. Agora, 
nesse caso, se tem a cláusula que não precisa devolver se não entregar, se não 
construir, então, nesse caso, é a receita da... O saldo total é a receita da... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só lembrando que nós não 
cogitamos aqui, porque não foi especificado, do art. 10 do Decreto Lei 1.598, 
que aí o recebimento é irrelevante. A obra de execução de longo prazo, você 
tem critérios de quantificação do lucro em função do progresso físico ou do 
recebimento dos custos incorridos. Então depende de saber onde que eu 
estou. Eu estou supondo que você está tratando de uma situação que não se 
aplicaria ao art. 10.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Está bom. Ok. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA [0:42:05]: Eu queria fazer só um comentário, 
que o doutor acabou fazendo também, de que essa questão da contabilização 
foi objeto de uma discussão recente, porque, pela norma internacional, 
realmente, a receita deveria ser reconhecida só na entrega das chaves. E as 
construtoras, aqui no Brasil, se colocaram contra essa regra, queriam que 
mantivesse a mesma regra anterior. E isso está sendo... Não sei se já foi 
concluída, mas a discussão é recente, para que, no Brasil, continue valendo a 
regra anterior e não a norma internacional que manda reconhecer apenas nas 
chaves.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que seria interessante a 
gente... Não sei se o assunto está sendo esgotado, mas, se ele prosseguir, a 
gente deveria afastar um pouquinho a hipótese de construção, porque a 
construção tem um regime especial de tributação, e também do art. 10, que é 
um regime especial de tributação, que não ficaram prejudicados por RTT, por 
nada, pelas normas contábeis. Então, eu acho que... Eu estou supondo pela 
situação-- 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA [0:43:05]: Seria a questão da cessão mesmo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma cessão: “Eu vou entregar a 
coisa daqui a 90 dias”. Não sei, eu entendi assim.  

Sr. Hiromi Higuchi: Se é mercadoria ou produto, eu acho que aquele... Vários 
acordos do antigo Conselho de Contribuintes, para mim, eu acho que está 
perfeito, eu acho que... Se a mercadoria está pronta, já tem o produto ou a 
mercadoria, então insere o Código Comercial, é a tradição que vale. Então, se 
já está pronto, então ele recebeu, digamos que o produtor fica como 
depositário. Agora, se não está pronto, o Conselho de Contribuintes dizia que 
só quando ficar pronto que é receita. E eu acho que... Para mim...  



Sr. João Francisco Bianco: Mas não é bem essa situação, esse que é o fato, 
porque, nessa situação, eu não tenho dúvida. A evidência está correta.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu digo que... Eu não concordo 
com o que foi dito a respeito de mercadoria que eu já tenho. Em todo caso, 
não é o caso.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas não é o caso. O fato é o seguinte. Se eu não 
tenho a mercadoria e eu recebo o preço, isso não é preço, eu recebo o valor, 
isso não é preço, isso é adiantamento. Então, não vou tributar, isso não se 
discute. Agora, se eu recebo o adiantamento do comprador, aí, realmente, é 
uma obrigação que eu tenho, é um passivo, não é receita de venda. Agora, eu 
não entreguei a mercadoria, eu vou ter uma futura entrega de mercadoria que 
vai gerar um futuro crédito, uma futura receita. Esse futuro crédito, eu cedo, 
hoje, para um terceiro, que é um louco e que me paga um valor por essa 
cessão de um crédito que eu vou ter no futuro e adquire esse crédito em 
caráter definitivo. E se eu não entregar a mercadoria, eu não tenho que 
devolver o valor que eu recebi.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós tínhamos é que voltar ao 
começo da conversa. O que o João colocou é: eu tenho uma receita agora, 
quando eu vou ter os custos no futuro? Então eu não tenho nada. Eu ainda 
vou ter custos e despesas.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se for solicitada para isso, quando 
é o caso do art. 10.  

Sr. João Francisco Bianco: Quando é o caso do recebimento do valor do 
comprador, quando o próprio comprador faz o pagamento do valor, que tem 
natureza de adiantamento. Mas, nesse caso, não é o comprador, é um terceiro, 
e eu não tenho nada, eu não tenho... Eu tenho só o meu nome, a minha 
confiança. Esse terceiro acha que eu vou construir um shopping center, que 
eu vou construir um navio, que eu vou construir não sei o quê, e ele paga, 
hoje, em caráter definitivo, por esse crédito futuro.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria medir a consequência. A sua 
consequência seria a mais esdrúxula que eu consigo imaginar, porque eu 
teria, nesse momento, uma receita, na sua hipótese, desvinculada de custo. 
No momento dois, eu construo e eu tenho todo um custo desvinculado de 
receita. Eu acho que, já pelo descasamento aqui, já me parece inaceitável.  

Sr. João Francisco Bianco: Pelo jeito, eu estou achando que eu vou 
continuar sem dormir algumas noites pensando no assunto. Mas eu queria 
sugerir que a gente convidasse o Lacaz para tratar sobre esse assunto, porque 
o Lacaz (quando o Diogo Leite Campos esteve aqui) eu vi que ele estava 
bastante informado sobre essa questão, bastante informado sobre os contratos 
que são firmados nessa área de construção e ele participou ativamente dos 
debates aqui. Eu acho que seria o caso de a gente convidar o Lacaz.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:47:03]: Inclusive tem o livro dele 
recentemente lançado.  



Sr. João Francisco Bianco: Exatamente. Ele poderia enriquecer o debate 
aqui.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele fala com o Lacaz quando ele 
encontrar o Lacaz(F) e convida. E aí, por favor, se ele disser “Venho na quinta-
feira” pede para pôr na pauta. Agora, eu queria dizer para o João o seguinte. 
Eu tenho uma opinião a esse respeito. Com todas as distorções que pode 
haver, econômicas, se eu tenho uma receita que eu entreguei a custo zero, eu 
tenho uma disponibilidade jurídica total, não tem nenhuma possibilidade de 
perder essa receita, não tenho como não reconhecer e oferecer a tributação. 
Eu fico imaginando se eu julgasse isso no passivo e viesse um fiscal e dissesse 
“Isso é tributado, já” como é que eu ia fazer a defesa.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:47:50] Eu não concordo, não.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tudo bem, mas eu só dei a minha 
opinião aqui. [risos] O João disse que não ia dormir, eu estou querendo que 
ele...  

Vamos adiar o assunto para quando vier o Lacaz?  

Sr. Hiromi Higuchi: Porque esse crédito... Ele entregou dinheiro para futuro 
crédito, por enquanto não é receita porque se produzir, vender, então ele 
recebe, digamos, duplicata. Agora se não... Até produzir ou não é mero 
passivo. Quando não produzir receber, então aí é receita, aí ele vira receita. No 
momento que ficar definido que não produziu e que não precisa devolver.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você quer falar? Você só pegou o 
microfone para pegar? Então nós vamos passar para outro assunto. O outro 
assunto da pauta é um assunto muito interessante, especialmente para quem 
está envolvido com ICMS, que é a questão dos créditos limitados quando a 
venda é feita com prejuízo. O Marcos não está aí, mas esse assunto vai ficar 
para a próxima semana então, a não ser que ele apareça.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:49:15]: Ele não vem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele não virá. E o Schoueri tem um 
assunto... O Schoueri havia pedido a colocação de um assunto em pauta.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:49:29]: Foi uma pena que esses dois 
assuntos de ICMS que estão na pauta, as pessoas não estão presentes, e 
parece que há uma regra nossa de não discutir o assunto quando... Até por 
respeito à pessoa que pediu, mas o assunto é tão interessante que eu vou 
fazer o seguinte, eu avoco para mim a pauta deles, na próxima semana, se 
eles não vierem.  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, nós vamos discutir na 
semana que vem, por favor.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Eu queria só trazer uma discussão, para ver se 
os colegas enfrentaram isso: subvenção para investimento. Eu não vou 



questionar quando é. Vamos admitir que eu tenha uma. E nós sabemos que a 
subvenção para investimento, tradicionalmente, não era receita; 
tradicionalmente, ia para uma reserva de capital e não havia tributação, não 
havia qualquer questionamento sobre o assunto, quando nós fomos 
surpreendidos pela 11.638/2007, que exigiu que a subvenção para 
investimento fosse computada no resultado. Mas eu ainda tinha uma cláusula 
chamada Cláusula de Neutralidade Tributária, que me dava uma leitura ou 
me dava algum questionamento dizendo: “Olha, para efeitos contábeis, isso vai 
para o resultado, mas, para efeitos tributários, não vai”. Tanta foi a discussão 
sobre o assunto - e agora vem o ponto - que a Lei 11.941/2009, no seu art. 
18, resolveu tratar, tipo “vamos tirar qualquer dúvida”. E, realmente, o art. 18, 
eu insisto, o art. 18 da Lei 11.638 versa sobre esse tema, dá uma disciplina 
específica, determina que o contribuinte deve reconhecer o valor da doação ou 
subvenção em conta do resultado pelo regime de competência, depois deve 
excluir do LALUR, deve manter reserva de lucro, etc. e etc. Ou seja, eu não 
tenho dúvida de dizer: não é caso de RTT, porque eu tenho um texto legal 
dizendo exatamente como eu devo fazer. E, portanto, para imposto de renda, 
eu não tenho mais nem... Imposto de renda e contribuição social, eu não teria 
nenhum problema com isso. O problema é que, infelizmente, não são só esses 
dois tributos que existem na esfera jurídica, eu tenho PIS e COFINS. Se me 
perguntassem, sem mostrar esse art. 18, eu iria dizer: subvenção para 
investimento. Não tem natureza de receita. Não é uma atuação da empresa no 
mercado, a empresa não comparece ao mercado. Aliás, a empresa, em 
princípio, pode receber aquilo, fazer o investimento e, por um fracasso, sequer 
vai ao mercado, sequer vai ao mercado. Agora, portanto, se na minha visão 
contábil isso não é receita, nos termos explícitos da lei, eu volto a repetir, art. 
18, inciso I: “deverá reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do 
resultado”. Eu tenho um mandamento legal dizendo: “Trate como receita, 
pouco interessa o que você pensa”. Para mim, legislador, isso é receita. Agora 
vem aqui a resposta tirando a minha dúvida. Art. 21: “Para fim de obrigação 
do RTT poderão ser excluídos da base de cálculo da contribuição para PIS e 
PASEP quando registrados o valor das subvenções e doações feitas pelo Poder 
Público de que trata o art. 18”. Então está bom. Então matou essa questão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, eu acho que você 
levantou o assunto e já considerou encerrado, mas esse problema vem 
aparecendo, ele não é um assunto liquidado. Exatamente de uma maneira 
como você estava colocando: deixou de ser reserva de capital, é receita para 
fins contábeis, então isso atinge ou não o PIS e COFINS. Eu acho que 
independentemente do art. 21, eu vinha sempre entendendo, como você 
ensaiou aí, em dizer que não tem... Ensaiou não, chegou a dizer, não tem a 
natureza de receita. Nós podemos estender a colocação que você fez para as 
doações recebidas de particulares, que também não estão no art. 21 e que 
pode, perfeitamente, acontecer para uma pessoa jurídica, pode acontecer. Não 
é comum, mas, teoricamente, pode acontecer. O que não acontece é doação 
feita pelo Poder Público. O Poder Público faz é subvenção. Bruno.  

Sr. Bruno [00:55:00]: Bom dia. Eu queria só fazer um comentário para 
exercício de raciocínio nosso também. Eu queria lembrar que a tributação pelo 
PIS e a COFINS, segundo a própria norma que rege o art. 3º da Lei 10.637, 



2833, diz que é tributável aquilo que for receita, independentemente da 
classificação contábil. Isso para o bem e para o mal. Então, se a natureza 
jurídica é de não receita, como a gente está concluindo aqui, o lançamento 
contábil, ainda que por determinação da norma legal, que diz “reconhecida em 
conta de resultado”, não que é receita. Não tem natureza jurídica de receita. 
Ela diz “deve ser reconhecida em conta de resultado”, então a tributação é 
independente do regime contábil, até pela Lei 10.637, 2833.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Hiromi tinha pedido antes, o 
Edson em seguida.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que não mudou muita coisa, porque naquele 
art. 18 manda classificar como receita resultado, mas manda levar no 
patrimônio líquido uma conta vinculada. Se ele distribuir ou não aplicar, ele é 
tributado. Então, eu acho que quase não mudou. É parte da receita, mas vai 
para o patrimônio, não sei se... Art. 18.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É reserva de incentivo fiscal, é isso 
mesmo. E essa reserva é bloqueada, como é a reserva de capital. Na verdade, 
para adaptar às práticas contábeis internacionais, passa pelo resultado, mas a 
natureza jurídica não alterou.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Até porque não é resultado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Passa e depois deixa ele passar.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. Tem o mesmo tratamento da 
reserva de capital. Estou de acordo. É que a colocação que ele fez e que depois 
eu estendi para a questão de doação e que o Bruno resolveu por outro 
caminho é: há determinados ingressos que não têm este regime de ir pelo art. 
195 A. São doações, por exemplo, de particulares, não estão no...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:57:23]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É que foi dito que isso tudo não 
tem a natureza de receita, não precisa ter a isenção; não é receita, está no 
campo de não incidência. Então... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:57:30]: É doutrinário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas essa foi a colocação feita aqui 
e que depois o Bruno acrescentou, com muita propriedade, que não... O fato 
de contabilizar de um jeito ou de outro é irrelevante. Claro que era muito 
confortável, na lei anterior, você não passar por receita, ir direto para reserva 
de capital, porque o procedimento contábil estava atrelado à natureza jurídica. 
Hoje, pelas novas normas contábeis, desatrelou, mas a natureza não mudou. 
Aí que entrou, exatamente, a observação feita com propriedade, que o regime 
contábil é irrelevante. Edson.  

Sr Edson: Bom dia. Na verdade, eu queria aproveitar... O Ricardo já levou 
para esse ponto, que é uma dúvida que eu tenho, porque eu vi isso na prática. 
A reserva de subvenção existe ainda no PL ou não existe mais? Eu faço passar 



pelo resultado e tenho o tratamento tributário de exclusão, ou eu posso 
continuar registrando diretamente no PL?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que, contabilmente, você 
tem que... Acho não, contabilmente, você tem que passar pelo resultado e 
depois, se quiser excluir da tributação, tem que proceder ao trânsito ou à 
classificação desse ingresso via resultado; não a lucros acumulados, mas a 
reserva de incentivos fiscais. Mas tem que passar por... Ivani.  

Sra. Ivani: Uma questão interessante é se esses valores que passam a compor 
a reserva de lucros podem, eventualmente, ser utilizados para matar prejuízo. 
A lei diz que qualquer destinação diversa será objeto de tributação. A questão 
é: se eu usar o valor para matar prejuízo, eu deveria tributar? Porque existe, 
no regulamento, algumas situações de reserva em que o próprio regulamento 
admitia você utilizar o valor para compensar prejuízo. A questão é 
interessante. Olha: “as doações e subvenções serão tributadas caso seja dada 
destinação diversa da prevista nesse artigo, inclusive nas hipóteses de”.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso, mas qual é a destinação 
diversa?  

Sra. Ivani: É diversa, é tirar da conta de reserva de lucro, a meu ver.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É por isso que eu pedi para o João 
voltar um pouquinho para cima.  

Sr. João Francisco Bianco: Dá uma olhadinha. Se eu capitalizar o valor e 
não tiver restituição aos sócios, por exemplo...  

Sra. Ivani: Mas aos sócios é inclusive. Ele fala: “as doações e subvenções 
serão tributadas caso seja dada destinação diversa da deste artigo, inclusive 
nas hipóteses de”. Eu acho que ele não está dando essa como única 
destinação, ou dá para interpretar dessa maneira?  

Sr. João Francisco Bianco: Na sua leitura, se eu fizer uma capitalização e 
não restituir o capital ao sócio, pergunto-lhe. Eu capitalizo e não restituo, 
somente capitalizo, eu realizaria?  

Sra. Ivani: Não.  

Sr. João Francisco Bianco: Vamos por partes. O art. 18, inciso III, ele tem 
um comando claro, a pessoa jurídica é obrigada a manter em reserva de lucros 
a parcela decorrente das doações. E aí o inciso IV diz: “a pessoa jurídica deve 
adicionar no LALUR, para efeito de apuração do lucro real, esse valor no 
momento em que ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III”. O 
inciso III é manter obrigatoriamente em conta de reserva de lucro. Então está 
parecendo que qualquer coisa que for feita diferente do que manter em reserva 
de lucro vai ser reserva de tributação. Aí vem o § 1º e elenca aqui umas 
hipóteses.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:01:33]: Duas.  

Sr. João Francisco Bianco: Três.  



Sr. Luis Eduardo Schoueri: João, não lhe parece que um legislador que 
considere a hipótese de capitalização e restituição e depois restituição de 
capital nos cinco anos anteriores ao da doação com posterior capitalização, 
não lhe parece que tenha ele chamado algo eloquente ali, o legislador dizendo: 
“Olha, se você capitalizar e não restituir no prazo de cinco anos, eu não disse 
expressamente, mas eu disse, por outro modo, exatamente isso”, ou seja, 
aquela diferença entre o texto e a norma. Esses textos só fazem sentido se o 
legislador tinha na sua ideia que a capitalização da reserva em si não seria 
uma destinação diversa, porque senão perde o sentido.  

Sra. Ivani: Seria capitalização com restituição.  

Sr. Edson: Mas, nesse ponto, a compensação de prejuízo libera recursos aos 
sócios, talvez não nesse mesmo resultado, mas no resultado seguinte vai 
liberar. Isso é dúvida minha também, eu nunca tinha pensado nisso, estou 
pensando agora, mas a mesma hipótese de capitalizar e restituir capital ou 
compensar prejuízo, o dinheiro vai chegar no sócio.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Eu quero crer, Edson, estou me sentindo agora, 
que compensar prejuízo não poderia. Eu só perguntei assim: a hipótese... Não 
vou compensar prejuízo, eu, simplesmente, pego a minha reserva de lucro e 
faço um aumento de capital e deixo lá por 18 anos. No ano 19 até resolvo 
extinguir a empresa. Tenho tributação no ano um, quando eu fiz... Porque a 
tredestinação(F) aconteceu no ano um; tenho no ano 18 ou em nenhum dos 
dois?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, a Dra. Ivani colocou aqui 
a hipótese de usar reserva para compensar prejuízos, compensar prejuízos 
não fiscais, prejuízos contábeis. E a colocação se prende ao seguinte: a reserva 
de capital pode ser utilizada para compensar prejuízo.  

Sra. Ivani: A reserva de lucro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sei. A distinção... Aí é que está 
a distinção que você colocou. Eu entendi que você colocou assim: se fosse 
reserva de capital no regime antigo, a subvenção que iria para a reserva de 
capital poderia ser - porque a lei diz - poderia ser usada para absorver 
prejuízos contábeis. Agora, esta reserva que nós estamos chamando aqui de 
reserva de capital, porque tem toda a cara de reserva de capital, tem esta 
restrição. A destinação desta reserva, por ser reserva de lucro dentro da Lei 
6.404 é mais estreita do que a da reserva de capital. Aí nós partimos para a 
questão da capitalização, em função do que consta dos incisos do § 3º. Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que se compensar essa reserva com pedido 
contábil, para mim, eu acho que tranquilamente perde, porque compensa 
prejuízo contábil, mas o prejuízo fiscal vai ficar. E outra, lá não é o inciso só I, 
II e III, lá fala “inclusive”. Na redação... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No § 3º. 

Sr. Hiromi Higuchi: Então, inclusive. Então, outras hipóteses também de 
desaparecer com a reserva também sofre a penalidade.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem dúvida nenhuma. O 
problema é que depois, então, apareceu no desenvolvimento da questão... 
Então, com relação a prejuízo, está todo mundo de acordo, ninguém discorda. 
O desenvolvimento do assunto foi: e se eu capitalizar e não restituir o capital 
aos sócios? Aí, por exclusão... Porque se o § 1º foi tratar de uma hipótese de 
desvio de destinação, que é a hipótese de capitalização, mas colocou como 
condição para o desvio haver a redução de capital, não tem prazo, não é, como 
já não existe no 1.598 para... Como não existia no 1.598. No caso da reserva 
de capital ser capitalizada, a simples capitalização, sem redução de capital, 
não é desvio, mantém a isenção. Aí nós chegamos em um segundo ponto: mas 
um dia essa empresa vai desaparecer e aí a redução de capital, entre aspas, 
partilha entre os sócios, aí haverá partilha do montante dessa reserva. Está 
dentro ou não está dentro do inciso I, § 1º?  

Sr. Luis Eduardo Schoueri [01:06:38]: Capital mediante redução de capital.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então está dentro do dois? Porque 
está menos cinco anos.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Só que um e dois não falam de qualquer hipótese 
de redução de capital, falam mediante redução de capital, que é um negócio 
jurídico próprio regular e lei, redução de capital não se confunde com 
extinção.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos recolocar aqui, porque a 
gente vai falando, todo mundo vai falando e a gente vai perdendo o fio da 
meada. O dois trata de restituição de capital nos cinco anos anteriores a 
capitalização. E o um trata de redução de capital de cinco anos posterior, 
aliás, não tem prazo, mas seria redução posterior. Então, a pergunta é: Essa 
redução de capital é ilimitada e vai atingir o dia em que a empresa se extinguir 
e aí haverá restituição?  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Eu quero crer, Ricardo, no prazo, o prazo do 
inciso I é ilimitado, mas o negócio é redução de capital social. Então, numa 
hipótese de extinção do negócio, eu não tenho redução de capital, não há 
hipótese da lei. Então, na hipótese, e agora aí ficaria a pergunta interessante, 
se eu capitalizo, não reduzo o capital, mas passados os 18 anos eu 
simplesmente extingo o negócio, pago os credores e restituo o capital aos 
sócios, haveria tributação no ano um em que eu capitalizei ou no ano dezoito 
em que eu restitui? Curiosamente, quando nós lemos só o dispositivo do 
inciso IV, parecia que qualquer destinação diversa, portanto, já no ano um da 
capitalização, eu teria tributação, contra essa leitura que é explícita, nós 
construímos aqui uma norma que não está no texto para dizer: Mão, a 
capitalização não há de ser tributada, já que o legislador cuidou de hipótese 
em que eventos posteriores ou anteriores à capitalização dariam tributação, e 
só faria sentido essas hipóteses se a própria capitalização não fosse tributada, 
portanto, nós falamos aqui, haveria uma eloquência no silêncio do legislador, 
e pareceu aceita a hipótese de que a mera capitalização da reserva de lucros 
por incentivo fiscal não seria tributada. Agora damos o passo seguinte, 
passados os dezoito anos em que empresa se extingue, extinguiu, acabou, 
pagou os credores, não quero mais saber desse negócio, eu vou me aposentar, 



eu sou sócio, resolvi me aposentar, pegar esse dinheiro e vou embora, não, 
não é em corporação, eu falei restituição mesmo, falei a hipótese que eu 
extingo, eu não quero mais esse negócio, esse negócio eu vou entregar o 
dinheiro aos sócios e os sócios vão pegar tudo aquilo, vão vender aquele ativo 
ou subvenção para investimento, vamos lembrar, fizemos um belo imóvel, 
operamos por dezoito anos aquele imóvel, hoje o imóvel vale muito mais, agora 
vou vender aquele imóvel, não vou vender o negócio, eu vou vender todos os 
ativos, vendi o estabelecimento, se quiser, mas a pessoa jurídica se manteve, 
transformei todos os meus ativos em caixa, pago os eventuais credores, pago o 
fisco naquilo que for devido e falo: Bom, agora está extinto, os próximos cinco 
anos o liquidante é tal, se houver algum problema busque os livros com o 
fulano de tal, que é o contador, e eu acionista quero o meu dinheiro e vou 
partir para a minha aposentadoria. Eu quero crer que eu não estou, eu quero 
crer, não, tenho convicção de que eu não estou em redução de capital, e que 
não há possibilidade de tributar esse caso.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [01:10:43]: Claro, a premissa é essa.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Então a pergunta é...  

Sr. João Francisco Bianco: O raciocínio do Schoueri está certo, eu concordo 
com ele desde que a gente concorde também com a premissa inicial de que a 
capitalização original não seria hipótese de tributação. Agora, eu confesso que 
eu tenho um pouco de dúvida sobre essa premissa inicial de que a simples 
capitalização não ocasionaria adição aqui ao lucro real. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [01:11:24]: Então você está voltando ao 
estágio anterior?  

Sr. João Francisco Bianco: Exatamente.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Então como é que se explica o dispositivo? A 
utilidade do dispositivo.  

Sr. João Francisco Bianco: Como um erro do legislador, uma incongruência, 
uma falha, um lapso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [01:11:38]: A gente não pode 
caluniador o legislador, como dizia o juiz Proudhon, nós não podemos caluniar 
o legislador. E a interpretação da lei, que deve partir do pressuposto de que 
não existe palavras inúteis na lei, aí tem todo um conjunto de dispositivos, 
talvez o terceiro seja explicativo, mas eu não posso afastar, porque o terceiro é 
indubitavelmente um desvio de finalidade, mas não posso afastar da lei o que 
está escrito no inciso I, eu não posso ler o inciso I pela metade, se eu 
capitalizei, eu já fugi, a hipótese de capitalização é desde que eu reduza o 
capital. Então, eu quero, já que voltamos a isso, eu queria uma complicação 
de como é que... Tem que dar um sentido para essa norma, não posso jogar a 
norma fora e dizer: Ah, o legislador cochilou, o legislador se enganou. Sem 
encontrar um sentido para a norma, um sentido que existe para a norma é 
esse que nós havíamos atingido antes, no caso de capitalização, só é desvio se 
houver redução de capital, até porque era assim no 1598, com relação à 
reserva de capital. João.  



Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que você tem uma boa linha de 
argumentação. Agora, eu não sei se eu fiquei um pouco contaminado pela 
minha... Passada a experiência com a minha turma lá no CARF, mas o fato é 
que essa linha de argumentação lá na minha turma não passaria de jeito 
nenhum.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João, se você me permite, tirando 
você, a sua turma era muito fraca.  

[risos] 

Sr. João Francisco Bianco: Eu sempre me vejo na situação de estar 
argumentando com aquele pessoal da minha turma. Quando eu vejo algum 
assunto, algum tema de Direito Tributário, eu fico me imaginando na 
situação, vou tentar convencer aquele pessoal, aí eu faço esse exercício, passa 
ou não passa. Esse aqui, eu acho que não passaria.  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA [01:13:58]: Qual seria a base do fundamento 
da sua turma para... 

Sr. João Francisco Bianco: Seria a literalidade do inciso IV aqui em cima, 
não do § 1º, o inciso IV lá em cima.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Eu quero fazer uma outra pergunta. Desculpe. 
Microfone. Microfone. Desculpe, já que eu estou com o microfone, eu vou 
aproveitar. Eu só queria só... João, que você me dissesse a argumentação 
contrária, me dê um caso, só um caso que você me convencerá do contrário, 
um caso em que eu possa aplicar o inciso I, se eu li o § 1º, como você leu, ou 
seja, se é verdade que a mera capitalização é tributada, eu lhe peço que me dê 
um único caso, e pode ser o mais limítrofe, em que eu tivesse como aplicar o 
inciso I, se eu já tributei no momento da capitalização. Porque o legislador 
pode... Eu preciso um mínimo de aplicabilidade para o inciso I para ter 
sentido o que você disse.  

Sr. João Francisco Bianco: Veja, as hipóteses do § 1º, elas são redundantes, 
elas estão explicitando alguma coisa que já está no inciso IV anterior.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Desculpe-me, eu quero insistir, João, o inciso I 
não é redundante, ele falou de uma outra tributação. Ele está falando o 
seguinte. Que na posterior redução, ele, inclusive, dá o momento, até o 
aspecto temporal, ele diz em que momento em que eu vou tributar. Então, 
desculpe-me, não é redundância, é uma norma de incidência, é um 
pouquinho diferente, eu preciso ter uma hipótese em que aconteça.  

Sr. João Francisco Bianco: Sim, mas olha, não precisa ficar bravo comigo, eu 
só estou fazendo um contraponto aqui do qual seria, eu estou tentando 
imaginar qual seria o argumento... 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: A Mara tem. A Mara tem um caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes da Mara... Desculpa, Mara, 
eu estava meio quieto aqui, porque eu estava procurando o Decreto Lei 1598, 
até para você falar a seguir. No 1598 que está em vigor, em relação a essa 
reserva de capital, a norma é a seguinte: A penalização da perda do benefício 



fiscal quando você tem aplicação de lucro da exploração é: Restituição de 
capital aos sócios, em caso de redução do capital, até o montante do aumento 
com a incorporação da reserva, somente o capital diante restituição. Segundo: 
Partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida, até o valor da reserva de 
capital. Quer dizer, então nós temos, só para deixar claro que nós temos no 
ordenamento uma regra que contemplou a partilha do acervo e junto com 
redução de capital, ela entendeu que restituição de capital era uma situação 
diferente do encerramento e partilha que é justamente a colocação que ele está 
fazendo a partir só do texto legal, eu estou adicionando por comparação, quer 
dizer, uma interpretação sistemática, qual seria o tratamento na hipótese de 
eu estar no 1598.  

Sra. Mara: A única coisa... É Mara. A única coisa que eu queria anotar é a 
redação do parágrafo, porque o parágrafo diz que as doações e subvenções de 
que tratam o caput deste artigo serão tributados caso seja dada destinação 
diversa da prevista neste artigo. Ponto praticamente. Então, ele está dando a 
regra geral. Inclusive, nas hipóteses de... Ou seja, ele está apenas agregando 
exemplos e não estabelecendo que são só aqueles exemplos, naquelas 
situações, ele está dando um regra geral e está colocando dentro dessas regras 
gerais ainda situações descritas, porque esse inclusive não está à toa aí, então 
é essa situação que eu acho o que João está... Eu não sei quais outras 
hipóteses, mas eu acho que a regra estaria clara se a gente colocasse, 
interpretasse o que quer dizer esse inclusive nas hipóteses de, porque aí eu 
acho que a regra é um pouco diferente, porque eu acho que ele está querendo 
dizer em qualquer caso, inclusive, nos casos de... Então é essa a 
interpretação.  

Sr. João Francisco Bianco: Não. Mas olha, Mara, agora eu vou defender o 
ponto de vista contrário. O que eu acho é o seguinte, ele deu a regra geral no 
inciso IV, agora quando ele criou as exceções do § 1º, quer dizer, quando ele 
exemplificou nos casos do § 1º, ele criou uma exceção implícita dentro do § 1º, 
que é o caso da capitalização pura, quer dizer, tem a regra geral e pelo fato 
dele ter elencado aquelas hipóteses específicas, ele criou uma isenção dentro 
da hipótese, eu acho perfeito o raciocínio. Eu só fico me imaginando, tentando 
elaborar esse raciocínio naquela minha antiga turma, o meu sentimento é que 
não passaria.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Na sua turma, daria? Porque esse é um desafio 
daqueles que colocam na parede. Como o inciso I e o inciso II trazem novas 
hipóteses, sob pena de dizer, eles são completamente inaplicáveis e 
imprestáveis, eu devo ter pelo menos, uma situação em que eu os possa 
aplicar. Então, esse é um desafio que me parece mesmo na sua antiga turma, 
porque eu não consigo, talvez falta da imaginação, falta de experiência, o que 
seja, mas eu não consigo imaginar uma única hipótese de aplicação do inciso 
I, se eu já tributei no momento da capitalização.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Parece que depois da sua leitura do 1598, 
confirmou aquilo que eu pensava. No 19º ano depois da capitalização, se 
extinta a empresa, eu acredito que haja tributação. Sim. Não. A minha 



conclusão, não quero ser o Marco Aurélio aqui, mas é exatamente isso, 
quando está dito, inclusive, está inclusive essa hipótese de extinção.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, lá são duas hipóteses distintas.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois é, mas aqui ele está citando uma, que 
essa extinção está no inclusive. A extinção da empresa. Você faz uma 
capitalização em sete anos e depois você encerra a empresa e todo mundo 
feliz. Eu acho... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria dizer o seguinte, 
mais duas coisas em defesa da nossa posição aqui. A primeira é que quando... 
Não se lê um dispositivo isoladamente. Quando o parágrafo, o inciso 4º se 
refere a uma destinação diversa, inclusive nas hipóteses do art. 3º, eu tenho 
que ler o art. 3º in totum e ele permite a capitalização sem desvio, desde que 
não haja redução de capital, até aí está de acordo? A hipótese de partilha do 
patrimônio com extinção, que não é redução de capital, extinção da pessoa 
jurídica, não está contemplada no inciso I. E eu fico me indagando, 
independentemente do inciso IV e do § 1º, se essa hipótese deveria ser 
considerada desvio, porque uma situação é, e vamos imaginar a hipótese de 
que a sobreviveu, realizou investimentos, o investimento gerou resultados, os 
benefícios sociais que estão previstos necessariamente para concessão de uma 
subvenção, num determinado momento ela se extingue por uma razão 
provavelmente injusta, porque não se extingue a pessoa jurídica sem 
motivação nenhuma. Acabou o negócio. Não houve frustração do objetivo para 
a concessão da subvenção, ele frutificou durante a vida da empresa inteira, 
pode ter sido de 18 anos ou 50 anos, nós estamos discutindo... 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Eu vou dar um exemplo razoável. Eu dou uma 
subvenção para investimento para uma empresa concessionária de rodovias 
que enquanto tal vai existir pelo prazo da concessão, 20 anos. A empresa 
recebe a subvenção para investimento, constrói a rodovia, explora pelos 20 
anos, que é o prazo de vida previsto para a própria empresa. Passados os 20 
anos, a rodovia passa para o domínio público, e a empresa porque foi extinto o 
seu objeto, porque ela não tem mais a concessão, distribui.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Excelente. Eu pensei que a gente 
estava discutindo uma hipótese teórica, mas não. Uma hipótese real neste 
ramo onde há as chamadas privatizações, isso vai acontecer ao fim de todas 
as concessões, caso, e como é muito comum, a concessão tenha sido alocada a 
uma pessoa jurídica de propósito específico de explorar aquela concessão. 
Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não. Essa daí é uma falha da lei, mais isso só é aplicável 
na extinção da empresa, na redução dificilmente vai aplicar, porque a Receita 
Federal tem uma regra que já vem há mais de 30 anos de que na redução do 
capital considera-se reduzido o mais recente aumento, então depois de dez 
anos assim, tem tantos aumentos que dificilmente vai atingir a redução 
daquela subvenção, então é aplicável somente na extinção, na redução de 
capital dificilmente será aplicado.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, desculpa, não estou 
querendo discordar de você, mas quero lembrar que essa hipótese que você 
mencionou de sempre se considera último, era naquela hipótese de isenção de 
capitalização, que não está nem em vigor mais, e com a redução seguinte, mas 
ali a lei se referia à restituição do valor correspondente ao aumento do capital, 
essa hipótese é mais ampla, eu estou achando, por isso que era sempre levada 
em conta as mais recentes e lá tem prazo de cinco anos, aqui não tem prazo. 
Alguma pergunta? Alguma observação? Ainda temos 15 minutos, temos outro 
assunto. O Hiromi me colocou aqui na Mesa um acórdão da terceiras seção do 
CARF, terceira Câmara, primeira turma ordinária, o acórdão é o 3301-00615, 
29 de julho do ano passado. Trata de uma questão que tem decisões em todo o 
sentido da seção de crédito de ICMS, se isso é ou não é integrante da base de 
calculo da COFINS, PIS também, na área da primeira seção, isso é discutido 
se integra a receita de lucro presumido, ainda ontem eu vi uma decisão 
relativa a lucro presumido. Em que lá se discutia aquele nosso primeiro tópico 
aqui, se era recuperação ou não de despesa do passado ou se era subvenção o 
segundo tópico, o acórdão abordou todas as possibilidades. Eu só li a ementa, 
mas a ementa abordava todas as possibilidades. Então, a questão que está 
sendo colocada é se a seção de crédito é ou não receita, se for receita, integra 
a base de cálculo de PIS COFINS, com extensões do Imposto de Renda, se não 
for receita, por alguma outra coisa qualquer, não integra. Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Nesse ano 2011 já foram publicados mais de 40 acórdãos 
sobre esse assunto aí, mais de 40, tem uma Câmara que diz que não é por 
maioria de voto, diz que não incide PIS COFINS, agora maioria dos acórdãos 
publicados neste ano diz que seção de crédito de ICMS integra a base de 
cálculo de PIS COFINS, isso daí acontece com quase todas as empresas 
exportadoras, porque tem, acho que é coisa de 70 bilhões o saldo credor do 
ICMS, então isso aí acontece um monte. Mas eu acho absurdo, aí maioria 
desses acórdãos foi negado provimento pelo voto de qualidade. Agora a Dra. 
Tereza vota que não incide aquilo. Eu acho um absurdo o CARF entender que 
seção de crédito de ICMS incide PIS e COFINS, porque crédito de PIS e 
COFINS é um crédito financeiro, não é uma mercadoria, é crédito financeiro. 
Então, é idêntico a crédito de duplicata a receber. Se, digamos, uma empresa 
vende a prazo e emite duplicata, quando vendeu a prazo pagou PIS e COFINS, 
agora quando sede duplicata para empresa de factoring, porque aí não tem 
retorno, é seção definitiva. Tem outra incidência, porque aí é seção de crédito 
financeiro. É a mesma coisa resgatar uma aplicação financeira não pode ter 
PIS COFINS, quero dizer que eu acho um absurdo que ainda pelo voto de 
qualidade aí para desempatar, diz que tem incidência, eu acho que é um 
negócio que para mim... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Bruno pediu a palavra.  

Sr. Bruno: Bom, a Ivani está apontando a verdade, mudou a lei recentemente, 
acho que há um ano e pouco atrás, para declarar expressamente que não 
incide o PIS COFINS na seção de crédito, e acho que fala de ICMS 
especificamente, porque a tese se aplica para qualquer seção de crédito.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Exportação tem uma matéria constitucional. O 
que eu dizia para o Ricardo aqui a latere, eu dizia: Mas será que a imunidade 



das exportações não se estenderia, por que não seria uma receita decorrente 
de exportações? Ele me olhava aqui com uma dúvida, enquanto estávamos 
com dúvida você informa, Ivani, que para a exportação há lei, então para 
exportação, não é a única hipótese em que eu posso ter a seção de crédito.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E outra coisa, quando foi 
mencionada a lei, o Brandão aqui disse é uma norma didática, eu quero 
apimentar a discussão perguntando: Seria um norma didática ou seria uma 
norma que teria alterado o tratamento anterior, porque normalmente não 
existe norma didática, normalmente. Tem erros de legislador no sentido de 
chamar de não incide o imposto quando é isenção ou dizer que é isento 
quando é não incidência, mas são pecadilhos técnicos que não mudam a 
essência da norma. Agora, há um reconhecimento quase que universal de que 
uma nova norma produz efeitos alterando o que havia no passado, senão ela 
se torna uma norma desnecessária, a não ser que fosse meramente 
explicativa, mas aí ela teria que ser expressamente interpretativa. Segundo o 
CTN, pelo menos. Bruno.  

Sr. Bruno: Complementando. Eu ia contrapor-me ao Hiromi, que é fato que os 
acórdãos que estão sendo divulgados esse ano, têm vários mesmo dizendo que 
a receita é tributável pelo PIS e pelo COFINS, mas eu conheço diversos outros, 
mais de 20 acórdãos até de antigo conselho de contribuintes, no caso de seção 
de crédito de ICMS, entendendo que não é receita, e até, se não me engano 
aqui na minha cabeça, votos no sentido de que a norma que veio prever agora 
expressamente, era uma norma didática, era uma isenção didática, quer dizer, 
chegou a abordar isso e dizer nunca foi receita, tanto que não foi receita que 
para evitar discussão foi emitida uma lei para esclarecer esse assunto. Agora, 
na minha cabeça eu não lembrava que era vinculado à exportação, que é um 
dado que torna a discussão um pouco diferente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esta afirmação de ser didática é 
evidentemente muito pobre, porque a lei, se fosse aplicativa, devia ter dito que 
não devia ter sido limitativa à exportação. Eu só queria dizer o seguinte. Para 
contrapor aqui, agora voltando à essência, esquece a norma, o crédito não 
está sujeito a essa norma, para contrapor o que foi dito aqui, o crédito de 
ICMS é um direito que está no ativo da pessoa jurídica, a pergunta é: Ao 
realizar o crédito pela maneira usual, que é por compensação com ICMS aí 
não é receita porque você simplesmente tem um encontro de contas lá, 
patrimoniais. Agora, quando você tem uma receita contra o estado, receita 
não, um crédito contra o estado, cuja finalidade é deduzir do ICMS devido nas 
saídas e você, por uma outra norma, pode negociar esse crédito, ainda que 
determinada circunstância e condições e recebe algo em pagamento desse 
crédito, é a mesma coisa que eu ter um outro direito qualquer ou próprio 
estoque foi mencionado e vendo, eu tenho direito de propriedade sobre estoque 
e vendo, na seção de crédito eu tenho uma “compra e venda” de um crédito e 
que tem preço também. Então essa é a pergunta.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Eu tenho uma coisa. O Hiromi usou um paralelo 
interessante que é a hipótese de eu vender o crédito para uma empresa de 
factoring, eu gostei do paralelo, o Hiromi usou um argumento que dizia, eu fiz 
uma venda e tributei pelo PIS e COFINS, tenho um crédito, daí eu vendo o 



crédito e tributo de novo e o Hiromi disse: “Isso não pode acontecer”. Eu quero 
crer que pode acontecer, porque eu tive duas transações e duas receitas, e é 
uma lástima que PIS e COFINS incida sobre receita, mas eu não vejo isso 
como algo impossível, então me parece, é só porque talvez o ICMS, a gente fale 
contra estado, mas o fato de ter um ativo e realizar o ativo e levar ao mercado 
e etc. não implica não tributação diferentemente se eu tenho uma isenção 
expressa é outra história, mas como sistemática do PIS e COFINS, se é que há 
sistemática, eu não vejo problema nisso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É. Se há sistemática. Tem razão o 
que você menciona, no caso do crédito é mais grave ainda, porque não é a 
mesma receita. Quando eu vendo e tenho uma duplicata e negocio a 
duplicata, eu estou quase que negociando aquela receita e assim mesmo... 

Sr. Bruno: Bruno. Eu acho tecnicamente, eu tendo a concordar com a Mesa 
de que uma seção de crédito em geral, ela gera um direito novo, uma receita 
nova, mesmo no caso aí do factoring. Agora, no caso do ICMS, tem um ponto 
aqui que eu posso até pedir ajuda para os especialistas, a gente não tem 
dúvida de que o aproveitamento do crédito normal do ICMS, sem exceção, não 
gera receita. E o que se argumenta é que a legislação, acho que a lei 
complementar do ICMS, a Lei Kandir, prevê que a seção de crédito 
expressamente é uma forma de aproveitamento do crédito, ela fala: São formas 
do aproveitamento: dedução do valor do ICMS devido lá na saída, seção de 
crédito mediante autorização. Então, tem uma linha específica do ICMS 
baseada na Lei Kandir, eu acho, que prevê isso, que é uma forma de 
aproveitamento, tal como é a própria dedução do ICMS.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Desculpe. Só para gente continuar no debate e 
talvez explicar porque é que eu não vejo como igual ao aproveitamento do 
crédito e a seção do crédito. Eu aprendi com o Ricardo e gosto da ideia de que 
receita implica uma atuação no mercado, uma ida ao mercado, um negócio, eu 
fui ao mercado. Quando eu utilizo o crédito, eu não fui ao mercado, é como se 
eu utilizar o meu dinheiro para pagar alguma coisa, não vou ao mercado, eu 
não ofereço um bem a terceiro, receita é quando eu ofereço um bem a alguém. 
Então, a seção do crédito, como a seção do factoring, o que seja, me parece 
que tem a natureza, e agora voltando ao que você mesmo dizia há pouco, 
Bruno, natureza de receita independente da forma como contabilize, já a 
utilização do crédito não me parece ida ao mercado, só para explicar porque é 
que eu penso assim.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo Vitor.  

Sr. Paulo Victor: A dúvida que eu fiquei foi a seguinte, no caso do crédito de 
ICMS, eu tenho algo na constituição, não vou entrar na questão da ser norma 
ou técnica de não cumulatividade. O fato de eu ter dois contribuintes que 
estão na mesma situação de não cumulatividade e um porque tem 
oportunidade de aproveitar esses créditos fazendo a dedução do imposto a 
pagar e outro porque não tem essa oportunidade e, de certa forma, precisa ir 
ao mercado e, portanto, para esse último, a tributação acaba se tornando, 
dependendo das circunstâncias, bastante cumulativa, não me leva a uma 



quebra de isonomia, eu não deveria talvez interpretar essa situação conforme 
a constituição, conforme o mandamento de não cumulatividade?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Dado o avançar da hora, a minha resposta é 
direta. É não.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dado o avançado da hora, Bruno, 
nós vamos ter que encerrar. Eu vou manter o assunto na pauta então para a 
próxima semana, analisando esse prisma aí que o Paulo Vitor levantou. A 
matéria está divergente na Jurisprudência do CARF, do antigo segundo 
conselho e está submetida à terceira seção da Câmara Superior, a terceira 
turma da Câmara Superior, ainda sem precedentes, independentemente do 
que a Câmara Superior decidir, nós estamos discutindo teoricamente aqui, 
podemos acho que voltar ao assunto na semana que vem, dentro do que o 
Schoueri falou rapidamente aqui de ir ao mercado, eu quero fazer uma 
distinção, até para gente pensar durante a semana aí. Uma coisa é eu ter uma 
duplicata e receber do devedor, eu realizei a duplicata, aí eu não tenho receita, 
tenho a realização de um crédito. Agora, se eu tenho o crédito e negocio, 
pratico um novo ato, um novo negócio, posso realizar com prejuízo, com 
ganho, ou pelo valor nominal, geralmente é com um deságio, mas é um novo 
negócio. Esse é o entendimento daqueles que acham que incide, é por essa 
razão, não é um entendimento desarrazoado. Então, vamos dar por encerrado 
hoje, agradecendo a presença de todos e convidá-los para a próxima semana. 
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