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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia, vamos dar início à nossa 

Mesa de Debates. Hoje, nosso presidente, Ricardo Mariz de Oliveira, não pôde 
comparecer e pediu que eu presidisse a Sessão.  

Gostaria de comunicar, inicialmente, a presença, entre nós, do presidente do 

Instituto de Estudos Tributários do Rio Grande do Sul, o Dr. Rafael Nichele – 
nós já o conhecemos, afinal esteve tantas vezes conosco por meio de vídeo 
conferência. Então, te-lo aqui ao vivo, em carne e osso, vai ser muito 
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interessante para discutirmos juntos o Direito Tributário. Também agradeço a 
presença do Dr. Leonardo Buissa, professor da Universidade Federal de Goiás, 

doutor aqui pela Casa e juiz federal. Também agradeço a presença do Dr. Solon 
Sehn, ex-conselheiro do CARF, obrigado pela sua presença, espero vê-lo outras 

vezes aqui.  

Exposto o pequeno expediente. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor Schoueri, como você mesmo disse, 
assim, eu queria trazer sempre uma coisa de interesse geral. Embora voltado a 
uma situação específica, aconteceu um fato meio... acredito que todo mundo já 

saiba, pelo menos assim en passant, mas foi interessante que é a posição do 
Tribunal Regional Federal da 3a Região, no sentido do seguinte: todo mundo 

trabalha com a questão de compensações, com o artigo 74 da Lei n. 9.430, de 
27 de dezembro de 1996, que permite a compensação de quaisquer tributos de 
espécies diferentes. Entretanto, tive um caso que foi julgado agora e que a 

situação foi de compensação de tributo da mesma espécie – quer dizer, PIS com 
PIS e COFINS com COFINS. E, nessa situação, o Tribunal entende que não se 

aplica o artigo 74 da Lei 9.430/96, se aplica ainda o artigo 66 da Lei n. 8.383, 
de 30 de dezembro de 1991. Foi levantado isso como tese, mas pé na areia, né? 
E ele, pelo Google, você verifica no site do Planalto, esse artigo, realmente, não 

foi revogado, então, se você fizer uma compensação de tributo da mesma 
espécie, não há necessidade de fazer habilitação, só que não pode ser 

compensado... tem que obedecer ao artigo 66, tal como ele est – só com crédito 
vencendo sem compensação passada, mas não precisa de nenhum 
procedimento administrativo. Se alguém quiser dar uma olhadinha.  

Interessante que isso aqui, realmente, a gente pensa que uma legislação está 

revogada, pelo menos tacitamente; ela não está, ela está em vigor e está sendo 
aplicada. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ainda no pequeno expediente, alguma 

coisa mais?  

Talvez você saibam das discussões que estão ocorrendo, hoje, no Senado – eu 
estive ontem no Senado – existe uma comissão de juristas, chamada Comissão 
de Juristas, eu sei que o Professor Ives Gandra participava, Everaldo Maciel 

participava e outros, que trouxeram sugestões para simplificação e proteção do 
contribuinte.  

Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça iria examinar uma emenda, um 

Projeto de Emenda Constitucional e, dentre outras mudanças, trazia uma 
questão de anterioridade semestral, trazia a inexigibilidade de certidão para 
efeito de licitação e outras medidas. Essa emenda não foi votada, foi retirada, 

parece que o governo teria se movido no sentido contrário a essa emenda, mas 
saibamos que isso está em discussão.  

Talvez, no tempo, existe um Projeto de Lei do Senado Federal n. 406 que traz 

algumas medidas de simplificação... simplificação e proteção do contribuinte 
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para ser muito claro, ou seja, exemplo: receber mudanças no Código Tributário 
Nacional, por exemplo, ao exigir que, já no processo administrativo fiscal, fosse 

intimada a pessoa física dita como responsável desde o primeiro momento para 
que se defendesse, para que, depois, pudesse ser feita uma execução contra 

essa pessoa. E outros temas introduzem, também, a legalidade... legalidade no 
sentido formal para os deveres instrumentais – que, hoje em dia, seria só 
legislação, seria agora lei de deveres instrumentais – e, também, propõe uma 

anterioridade semestral para deveres instrumentais, e outras medidas tantas. 
Esse é o projeto de lei, também, da mesma Comissão que está no Senado, cujo 
relator é o Senador Ronaldo Caiado. Enfim, saibamos que essas são as 

movimentações que vêm ocorrendo.  

Ainda no pequeno expediente, uma informação: amanhã, nós vamos ter na 
Faculdade de Direito, um workshop intitulado “Erosão da Base e Transferência 
de Lucros. BEPS – Práticas Tributárias Danosas, Agressivas e Abusivas.” 
Participaremos desse painel, além de mim, o Professor Sérgio André Rocha, da 

UERJ; o Dr. Ramon Tomazela Santos, nosso associado aqui do IBDT, e 
Professor também do IBDT; e o Dr. Gustavo Lian Haddad. Para esclarecer qual 
é o contexto, alguns já vêm acompanhando isso há algum tempo e sabem que 

nós, na Faculdade de Direito, participamos de um grupo de pesquisa 
internacional – são oito universidades ou centros de pesquisa – e estamos 
juntos no time de transparência fiscal já há cinco anos. E essa pesquisa nossa, 

a cada ano, nós recebemos seis temas com seis questionários; esses 
questionários são objetos de um seminário em São Paulo, que acontece, do 

mesmo modo, esse mesmo seminário em Bogotá, em Montevidéu, na Cidade do 
Cabo e, algumas vezes, aconteceu também na Uganda. Esses seminários, que 
são idênticos, na verdade, os seminários são, no sentido formal, toma-se um 

questionário e os painelistas e os presentes respondem a esse questionário, ou 
seja, o tema é Questão por Questão se Discute. Respondidas as questões, um 

pesquisador desse grupo de pesquisa – que a gente chama de Destat – fará um 
relatório com a resposta consolidada desse questionário e a resposta brasileira 
é juntada à uruguaia, é juntada à colombiana, é juntada à sul-africana, e, com 

isso, surge o que nós chamamos de meta-articles. No momento, nós estamos já 
revisando os primeiros meta-articles e a ideia é que, agora em 2017, começa a 

sair vários artigos, meta-artigos, para que nós possamos esgotar o tema da 
transparência a partir da perspectiva de países em desenvolvimento.  

Então, aqueles que se interessam pelo tema da transparência, especificamente 

agora, como nós vamos falar da chamada prática agressiva – eu digo chamada 
agressiva porque é uma expressão que já me desagrada como expressão, eu 
digo ser um erro de tradução, fui muito claro; o aggressive em inglês não é o 

agressivo do português, o agressivo para o português é uma questão de 
agressão, de ferir alguma coisa; o aggressive, uma pessoa aggressive, em 

inglês, é uma pessoa destemida, uma pessoa ousada, uma pessoa que corre 
riscos. Então o aggressive tax planning não é um planejamento tributário 

agressivo como se vem traduzindo hoje, no dia a dia, e, de algum modo se está 
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incorporando. Mas as práticas, vou chamar de práticas ousadas, práticas 
destemidas, e o combate – argumentação às práticas destemidas – que é objeto, 

sim, de Ações do BEPs, amanhã, nós vamos discutir essas práticas. E, de 
algum modo – só esclarecendo – a ideia é dizer como, no Brasil, isso vem sendo 

implementado.  

Eu pedi à Eloiza que repassasse aos associados do IBDT o convite e o 
questionário. Ou seja, aqueles que quiserem comparecer amanhã, eu sugiro 
apenas que olhem o questionário e pensem se têm algo a colaborar. Eu insisto 

nisso, todos que estiverem presentes, não só os da Mesa, aqueles que estiverem 
presentes, que quiserem dar uma colaboração, falar de uma experiência, essa 
colaboração vai ser bem-vinda e, certamente, vai ser aproveitada nesse 

questionário.  

Bom, encerrado o pequeno expediente, vamos à Ordem do Dia. O primeiro 
tema quem nos trouxe foi o Dr. Rafael Nichele, acerca do enquadramento das 

agroindústrias para fins do recolhimento de Fundo Rural. Com a palavra, o Dr. 
Rafael. 

Sr. Rafael Nichele: Bom dia a todos. Em primeiro lugar, rapidamente, não 

posso deixar de agradecer pelo convite e dizer que a vantagem de a gente ter 
bons amigos é que a gente pode compartilhar de um tema com pessoas de 
tamanha qualidade. Eu, aqui, apenas vou fazer o papel de suscitar alguns 

debates que me parecem interessantes; sobretudo porque, na última sexta-
feira – se dependesse de nós, e não fosse o tempo do almoço, ficaríamos 
discutindo na Mesa de Debates do IBDT e do IET, um evento que fizemos e o 

resultado foi magnífico, e repetiremos – o Professor Schoueri me provocava, 
dizendo que a gente tinha que discutir alguns assuntos da receita bruta. Eu 

fiquei com aquilo na cabeça e, aí, resolvi, então, trazer um assunto que parece-
me importante – talvez, ele não tenha grande repercussão no dia a dia de 
alguém que está em São Paulo, mas, seguramente, tem uma repercussão 

significativa, e vejo o Professor aqui de Goiás, seguramente, tem uma 
significativa nos estados da Região Sul, Centro-Oeste do Brasil – que diz 
respeito justamente à questão de uma contribuição substitutiva, portanto, uma 

contribuição com fundamento no artigo 195 da Constituição e que, a partir de 
2001, ela teve uma substituição de base de cálculo, que era sobre folha de 

salários, a contribuição de INSS, como todos sabemos, o legislador houve por 
bem substituir a base de cálculo de contribuição sobre folha de salário, os 
famosos 20% e mais terceiros, enfim, por um percentual sobre a receita bruta 

desde que o contribuinte se enquadrasse naquele conceito que foi trazido pela 
Lei n. 10.256, 09 de julho de 2001.  

A questão principal aqui, ou as questões principais – depois, a gente pode 

estender, até porque esse dispositivo é objeto de repercussão geral do Supremo 
Tribunal Federal – é que esse dispositivo 22-A que substituiu, então, para as 
chamadas agroindústrias assim consideradas – e, aí, esse é o ponto do nosso 

debate, pelo menos que eu ia propor – mas que, então, haveria essa 
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substituição de base de cálculo de folha de salário para um percentual sobre a 
receita bruta. Como essa legislação é anterior à Emenda Constitucional n. 42 

de 2003, existe uma repercussão geral no STF por quê? A Constituição, de fato, 
na Emenda 42, no § 13º, autorizou a substituição de base de cálculo da 

contribuição sobre folha de salários por um percentual para substituição para 
a receita bruta.  

Veja, o que diz o § 13º. Primeiro, ele faz uma remissão ao § 12º, que é aquele 
que fala sobre a questão da não cumulatividade, das contribuições do 195, 

inciso I, "b”, da Constituição Federal, que é sobre receita ou faturamento, 
consta 195, inciso IV, que é aquela que nós conhecemos sobre importação – 
que essas serão não acumulativas a partir do momento em que o legislador 

escolheu setores da economia que assim serão. E o § 13º diz o seguinte: 
“Aplica-se o disposto no § 2o (...)”, então, já há uma discussão, aqui, se essa 

substituição de base de cálculo deveria, também, seguir a regra de não 
cumulatividade. Porque não segue, né? Exemplo: desoneração da folha, 

contribuição sobre a receita bruta.  

Os contribuintes, quando ela veio lá em 2010 – para três primeiros setores: 
calçadista, moveleiro e têxtil – os contribuintes se perguntavam: “Bom, mas, 
então, agora, eu tenho que pagar 10,25% sobre a receita bruta?”. Não, não, você 

continua pagando 9,25% e 1% sob receita bruta a título de contribuição 
previdenciária sobre folha, com uma base de cálculo sobre o faturamento. “Mas 
eu tenho crédito sobre esse 1%?” Não, esse regime é cumulativo. Então, esse é 
um primeiro ponto para discussão.  

Mas seguindo. Então, o § 13o diz que deve se aplicar o § 12o, inclusive, na 

hipótese de substituição gradual, total ou parcial da contribuição incidente na 
forma do inciso I, que é o artigo 195, inciso I, pela incidência sobre receita ou 
faturamento. Então, a questão que está no STF – que não é objeto das minhas, 

das minhas sugestões de questionamento – diz respeito à constitucionalidade 
ou não da Lei 10.256/2001, porque ela teria sido editada, enfim, antes que a 

Constituição Federal tivesse autorizado a substituição de base de cálculo entre 
contribuição sobre folha para o percentual sobre a receita bruta ou 
faturamento. Posto isso, o que fez o legislador no artigo 22-A da Lei 

10.256/2001?  

O 22 A, como os colegas podem perceber, ele diz exatamente o seguinte: “A 
contribuição devida pela agroindústria, definida para os efeitos dessa lei” – 

então, a lei define o que é a agroindústria, aí, nós temos que discutir quais são 
os limites da definição de agroindústria pela lei – “como sendo produtor rural 
pessoa jurídica, cuja atividade econômica seja a industrialização de produção 
própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidentes sobre o valor 
da receita bruta, proveniente da comercialização da produção, em substituição, 
justamente, à folha de salários”. Então, assim, a partir de 2001, qual é o 
conceito de agroindústria que, digamos assim, os contribuintes começaram a 

trabalhar do ponto de vista geral? Para ser agroindústria, você tem que ser 
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alguém que industrializa uma... tem uma indústria, então, e que industrializa 
parte de produção própria, ainda que você adquira parte de sua 

industrialização que você produz, que é produção rural, de terceiro. Então, o 
sujeito, eventualmente – vou dar um exemplo aqui – o sujeito, de 100% da sua 

industrialização, uma parte tem que ser originada de produção rural própria. 
Nesse conceito, então, nós temos, pelo menos na minha leitura, o conceito de 
agroindústria para substituição de base de cálculo. O problema é que a Receita 

Federal vem entendendo, a partir da edição da Instrução Normativa 971, que 
foi alterada justamente por conta desse dispositivo, em que o artigo 73 diz o 
seguinte: “a base de cálculo das contribuições devidas pela agroindústria, o 
valor da receita bruta, proveniente da comercialização (...)” – repete o que diz o 
caput e exclui algumas atividades, que por isso que não são consideradas 

agroindústrias e, sim, indústrias, por um critério absolutamente arbitrário. 
Então, por exemplo, quem... frigoríficos, suinocultura, avicultura, enfim, e 

cooperativas estão excluídas desse conceito. Então, muito bem, o que diz o 
Parágrafo Único? O Parágrafo Único adota um critério que, ao meu ver, não está 

na lei. Mas a discussão que, hoje, nós estamos vivendo é que a Receita Federal 
entende que esse dispositivo apenas regulamenta a legislação. Vejam o que diz 
o Parágrafo Único: “Ocorre a substituição da contribuição tratada no caput (...)”, 
então, folha de salários para receita, “ainda que a agroindústria explore também 
outra atividade autônoma no mesmo ou em estabelecimento distinto e pode, sim, 
que a contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta decorrente da 
comercialização em todas as atividades”. Bom, e aí, o que diz os artigos 180, e 
o 170, e o 171, para efeito dessa discussão, é irrelevante, por isso que eu não 

vou me ocupar aqui.  

Diante disso, nós temos algumas questões interessantes que a prática 
tributária tem nos mostrado e as autuações fiscais na Região Sul e Centro-

Oeste do Brasil têm nos colocado algumas dúvidas, dúvidas que eu gostaria de 
compartilhar com os senhores nesse debate.  

A primeira é a seguinte, vejam que fica uma dúvida aqui quanto ao conceito de 

agroindústria – e ela diz que é para efeitos da lei – que a agroindústria é aquela 
que industrializa a produção própria ou ainda adquirida em parte de terceiro. 
Primeiro ponto chave, aqui da discussão, é o seguinte – eu vou dar o exemplo 

porque o exemplo, talvez, retrate melhor a situação que me parece 
absolutamente incompreensível: muitas empresas têm vários CNPJs e nós 
sabemos que, há muito tempo, já se pacificou na jurisprudência pátria o fato 

que a contribuição previdenciária sobre folha de salários, notadamente SAT, 
por exemplo, que diz respeito à seguro de acidentes de trabalho, e a própria 

apuração da contribuição previdenciária sobre folha, se dá por 
estabelecimento. Então, para cada estabelecimento, eu apuro a contribuição 
sobre folha. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: 

esse enquadramento de contribuição substitutiva, ele se dá sobre o sistema de 
receita bruta da empresa ou por atividade econômica? Ou seja, a empresa tem 
20 estabelecimentos, dentre esses estabelecimentos, ela tem, numa proporção, 
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digamos, 70% em que ela se enquadra como agroindústria. Então, 70% da sua 
receita bruta seria enquadrada como agroindústria – ela, efetivamente, 

industrializa a produção rural própria. Mas ela tem, entre outros 
estabelecimentos da sua atividade, por exemplo, revenda de produtos, ela tem 

um CNPJ de varejo. Pelo artigo 173 da IN, o que está dito lá? Está dito que, no 
Parágrafo Único, que, se ela tiver outros estabelecimentos que exerçam outras 
atividades que não têm nada a ver com agroindústria, ainda que seja uma 
atividade autônoma, por exemplo, se ela tiver compra para revenda de uma loja 
de varejo de produtos que ela não industrializa, ela nem adquire produção 

rural de terceiro, não industrializa mesmo, esse estabelecimento entra no 
cálculo do percentual para a agroindústria? Essa é a primeira pergunta, por 
quê? Eu preciso saber se eu tomo o critério agroindústria, receita bruta pela 

empresa, como eu tomo PIS e COFINS, como é na contribuição previdenciária 
sobre a receita bruta, chamada desoneração da folha, com uma diferença: lá, 

Professor Schoueri, na Lei n. 12.546, 14 de dezembro de 2011, a partir da 
primeira MP, que é a MP 540, sempre se disse que é receita bruta da empresa, 
a única questão que tinha que se fazer era a proporção – na indústria, NCMs 

que estavam sujeitas à desoneração e NCMs que não estariam, por conta da 
proporcionalidade. Mas sempre se levou em consideração a receita bruta da 
empresa. Aqui, vejam que não fala isso, fala em que o contribuinte é uma 

agroindústria, não está claro se é o estabelecimento que tem industrialização 
própria, que é um critério para apuração de todas as contribuições 

previdenciárias, ou se é a pessoa jurídica com todos os estabelecimentos. Esse 
é o primeiro ponto. Então, o exemplo é o seguinte: imaginem que nós temos 
uma empresa que 70% do seu faturamento decorre de industrialização de 

produção própria e 30% de compra para revenda – por exemplo, compra para 
revenda de um produto que é agroindustrial, mas é agroindustrial feito por 

outro. Nós temos dois problemas: primeiro, esse CNPJ que tem 30%, essa 
empresa que tem 30% de faturamento que não se enquadra no conceito de 
agroindústria está substituído? Recolhe 20% sobre o estabelecimento? Ou a 

terceira questão que eu coloquei é: esse estabelecimento não entra nem no 
cálculo para 20% e nem no cálculo para receita bruta.  

Trocando em miúdos, nós temos três problemas: primeiro, nós temos que 
definir se a agroindústria é um critério da pessoa jurídica. Então, se o sujeito 

tem 30% de receita que decorre de compra para revenda, azar dele, pela IN e 
pelo critério de que a receita bruta da empresa – embora não esteja dito isso 

aqui – eu vou considerar que mesmo aquelas atividades autônomas que não se 
enquadram no conceito da lei, eu vou considerar pela IN, se ela for meramente 
regulamentar, eu vou considerá-la como uma agroindústria pelo critério da IN 

porque é uma unidade autônoma e eu vou considerar a pessoa jurídica como 
um todo. Então, vejam, 30% de uma compra para revenda para efeitos de 

unidade autônoma pela IN, eu vou pagar um percentual sobre faturamento a 
título de contribuição substitutiva como se agroindústria fosse. Esse é o 
primeiro cenário. Segundo cenário: não, esse CNPJ, por não se enquadrar no 

conceito de industrialização de produção própria rural, é uma compra para 
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revenda e como a apuração da contribuição previdenciária sobre folha para 
outros fins – isso aqui é uma contribuição previdenciária sobre folha apenas 

como base de cálculo substitutiva – eu vou considerar esse estabelecimento e, 
para apuração do INSS, eu vou considerá-la uma atividade como outra 

qualquer, sujeito a 20% sobre folha. Então, 70% do faturamento é 
agroindústria e paga dois, vírgula, alguma coisa sobre faturamento, e esse 
CNPJ que tem uma receita que não é de agroindústria, pelo conceito legal, eu 

vou apurar sobre folha de salário. Um terceiro critério seria: bom, se a 
contribuição... – veja, o terceiro critério parte da coerência da primeira 
definição; se eu definir que a agroindústria é um conceito que envolve a 

empresa, a pessoa jurídica e não por estabelecimento, eu vou ter que chegar à 
seguinte conclusão inexoravelmente: se eu tiver 70% de receita bruta, 

industrialização de produção rural própria, e 30% de compra para revenda, os 
30% de compra para revenda, esquece IN nesse caso, não paga nada, não paga 
nem faturamento e não paga nem 20%. Porque, se o critério é faturamento da 

pessoa jurídica desde que ela se enquadre no conceito de agroindústria, onde 
ela tem faturamento que não é decorrente da atividade agroindustrial pelo 

conceito da lei e a contribuição é substitutiva obrigatoriamente – não 
facultativa – da pessoa jurídica e não por estabelecimento, digamos assim, eu 
teria que adotar o critério de que sobre esse... essa atividade econômica, 

compra para revenda, como a contribuição é substitutiva da pessoa jurídica, 
eu não poderia tributar nem faturamento – porque não se enquadra no 
conceito de agroindústria e, aí, a IN, nesse aspecto, extrapolaria os limites da 

lei – e nem folha de salários porque a contribuição é substitutiva, obrigatória e, 
na verdade, o legislador tem que definir, não tem como ter dois pés em duas 

canoas: ou substitui tudo ou substituiu uma parte.  

Quando substitui uma parte, a Lei 12.546/11, só para fazer um paralelo para 
que todos os colegas lembrem, a Lei 12.546/11, ela, quando o sujeito, por 
exemplo, tinha todas as suas NCMs, 100% das NCMs do anexo 2, era o que ele 

tinha de faturamento – então, por exemplo, o sujeito lá tinha assim, casos que, 
depois, foram objetos de solução de consulta porque houve uma dúvida no 

início, o sujeito tem uma atividade que ele demora seis meses para faturar, é 
uma mercadoria que não está em prateleira, NCM que ele produz é uma NCM 
que demora seis meses para ficar pronto, e estava lá no anexo 2. Muito bem, 

ele teve, então, pela captação da NCM como indústria, 100% do que ele fatura 
estava no anexo 2. Mas ele tinha um faturamento no ano, que é uma estrutura 
que demora seis meses e é o faturamento que representa o faturamento dele. 

Pergunto: no mês que ele não faturou, ele pagava 20% ou não pagava nada? O 
que diz a Receita? “Não paga nada”. Por quê? Quando você faturar e você só 

tem essa atividade, 100% dessa atividade é daquela NCM, quando você faturar, 
você vai ter o percentual sobre a receita. Nos meses que você não tiver 
faturamento, não volta para a contribuição sobre folha de salários, mas isso, a 

lei disse lá, aqui, não tem nada disso escrito.  
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Então, eu já falei demais, eu quero ouvir os colegas, porque esse é um assunto 
que é objeto de um plano piloto, digamos assim, no âmbito da fiscalização – 

não é professor? Pelo menos, as coisas começam antes aqui, primeiro no 
Sudeste, depois no Centro-Oeste, e só muito depois chegam no Rio Grande do 

Sul. Então, talvez, e peço desculpas por isso, esteja trazendo um tema que os 
senhores já tenham discutido, mas como não sou um assíduo leitor das Atas 
de Mesas de Debates do IBDT, eu não me recordo de ter visto esse tema sendo 

discutido e, como o senhor me provocou em relação a conceito de receita bruta, 
resolvi pautar um assunto que tivesse alguma relação com o tema.  

Com isso, agradeço e espero que tenha ficado claro qual é o objeto da 
discussão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O objeto sim, a resposta ainda não, 
mas... 

Sr. Rafael Nichele: A resposta, também não tenho. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alguém gostaria de falar? Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, das três hipóteses trazidas pelo Dr. 
Rafael, a última eu acho que é inaplicável, de dizer que nada será devido. 

Porque, realmente, o que nós temos visto é o seguinte: você não vai querer que 
uma empresa se horizontalize, ela é vertical, ela é uma indústria, é uma 

empresa vertical, ela tem até a plantação, como tem, aqui as usinas paulistas, 
né, que têm uma parte de terras que é produção, compra cana, faz usina, tem 
até distribuidora do produto, compra produto de terceiro, quer dizer, é uma 

empresa, realmente, bem verticalizada por muitas razões.  

A questão da apuração, ela, embora a lei fala da empresa, é evidentemente que 
temos que seguir sempre o critério que se dá a cada atividade de cada unidade 

porque cada unidade é “independente” [entre aspas] como uma empresa, para 
efeito de BID, ICMS, uma série de consequências tributárias – cada 
estabelecimento é tratado como se fosse uma pessoa jurídica. Bom, qual é o 

precedente que a gente tem? Nós temos o precedente, já citado pelo colega, do 
SAT; havia a questão da atividade preponderante na empresa, a empresa como 
um todo, tal como está definido aqui. O que se levou à discussão e está firmado 

até em súmula do STJ? É considerada atividade preponderante da empresa, 
mas levando-se em conta cada CNPJ; cada CNPJ da empresa é uma unidade 

separada e que pode ter um tratamento separado, isso está configurado. Teve 
autos de infrações, teve um monte de coisa, mas parece que isso está já 
consolidado, é a Súmula 351 do STJ, que diz que cada segmento da empresa... 

– e nem poderia ser de outra forma, você tem uma empresa cujo escritório está 
aqui no centro industrial, aqui no centro empresarial, a fábrica fica em 

Piracicaba, vai pagar 3% ou mais para os funcionários que estão aqui porque é 
uma empresa só? Não, mesmo que ela esteja junto, ela tendo um departamento 
separado, CNPJ separado... então, isso está praticamente resolvido. E resolvido 

assim também, porque nós temos o mesmo conceito, ora, o que a empresa 
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poderia fazer de planejamento? Cindir todos os estabelecimentos comerciais 
que não estão enquadrados e ficar no regime de comercialização. Mas ela não 

quer fazer isso, ela não é obrigada a fazer, ela só fará se, eventualmente, de 
forma, for mais econômico de forma tributária e nem sempre é, você fazer 

cisão, ter mais contabilidade, pelo contrário, você só busca sempre fazer 
incorporações no sentido de reduzir custos, esse é o objetivo porque o custo de 
observância, o compliance é muito caro no Brasil, pelo menos na quantidade 

que se usa. Então, você pode ter estabelecimentos que tenham outras atividade 
e é claro, ele vai trabalhar, vai ter a sua apuração como tem que ser na 

atividade dele, é o tipo caro, você tem uma empresa que tem produtos, um 
produto industrializado que está sujeito... um é monofásico, o outro é 
tributado, tudo é apurado centralizadamente, mas se leva em conta cada item 

produzido. Se um local tem produto monofásico, ele vai para o /1, mas ele vai 
na condição de monofásico; o outro vai com condição cumulativa, se tiver 
ainda aquela condição de ter não cumulativo e acumulativo, também, tem que 

fazer o rateio.  

Então, a legislação resolve tudo isso. E por que não aqui? Se eu tenho um 
estabelecimento que só comercializa, ele está fora do esquema da 

agroindústria. Ele pertence a uma agroindústria, mesmo porque a própria guia 
de recolhimento desse caso é feita separadamente, cada estabelecimento 
prepara a sua guia. Ora, como é que vai ser, diferentemente da centralização, o 

Fundo Rural é feito de forma descentralizada. Ora, se tem descentralizada, ele 
tem a condição de fazer a aplicação tal qual o regime que se aplica àquele 

estabelecimento, ele pode, ele estabelecimento, ser também uma agroindústria, 
ou pode não ser, pode ser só comércio. Então, em primeiro ponto, eu acho que 
a secção por estabelecimento é o caminho mais lógico que você pode trazer 

para a discussão dessa norma. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Na ordem, Alexandre, Fernando, eu, 
João e Valdirene. 

Sr. Alexandre: Eu só quero trazer para ilustrar aqui, eu tenho um caso muito 

antigo de uma empresa agrícola que é parte de uma usina de açúcar. E a 
Fiscalização entendeu que – por ela ter um posto de gasolina para fornecer 
gasolina aos caminhões sobre a atividade de colheita de cana etc., tratores, 

óleo diesel, embora seja ínfimo perto do total da operacionalidade – deveria ser 
desconsiderado com a FPAS e, considerou como um todo, desconsiderou para 
que ela pagasse a contribuição maior, eu creio que é o dois e meio, como 

empresa comercial, desculpe, como empresa comercial, ela entendeu que era 
uma empresa comercial por ter um posto de gasolina dentro de sua atividade.  

Então, eu queria que as empresas, como o Brandão disse, hoje, não corre mais 

esse risco, se eu tenho um posto, o posto do CNPJ ali, acabou, não vou mais 
ter, não vou correr o risco, como o colega trouxe, de ter atividades dentro do 
mesmo teto que possam ser entendidas como que aumente a minha carga 

tributária. É uma questão de planejamento empresarial, simples. Eu acho que 
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não... mas esse risco existe e a Receita entende como pessoa jurídica e, aí, ela 
vai para... quer tributar pela maior incidência. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu vou esperar o Professor Schoueri falar, eu 

vou falar depois. E estou curioso para ouvir o que o Bianco vai falar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Claro que a primeira coisa que me 
veio na cabeça foi algo parecido com o Alexandre, ou seja, eu dizia: “Puxa, o 
problema só surge se a empresa estiver mal-informada, porque basta ela ter 
vários CNPJs”. Ou seja, eu diria, essa é a situação daquele mal informado; o 

bem informado teria vários CNPJs para dívidas separadas e seria, dentro de 
um planejamento, legítimas atividades separadas, CNPJ separados, negócios 
separados – não me parece que houvesse qualquer questão de abuso.  

Lendo o texto da lei, eu vejo que ele define quem é o contribuinte, ele fala do 

produtor rural pessoa jurídica – só para diferenciar, no caso de IPI, o 
contribuinte é o estabelecimento; no caso do ICMS, o contribuinte é o 

estabelecimento; aqui, o contribuinte é o produtor rural pessoa jurídica. Mais 
ainda, a base de cálculo é a receita bruta proveniente da comercialização da 
produção.  

Receita bruta não existe no estabelecimento, quem tem receita bruta é a pessoa 

jurídica. Indo além desse texto, o que me chamou atenção é que não é a receita 
bruta da pessoa jurídica, é a receita bruta da comercialização de produção, ou 

seja, aquilo que ele compra pronto e revende não entra na base de cálculo do 
Fundo Rural, porque tem que ser de produção. O elemento que reúne a receita 
bruta é que haja produção, seja produção própria ou haja produção própria 

adquirida de terceiros – mas eu tenho que ter uma produção. Então, só 
dizendo, se algo não é fruto de produção – só para ficar bem claro, receita 
financeira não entra aqui; receita financeira não entra porque não é produção, 

é receita bruta de produção, eu tenho que ter produção própria e produção 
própria e adquirida de terceiro, mas o que é adquirida de terceiros? Uma 

produção, é necessário que o elemento que reúne tudo é que haja uma 
produção e que, ou seja, uma industrialização da produção. Então, essa 
produção é industrializada e revendida.  

Portanto, quer me parecer, não sei... leia o texto da lei apenas – eu gosto de 

começar pela lei quando eu vejo matéria tributária, é um vício que eu tenho 
que se chama legalidade. E, olhando isso aqui, olhando o texto da lei, eu não 

estou enxergando a possibilidade, na hipótese de eu comprar um produto que 
não vá ter qualquer industrialização, um produto acabado, não me parece que 
entra nessa base de cálculo, inclusive, no texto da lei aqui, é somente... 

Sr. Alexandre: Então, vamos na base de cálculo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, na base de cálculo, eu leio... é o 

que me parece como correto, quando eu leio isso e quando eu vou para a 
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instrução normativa, me parece que a instrução normativa exacerbou, 
exacerbou muito em relação à lei.  

Então, pegando as perguntas que o Rafael, o Dr. Rafael nos trazia aqui: “Bom, 
mas o que dizer daquele contribuinte que tenha (...) – como que era? 

Sr. Rafael Nichele: Tenha 70% de industrialização em produção própria ou 
parte de adquirida de terceiro, que seria o conceito de receita bruta da 

agroindústria; e 30% de compra para revenda. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ele paga sobre 70%, então, não há 
dúvida, essa é a base de cálculo da contribuição substitutiva. Mas cabe cogitar, 

fazer uma proporcionalização, buscar os 30%, verificar por estabelecimento em 
que tais... quer me parecer, a menos... – veja, não sou um especialista no 
assunto, talvez, haja um outro texto legal, eu estou trabalhando apenas com o 

texto que me foi apresentado, 22-A – o legislador não fez essa opção, ele fez 
uma substituição; fez, ele tomou uma decisão, onde ele pegará, ao mesmo 

tempo, ele pegará o posto do Alexandre, que parece até um absurdo no sentido 
de que, por conta de um posto, eu tenho toda todo o meu faturamento de cana 
sujeito a essa contribuição de Fundo Rural, ou seja... 

Sr. Alexandre: Foi isso o que aconteceu. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Pego de um lado e, de outro lado, eu 
vou ter a situação daquele que terá folha de pagamento e que trais, que não 
estão ligadas à produção, mas que estão na mesma pessoa jurídica e que não 

vai pagar porque a contribuição, diz a lei, é substitutiva, você está substituindo 
aquela contribuição, se substituir significa não devo mais aquela e apenas devo 
essa.  

Não me comove, pelo menos nesse momento, o fato de que eu recolha a 

contribuição previdenciária, sobre folha, por estabelecimento, porque o 
legislador poderia ter feito a opção por estabelecimento – é válido, ele o faz por 

IPI, ele o faz para vários tributos. Aqui, ele tomou a pessoa jurídica como 
critério. Então, na minha leitura, por enquanto, e claro, depois de ouvir as 
lúcidas posições do Dr. Bianco, Valdirene e Fernando, talvez eu mude de ideia, 

por enquanto, é o que eu penso. 

Valdirene. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Bom dia, Valdirene. Eu tenho que agradecer 
porque eu ando comendo peixe, cebola, e tenho boa memória. O Rafael 

comentou: “Será que isso foi tratado na Mesa de debates?” E eu me lembrei da 
Professora Elidie Bifano, que trouxe esse tema. Eu puxei na internet, em abril 

de 2014, ela trouxe o tema aqui para a Mesa de Debates.  

Então, assim, para que a gente possa colaborar, eu puxei rapidamente, tem 
uma Solução de Consulta que foi tratado, aqui, também, apenas corroborando 
porque é um tema que a gente discute – e eu acho que você foi feliz porque você 
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trouxe especificidade da agroindústria, especificidade da base de cálculo, a 
gente tem que ter regra em que a norma era obrigatória, porque, agora, ela é 

opcional, né? Hoje, você pode dizer: “Eu quero, para esse ano calendário, a 
receita...”, nesse caso, não? 

Sr. Rafael Nichele: Não, não, não, isso só vale para a Lei 12.546/11, que é a 

contribuição substitutiva que nós tivemos a partir de 2010. Para essa 
legislação, isso não vale. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Então, ela é obrigatória? 

Sr. Rafael Nichele: É obrigatória. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Me desculpem. Então, quer dizer, nós ainda 

estamos com um problema, é um problema que ainda persiste. Então, é 
importante isso. A Dra. Elidie trouxe o tema e eu puxei rapidamente, ela trouxe 
uma Solução de Consulta 41/2013 que fala, além da questão do CNPJ da 

pessoa jurídica que o Brandão colocou, a questão da atividade preponderante. 
Então, eu peço, aqui, para ler a parte da solução que eu puxei rápido aqui. “As 
empresas sujeitas ao recolhimento da contribuição previdenciária substitutiva de 
que trata a Lei 12.546 de 2011, vinculada a essa sistemática em razão da 
atividade econômica definida na CNAE, terão a sua receita total assim 
enquadrada por força da classificação relativa à sua atividade principal, qual 
seja, a vinculada à maior receita auferida ao esperado. A definição da atividade 
principal, segundo o código de CNAE, é baseada na receita esperada quando as 
atividades estiverem sendo iniciadas, quando a receitas auferida nas demais 
hipóteses (...)”. Mais abaixo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Valdirene... 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: “Estando a empresa sujeita ao recolhimento 
obrigatório da contribuição, por força do enquadramento relativo à sua atividade 
principal, a exigência de empregados registrados em determinado período não 
implica cálculo e recolhimento da contribuição previdenciária quando não houver 
receita”.  

A gente pode analisar analogicamente, eu não sei se é exatamente a mesma 

situação, não sei se isso se aproveita para a discussão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Rafael. 

Sr. Rafael Nichele: Valdirene, eu vou te pedir só uma gentileza, pedir só a 
palavra pelo seguinte: eu fiz uma observação aqui, que a Lei 12.546/11, 

também, ela é fruto da MP 540 e que nós tivemos cada vez mais setores que se 
enquadraram-- 

Sr. Alexandre: Da desoneração. 

Sr. Rafael Nichele: Da desoneração da folha, famoso... o nome comercial, 
desoneração da folha.  
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Nós estamos falando de outra lei e que, na minha avaliação, desde o primeiro 
momento, nunca, de forma diferente, se falou em receita bruta da empresa, e 

havia uma discussão se essa receita bruta, para efeito da lei, era faturamento 
ou receita, incluindo outras receitas, definindo como receita bruta porque 

faturamento a partir de receita operacional, porque era por NCM e, no caso do 
varejo, que entrou em 2012, 2013, meados de 2013, essa solução de consulta 
veio pelo seguinte: no varejo, a Lei 12.546/11, ela foi eleita por CNAE. Então, 

como é que eu chego no CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica? O 
sujeito tem, lá, um objeto social, e ele tem outras atividades secundárias, a 
pergunta é: “Eu tenho 100% da minha receita, o meu CNAE principal é tal, mas 
eu tenho... sei lá, 30% de receita de CNAE secundários. E, aí, eu proporciono ou 
não proporciono?” Porque, na indústria, era proporcional, por exemplo: de 

100% da minha receita, 70%, as NCMs estavam no anexo 2, que era arbitrado 
do legislador; e 30% não. O que ele fazia? Pegava a receita bruta de 100%, 70% 

a 1% sobre faturamento, e os 30%, pegava essa receita e fazia 20% – eu pagava 
20% do percentual sobre a receita bruta, então, era uma proporção por NCMs.  

No caso do varejo, o que o legislador decidiu fazer? Uma opção, ele diz o 
seguinte: “O varejo vai ser pelo CNAE”, e ele elegeu os CNAEs. E aí, o sujeito – 

vou falar porque eu conheço um pouco do assunto também, porque várias 
vezes discutimos isso e, quando eu falei que achava que o assunto já tinha sido 

discutido porque, justamente, aqui, nós estamos falando da opção do 
legislador, em que ele disse primeiro: “Olha, para o varejo, eu vou estabelecer 
CNAE”. Qual CNAE? “O principal”. Mas o sujeito perguntava: “Eu tenho receita 

de CNAEs secundários” porque... não sei, mas assim, tem pessoas jurídicas 
que têm 20 CNAEs, o principal e mais uns 19 secundários, ele tem receita de 

CNAEs secundários. O que o legislador disse? Disse isso: “Não, tu vai apurar 
pelo critério do CNAE principal porque ele é preponderante, pouco importa se tu 
tem 20% de receita do CNAE secundário”.  

Por que eu estou dizendo isso? Porque essa foi uma opção do legislador e, ao 
meu ver, na agroindústria, não ficou claro no 22-A e, aí, por justamente 

entender que a Lei 12.546/11 fez opções na lei de como se opta-- 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Diferentes. 

Sr. Rafael Nichele: Diferentes do que diz o 22-A. Então, por isso que eu te pedi 
para, me desculpe... 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Não, não, eu digo assim, na analogia, eu 
penso, de trazer a debate, o tema se assemelha. 

Sr. Rafael Nichele: Mas aí, a gente tem o CTN, né, para impedir, 

eventualmente, mas eu não sou especialista no assunto de analogia, e é uma 
coisa diferença mesmo em falar em analogia em Direito Tributário para efeito 

de tributar. Mas eu te agradeço a contribuição e devolvo a palavra ao 
presidente, apenas fiz esse corte, achei que era necessário. Me desculpe. 



 15 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Não, são diferentes, com certeza, mas é um 
assunto relacionado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tem a palavra o João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu não tenho muito a acrescentar aqui, eu 

só queria, excepcionalmente, dizer que eu concordo com o Prof. Schoueri na 
avaliação que ele fez da questão da apuração pela empresa e não por 

estabelecimento. Porque é verdade que a legislação do ICMS, do IPI, do SAT 
adota o critério do contribuinte por estabelecimento, mas são coisas diferentes, 
são legislações diferentes – o SAT não, mas, em todo o caso, o ICMS, o IPI, são 

legislações diferentes. E eu lembro que, para o próprio Imposto de Renda, 
também há essa discussão na agroindústria, aquele regime de dedutibilidade 

imediata, dos bens do ativo que são comprados, pela depreciação integral no 
primeiro ano. Também existe essa discussão na legislação do Imposto de 
Renda com relação à caracterização da agroindústria.  

Mas me parece que, no caso aqui, a apuração, o contribuinte, aqui, é a 

empresa como um todo. E, aí, cria o problema da agroindústria que tenha 
atividades outras que não, exatamente, da agroindústria. E, realmente, isso 

acontece. Eu já vi casos, por exemplo, em que a empresa tem um equipamento 
industrial, tem lá a sua planta industrial, e a sua produção agrícola não é 
suficiente para manter a planta industrial em operação 100% do tempo; então, 

ela tem ociosidade na planta industrial, então, ela faz industrialização para 
terceiro. Também não é uma atividade agroindustrial, é uma atividade 
essencialmente industrial e, também, dá a confusão no desenvolvimento de 

vários tipos de atividade.  

O que eu queria lembrar, aqui, é a questão... – e eu vou puxar pela memória, 
eu não tenho comido tanto peixe quanto a Valdirene, não sei se eu estou tão 

afiado na minha memória – mas, se eu não me engano, essa é uma discussão 
antiga, é uma discussão da década de 1990, da época do Fundo Rural, em que 
o legislador foi e voltou, ele adotava um critério – a agroindústria vai pagar no 

mesmo regime da indústria. Aí, os empresários iam ao governo, faziam 
‘lobbies’, e, dois anos depois, mudava o regime: “Não, então, agora, a 
agroindústria vai pagar como atividade essencialmente agrícola”. Aí, os 
empresários, de novo, iam ao governo, dois anos depois, mudavam... houve 
proporcionalização, inclusive, houve divisão, os funcionários da indústria vão 

pagar pelo regime da receita bruta, os funcionários do... 

Orador não Identificado: Do rural. 

Sr. João Francisco Bianco: Do rural pelo regime sobre a folha. Então, a 
questão é a seguinte: se houve, então, se a gente fizer uma análise histórica da 

legislação e a gente verificar que o legislador, em determinadas situações, quis 
fazer a proporcionalização, nesse caso aqui, ele não quis fazer 

proporcionalização. Então, a base de cálculo, aqui, é, exclusivamente, a receita 
bruta e não há que se falar em proporcionalização. 
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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Excepcionalmente, eu concordo com o Bianco e com 

o Schoueri. 

Não vejo dúvida, esse esclarecimento histórico da memória de piscicultor do 
Bianco é muito importante porque o legislador quis, efetivamente – está claro 
para mim – determinar na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Ele não quis 

proporcionalizar, ele quis determinar; e quando ele usou a expressão pessoa 
jurídica, não foi por acaso, ele procurou essa terminação de modo que abriu 
mão da proporcionalização. 

Sr. Rafael Nichele: Ele não falou em pessoa jurídica em nenhum momento, na 

lei não. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Na lei. 

Orador não Identificado: Na agroindústria. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Pessoa jurídica cuja atividade econômica seja 
industrialização. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, sim, a pessoa jurídica no sentido de 

diferenciar de pessoa física. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Enfim, eu só queria dizer isso.  

Talvez, uma pequena discordância só em relação a esse preconceito em relação 
a São Paulo. São Paulo é um estado rural; está um pouco distorcida a ideia de 

que o estado do Paraná, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa 
Catarina, o estado de Mato Grosso são estados rurais. Todos são rurais, né? 

Não há uma definição disso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para dar um pequeno esclarecimento, 
continuando porque, realmente, o que... existe, no Tribunal, duas formas de 
contribuição: a pessoa física tem uma forma de tributação, que é o pagamento 

na fonte.  

Então, o que está dito, aqui, não é que a pessoa jurídica que realiza as 
alterações, é a tributação do produtor rural para dizer... não aquele produtor 

rural pessoa física, constituído em pessoa jurídica – mas não é pessoa jurídica 
como um todo, dizendo que a empresa como um todo. Não, ele está dizendo: 
“Quando você é um produtor rural pessoa jurídica, você segue essa regra, você 
vai pagar para o GFIP etc., etc. Quando você é pessoa física, você vai ser 
substituído pela indústria, vai ser descontado em 2,6% na fonte, aquelas coisas 
todas.” 
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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Como o tema foi trazido pelo Dr. 
Rafael, eu vou permitir que ele conclua, então. 

Sr. Rafael Nichele: Eu vou concluir, primeiro, agradecendo todas as 

observações e pedindo, eventualmente, algumas desculpas relativamente a 
algum preconceito de alguém que não tem uma avaliação maior sobre o estado 

de São Paulo. 

[risos] 

Mas eu só queria fazer duas observações bastante rápidas. A primeira, assim, 
eu trouxe três questionamentos, mas a minha posição está no item c. Eu não 

quis adiantar minha opinião, até porque ele é completamente irrelevante, quis 
apenas levantar o debate.  

Duas questões que eu gostaria de colocar, a primeira é que uma leitura, talvez 
possível, possível, deixar assim, é que, quando ele fala em pessoa jurídica – e 

pessoa jurídica, a receita não é para o estabelecimento, obviamente, não pode 
ser, mas ele fala: “A pessoa jurídica cuja atividade econômica que industrializa 
produção própria”, o que me leva a crer que o item c, talvez, seja a melhor opção 
de interpretação, porque a pessoa jurídica desde que ela faça aquela atividade, 

se ela tiver, na pessoa jurídica, uma atividade que não é industrialização de 
produção própria, realmente, não tem substituição de base de cálculo. E, por 
isso que eu, realmente – agora, já abrindo minha posição – eu também 

concordo que seja a melhor interpretação a letra c.  

A questão que o Alexandre colocou e que o Schoueri também mencionou de 
que isso só acontece para o contribuinte mal informado, eu queria só dizer que 

nós estamos vivendo um momento – e o Schoueri colocou, aqui, a questão do 
planejamento tributário agressivo, que foi distorcida a sua conceituação a 
partir de uma importação de conceitos que não são exatamente iguais – mas 

assim, vamos pegar do ponto de vista prático. Se nós tivermos, eventualmente, 
uma empresa que tenha 20 CNPJs e, eventualmente, ela resolva, estando todos 

eles, toda a sua receita bruta, seja de qualquer dessas atividades como eu 
mencionei, uma parte de agroindústria, uma parte de compra e revenda, em 
que ela tem toda a sua sede administrativa no mesmo local, ela vai segregar 

essas atividades estando no mesmo local, ela vai segregar essas atividades com 
CNPJs distintos, são outras empresas, só que centro administrativo, controle, 
tudo o resto é compartilhado. E, aí, nós temos um outro problema porque o 

contribuinte terá feito isso com único propósito de reduzir carga tributária 
eventualmente.  

Então, assim, a gente vai para um outro caminho, não diria, hoje, que isso é 

tão tranquilo assim quando, na verdade, todas as atividades econômicas, ainda 
que em CNPJs distintos, estejam no mesmo local e a área administrativa e toda 
a parte meio sirva para todos esses estabelecimentos. Eu acho que estamos 

vivendo momento de motivos extratributários que... E, só para finalizar, 
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professor Schoueri, realmente, é... a gente fala de industrialização de produção 
própria como critério, né? Esses produtos... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E adquiridos de terceiros. 

Sr. Rafael Nichele: Isso, e adquiridos de terceiros. Pelo regulamento do IPI, 

pela TIPI, esses produtos são não tributados pela TIPI, e não tributados, a 
gente poderia dizer que o legislador está dizendo, ou não, que quer dizer que 

não há incidência do IPI, porque, se houvesse incidência, nós teríamos alíquota 
zero. O legislador optou por dizer que isso é não tributado, não tributado a 
industrialização da maçã, da laranja – não do suco, da laranja, da maçã, 

porque há também... do ovo, de processos industriais de secagem, embalagem, 
acondicionamento, que são modalidades de industrialização do artigo 4o, eles, 

segundo o IPI, são considerados produtos não tributados. Era só isso, professor 
Schoueri, vou encerrar, então. Muito obrigado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu agradeço, Dr. Rafael, eu acho 
que, pelo menos, trouxe novas dúvidas, saímos com outras dúvidas, e é claro 

que essa questão do planejamento tributário e dos seus limites seria outro 
tema interessante para quando você vier aqui outra vez discutir isso.  

Nós temos aqui na pauta um outro assunto, agora trazido pela Dra. Maria 

Teresa Martinez Lopes, o tema é discussão acerca da tese da denúncia 
espontânea da infração em caso de descumprimento de obrigações assessórias 
no âmbito aduaneiro. Tem a palavra, a Dra. Maria Teresa. 

Sra. Maria Teresa Martinez Lopes: O tema que propicia grandes debates, 
ainda no CARF e entre doutrinadores, é justamente a aplicabilidade da 
denúncia espontânea nas infrações aduaneiras. Então, didaticamente, nós 

podemos dizer que as multas aduaneiras podem ser divididas em dois grandes 
grupos: eu tenho as sanções tributárias, definidas em alguns artigos do 
Regulamento Aduaneiro, mais especificamente os artigos 702 e 725; e o 

segundo grupo, que são justamente essas sanções administrativas, que vão dos 
artigos 706 e 711, mais ou menos, de cabeça.  

Pois bem, tem o artigo específico, que é o artigo 675, que fala: “As infrações 
estão sujeitas às seguintes penalidades:”. E sua continuidade fala: “Perdimento 
de veículo, perdimento de mercadoria, perdimento de moeda”. Esses três não 

nos interessam porque foram excepcionados pela lei, e vem: “multa e sanção 
administrativa”. É claro que é comum a gente ver a cumulatividade para o 

infrator, da multa tributária com a multa administrativa.  

Pois bem, o que nos interessa? A jurisprudência, até o advento da Lei n. 
12.350, de 20 de dezembro de 2010 (oriunda da Medida Provisória 497), era, 

poderia dizer, majoritariamente, contra a aplicação da denúncia espontânea às 
multas administrativas; basicamente, no entendimento de que não havia a 
previsão e que o STJ, quando definiu que não se aplica a denúncia espontânea 

no, por exemplo, atraso de entrega de DCTF ou de Declaração, definiu que o 
artigo 138 do Código Tributário Nacional seria para, especificamente, para 
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obrigação principal. Pois bem, veio a Lei 12.350/10 e ela alterou um artigo do 
regulamento aduaneiro que era específico. Ele falava, também, na denúncia 

espontânea e nos casos em que se aplicava. Esse artigo, é importante eu ler... 
que é o artigo 102, ele fala: “A denúncia espontânea da infração, acompanhada, 
se for o caso do pagamento de imposto, dos acréscimos, excluirá a imposição da 
correspondente penalidade”. E chama atenção para a discussão justamente o § 
2o, que ele fala: “A denúncia espontânea exclui aplicação de penalidades de 
natureza tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicadas 
na hipótese de mercadoria sujeita à pena de perdimento”.  

Pois bem, e jurisprudência atual, né? A jurisprudência atual da Câmara 
Superior tem aplicado, por voto de qualidade, e já há pelo menos três decisões, 
afastando a denúncia espontânea, aplicando a uma interpretação ainda do STJ 

e, aqui, eu abro um parêntese: quando nós nos reportamos à legislação do 
Tribunal Superior, em momento algum, ele apreciou a aplicação do instituto 
previsto no artigo 102 do Regulamento Aduaneiro, que trata de disposições 

específicas aduaneiras. Segundo, essa jurisprudência do STJ é anterior à lei, 
então, realmente, não poderia se referir a ela. Nós temos ainda, para 

complemento, para análise daqui da Mesa, a Súmula 49 do CARF que fala da 
inaplicabilidade dos efeitos da denúncia espontânea em relação às infrações 
tributárias caracterizadas pelo atraso da entrega da declaração – isso também 

é anterior.  

A conclusão é essa. Atualmente, a Câmara Superior vem – tenho, aqui, dois 
acórdãos, um deles é o 9303-003.555 e 9303-003.557 todos da 3a Turma; e o 

anterior, que foi o repetitivo para 250 processos, é o 9303-003.552, todos por 
voto de qualidade. 

Então, eu submeto esse assunto à apreciação e com uma observação que havia 
esquecido de mencionar: a exposição de motivos dessa lei traz a referência de 

que a multa se aplica para todos os casos, ele não fez nenhuma distinção. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, Teresa, eu gostaria 
de compreender a sua tese, a sua pergunta. Só para colocar a questão, o STJ 

deu uma interpretação ao artigo 138 do CTN, a sua tese é no sentido de que o 
artigo 102, § 2o, do Regulamento Aduaneiro, quando trata da denúncia 
espontânea, trata de coisa diversa do artigo 138, exigindo uma interpretação 

separada? Ou a sua tese é no sentido de que o STJ errou? Ou seja, a pergunta 
é: nós temos duas denúncias espontâneas, uma do CTN e outra do artigo 102?  

Porque, se tivermos duas, o argumento da Teresa, no sentido de que a lei nova 

nunca foi testada pelo STJ e deve ser examinada, é mais forte. Mas se for a 
mesma denúncia espontânea, nós temos que considerar sempre a decisão do 
STJ porque, afinal de contas, o STJ se pronunciou sobre denúncia espontânea.  

Então, o que eu acho que seria interessante, só para conduzir, Teresa, seria, 

lendo o artigo 102, no que se poderia sustentar que é uma outra denúncia 
espontânea diferente? Só para lembrar, o STJ tratou denúncia espontânea no 



 20 

caso de atraso da pessoa física quando da entrega a declaração de Imposto de 
Renda; bem ou mal, decidiu. Permita minha opinião, decidiu mal.  

Eu gostaria de ouvir, se alguém poderia nos sustentar, que o artigo 102 trouxe 

algo diverso do artigo 138 do CTN – algo que chamou de denúncia espontânea 
mas que deveria ter dado outro nome, porque não é a mesma coisa. Pergunto 

se isso seria possível, convido-os a ler o artigo 102, § 2o, para verificar se existe 
essa possibilidade de ser instituto diverso jamais tendo sido examinado pelo 
STJ.  

Sr. Alexandre: Queria fazer uma pergunta para a Teresa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, o Alexandre vai pedir 

esclarecimento para a Teresa e, depois, o Bruno só quer dar uma opinião, é 
isso? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Um acréscimo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Um acréscimo. Alexandre, por favor. 

Sr. Alexandre: Eu fico pensando que como que alguém consegue fazer a 

denúncia espontânea, se ali, no § 1o, já diz que no curso de despacho 
aduaneiro – ou seja, se eu estou importando alguma coisa e já iniciei o 

despacho aduaneiro, como eu posso fazer, então, a denúncia espontânea? Eu 
estou achando impraticável a denúncia espontânea, porque o STJ está 
dizendo: “Iniciado qualquer procedimento fiscal ou do próprio despacho 
aduaneiro”. Mas em que momento eu faria a denúncia espontânea? A 
mercadoria entrou clandestinamente, então? Aí, eu vou e quero regularizar.  

Eu peço... se a Teresa sabe algum caso concreto, eu não estou entendendo 

direito. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você quer falar, Teresa, ou posso 
passar para o Bruno?  

O Bruno, pelo visto, tem algo a acrescentar, então, eu vou passar para o Bruno 

primeiro. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Acrescentando... eu acho que a questão que 
está se colocando é se o CTN esgota a denúncia espontânea ou se a legislação 
ordinária pode regular de forma diferente. Ou se este é um caso de denúncia 

espontânea diferente daquela do CTN.  

Eu queria acrescentar que, no estado de São Paulo, existe uma denúncia 
espontânea para obrigações assessórias, expressa na Lei Ordinária, e ela tem 

sido aplicada normalmente. Seria, supostamente, contrária ao entendimento do 
STJ em relação à obrigação assessória. Então, eu acredito que existe a 
possibilidade de a legislação ordinária regular o tema, independentemente do 

que o CTN trata. 
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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A Lei Ordinária poderia dar um novo 
tratamento à denúncia espontânea, ótimo. Eu concordo com você. 

Agora eu pergunto: no Regulamento Aduaneiro, nesse dispositivo, cujo caput é 

cópia do artigo 138. O § 2o traz uma exceção ao caput, traz uma extensão ou 
apenas um esclarecimento?  

Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu entendo que traz um esclarecimento 

em função da legislação aduaneira ser própria e, inclusive, regular uma 
atividade que não foi prevista no Código Tributário Nacional. Até porque, como 

o Bruno já salientou, você tem possibilidade de leis falarem do mesmo tema, da 
denúncia espontânea, dentro de uma óptica especial, para, justamente, regular 
as atividades especiais. Eu acho que foi esse o caso do § 2o... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não entendi, é algo diverso? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não chega a ser diverso, mas ele se aplica... 
inclusive, ele precisa esclarecer – e, aí, esse conhecimento válido do § 2o – como 
se dá a denúncia espontânea com exceção das penalidades aplicadas na 

hipótese de mercadoria sujeita à pena de perdimento. Ou seja, mesmo que você 
tenha possibilidade de denúncia espontânea, aqui você tem uma ressalva em 
relação às mercadorias sob pena de perdimento, que não está no Código. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Solon Sehn. 

Sr. Solon Sehn: Obrigado. Inicialmente, eu quero parabenizar por esse tema 
ser colocado aqui, nessa foro de debate, o Direito Aduaneiro está muito 
abandonado, nós temos as infrações aduaneiras, elas estão abandonadas pela 

doutrina. Nós temos infrações, que estão muito antigas, infrações pesadas – 
por exemplo, a pena de perdimento por dano ao erário, que é aplicada mesmo 
não existindo dano ao erário; e, quando a gente se depara com um problema 

desse no dia a dia, nós não encontramos praticamente nenhum artigo de 
doutrina que possa trazer subsídios para questionar esse tipo de coisa.  

Aqui, o ponto, qual é? Durante muito tempo, se entendeu que não havia a 

possibilidade do contribuinte realizar a denúncia espontânea em obrigações 
assessórias – infrações decorrentes do descumprimento de obrigações 
assessórias. Aí, foi inserido esse § 2o pela Lei 12.350/10. E a exposição de 

motivos da medida provisória que foi convertida nessa lei, diz, expressamente: 
“O objetivo, aqui, com esse § 2o, é tornar as obrigações assessórias 
denunciáveis”. Esse foi o objetivo. Salvo em se tratando de infração sujeita à 
penalidade de perdimento, foi a medida provisória convertida em lei.  

E o CARF, ao apreciar essa matéria, a Câmara Superior, por voto de qualidade, 

entendeu que não é bem assim, apesar da medida provisória ter dito que esse 
era o objetivo, algumas obrigações assessórias seriam indenunciáveis e não 
admitiu a aplicação desse § 2o, por exemplo, numa obrigação acessória muito 
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importante, que diz respeito a informar a mercadoria movimentada no 
Siscomex no prazo de sete dias – a empresa informava no oitavo, no décimo dia 

antes de ser autuada e pretendia, com isso, se beneficiar da denúncia 
espontânea.  

Então, isso é a discussão, hoje, que existe lá no CARF, eu gostaria só de 

registrar isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bruno Fajersztajn. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Sobre essa colocação do Solon, aqui, a exposição de 
motivos dizia que a intenção era essa, mas a vontade do legislador acabou, pela 
minha leitura, não se concretizando claramente naquilo que seria o objetivo. E, 

teoricamente, a gente tem que respeitar... a vontade do legislador tem um efeito 
de interpretação, mas que está limitado ao texto concretizado na norma posta.  

E aí, eu acho que houve uma certa... a gente pode identificar a vontade do 

legislador no tributário ou administrativa, que está citado ali. Mas eu não 
consigo extrair do tributário ou administrativo alguma coisa que trouxesse as 
obrigações acessórias. A penalidade de natureza tributária ou administrativa, 

não dá para entender o que dizer com isso aqui, né? Porque a sanção tributária 
é administrativa tanto quanto a tributária. Então, eu creio que a vontade do 

legislador não se concretizou na norma, nesse caso concreto, diferentemente do 
Estado de São Paulo, que tem uma norma expressa para obrigações acessórias. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu tendo a concordar com o Bruno, 
Eu leio o § 2o, eu reli algumas vezes enquanto vocês discutiam... e eu não vejo, 

ali, essa exceção à regra. Ou seja, porque a obrigação acessória, o dever 
instrumental, estaria diferenciado aqui.  

Eu tenho, continuo tendo a minha ressalva e ponho a posição do meu livro, no 

sentido de que eu não vejo fundamentação, não consigo ler, no dispositivo do 
Código Tributário Nacional, alguma restrição aos deveres instrumentais. E 
quando se fala: “Exclui a responsabilidade”, e diz: “A denúncia acompanhada, 
se for o caso, do pagamento de tributo”, me parece que o legislador 
complementar foi explícito dizendo que haverá casos em que não haverá 

pagamento de tributo e, ainda assim, haverá denúncia espontânea.  

Então, claro, me dobro à posição do STJ, mas eu não posso deixar dizer – todas 
as vezes que eu tenho oportunidade – que eu não consigo entender o raciocínio 
do STJ nesse ponto. 

Um outro ponto que me parece curioso nesst dispositivo, só por curiosidade, é 
que se eu estiver diante de uma denúncia espontânea, se a Lei Complementar 
diz que “exclui a responsabilidade”, ela está tirando a própria ilicitude do ato: 

excluiu a responsabilidade. Nesse ponto, quer me parecer que a exceção ao 
perdimento – que o Regulamento Aduaneiro pretende inserir aqui – contraria o 

Código Tributário Nacional, pois excluiu-se... note, não é caso de dizer “olha, 
não vai haver essa punição, haverá outra”, foi excluída a própria ilicitude, foi 
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excluída a responsabilidade, desaparece a responsabilidade pela infração. Se 
desaparece, não há como manter a pena de perdimento. Então, eu tenho aqui 

um outro problema, que não sei o quanto entre os especialistas de Direito 
Aduaneiro se discute a compatibilidade desse dispositivo com o Código 

Tributário Nacional. Como eu não me considero um especialista na área, eu 
leio isso e fico assustado; quer dizer, quer me parecer, é muito parecido com 
aquela discussão que houve no passado, dizendo: “Multa punitiva está excluída 
de denúncia espontânea, multa moratória não está”. E foi necessário que o STJ 
dissesse: “Multa é multa”. Se excluiu a responsabilidade, não há que falar em 

multa. Bom, eu sou obrigado a dizer: “pena é pena”. E, se está excluída a 
responsabilidade, não sobra qualquer pena.  

Então, até fico curioso, Dr. Solon, se o senhor pode nos relatar como esse tema 

é visto, essa compatibilidade do § 2o, do artigo 102 do Regulamento Aduaneiro 
com o artigo 138 do Código Tributário Nacional. 

Sr. Solon Sehn: Essa matéria não foi apreciada ainda porque esse assunto 
ficou restrito ao CARF, e o CARF não poderia declarar a inconstitucionalidade. 

Agora, vai ser submetido ao Judiciário, com toda certeza.  

Eu ressalto que também tive essa interpretação de que o objetivo da Medida 
Provisória não se concretizou na redação do § 2o, até citei o Geraldo Ataliba 

numa lição que eu li, inclusive, numa das atas transcritas, aqui do IBDT, que 
ele contava a história de um armeiro. E certa vez, perguntaram o que ele estava 
fazendo. E ele respondeu: “Ah, eu estou preparando um fuzil de longo alcance”, 

e ficou, durante toda uma vida, tentando produzir um fuzil de longo alcance. 
Aquele era o objetivo, até que, finalmente, deu o tiro e a bala caiu 2m depois, e 

o seu projeto não se concretizou.  

Às vezes, muitas vezes, eu diria, acontece isso na relação entre exposição de 
motivos e produto legislado.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O que me chamou atenção, também, é o mesmo 

ponto que o Prof. Schoueri ressaltou, inclusive, em casos práticos. Essa 
excepcionalidade contraria o Código Tributário Nacional; aí, não é tanto o que o 

legislador quis fazer, ele, de fato, fez. Ele trouxe essa estranheza para nosso 
sistema porque ele considera denúncia espontânea, só que ele cria uma 
ressalva para o caso de perdimento. Então, se ele tratou da denúncia 

espontânea – e a denúncia espontânea tem essa qualidade, ou seja, você 
permite que não haja a infração, ou seja, exclui a infração – não tendo infração, 
não pode ter pena de perdimento. E existem casos práticos em que a Receita 

Federal está aplicando, equivocadamente, a pena de perdimento com base 
nesse artigo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bruno Fajersztajn. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Também queria complementar concordando que a 

sanção é o gênero, a multa é espécie e o perdimento é outra espécie. E o artigo 
102 exclui a responsabilidade, o que abrange toda e qualquer consequência 



 24 

pelo ato de infração. Então, estaria dentro do artigo 138 do Código Tributário 
Nacional, também, a pena de perdimento. Estou de pleno acordo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu vou manifestar a minha dúvida. A pena de 

perdimento, muitas vezes, nada tem a ver com o tributo, ela se perde por 
outras razões, porque a mercadoria é uma mercadoria proibida. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ah, não.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, aí... é administrativa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, vamos lá. A ressalva é 

bastante interessante.  

O Código Tributário Nacional excluiu a responsabilidade tributária. Então, se a 
pena de perdimento foi porque, por hipótese, a mercadoria em questão é ilícita, 

claro que haverá o perdimento e, nesse sentido, o § 2o do artigo 102 é positivo, 
e é válido – mantém o perdimento porque seria uma pena administrativa.  

Agora, também haverá perdimento ou o equivalente ao valor da mercadoria no 
caso meramente tributário. E, aí, nesse caso, me parece... ou seja, o Salvador, 

talvez, tenha nos trazido uma interpretação conforme dizendo: “o artigo 102, 
em algumas vezes, se aplicará quando for uma pena administrativa”, ou seja, 

por infração administrativa. O exemplo, vamos ficar claro com o exemplo se eu 
importar armas. Eu importei armas, eu vou ter perdimento das armas porque a 

mercadoria é ilícita. E aí, haverá o perdimento.  

Agora, se o perdimento for sanção por não recolhimento do tributo ou – e  
agora, meu posicionamento – também por não cumprimento de um dever 
instrumental, ou seja, porque eu não declarei, quer me parecer que, se eu fizer 

uma denúncia espontânea, insisto, o STJ não pensa assim, o STJ excluiu o 
artigo 138 para denúncia espontânea de deveres instrumentais, não é minha 
leitura.  

Bianco pediu a palavra. 

Sr. João Francisco Bianco: Só um esclarecimento aqui porque eu estou lendo 
o § 2o do artigo 102 e eu estou entendendo que ele está prevendo hipótese de 
não aplicação do regime da denúncia espontânea nos casos em que a 

mercadoria estiver sujeita à pena de perdimento. Então, o sujeito vai estar no 
regime excepcional, quer dizer, não é que ele está prevendo a exclusão da pena 
de perdimento da denúncia espontânea; ele está prevendo a exclusão das 

penalidades aplicáveis, das outras penalidades aplicáveis naqueles casos 
sujeitos à pena de perdimento, essa é a leitura que eu estou fazendo. Quer 

dizer, não está havendo uma previsão de aplicação de denúncia espontânea da 
própria pena de perdimento – então, ele não vai estar sujeito à pena de 
perdimento. Ele vai estar excluído das demais penalidades e não da própria 

pena de perdimento. 
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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sobre o assunto ainda?  

Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Talvez, o caso da arma seja muito... específico. 
Mas, no caso administrativo em que a pessoa, o importador, perde o prazo de 

emissão temporária, é aplicada a pena de perdimento por perda de prazo. 
Mercadoria lícita, mercadoria prevista na nossa legislação, não há nada que ele 

tenha praticado de modo ilícito, ele, simplesmente, perdeu o prazo.  

Quando ele perde o prazo, é aplicada a pena de perdimento. E qual é a 
penalidade tributária? Ele vai pagar um imposto e os custos decorrentes do 
perdimento, também, são imputados ao importador. Daí, é que temos as 

penalidades administrativas.  

Então, a denúncia espontânea – eu vou lá e me denuncio – exclui a 
responsabilidade pelo imposto e pelas penalidades administrativas, ou seja, os 

custos que forem atribuídos no perdimento ao importador. E, aí que está a 
estranheza: se eu tiro a responsabilidade – volta aquela discussão que a gente 
estava com o Bruno – permito que o contribuinte faça denúncia espontânea e, 

aqui, claro, que exclui a aplicação de penalidade de natureza tributária ou 
administrativa. Então aí, por isso que precisou esclarecer administrativa, em 

tese, tributário também sendo administrativo, é outra coisa.  

E, de novo, o problema, porque com exceção das penalidades aplicadas na 
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento. Ora, não faz sentido do 
mesmo jeito. 

Sr. João Francisco Bianco: Deixa eu me explicar melhor aqui, eu acho que 

concordando integralmente com o Fernando.  

A Lei Ordinária está prevendo hipótese de exclusão de penalidade na situação 
de denúncia espontânea como regra geral. E o § 2o cria uma exceção, a exceção 

é: “Olha, se for caso de aplicação de pena de perdimento, as demais penalidades 
aplicáveis não estão submetidas ao regime da denúncia espontânea”. E, aqui, 

me parece que está contrário ao disposto no Código Tributário Nacional. Agora, 
no âmbito do julgamento do CARF, realmente, tem uma questão, aqui, que é o 
reconhecimento da incompatibilidade da lei ordinária com o CTN. E, aí, o 

CARF, realmente, está reiteradamente decidindo que, nesses casos, ele não vai 
deixar de aplicar o disposto na lei. Então, a decisão da Câmara Superior está 
de acordo com esse critério. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Valdirene. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Só para finalizar, foi colocado que o STJ já 
analisou a questão, e envolve matéria de repetitivo, envolve... há uma 
tendência de os juízes julgarem sorrateiramente, mas é nítido que é outro 

assunto, é outro enfoque. Isso pode e deve ser levado novamente ao Judiciário, 
bem questionado. Há um medo dos advogados de levarem as questões porque, 
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hoje, existe a multa por recurso e tudo mais, e os juízes – eu tenho que falar, 
tenho levado multa já de primeira, no primeiro embargo de declaração, de 

matéria que está pendente no Supremo – os tribunais estão aplicando o CPC 
para amedrontar os advogados de pré-questionar as matérias. Então, eu acho 

que vale a pena levar e rever a matéria junto ao STJ a despeito de existir esse 
julgamento. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, vamos ao encerramento, eu 
gostaria só de informar que saiu, na semana passada, uma informação 

bastante importante no âmbito do BEPS, da Convenção Multilateral para 
implementação de medidas do BEPS em acordo de tributação, de que mais de 
cem países aderiram – inclusive o Brasil – a essa Convenção Multilateral.  

Claro que cada um dos países que assina terá o seu processo próprio para a 
ratificação – o nosso, terá que passar pelo Congresso – mas o primeiro passo foi 
dado. Dada a relevância dessa Convenção Multilateral, porque vai afetar 

acordos passados – ou seja, não são futuros, vão modificar textos de acordos – 
a Convenção acaba, ela parece um certo consenso, mas, quando começa a se 
entrar no assunto com profundidade, se verifica que existem várias reservas, os 

países podem decidir com quem... ou seja, na verdade, embora seja 
multilateral, o desenho que foi feito é de uma série de convenções bilaterais, 

porque os países vão podendo concordar ou não se vai ser para aquele país ou 
outro país. 

Isso vai nos trazer alguma dificuldade no Brasil e em outros países também, 
até na parte formal, ou seja, como o Congresso vai aprovar essa Convenção 
Multilateral sem que se explicite com quem, para qual acordo ela vai se aplicar e 
para qual outro ela não vai se aplicar? Vão ter dificuldades com relação à 

antinomias entre a Convenção Multilateral e os acordos de bitributação em 
geral – basta dizer que se pretende que se insira, no prólogo dos acordos, a 

ideia de que o acordo não é apenas para evitar a bitributação, mas para evitar 
aquilo que eles chamam dupla não tributação, o que quer que isso seja. E 
dupla não, duas vezes zero é zero. Mas a não tributação é fruto da grande 

maioria dos acordos brasileiros; os acordos brasileiros têm cláusulas de tax 
sparing, matching credit, ou seja, são firmados de um certo modo que o 

contribuinte não pagará imposto e é esse o objetivo das partes. Então, quando 
tem uma Convenção Multilateral pondo um propósito que não era o propósito 
da Convenção Original, essa antinomia vai ter que ser tratada. 

Enfim, surgem tantas questões nessa Convenção Multilateral. Nós temos tido, 

aqui no IBDT, já recentemente, a proposta, assim, de se trazer, no final, algum 
tema mais importante, mais relevante como esses e convidado que algum dos 

participantes queira assumir o tema e queira, em alguma Mesa, tratar desse 
tema e expô-lo, para que nós tenhamos conhecimento do que vem acontecendo 
com relação a isso.  
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Então, eu indago se existe alguém que gostaria de assumir o tema para nos 
informar o que é essa Convenção Multilateral e é claro, como já foi feita em 

outras vezes, quais são as questões jurídicas que ela vai provocar.  

Na falta de voluntário, a Mesa decidiu que nós vamos convidar o Ramon 
Tomazela para que ele nos traga esse tema. Claro, isso vai ser no próximo ano, 

possivelmente, mas o importante é que nós acompanhemos isso.  

João. 

Sr. João Francisco Bianco: Só rapidamente, eu queria dizer o seguinte: esse é 
um tema muito importante e ele é muito complexo. Então, não é uma coisa que 
a gente vai conseguir discutir em meia hora de discussão, aqui na Mesa de 

Debate. Talvez, esse seja um tema que a gente tenha que deixá-lo 
reiteradamente aqui porque ele é muito complicado. E, ainda que a gente 

supere todas as questões procedimentais, o mérito da Convenção Multilateral é 
muito complicado e é muito... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João, nós vamos trazer isso para a 
Mesa, o que não impedirá, se for o caso, que a gente delibere, aqui, até em 

Mesa, que a gente possa fazer uma Mesa Especial, em outro evento, e que os 
interessados nessa questão venham estudar essa Convenção Multilateral. Uma 

coisa não impede a outra. A gente pode pensar, inclusive, em um seminário 
sobre esse assunto aqui no âmbito do IBDT. 

Isso posto, como terminamos às 10h, gostaria, mais uma vez, de agradecer a 
participação de todos, especialmente do Dr. Rafael Nichele, dizendo como é 

importante essa parceria com o IET – venha outras vezes. Devo registrar, mais 
uma vez, a participação do Professor Leonardo Buissa; e também, no auditório, 

a querida Professora Aurora Tomazini – bem-vinda ao IBDT, prazer tê-la 
conosco aqui, espero vê-la outras vezes.  

Muito obrigado a todos, está encerrada a reunião. 
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