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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar 

início à Sessão de hoje. Contamos com a presença de nossa equipe, que 
disputou Tax Moot Court, logo mais apresentaremos todos, todavia temos 
a ausência do Prof. Zilveti, impossibilitado de estar presente. Temos uma 

pauta com dois assuntos que, infelizmente, apenas poderemos 
prosseguir com um. O outro nós iremos aguardar a presença do Prof. 

Sérgio André Rocha, que tem tratado muito dessa matéria, sendo um dos 
mais aptos quanto aos assuntos de legalidade, formalismo, 
substantivismo, motivo pelo qual convidamos o nosso conselheiro para 

estar presente, no entanto ele só poderá estar presente na próxima 
semana. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O desafiante dele. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hã? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O desafiante dele, na semana passada... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que a Mesa deveria, 

para esse assunto, estar completa, concordam? Inclusive com o Zilveti. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Me permite avisar, inclusive por conta do 

tema, no dia 7 de dezembro teremos, ao invés de uma Mesa aqui de 
apenas duas horas, uma cuja duração será dia todo. Dia 7 de dezembro 

vamos comemorar os 190 anos dos cursos jurídicos do Brasil. Virá o 
diretor da faculdade de direito de Recife, que é o Prof. Francisco Queiroz 
Cavalcante, também virá o Prof. André Dantas. Da nossa parte, vários do 

IBDT e da faculdade, podendo citar de antemão que o Prof. Floriano vai 
falar conosco. Talvez o Prof. Paulo Ayres. De manhã iremos tratar de algo 
parecido, o nosso tema vai ser voltado à legalidade, a ideia é limite da 

legalidade, ou seja, a legalidade no ato administrativo do lançamento. 
Alguns dogmas que nós repetimos, quem de nós nunca repetiu que “o 

lançamento é um ato vinculado”? Quem de nós nunca disse que “não há 
liberdade da autoridade”? A pergunta é: como isso é visto no direito 
administrativo? O que é um ato vinculado no direito administrativo? E 

como isso fica no direito tributário? Será que é verdade que o fiscal não 
tem qualquer liberdade? Quer dizer que o que fiscal, quando aparece na 

sua empresa e pede para você uns documentos e não outros, e diz para 
mim: isso basta, e o outro pede outras tantas, ou seja, a ideia é explorar 
os limites da legalidade a partir de um diálogo do direito administrativo e 

direito tributário. Isso pela manhã. Pela tarde a nossa Mesa vai versar 
sobre temas atuais dos preços de transferência, ou seja, o que vem 
acontecendo, as grandes questões. Vai ser a tarde inteira. São duas 

grandes Mesas, cada uma de três horas de duração. Então, eu sugiro já 
àqueles que estão presentes, que no dia 7, já pegue a sua agenda agora, 

dia 7 marque: seminário do IBDT, USP, Faculdade de Direito de Recife. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na sequência, dia 7, que é 
uma quinta-feira, a Mesa será lá no auditório Rui Barbosa Nogueira. 
Começando às 8h30. Com esse formato o que Schoueri mencionou. 

Então, nós teremos Mesas até o dia 14 desse ano, mas no dia 7, será na 
faculdade. A próxima semana ainda será aqui. No pequeno expediente, 

comunicado do Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Curiosidades tributárias. Sessão 
curiosidades tributárias. Uma das questões que a gente sempre critica 
aqui. Foi criada mais uma obrigação acessória sujeita às mesmas multas 

do art. 57 da Lei nº 2.158/01, alterado. Temos a demonstração de 
operações em moeda em espécie, de valor de R$ 30 mil, a pessoa física 

ou jurídica, que tem que fazer uma declaração da operação. E sujeita a 
essas pesadas multas mensais. O engraçado é que, apesar de ser uma 
obrigação acessória, para declarar operações efetuadas em espécie, eles 

dizem que ela deverá ser apresentada mesmo em caso de operação 
gratuita. Ora, se é uma operação em moeda, gratuito o que é? Uma 
doação? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, uma doação de R$ 35 mil 

tem que ser declarado. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois é, mas não é uma operação em 

moeda, concorda? Em moeda, eu estou dizendo, eu recebi, eu paguei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Recebeu o dinheiro.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que a ideia é bater com o COAF, ou seja, 
haver um controle pleno da circulação dos meios. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É só uma observação, seguindo a 

mesma coisa, porque pode criar obrigação acessória, mas com aqueles 
limites, concordam? Não no conforto da arrecadação, mas no interesse 
da arrecadação. Eu não sei, mais uma, que a pessoa física hoje já tem 

que fazer a DIRF, tem que fazer aquela outra demonstração, agora mais 
uma. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, essa pergunta é bastante 

importante. Sem dúvida não se pode criar deveres instrumentais que não 
seja no interesse da arrecadação, da fiscalização. Eu li isso, li por alto, a 
instrução normativa e, embora chateado porque cria mais um dever 

instrumental, eu não consegui de imediato dizer: isso não é no interesse 
da fiscalização. Ou seja, olhando para esse tipo de coisa, acredito que a 

Receita Federal tenha algum interesse em saber da circulação de moeda, 
para saber se haveria renda ou não, ou seja, assim como ela conhece as 
movimentações bancárias, e isso, sem dúvida, é um instrumento eficaz 

para a fiscalização, nem que seja para iniciar uma fiscalização. Faz 
sentido também que, havendo pagamentos em espécie, a fiscalização 

tenha interesse em saber disso para, não para autuar, mas pra saber: 
poxa, há algo que eu gostaria de olhar. E como o teste é interesse da 
fiscalização, pessoalmente, embora não goste, eu não consigo ver ali uma 

ilegalidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu também não vejo, 
Schoueri. É muito comum, no momento de fazer a declaração de bens, 
declaração de rendimentos, faltar rendimento para completar o aumento 

patrimonial. Então, chama um amigo e diz: você me fez um empréstimo. 
O amigo responde: eu te fiz um empréstimo em dinheiro. Isso é muito 

comum. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, agora no momento 
que você recebe de doação, a obrigação é de quem recebe o dinheiro, seja 
pessoa física ou jurídica, tem que fazer a declaração num prazo, eu não 

sei qual é, mas num prazo 'X', fazer a declaração por via eletrônica. Isso 
tem que ter, sim, da fiscalização. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A Receita Federal, ou o próprio CARF, 

não aceita, quando é fiscalizado, claro. Será uma coisa geral, então a 
receita vai estar sabendo de mais operações, quando que ela fizer uma 



fiscalização específica. Você tem de colocar na declaração que recebeu 

depósito, empréstimo em dinheiro, se não possuir prova da origem como 
cheque entre outros. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas de uma maneira geral, 

o cruzamento era: declaração de quem é o pseudomutuante e do 
mutuário. Quando as duas declarações fechavam, era uma prova, está 
certo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque você, para fazer uma 

doação, você não precisa ter um contrato. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você não precisa ter um 
recibo, está certo? Pode ser por tradição pura e simples do dinheiro. A 

prova poderia ser feita pelo cruzamento das duas informações. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu costumo doar, ao longo do ano, para 
os filhos, mas nunca um valor superior a esse por vez. Todavia, no final 

do ano, o valor pode superar o montante, concordam? Tudo bem, mas... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Bianco? 

Sr. João Francisco Bianco: Sobre este assunto, vou tentar interpretar o 
que o Brandão está trazendo aqui. Eu acho que o objetivo dele não foi 
questionar a legalidade da instrução normativa. Eu acho que foi 

manifestar um desconforto com mais uma obrigação acessória que o 
governo está criando. Quer dizer, o governo quando quer resolver um 

problema dele cria uma obrigação acessória. O Brasil é o país das 
obrigações acessórias. Sendo que este tipo de informação já é mais ou 
menos controlado pelo COAF. Toda vez que a pessoa faz saque em 

espécie, acima de um certo montante, vai para o COAF. Toda vez que faz 
um depósito em dinheiro acima de um certo montante já vai para o COAF. 
O COAF é que faz o controle desse tipo de circulação em moeda. Então, 

se o Coaf já tem essa informação, a Receita tem que perguntar para o 
COAF. Não criar mais uma obrigação para o contribuinte. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para saber, o COAF tem informação, 

João, eu gosto disso. O COAF tem informação de que eu tenho dinheiro. 
Agora, o fato de eu ter o dinheiro não significa que o Gerd recebeu alguma 
coisa de mim. Daí como diz o Ricardo, nas pessoas físicas acaba sendo 

muito comum que o Gerd ou o João falem assim: "Poxa, Schoueri, olha, 
eu sei que você tem dinheiro, você não quer...", ou seja, faltou uma perna 

ali. Você acha que não justifica uma informação a mais? No interesse da 
fiscalização? Ou você diria: O certo seria a receita, toda vez que alguém 
faz um saque acima de 35 mil reais, fiscalizar o portador perguntando: o 



senhor ainda tem o seu dinheiro em espécie ou não? Porque esse já é o 

lado contrário. Ou seja, a fiscalização poderia dizer, não é uma sugestão, 
para registrar, se não a receita irá gostar, mas seria perguntar assim: o 

senhor declare se ainda tem essa moeda em espécie ou se entregou para 
alguém, por que ter a informação de que eu tenho dinheiro em espécie é 
uma informação. A informação de que o Gerd hoje tem dinheiro é outra. 

E quando exige essa informação no mês, impede aquela transferência 
retroativa, que seria o problema. Eu ainda assim, João, embora tenha 
gostado do seu ponto, ainda vejo, em tese, algum interesse da 

fiscalização. 

Sr. João Francisco Bianco: É lógico, eu não discordo de você. Eu acho 
que há interesse da fiscalização. Agora a minha revolta é contra a criação 

de mais uma obrigação acessória. E o Brasil é o país das obrigações 
acessórias. Não é possível. E talvez ao invés de criar obrigação acessória 
para o contribuinte, talvez internamente, é lógico que o COAF não tem 

100% da informação, não tem a qualidade que teria numa situação como 
essa, mas tem outros mecanismos que poderiam ser usados. Por 

exemplo, eu tenho sustentado uma ideia que foi aplicada na Itália, sem 
muito sucesso, mas consubstancia-se em proibir operações, negócios 
jurídicos de um modo geral com o pagamento em espécie, acima de um 

determinado valor. Por exemplo, acima de R$ 30 mil é proibido entrar 
num negócio jurídico, como comprar um carro. O carro custa R$ 40 mil, 

é proibido pagar em dinheiro. Tem que pagar via mecanismo bancário ou 
ordem de pagamento. A Itália adotou esse sistema, aparentemente não 
foi muito bem-sucedido, por que a Itália é uma confusão como o Brasil, 

mas eu acho que tem outros tipos de soluções, mecanismos que poderiam 
ser adotados. A solução que o governo sempre adota é: criar mais uma 
obrigação acessória para o contribuinte. Quer dizer, jogar em cima das 

costas do contribuinte o ônus de ficar cumprindo todas essas obrigações. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mais uma, professor. Mais uma 
curiosidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu tenho até uma lista em casa de 

curiosidades tributárias. Eu já contei o caso da energia elétrica aqui do 
século passado. Mas ontem eu ouvi uma que eu precisava trazer aqui. A 
Dilma já tentou ensacar o vento, lembram? Há dois anos ela disse que o 

vento estava com problema de ensacar. Mas ontem eu vi uma emenda 
constitucional, apresentada pelo Heráclito Fortes, lá do Piauí, dizendo 

que o vento é propriedade da União, portanto, os estados que têm a 
energia eólica devem pagar royalties para os estados e para a União em 
função do uso do vento. Bom, o Piauí, de onde ele é, trata-se do estado 

que tem mais usinas, não, não falo de solares. O sol também pertence à 
União? Vamos cobrar royalties também? Não, mas parece, a gente dá 

risada, mas realmente está escrito, realmente tem uma PEC dizendo que 
vai cobrar royalties por que o vento pertence à União. 



Sr. Gerd Willi Rothmann: Isso daí é cabeça de vento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Prof. Gerd está dizendo que 

essa opinião é de cabeça de vento. Eu queria lembrar que na Espanha, 
eu vi isso, um professor da Espanha mencionar que existe uma espécie 

de uma CIDE sobre essas pás de energia eólica, porque elas poluem 
visualmente o meio ambiente. Bom, vamos, já temos bastante associados 
presentes. Eu chamaria o Diogo Figueiredo. Diogo? 

Orador Não Identificado: O Diogo não está. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, eu chamaria o 

Michell. Michell, vai apresentar a nossa equipe vencedora do evento 
recentemente ocorrido. Vamos convidar aqui os membros da equipe que 

estão presentes. 

Sr. Michell Przepiorka: Pessoal, bom dia. Gostaria de chamar aqui a 
Juliana Midori Kuteken, a Dora Almeida, a Saori Adoi e o Marcelo Moura, 
que foram os membros que participaram e foram campeões do último Tax 
Moot. 

[aplausos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Prof. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Acho que eu deveria falar um pouco, porque 

estava presente e vi o sucesso dessa equipe lá. Mas, gente, quem vê do 
lado de cá não tem noção do nível da disputa, do nível de quem vai lá, ou 
seja, não é que ganharam simplesmente. As discussões que existem, em 

termos de tributário internacional, vocês diriam: não, mas esse pessoal 
tem um grande preparo e etc., etc. Depois você vai descobrir, qual de 
vocês faz o tributário internacional aqui, especialização? Dois fazem. 

Duas não fazem. Ou seja, o treino foi dado aqui, primeiro pelo Vitor e 
depois pelo Diogo, não é isso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Diogo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Vitor e o Diego que treinaram esses 

meninos por um ano, à parte, para chegarem lá e fazer bonito. Fazer 
bonito numa competição em que você discute, e eu digo por que 
obviamente, eu não estava. Aliás, desculpa, eu até estava. Na final eu 

estava. Mas a ideia é que nós estamos lá com julgadores, não é aquele 
julgador que apenas fica passivamente ouvindo. É o julgador que desafia. 

Então, imagine que você está apresentando aquele seu discurso, e o 
nosso papel é te tirar da zona de conforto. Então, você faz uma coisa e 
vem uma pessoa menos agradável e fala: mas eu não entendi, o senhor 

não acabou de dizer outra coisa? Imagine você que tinha aquele discurso 
preparado quando alguém pergunta uma coisa dessas. Quando de 

repente fala assim, mas e “tal autor”, e “tal caso”? Eles têm que saber, 



conhecer toda a jurisprudência sobre o assunto. Tema atual de 

tributação internacional, eles têm que conhecer a jurisprudência 
internacional, citar um caso. Não, mas em “tal país” já se citou isto. Isso 

é ali o tempo todo. Ou seja, e a discussão com os professores, e permitam-
me usar o termo correto, de igual para igual. Ou seja, claro, nós estamos 
extremamente orgulhosos do primeiro lugar, Ricardo, mas eu acho que 

nós, do IBDT além disso, temos que ter orgulho de participar de um 
evento desses, há quantos anos nós temos mandado equipes! Na minha 
visão, mandar uma equipe já é ser vitorioso. A equipe chegar lá e 

conhecer do assunto, já é uma vitória. Trazer o primeiro lugar, eu gostaria 
de dizer isso claramente, porque em outros anos vamos ter outras 

situações, assim: temos que mandar a equipe todos os anos. É um grande 
instrumento de aprendizado. E acreditem em mim: o aprendizado é muito 
bom, ganhando ou não ganhando. Ganhando é gostoso, é diferente. 

Ganhar é bom, dá aquele gosto maravilhoso. E para nós, do lado de cá, 
assistir aquela vitória foi maravilhoso, e a disputa não foi fácil, eu estava 

na final. Para esclarecer, normalmente eu não poderia julgar uma equipe 
brasileira, mas na final existe um acordo que os finalistas, cada um 
escolhe um julgador e depois é escolhido um terceiro julgador. 

Obviamente que eles não me escolheram, não fariam isso, mas a outra 
equipe achou que eu deveria julgar. E eles também escolheram o Andrés, 
que vocês conhecem, do Carlos III, que também não é exatamente uma 

pessoa, é, passiva. Então, vocês imaginem a que desafio que foram 
colocadas as equipes naquela final e que se saíram muito bem. Eu quero 

cumprimentá-los, cada um de vocês, pelo que fizeram. Cumprimentá-los, 
insisto, pela posição, pelo troféu. Que bom, mais um para o IBDT, mas 
eu queria cumprimentá-los por terem ido, por tomar a decisão de ir, 

tomar a decisão de passar um ano com um aprendizado a mais, ou seja, 
além daquele aprendizado, além daquele certificado de especialização. 

Ter ido além e dizer: não, eu quero aprender mais. E quando a gente vê 
jovens querendo aprender, nós só podemos ficar felizes, Ricardo. Então, 
mais do que pelo em primeiro lugar, por terem ido, por terem se 

esforçado, por terem disputado, parabéns. O IBDT tem orgulho de ter 
gente como vocês conosco. 

[aplausos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria também ressaltar, 

nessa linha, que este é um objetivo institucional do IBDT. O IBDT existe 
para isso. De forma que vocês estão contribuindo para reafirmar a 
existência do IBDT e confirmar que ele não é uma entidade simplesmente 

que tem um Estatuto que diz: vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. 
Realmente vocês trouxeram a contribuição importantíssima para 
reafirmar a existência, a própria existência do IBDT. João, quer falar? 

Bom, então cumprimento um a um de vocês. Parabéns. 

Orador Não Identificado: Obrigado. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sucesso sempre, viu? 

Sucesso. Convido-os para participarem sempre da nossa Mesa. Mais 
alguma coisa? Podemos... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só pra registrar... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A equipe do ano passado, que também 

obteve o primeiro lugar aqui na América Latina, deu outro passo ousado 
que é bom que a gente acompanhe. Existe uma outra competição na 
Europa, na Bélgica. E a equipe do IBDT do ano passado se inscreveu, foi 

admitida, e eles vão à Bélgica disputar também um Tax Moot. No mesmo 
sentido, não interessa se vão ganhar ou vão perder. Mas dedicaram um 

segundo ano de aprendizado, a trabalhar um segundo caso por conta 
disso, ou seja, essa ferramenta do moot vem dando muitos frutos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos à pauta. 

Bianco, você consegue tocar esse assunto? O Bruno se comunicou agora 
cedo comigo dizendo que não podia vir, mas que nós poderíamos tocar o 
assunto. Se você projetar a lei 12.973/14. Ela teve o art. 9º vetado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Daria isenção para a subvenção-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em torno de subvenções, mas 
ela tem particularidades interessantes. Aí não vai aparecer, concorda, 
João? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, é que foi alterada, estou certo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É a Lei Complementar 160/17? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não é 160/17, é 

12.973/14. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Lei complementar 160. Não, não. É 
subvenção da lei complementar, mas a alteração era da lei 12.973/14, só 

que havia uma medida provisória que mudava, não me lembro, alguma 
coisa, e aí no Congresso foi inserida uma alteração da 12. 973/14, e essa 
alteração foi vetada. E esse veto foi derrubado. Então, é alteração que não 

consta na 12.973/14, ainda consolidada no site do planalto. 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Seria bom vermos o artigo 9º 
em sua integralidade, não seria? 

Sr. João Francisco Bianco: É, o Bruno tem razão. Trata-se de lei 

ordinária. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Seria uma disposição de 

natureza ordinária, certo? 

Sr. João Francisco Bianco: A questão é a seguinte: esses dispositivos 
aqui, essa nova redação do art. 30, dado pelos §§ 4º e 5º, que seriam a 

alteração do art. 30 da Lei 12.973/14, em realidade. O § 4º diz o seguinte: 
“Os incentivos e os benefícios fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos 
estados serão considerados subvenção para investimento, vedada a 
exigência de outros requisitos ou condições não previstas nesse artigo”. E 
o disposto no § 4º: “Aplica-se inclusive aos processos administrativos e 
judiciais ainda não definitivamente julgados”. Ou seja, esses dois 
dispositivos que foram inseridos pelo Congresso, eles, primeiro, que o art. 

5º parece que tem uma natureza interpretativa, quer dizer, ele determina 
que o critério do § 4º seja aplicado inclusive aos processos 
administrativos e judiciais em andamento. O § 4º, aparentemente ele 

equipara o regime jurídico das subvenções correntes, ou seja, o regime 
jurídico das subvenções para investimento a qualquer tipo de subvenção, 

mesmo as subvenções correntes. Desde que o estado dê, ou seja, 
concedidos pelo estado, e desde que atendam os requisitos ou condições 
do caput do art. 30 da 12.973/14. Que, vejamos aqui quais são. Tratam-

se de: “Estímulo à implantação ou expansão de empreendimento 
econômico e que seja registrado em reserva de lucros a que se refere o 

195, alínea ‘a’, desde que atenda aos requisitos mencionados pelo texto, 
trata-se de reserva de lucro, mas ela fica destacada no patrimônio líquido, 
ou seja, “a condição é que seja um estímulo à implantação ou expansão de 
empreendimento econômico”. Essa é a condição. Logo, atendida essa 
condição, as subvenções correntes ou qualquer tipo de subvenção, estará 

submetida ao regime da subvenção para investimento. 

O presidente da República, ele vetou tais dispositivos, sob o argumento 
de que eles ... “seriam um caso de renúncia fiscal e, no mérito, causam 
distorções tributárias ao equiparar as subvenções meramente para custeio 
às para investimento, desfigurando seu intento inicial de elevar o 
investimento econômico, além de representar significativo impacto na 
arrecadação tributária”. Então, “por fim, poderia ocorrer o inverso, ou seja, 
agravando e estimulando a chamada guerra fiscal entre os estados ao 
invés de mitigá-lo”. 

Esses foram uns dos motivos pelos quais o presidente da República vetou 
esses dois dispositivos. Mas o veto foi derrubado pelo Congresso. Então, 
esses dois dispositivos estão aí, estão em vigor. Esse é o breve relatório 

aqui do caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Relembrando, sempre houve 
uma distinção entre subvenção para investimento e subvenção corrente. 

Subvenção para investimento é excluída da tributação no imposto de 
renda e a subvenção corrente, ela integra o lucro real porque, na verdade, 
ela anula as despesas que foram pagas com a subvenção. Então, 

neutralizando o efeito tributário. O problema que sempre existiu não foi 



em torno desses dois conceitos, até o conceito de subvenção para 

investimento está razoavelmente bem desenvolvido por dois pareceres 
normativos antigos que estão em vigor até hoje. O problema é que esses 

incentivos fiscais, ou financeiros, concedidos pelos estados dentro da 
guerra fiscal, muitas vezes têm mais a afeição de subvenção corrente do 
que para investimento. Algumas leis estaduais, todos sabem, declaram 

que é subvenção para investimento, mas fica uma declaração na 
realidade vazia. E a jurisprudência administrativa está aí repleta de 
controvérsias. A finalidade desta inserção na Lei 160/17 foi resolver o 

problema de quem já tem o problema, entendem? Na verdade, as 
subvenções corrente, se forem relativas ao ICMS, só, não são quaisquer 

outras, se forem relativas ao ICMS serão, tratadas como subvenção para 
investimento, desde que cumpridos os demais requisitos que as 
subvenções para investimento precisam cumprir, que o João mencionou. 

O problema curioso é este. Foi vetado, mas o veto foi rejeitado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. O Schoueri tinha 
pedido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. Gerd? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Este assunto, realmente, é uma coisa 

que se prolonga ao longo do tempo e já se foram uns 50 anos, onde penso 
que irão mais alguns anos, quem sabe 30, para resolver tudo isso. 

Realmente é um incentivo à guerra fiscal, concordam? Na verdade, não é 
uma subvenção nem para custeio e nem para investimento. Se você não 
teve um custo e recebe um prêmio, isso não é equalização de custo. É um 

ganho mesmo. Se o estado dá para você alguma coisa e você não está 
ligado a alguma despesa, que já tenha feito, porque subvenção para 
custeio é assim: você teve uma despesa e por alguma razão você recebe 

uma subvenção para neutralizar aquela despesa. Nesse caso aqui é uma 
simples doação, quer dizer, em verdade trata-se de um lucro que a 

empresa tem, além do benefício que recebe do Estado, recebe agora 
também da União, e em prejuízo dos demais estados. 

Queria ressaltar mais uma coisa: interessante que, na mesma semana do 
veto, foi julgado, em recurso repetitivo, no STJ, discussão a respeito do 

crédito de ICMS presumido recebido pelas empresas do Norte ou Nordeste 
ou de qualquer estado, até de São Paulo. E nessa decisão repetitiva, eu 

infelizmente acabei deixando lá em cima, mas é um acórdão, e a relatora, 
a Regina Costa, usou um argumento, sinceramente, eu tenho muito 
respeito pela Dra. Regina, nossa amiga e participante do Congresso, mas 

dizer que essa subvenção, por ser ICMS, o Supremo já excluiu da base 
de cálculo, portanto, não é lucro. Quer dizer, não tem uma base jurídica 
para falar isso. Porque nós já estamos discutindo, já discutimos aqui 



inclusive a questão da exclusão do ICMS do débito. Meu entendimento é 

que tem que se levar em conta o valor, para não dar aquela punição 
matemática de duplicidade. Já vimos isso aqui. Agora ela dizer que o 

Supremo decidiu que o ICMS não é lucro, não faz parte da base de 
cálculo, não faz parte da receita, portanto, não é lucro... bom, não está 
muito seguro. Mas o que eu mais quero dizer é o seguinte: nós temos aqui 

agora duas leis vigentes, porque o que o Supremo Tribunal decide, é lei 
vigente. E a lei vigente é anterior a 2007. Logo, temos essa jurisprudência 
que atinge todos os casos lá de trás e temos agora o art. 9º. Nós temos 

uma questão problemática de resultado. Aquela, não está vinculando a 
essa situação do art. 9º. Recebeu, é lucro e não está dando um 

tratamento de investimento. Está dizendo que é um prêmio, não é 
tributável porque não é lucro. E aqui nós temos uma situação que diz 
que é lucro. Perdão, que é investimento, que tem que obedecer essas 

regras. Eu digo isso até para o conflito contábil, porque toda a situação 
vigente em 2007, ainda deve ser utilizada para efeito de cálculo de 

distribuição de lucro. Você faz o balanço fiscal, se o lucro fiscal for maior 
que o lucro contábil, você não pode distribuir mais do que o, perdão, se 
o lucro fiscal for menor que o contábil, você não pode distribuir lucro 

contábil maior. A diferença entre o lucro fiscal é tributado como se fosse 
na tabela progressiva. Pela regra, tem que passar por resultado e, em 
2007, pela jurisprudência se ela está dizendo que isto não é tributável, e 

não diz que é subvenção para investimento, há jurisprudência. Ou 
podemos entender que até a edição desta lei, da vigência do art. 9º, que 

retroage, é livre. É distribuição livre. A partir do art. 9º, essa subvenção, 
que é um lucro, teria que seguir a regra de passar pelo resultado, mas 
não seria distribuível, seria transferido para reserva. Porque o lucro fiscal 

se tornaria menor. Só para trazer mais um complemento a isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Olha, essa questão realmente é muito 
complexa. Eu examinei um pouco mais detalhadamente em relação ao 

Estado de Goiás. Justamente, o Estado de Goiás, dá esse benefício como 
subvenção para investimento. Examinando isso, quanto à questão do 
imposto de renda, eu me baseei na posição de quem pode esclarecer, 

inclusive por intermédio de uma interpretação autêntica, que é o Prof. 
Ricardo. Justamente, no texto que eu consultei, mostrou que a 

subvenção para investimento é um pouco parecida com o investimento 
de aporte de capital, não é? Então, realmente não é uma receita 
tributável. 

Quanto à questão da guerra fiscal em si, isso naturalmente é mais 

complexo porque diz respeito ao próprio ICMS. Acho mais importante o 
que foi mencionado: é uma questão de prova. Porque normalmente 
quando dizemos “guerra fiscal” todos pensam imediatamente na 

patologia, concordam? Não pensam nos casos normais, autênticos, onde 
realmente existe essa situação que merece algum incentivo. Ou seja, 

precisa cumprir uma série de condições. O Estado de Goiás dá esse 



crédito, aliás, é interessante porque o contribuinte paga normalmente o 

ICMS, só que depois ele recebe esse crédito para a subvenção. Recebe 
quando? Quando ele comprovar que aumentou o seu estabelecimento, 

que aumentou o faturamento, que aumentou o número de empregados, 
etc., etc. Então, são essas condições que tem que ser naturalmente 
comprovadas. 

Num caso onde realmente são preenchidas todas essas questões, a 

situação é um pouco diferente. Aí vem um outro aspecto, de grande 
importância, referente ao contribuinte. Temos o quê? Nós temos uma 

violação da própria lei complementar, da própria exigência de convênio 
para esse tipo de benefício. No caso de Goiás, não existe esse convênio. 
Neste caso, nós teríamos uma sanção, disciplinada pelo art. 8º da Lei 

complementar de 75. Salvo engano Lei 24/75, estou certo? É muito 
curioso. Esse art. 8º, na minha opinião, é inconstitucional, porque ele 
impõe uma penalidade a quem não é agente desse crime, porque afinal 

de contas quem desrespeita a legislação é o estado e não o contribuinte. 
Agora alguém acha razoável que o contribuinte vá dizer: “não aceito essa 

subvenção, porque você, Estado, você está desobedecendo a 
Constituição”. Quero dizer, isso é completamente absurdo. Quem deve 
ser punido nesse caso é a autoridade que desrespeitou, como existe, por 

exemplo, na lei de responsabilidade civil. 

O que não tem cabimento, na minha opinião, em casos que não 
representam uma patologia, que nós conhecemos, tudo bem? Que a 

única coisa que circula é nota fiscal, na verdade, é simplesmente um 
passeio de nota fiscal para ter um benefício fiscal, na minha opinião, 
indevida. Mas nos casos realmente onde isso é comprovado, isso existe, 

inclusive o destinatário de mercadorias remetidas por uma empresa do 
Estado de Goiás, que tem esse benefício da subvenção, incide 
normalmente o ICMS. O contribuinte que recebe no Estado de São Paulo, 

por exemplo, ele tem que pagar o valor cheio. Ele não tem nenhum 
benefício em relação a isso. E aí vem o Estado de São Paulo e cancela 

essa diferença. Isso, na minha opinião, é completamente indevido e 
também fere o princípio da moralidade. Por quê? Porque o próprio Estado 
de São Paulo, que toma essa medida, ele também concede incentivos sem 

base em convênio. Então, é muito curiosa essa situação, muito complexa, 
e quanto à subvenção em si, eu acredito que seja realmente válida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esse tema “guerra fiscal”, é um daqueles 

que provocam tudo que foi apresentado e algumas vezes mais. Eu 
confesso, é muito comum quem pergunte: professor, o senhor não vai 
soltar a segunda edição das normas tributárias indutoras? Eu digo: não. 

Por quê? Porque hoje eu já não sei mais se eu acredito naquilo tudo. Eu 
tenho muito problema com intervenção do Estado. Quando se fala em 

guerra fiscal, o Gerd citou Goiás, eu tenho medo de nunca mais ser 
convidado para ir a Goiás. Porque uma vez eu fui lá e falei sobre a guerra 



fiscal, Gerd. Eles estavam festejando porque tinha acabado, por conta da 

guerra fiscal, tinham conseguido trazer uma fábrica de automóveis de 
origem japonesa para aquele estado. Por acaso, foi num mesmo período 

em que tinha tido uma super safra e a produção estava sendo destruída 
porque não havia silos para guardar grãos naquele estado. Eu, olhando 
para a situação, falei: olha, eu acho que eu sou favorável à guerra fiscal, 

eu acho que São Paulo deveria entrar e fazer o seguinte: um incentivo 
para que se plante soja em São Bernardo do Campo. Ou seja, quem fizer 
uma bela plantação de soja em São Bernardo, por que a intervenção do 

estado é isso, é o político que decide o que acha importante, e não se 
pergunta se faz sentido do ponto de vista mercadológico. Eu quero. Onde 

já se viu em São Bernardo do Campo não haver soja? Eu dizia soja, 
obviamente, por conta de Goiás, para dizer desse tipo de distorção. Você 
incentiva uma fábrica de automóveis em Goiás e não tem silos. Quer 

dizer, é o estado intervindo e intervindo mal. Então, uma discussão sobre 
guerra fiscal, por isso eu disse, norma indutora hoje, eu tenho muitos 

problemas com normas indutoras em geral, por conta disso. Mas não era 
esse o objetivo que eu ia falar, na verdade, eu só falei isso porque o Gerd 
provocou de Goiás, justamente como eu disse que nunca mais seria 

convidado. Acredito. 

Eu estava entrando num outro mérito aqui, sobre estes debates 
referentes às razões de veto. Houve uma razão para a discussão no 

parlamento, que eu queria trazer para pensarmos no que há de jurídico 
nisso. Eles diziam: a União tributar a subvenção dada pelo Estado 
implica uma intromissão da União numa atividade do Estado. Foi 

inevitável que eu lembrasse da origem da imunidade recíproca. Das 
discussões que houve quando se dizia the power to tax involves the power 
to destroy, quando nos Estados Unidos nós tínhamos historicamente 
títulos emitidos pela União e os estados tributavam os títulos de tal modo 
a desestimular a emissão dos títulos. Depois houve a recíproca. Ou seja, 

ali foi o início daquilo que mais tarde seria a imunidade recíproca, que 
hoje a gente sabe da doutrina, que vem com outras discussões, hoje a 

gente discute imunidade a partir de capacidade contributiva, há toda 
uma discussão. Mas eu vi na origem, a origem era dizer: olha, uma 
política pública de um ente federativo não pode ser imiscuída por outro. 

Eu gostaria de por aqui numa mesa de debates para saber o quanto de 
científico isso teria, ou seja, o meu desafio, pondo realmente como um 
desafio, vamos dizer, por hipótese, que não se derrubou o veto. Vamos 

dizer que por hipótese um governador ou, enfim, ingresse em juízo, no 
Supremo Tribunal Federal, com esta arguição, dizendo: olha, eu tenho a 

minha autonomia, eu dei uma subvenção para tal investimento, abri mão 
de meus recursos para que isso viesse, vamos facilitar? Tire a guerra 
fiscal do meio. Ou a guerra fiscal foi autorizada? No caso, ou seja, um 

incentivo legítimo. Não vou entrar neste mérito agora, mas uma mesa de 
debates nos permite sair do caso concreto e entrar para uma questão 

mais teórica. Então admitamos que eu tenho um incentivo que passou 
pelo CONFAZ ou que não foi nem incentivo, foi uma dotação do Estado. 
O Estado deu dinheiro para você implementar uma fábrica. E a União 



tributa. A pergunta é: o nosso princípio federativo, nós sabemos que 

literalmente isso não é problema de imunidade, mas eu pergunto: no 
nosso princípio federativo teria algo a dizer para proteger do imposto 

aqueles recursos, aquele sacrifício feito por um ente da federação em 
favor de um particular? Admitindo, eu insisto, eu estou admitindo que 
foi um investimento ótimo, bem feito, legítimo, não há discussões outras. 

A minha pergunta, essa foi a discussão, foi a razão de se derrubar o veto 
foi uma discussão federativa. Feita no parlamento ao nível do 
parlamento. Mas eu gostaria de avançar, eu gostaria de perguntar nós 

aqui, juristas. Nós, integrantes da Suprema Corte, eu estou fazendo que 
somos agora, em teoria, eu pergunto: como que nós trataríamos esta 

questão diante de um pleito como esses? É um desafio para os colegas 
para sabermos como que nós enxergamos, até que ponto a nosso 
princípio federativo asseguraria que recursos, investimentos feitos por 

um ente da federação em favor de um particular, não pudessem ser 
bulidos por outro ente da federação. Este é o desafio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd, depois o Bianco. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, a primeira parte trata-se justamente de 

uma tréplica, quanto à questão de visitar o estado de Goiás. Eu já não 
posso ir faz tempo. Por quê? Porque naquele artigo que eu tive a 
oportunidade de escrever sobre o assunto, eu sugeri prender o 

Governador e o Secretário da Fazenda. Porque eu acho que é 
responsabilidade deles é civil e criminal. São presos por outros motivos, 

mas de qualquer maneira é bom esclarecer isso. Porque eu acho que não 
é, como já disse, o contribuinte que deve sofrer o ônus de um desrespeito 
às disposições constitucionais, concordam? Esse é um ponto. 

O segundo ponto é o seguinte: mais ou menos há 40 anos, não, quase 50 

anos, defendo a posição de que os incentivos fiscais têm devem ser muito 
bem examinados, por quê? Porque cada incentivo fiscal significa uma 

perda de receita, significa falta de dinheiro para infraestrutura. Exemplo, 
eu dou um incentivo fiscal para a indústria automobilística. Muito bem. 
E não tenho mais verbas para fazer estradas, aperfeiçoar os portos, 

iluminação, energia elétrica. É completamente absurdo, principalmente 
quando a gente verifica que é difícil confirmar a aplicação adequada e até 
idônea desses incentivos fiscais. É só pensar no projeto Sudene, onde a 

obra consiste exatamente num terreno vazio com uma placa caindo aos 
pedaços diz: a fábrica está em construção. Realmente o incentivo fiscal 

muitas vezes implica um grande desperdício de receita. Inclusive, 
recentemente, o presidente de uma montadora, referente a indústria 
automobilística, apesar da crise no setor de automóveis, declarou que vai 

fazer um investimento de tantos bilhões no Brasil. Aí perguntaram: mas 
mesmo terminando o incentivo fiscal da indústria automotiva? Ele disse: 
nós fazemos isso com ou sem incentivo. Em outros termos, o incentivo 

simplesmente é um presente de Papai Noel que, claro, o empresário não 
vai recusar de receber, concordam? Não é imprescindível para o 



empreendimento, para o empreendimento que precisa ter um mercado, 

ter um produto bom e ter um mercado. 

Bom, quanto à terceira questão, qual era mesmo?  A sim! O veto, etc., 
não é? Neste ponto, agora no plano hipotético, ou seja, o incentivo foi 

autorizado pelo procedimento correto. É completamente diferente do 
nosso Goiás, não é? O incentivo foi autorizado por convênio. Acho que 
nesse caso, em decorrência do federalismo fiscal, não tem a União 

competência de alterar as regras estabelecidas validamente dentro da 
competência dos estados. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Penso que, nesse caso que o 

Schoueri está propondo, a natureza jurídica deste pagamento, feito pelo 
estado ao contribuinte, é uma doação. O estado está fazendo uma doação 
ao contribuinte. E as doações feitas pelo poder público, até no nível da 

legislação ordinária, elas são isentas do imposto de renda. Lógico que, 
essa isenção, como se diz, é uma isenção didática, não é? Porque a 
natureza jurídica disso é de transferência de capital, não é de renda. 

Então, ele não poderia ser tributado pelo imposto de renda. Agora a 
questão é a seguinte: se não me engano, havia um acórdão do CARF, 

relatado pelo conselheiro Natanael Martins, em que foi decidido que as 
subvenções correntes e as subvenções pelo investimento são subvenções, 
seja corrente ou seja para investimento, tudo é subvenção. E, sendo 

subvenção, tudo é doação. Sendo doação, nada pode ser tributado, ela 
sempre será isenta do imposto de renda. Justamente porque é uma 

doação, é uma transferência de capital e não é renda. Confesso que eu 
não me lembro, eu acho que eu não li esse acórdão, é um acórdão antigo, 
mas eu me lembro de ter visto o Natanael em eventos, conferências dele, 

sempre mencionando esse acórdão do CARF. Logicamente hoje esse 
acórdão não seria mantido na Câmara Superior, mas, de qualquer forma, 
é uma linha de raciocínio. E, se eu não me engano, foi baseada na 

doutrina do Munhoz Pedreira. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só uma pergunta, João. Não acha que existe 
uma diferença? Porque nas subvenções correntes, em verdade, o 

destinatário vai ter despesas. Portanto, eu vou ter receita de um lado, 
mas tenho despesas por outro. Na subvenção para investimento não há 
despesa. Então, realmente teria um ônus. Eu acho que a situação é 

diferente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu ia mesmo caminhar para este tema. A 
subvenção para custeio, ela deriva de uma atividade, ou seja, ela tem 

natureza de complemento de preço. Nesta espécie eu tenho despesas, a 
receita que eu tenho no mercado não é suficiente para cobrir aquela 
despesa, então vem o poder público e complementa dizendo: "olha, eu 

vou te dar esse valor a mais porque, somando, eu vou internalizar a 
externalidade da sua atividade". Subvenção para custeio nada mais é que 

uma internalização de externalidades. Então, eu digo: olha, vamos pegar 
aquilo, que se você considerar essa receita a mais, aí o seu 



empreendimento é bom. Por que a subvenção para custeio deriva ou 

depende de uma atividade que se exerce, eu não consigo ver a gratuidade 
da doação. Eu vejo nela uma natureza de receita. Pode ser isenta ou não 

e esse é um outro tema. Mas eu estou respondendo desse modo, João, 
mais para desviar do seu desvio, por que eu queria enfrentar, eu gostaria 
muito de ouvi-los sobre a questão federativa, ou seja, se a União pode por 

meio do imposto de renda bulir numa política pública de um estado. Essa 
é a minha pergunta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Penso que federalismo não 

chega nesse ponto. Você está provocando, precisaria pensar mais, mas 
eu ficaria com o Bianco. A natureza jurídica desse ingresso não é de 
receita. Estamos falando de subvenção para investimento, não é mesmo? 

Não é de receita, é de transferência patrimonial, e a de custeio, eu tenho 
para mim que ela é possível de ser tributada, sim. 

Eu só queria colocar também uma outra provocação aqui. A equiparação 
à subvenção para investimento feita pela Lei 160/17, no dispositivo cujo 

veto foi rejeitado, é restrita às hipóteses em que o incentivo tenha sido 
concedido com estrita observância das normas do CONFAZ? 

Sr. João Francisco Bianco: Mas veja o art. 10: o disposto nos §§ 4º e 5º 

aplica-se inclusive aos incentivos de ICMS instituídos em desacordo com 
o disposto no art. 155 da Constituição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse art. 10 também foi, o 

veto também foi rejeitado? 

Sr. João Francisco Bianco: Boa pergunta. Possivelmente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem quer falar? Miguel. 
Está lá no fundo. 

Sr. Miguel Gutierrez: Bom dia a todos. Miguel Gutierrez. No sentido do 
que o Prof. Schoueri falou, tem uma recente decisão do STJ em que se 

discutiu sobre a tributação pelo imposto de renda de créditos de ICMS. 
Eu não lembro que estado, eu não lembro se era Goiás ou não, mas a 

decisão foi justamente no sentido de que não cabia ao governo federal 
instituir tributação sobre o incentivo instituído por um estado, sob pena 
justamente de bulir com o federalismo. Justamente, se eu não me 

engano, infelizmente eu não recordo do número do acórdão, posso trazer 
aqui a semana que vem, mas foi nesse sentido a decisão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O acórdão que o Brandão 

tinha mencionado antes e agora ele está dizendo que também trata dessa 
questão, é o Eresp nº 1.517.492. 

Sr. Miguel Gutierrez: Se eu não me engano, é esse mesmo. É Regina 
Helena Costa? Então, é esse mesmo. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso falar um minutinho? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, eu estou aqui 
provocando uma reflexão e de modo algum quero que se tenha um 
entendimento no sentido de que se tribute ou não se tribute, porque por 

um lado essa argumentação me parece interessante, por outro lado, eu 
devo reconhecer que não está sendo criado um imposto sobre o incentivo; 
o imposto é sobre a renda. Fenômeno econômico. Ou seja, a hipótese 

tributária não inclui a origem por que se paga. Desde que eu tenha renda, 
eu tributo. Então, eu vejo uma distinção aqui. Uma coisa, eu te diria seria 

mais forte o princípio federativo, uma hipótese agora mais abstrata, que 
a União no uso da sua competência residual, resolvesse criar um imposto 
sobre subvenções de estados e municípios, sobre o ato de dar 

subvenções. Eu diria: aqui eu teria claramente, desculpe, penso que eu 
não preciso ter um artigo da Constituição falando sobre imunidade para 
dizer “olha, eu tenho um problema aqui”. Que seria um imposto que iria 

pegar o próprio ato, o fato gerador seria um ato do estado. Aqui a situação 
é um pouquinho mais sutil. Porque o tributo é uma renda. Renda que 

nós sabemos, isso vem desde o monoliths, essa discussão já tivemos aqui 
enorme, para dizer que a renda é o resultado. Quando eu tributo o 

resultado, eu não pergunto muito qual é a origem de uma e de outra. A 
hipótese tributária não contempla por que e contempla o quê. Então, 
nesse sentido, dizendo ao Miguel, que eu estou pondo uma dificuldade, 

assim, por exemplo, é mais sutil a questão e por isso eu trouxe como uma 
provocação mais do que outra coisa, ou seja, não é a União bulindo num 
ato do estado. É a União pegando a sua parte, pouco interessa a origem, 

não existe uma discriminação, um pré-conceito, não. Por que, onde já se 
viu, se fosse a minha subvenção você não seria tributado, mas porque 

você foi pelo estado, você será. Isso, claro, seria escandaloso. Mas não é 
isso que está acontecendo. Simplesmente a União não olha. Ela passa ao 
largo e fala: se houver renda, eu tributo. Pouco interessa a origem. Esta 

questão me parece que faria esse debate mais caloroso. 

Sr. Miguel Gutierrez: A questão, não falando com absoluta certeza, não 
sei se concordo com o argumento da ministra, mas eu só queria colocar 

que ela justamente colocou esse argumento. 

Sr. Miguel Gutierrez: Exatamente esse argumento. Eu até diria que, 
talvez, não se tratasse de uma receita, se é crédito de ICMS, eu não sei 
se é uma receita ou não, se seria uma receita tributável, não é? Mas, 

enfim, ela colocou nesse sentido a discussão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Lembrando que isso se 
estende, nós estamos falando aqui de imposto de renda, de CSL, mas se 

estende também a PIS e Cofins. Se for receita, PIS/Cofins. 



Eu vou pedir licença. Você pode prosseguir conduzindo os trabalhos? 

Porque eu tenho que tomar uma medicação com hora certa e está na 
hora.  

[troca de presidência] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, assumindo 

provisoriamente os trabalhos, para esclarecer, que ele volta. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não dá para voltar, não. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ah, não volta? O Prof. Gerd tem 
a palavra. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu acho que essa questão deve ser 

examinada dentro do sistema tributário. O que acontece? O esta, numa 
situação onde não há incidência, a questão é justamente de não 
incidência, onde não há incidência reconhecida do imposto de renda 

sobre subvenção de investimento. Com esse pressuposto, o estado toma 
as medidas dentro de todo um conjunto de incentivos fiscais que abrange 
naturalmente, em primeiro lugar, o ICMS. Mas tudo isso é um conjunto, 

não é mesmo? Que visa atrair investimentos, entre outros. Muito bem. 
Se houver uma alteração na legislação do imposto de renda, eu acredito 

que dentro do federalismo, e, vejam, estou falando hipoteticamente, não 
significa que minha opinião seria a mais adequada, tudo bem? Mas penso 
que o mais adequado seria o seguinte: aqueles contribuintes que já 

possuem um investimento desse tipo em andamento não poderiam ser 
alcançados. Em relação a novos investimentos. Porque aí realmente os 

estados precisam, na sua política de incentivos, levar em consideração 
esse fato. Enquanto isso, a situação atual é essa, da não incidência 
reconhecidamente. Acredito que não pode haver alteração dentro do 

sistema federalista. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você sempre traz uma outra 
questão que é um pouco diferente, ou seja, eu teria um novo incentivo 

que viria no futuro, a potencial renda ocorreria no futuro e eu estaria 
protegido. Não consigo concordar com isso. Eu acho que aí iria aplicar a 
lei em vigor naquele período que eu recebesse. A não ser que fosse 

revogado ou não revogado. Eu estou com a dúvida do federalismo, como 
eu disse para vocês, eu avanço para dizer que aqueles fatos claramente 
discriminatórios, eu tributo esta e não a outra, eu teria tranquilamente o 

federalismo. Gosto do argumento de dizer: ah, isso não é renda. Então, 
permitam dizer, é a saída pela lateral. “Como isso não é renda, é doação, 

não há que cogitar a tributação”. Eu faço o seguinte, isso é uma pergunta, 
agora eu vou fazer um desafio para o João. Se me permitirem, eu quero 
fazer um desafio para o João. Eu tenho imposto sobre doações. Os 

estados tributam. Agora vamos dizer que o município cria uma 
subvenção para investimento. Ele doa um terreno. É comum, aliás. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Faz uma doação para um 

terreno. Faço-lhe a pergunta agora, João: a doação do município de um 
terreno pode ser tributada pelos estados? O contribuinte é o donatário, 

admitindo que é o donatário. Porque senão teria imunidade fácil, o João 
é bem do tipo que acha a saída. Então, admita que a lei estadual, ele eleja 
como contribuinte o donatário. Só para não termos dificuldades. Não é o 

responsável, é o contribuinte. Não é o ato, ou seja, eu tenho um imposto 
sobre aquilo que eu recebi a título de doação, não pelo ato de doar. Eu 
fui claro. João, como é que ficamos? 

Sr. João Francisco Bianco: Veja, eu já estava contente aqui, por que eu 
ia responder rapidamente à questão dizendo que não poderia haver 
incidência porque o contribuinte é o doador, não é? Então, não pode 

haver, aí seria o caso típico de imunidade recíproca. Mas se o contribuinte 
for o donatário, então eu acho que aí, veja, apesar de eu não estar 
satisfeito com a resposta, eu vou aplicar a jurisprudência do Supremo, 

eu vou dizer que nesse caso o imposto é devido. Eu estava me lembrando 
aqui dos casos em que a União adquire mercadorias de contribuintes, 

tais como indústrias. Deixa eu explicar o caso. A União compra um 
automóvel, a União compra uma mesa, a União compra qualquer coisa. 
Uniforme do funcionário. Nessa operação há incidência de ICMS. Por 

que? Porque o contribuinte é a indústria, é o vendedor. E a União é o 
contribuinte de fato, não é, o chamado contribuinte de fato. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Que não seria o nosso caso. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas é um caso bastante semelhante. É um 

caso em que o contribuinte, no caso do seu caso de doação, o contribuinte 
é o donatário. O donatário é o empresário, a pessoa física, o indivíduo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Isso. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, nesse caso o contribuinte está 
havendo, diz respeito à imunidade recíproca. É o mesmo caso do ICMS. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Quer dizer, não é o mesmo caso. 
Você pode até tirar o resultado, mas não é o mesmo caso. No ICMS, o 
contribuinte é o empresário. Aqui, a minha premissa, como é uma lei 

estadual, a minha lei estadual, posto como contribuinte o donatário. O 
contribuinte é o herdeiro, o contribuinte é o donatário, é nessa linha. Eu 
nem sei se de verdade não é assim a lei estadual. Na lei estadual o 

contribuinte é o doador ou o donatário? Nem sei. 

Orador Não Identificado: Eu acho que são os dois. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É o donatário? Então, melhor 
ainda. Bom, melhor ainda. Então, vamos admitir que a lei nem cogita 

quem é o doador, nem pergunta quem é o doador. O contribuinte é o 
donatário. Portanto, é bem diferente, ou seja, se eu fizer uma doação para 



um município, para o estado, uma doação para o município é imune, 

porque o contribuinte é o donatário. Então, se eu que não sou imune, 
doo para o município, a imunidade está assegurada porque o 

contribuinte é o donatário. Mas a situação, insisto, é inversa; é o 
município que doou para o Prof. Gerd abrir o escritório de advocacia lá 
naquele município. O Prof. Gerd que é o contribuinte, agora ele vai falar. 

Orador Não Identificado: Lá em Tiradentes. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Estou muito contente que a prefeitura mudou 

o entendimento, porque recentemente fui colocado num executivo fiscal. 
Me recusei a pagar duas vezes o que eu já havia pago. Então, fiz na 

respectiva ação, a recomendação de examinar o artigo do Código Penal 
que fala de excesso de exação, mas vamos falar da prefeitura benevolente, 
que é de Tiradentes. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tiradentes doou o terreno para 

a advocacia Rothmann se instalar. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sim. Então, eu acho que esse caso é 
completamente diferente dos outros que nós examinamos. Por quê? 

Porque na questão da subvenção, o entendimento todo, a legislação toda, 
é no sentido da não incidência. Portanto, os estados podem contar com 
isso dentro do seu sistema de incentivo. Nesse caso da prefeitura, a 

prefeitura sabia, ou deveria saber da incidência de imposto de renda. 
Então, não pode determinar em sentido contrário. Então, eu acho que 

essas hipóteses são bem distintas. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu estou no sentido exatamente 
inverso. O fato da prefeitura saber ou não saber me parece, com todo 
respeito, irrelevante, ou seja, a prefeitura tem recursos suficientes para 

dar para aquele escritório, e ela quer fazer a sua política nesse modo. Ela 
não tem recursos para dar alguma coisa além disso. Então, o primeiro 
ponto, ou seja, o fato de saber ou não saber não me incomoda. Eu penso 

que neste caso, porque o fato gerador é o próprio ato da doação e não o 
resultado da doação. Reparem. No caso da doação eu tenho como fato 

gerador não aquilo que se chama situação de fato, aquilo que o art. 116, 
do CTN, chama de situação jurídica. Ou seja, é um dos poucos impostos 
que nós ainda temos cuja hipótese tributária se vincula ao direito 

privado. É necessário um ato de doação. Então, por que aquele próprio 
ato, e o ato da doação foi do poder público, eu vejo o princípio federativo 

muito forte, a dizer: não me venha de bulir com o meu ato soberano, eu 
sou o município, com o meu ato soberano na minha competência de fazer 
o que eu quiser com os meus recursos. Então, neste caso eu invocaria, 

sim, o princípio federativo para dizer que esta doação feita pelo 
município, este ato de doação é imune enquanto ato soberano do poder 
público.  



E insisto: a minha dificuldade no caso anterior do imposto de renda é 

porque eu não tributei o ato. Eu tributei a consequência do ato que é 
uma renda, que é uma somatória de um monte de elementos, positivos e 

negativos. Então, eu tenho uma dificuldade de estender a imunidade ao 
segundo passo. Dificuldade, eu digo: eu vejo a situação diversa, tenho 
mais convicção, por exemplo, Prof. Gerd, se a prefeitura de Tiradentes 

tiver a visão de lhe dar um terreno, e o estado quiser tributar, eu vejo que 
o senhor tem uma boa causa. Agora se o senhor, se a União tributar pelo 
imposto de renda eu diria: tenho dificuldade maior. A União falar isso 

numa subvenção, eu digo: vamos olhar isso com mais cuidado. Eu posso 
argumentar que não é renda, porque aí num outro argumento, por que 

separando a doação da renda. É outro tipo de discussão. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu, desculpe. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, claro, claro. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu concordo exatamente com essa colocação. 
Não pode justamente determinar a incidência para efeito de imposto de 

renda, mas em relação da doação, não. Porque aí é uma clara invasão de 
competência dos estados por parte dos municípios e normalmente nós 
chamamos isso para “fazer cortesia com o chapéu alheio”. Não pode. A 

prefeitura não pode fazer cortesia, concordam? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, só para esclarecer, 
Prof. Gerd, nós estamos em visões diversas. O senhor diz que a prefeitura 

não pode fazer cortesia. Minha visão, eu volto a dizer, é inversa. Nós 
temos uma divergência aqui. Faz parte de uma Mesa de debates. Na 
minha visão, não pode o estado limitar de qualquer modo o ato soberano 

do município. Ou seja, the power to tax includes the power to destroy, 
poderia tributar e incluir o poder de destruir. Então, na medida que eu 

tenho um ato soberano, soberano, o município enquanto poder público 
fazendo uma doação, aquele ato público, aquele ato do município, me 
parece imune. Me parece, em nome da federação, eu não poderia tributar 

o ato, porque é um imposto sobre doações, é imposto sobre o ato. A 
hipótese tributária adstrita é a própria doação. Eu vejo ali um problema 
de federativo, sim. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sim. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, só para esclarecer. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu não vejo como tributar essa 
doação pelo município. O estado não pode diminuir a doação feita pelo 
município. Não pode impedir a doação, não pode restringir. Aqui eu estou 

mais confortável em chamar o princípio federativo. No inverso, que é o 



imposto de renda, eu, como lhes disse, neste momento eu não estou 

confortável. Eu tenho só uma dúvida aqui para nós. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu continuo justamente achando que 
nesse caso a violação do sistema federativo foi por parte dos município e 

não por parte do estado. O estado simplesmente faz uso da sua 
competência. E não existe nenhuma base, na minha opinião, para dizer 
o contrário. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para confirmar, realmente os arts. 9º 

e 10º tiveram seus vetos derrubados. Então, aquele art. 10º, daquela 
forma, está valendo. Schoueri, com referência ao imposto de renda, eu 

também continuo mantendo essa situação. Se estivéssemos julgando a 
situação da empresa que aufere uma renda, salvo se tiver uma regra 
específica de isenção, esse valor recebido, que a Dra. Regina disse que 

não é lucro, porque é um ICMS, mas como não é lucro? É o lucro. 
Aumenta o patrimônio. “Não se incorpora o patrimônio da empresa”. 

Claro que se incorpora. Ela deixa de gastar com o ICMS de saída, quer 
dizer, ela teria que pagar um 'X', ela recebe, ela paga. Depois ela recebe 
um prêmio. Isso é lucro. Isso faz parte de todo aquele, não se pode usar 

essa expressão, porque o Zilveti não gosta, mas é aquela questão do 
“complexivo”, não é mesmo? Quer dizer, é apurado o resultado geral, 
então, no caso de ser, como é o caso, foi o caso julgado, um crédito 

presumido sem nenhuma condição de investimento, questão de 
investimento já está resolvido, mas como diz o art. 9º, considera-se, não 

é, qualquer subvenção, então haveria a tributação. 

Schoueri, agora sobre o caso que você está falando da interferência, 
gostaria de colocar dois pontos: eu raramente vi, só para dizer, você 
colocou no plano teórico, mas no plano prático, vamos supor, que a 

prefeitura de Tiradentes, como você usou de exemplo, e aqui as 
prefeituras ao redor, eu tenho acompanhado, fizessem uma doação para 

o Prof. Gerd montar lá o seu escritório e uma biblioteca. Mas isso é 
condicionado. Ninguém doa desta forma, incorporando diretamente no 
patrimônio jurídico da pessoa, do donatário. Nenhum órgão faz isso. Uma 

fábrica, eles doam o terreno, mas esta fica condicionado a real construção 
de uma fábrica, física. Então, não é patrimônio. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, é doação condicionada, 

mas cumprida a condição é doação. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas não tem cumprido. Não cumpre. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas, e a biblioteca? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Um dia a fábrica fecha, um dia você muda 
para São Paulo. Volta o terreno para o patrimônio público, volta. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, Salvador. Mas 

cada município é um. Eu vi municípios em Minas Gerais que fazem a 
doação e desde que se mantenha a fábrica por cinco anos, com tantos 

empregos, a doação é plena. Desculpe-me. Existe um ônus, mas não é 
doação reversível, não. O que eu vi foi doação condicionada. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, ninguém falou em 
descumprimento. Se o Prof. Gerd de fato transferir a sua biblioteca para 

Tiradentes, de fato contratar oito advogados naquele escritório que vai 
funcionar em Tiradentes, e depois mantiver o escritório funcionando por 

cinco anos, a doação é plena e acabada. A hipótese que eu tenho é essa 
e é comum. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É porque, em geral, o Poder Público não 
pode fazer uma doação ad eternum, tanto é que eles ou fazem concessão 

por 99 anos. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, pode sim, pode sim. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas sempre está naquela condição de 
ser mantida aquela situação, porque o poder público vai durar mil anos 

e o-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador, desculpe discordar de 
você. Se você diz que não pode, eu digo faz. Eu digo que eu já vi isso com 

algum, vou usar o termo até de modo corriqueiro. Existe um prazo que a 
doação é condicionada, mas cumprida a condição, normalmente eu vejo 
coisa de cinco anos, eu dobrei aqui para 10 anos, se durante 10 anos o 

Prof. Gerd manteve oito advogados na grande comarca de Tiradentes, que 
agora passa a ser mais importante por conta disso, contribuiu com a 
comarca, o terreno é dele. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O Supremo Tribunal Federal 

recentemente derrubou uma desapropriação da refinaria Manguinhos, 
no Rio de Janeiro. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador, se me permitir. Como 

a nossa questão é tributária, eu quero saber o seguinte: o fato de a doação 
ser possível ou não ser possível, só para saber, é de direito administrativo. 
Então, por hipótese, nós estamos aqui num exercício acadêmico, está 

muito evidente isso. Então, vamos fazer que a doação é possível, senão... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está certo. Agora não sei se entendi 
corretamente, referente ao seu livro, que li algum tempo atrás, com 

relação àquela questão que nós estamos discutindo. No seu livro, essa 
questão que o João levantou, parece que você defende a ideia de que as 
entidades de assistência social que tenham imunidade, ou todas as 

entidades que tenham imunidade, inclusive o poder público, quando 



adquirem no mercado interno, teriam direito à isenção de ICMS. É o que 

está no seu... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, no meu livro o que consta 
é o seguinte: no passado tinha imunidade, depois o Supremo 

tecnicamente diz “não é contribuinte, não paga”.  Para ficar bem claro o 
exemplo que eu vou dar para nós aqui. Hoje, se eu quiser fazer um templo 
para uma igreja qualquer, eu posso dizer que eu acho mais bonito ter 

mármore de Jerusalém. Eu vou fazer isso para marketing. De verdade, é 
melhor eu comprar mármore em Jerusalém, a comprar mármore em 

Minas. Porque se eu comprar mármore em Jerusalém, o mármore entrará 
no Brasil sem qualquer imposto, porque eu sou contribuinte. Se eu 
comprar em Minas Gerais, porque eu não sou contribuinte, o mármore 

virá com impostos. Portanto, dê qualquer desculpa que você dê, do ponto 
de vista tributário o mármore de Jerusalém para o meu templo é muito 
melhor. O que eu disse no livro, eu disse: isso gera uma distorção e seria 

muito bom, eu não disse que seria uma questão jurídica. Quero dizer que 
eu vejo uma necessidade, e assim explico, de uma, e o termo foi isenção, 

ou seja, não existe, mas eu vejo que é uma necessidade para equilibrar a 
concorrência para impedir essa distorção de comércio. Que se dê esta 
isenção. Quando existir uma venda para uma entidade imune, que se 

faça isenção. Eu não peguei a imunidade porque não é caso de 
imunidade. Eu disse que do ponto de vista de imunidade, 

lamentavelmente esta é uma distorção. Gera uma distorção enorme na 
concorrência. Não creio, Salvador, que eu tenha argumentos suficientes 
para em nome da concorrência apenas, estender essa imunidade. Mas 

certamente uma isenção para esse ato reequilibraria a concorrência. 
Então, no meu livro o que eu prego não é algo assim: existe, e algo, é hora 
de existir. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É que você cita uma jurisprudência, eu 

até vejo e fico preocupado-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Porque realmente a regra é sempre essa: 
o contribuinte de fato, como o contribuinte de fato, as entidades, o poder 

público, não tem o direito à isenção. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, no meu livro eu cito: a 
jurisprudência antiga era contrária. No passado olhava-se para o 

contribuinte de fato. Depois mudou-se, onde aponto, corrigiu-se. Logo, 
citei tanto a antiga como a nova, indicando que foi uma correção. Não há 
como dizer que existe a imunidade para o contribuinte de fato. Eu apoio. 

Mas disse em minha obra: isto gera distorção de concorrência. E o caso 
que eu estou pensando é exatamente esse do templo que adquire o 
mármore em Jerusalém. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Que foi o que aconteceu, não é mesmo? 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas, enfim, entendemos coisas 

como essas. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas está acontecendo muita coisa que-
- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você pode dar qualquer 

desculpa, mas existe um efeito tributário. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Existe. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O livro tem um pouco às vezes 
de fazer: olha, seria o caso de se ter uma isenção para isto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Temos muitos casos e isso está se 

tornando corriqueiro e preocupante. Por exemplo, no Paraná, as igrejas 
são imunes do ICMS que é devido pelas empresas de energia. E outros 
estados fazem a mesma coisa. E com base na questão da imunidade? 

Quer dizer. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Neste caso é uma questão de 
isenção. Esse é um outro tema que nós já discutimos aqui na Mesa. 

Perguntamos se seria possível essa isenção, onde o Supremo inclusive 
examinou e disse que essa isenção não depende do CONFAZ, nós 
discutimos aqui, e na época, pelo menos, pareceu-nos correta essa 

decisão, por que no caso da energia elétrica, da isenção de energia elétrica 
para templos, é difícil falar que isso geraria algum distúrbio da 
concorrência, que geraria alguma guerra fiscal, ou seja, eu vou passar a 

atrair os templos. Olha, templo, passe a ficar no meu estado por que aqui 
você não paga ICMS. Ou seja, é diferente, uma coisa é eu atrair uma 

empresa, uma fábrica que vai explorar outro mercado. A guerra fiscal, 
gente, não há problema de guerra fiscal em si enquanto eu estiver dentro 
do meu estado. A guerra fiscal que nós conhecemos, que é danosa, é eu 

dar incentivos no meu estado para que você vá competir no outro estado. 
Isso é a guerra fiscal. E no caso do templo, dificilmente alguém diria: 

Poxa, eu dei tantos incentivos que agora eu tenho igrejas aqui e com isso 
os fiéis vão passar a atravessar o estado para vir aqui. Não é algo viável, 
entendem? Nesse sentido foi a posição do Supremo, esse acórdão já é 

antigo, nós inclusive já discutimos aqui, e concluímos que seria um 
limite, ou seja, uma lacuna da lei. Não é que chega a falar, mas que não 
haveria razão para convênio quando não se disturba a concorrência. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só duas observações, entre parênteses, já que 

nós estamos chegando ao fim da Mesa de hoje. A primeira é o seguinte: 
os nossos campeões do Moot devem estar contentíssimos, porque nós 

estamos exatamente fazendo um verdadeiro Moot Court aqui, um Tax 
Moot, não é? Vocês vejam como são os debates e como realmente essas 

questões são complexas e levantam os problemas mais variados e da 
maior importância. 



Ainda entre parênteses, uma opinião, porque nós não podemos ficar só 

no plano hipotético. Na prática, oito advogados em Tiradentes com seis 
mil habitantes, não é um problema fiscal, é um problema alimentício, 

porque iam morrer de fome. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Por isso a isenção. João. 

Sr. João Francisco Bianco: Já que nós estamos tratando de subvenções 
e aqui foi dito algumas vezes a diferença entre subvenção corrente e 
subvenção para investimento. Onde falou-se, inclusive, que o regime 

tributário deveria ser diferente, eu queria fazer uma provocação aqui. Nós 
estamos dizendo que a subvenção, ela tem natureza de transferência de 

capital e não de renda, não é? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Para investimento. 

Sr. João Francisco Bianco: A subvenção corrente também tem natureza 
de transferência de capital. Estou pensando no seguinte exemplo: a 
natureza jurídica do pagamento, ela independe do que vai ser feito com o 

dinheiro. Estou imaginando aqui a situação em que os sócios fazem uma 
transferência de capital para a sociedade via aumento de capital. O que 

a sociedade vai fazer com o dinheiro? Se ela vai pagar salário de 
funcionário ou se ela vai construir uma fábrica é indiferente. Não muda 
a natureza jurídica do aporte de capital, que é transferência de capital e 

como tal não pode ser objeto de tributação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João, no caso de subvenção 
para investimento eu estou com você de pleno acordo. A subvenção para 

investimento do meu ponto de vista é mera transferência de capital, é 
uma capitalização pelo estado na empresa, até por isso me causa muita 
espécie a contabilidade de chamar isso de reserva de lucro. Eu penso que 

a contabilidade acerta tanto, o CPC acerta tanto, que às vezes a gente 
pode dizer: olha, aqui eu acho que não pensaram direito. Neste caso, acho 
que, subvenção para investimento é o estado capitalizando a empresa. 

No meu ponto de vista deveria ser reserva de capital, nunca ser uma 
receita. Ou seja, o CPC pode falar o que quiser, e nós vamos ouvir, mas 

eu tenho bastante... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A lei fala. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, a lei fala, mas eu tenho 
problemas com relação a isso. Agora a subvenção para custeio, como eu 
já disse aqui, gostaria de insistir com esse ponto, ela é paga como um 

complemento de receita. A hipótese que eu tenho: faço uma escola, mas 
as mensalidades que eu vou receber não são suficientes para manter a 

escola. No entanto, o poder público acha interessante ter uma escola 
naquela localidade. E ela me disse: olha, faz o seguinte, eu vou completar. 
Eu vou lhe dar uma subvenção de tanto para a sua atividade. Porque 

você, como é um homo economicus, você pensa quanto custa e quanto 



você recebe. Então, eu usei o termo técnico e eu vou internalizar a 

externalidade que você produz. Ou seja, nós, comunidade, reconhecemos 
que a sua atividade gera tantos ganhos para a comunidade que nós, 

comunidade, vamos internalizar, lhe entregar uma parte daquilo para 
que você, percebendo esse ganho que você tem a mais, você passe a ter 
lucro e mantenha aquela escola. Por que a subvenção para custeio? Na 

minha leitura talvez equivocada, é uma internalização de externalidade? 
Ela é, na minha leitura, resultado de uma atividade. Eu ganho porque eu 
faço algo. No mercado. Com a diferença que quem paga não é o meu 

consumidor e, sim, o estado.  

Idem para o pedágio, por exemplo. O pedágio é um caso que também me 
parece. Eu fiz um artigo sobre parceria público e privada que tratava 

dessa questão também. Eu dizia: pedágio é algo muito parecido. Em que 
o ente público diz: olha, eu vou lhe dar tanto, para você fazer a estrada, 
você vai receber o pedágio, mas o pedágio não vai ser suficiente para toda 

essa infraestrutura, então, eu vou lhe dar algo a mais. E, por hipótese, 
você vai receber tanto a mais por veículo que rode na sua estrada. Então, 

espera aí, se eu vou receber tanto por veículo, vale a pena o investimento. 
Veja, só para esclarecer duas hipóteses. Uma, eu te dou tanto para fazer 
a estrada, mesmo que ninguém passe por lá. Isso é subvenção para 

investimento. É irrelevante quantos passam. Segunda hipótese: olha, eu 
não vou lhe dar nada pela estrada, o problema é seu, agora para cada 

veículo, você fez uma equação, você precisaria receber R$ 10 de pedágio. 
No entanto, eu, porque sou o poder público, não vou autorizar que você 
cobre mais do que R$ 7. Por quê? Por questões políticas, porque eu não 

acho que pode ser mais do que R$ 7. Mas como no seu equilíbrio só vale 
a pena investimento se você receber 10 por veículo, façamos o seguinte: 
para cada veículo, eu lhe dou R$ 3 reais. Esse é um complemento de 

preço. Ou seja, você passa a contar, eu estou recebendo por veículo 10, 
sete do próprio usuário e três do poder público. Esta é uma clássica, no 

meu ponto de vista, subvenção para custeio. Ela tem uma relação direta 
entre a receita e os custos que você tem. E neste caso, desculpem-me, 
não há nada de transferência patrimonial. Eu vejo aqui receita tributável. 

Esta é a lógica que me está por trás, para mim, desse sistema. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que, realmente, eu coloquei isso 
como uma provocação, a gente precisaria pensar um pouco mais sobre o 

assunto, mas está me parecendo que existe uma diferença entre uma 
subvenção para custeio geral, que é para pagamento de salário, que é 
para pagamento do aluguel da fábrica ou você pode fazer o que você 

quiser com o dinheiro, de uma situação como essa que você trouxe, que 
costuma se chamar isso como subsídio, não é mesmo? Que é muito 
comum, você falou nos pedágios, é muito comum em empresa de ônibus, 

recebe subsídio para o preço do transporte. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Isso. 



Sr. João Francisco Bianco: Então, eu acho que há uma diferença entre 

subsídio do preço, que ele é vinculado àquela atividade, àquele valor, é 
feito um cálculo-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só recebe se fez. 

Sr. João Francisco Bianco: Exatamente, você transporta e você tem um, 

transporta o indivíduo e você tem um subsídio, ao invés do indivíduo 
pagar o preço, o estado paga uma parte do preço. Então, são duas 
pessoas pagando, cada um paga um pedaço do preço. Isso, eu acho que 

essa situação é diferente de uma situação em que o estado dá: olha, toma 
aqui esse dinheiro, você pode fazer o que você quiser. Você paga salário, 

paga o que você quiser. Então, eu diria, em princípio, que existe uma 
diferença da natureza jurídica desses dois pagamentos. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu acho bastante próximo. Se 
toma aqui e faz o que você quiser é um pouco diferente do que eu falei 

assim: toma aqui, desde que você faça alguma coisa. Na minha leitura é: 
toma aqui, faça o que você quiser, mas só vai receber se você fizer tais e 

tais atividades, na verdade, eu estou te pagando uma remuneração pela 
sua atividade, ou seja, se for condicionada a uma atividade, no meu ponto 
de vista é subvenção para custeio. Chame o que quiser. Ela é subvenção 

para custeio, por que eu ganhei porque eu fiz algo. 

Sr. João Francisco Bianco: Sim, mas não deixa de ser uma doação, não 
é? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, não, deixa. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu te dou esse dinheiro se você mantiver 

100 empregados trabalhando. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Isto. 

Sr. João Francisco Bianco: É diferente de: olha, eu te dou esse dinheiro, 
porque se você transportar 10 passageiros, eu vou pagar o preço de três 
reais por passageiro, etc. Está me parecendo que tem uma diferença. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Claro que existe, é uma questão 
sutil. Te dou para você manter 100 empregados é uma condição, e 
concordo com você. Agora te dou porque você fez alguma coisa, eu te dou 

por que você fez, é remuneração. É a separação entre uma doação com 
ônus e uma remuneração. Nós temos acho que um consenso, pelo menos 
nós dois, João, que se é uma remuneração, é tributável. Se é uma doação 

não o é. Existe a doação com encargo. E aí é que nós vamos ter um ponto 
delicado do caso a caso para saber se eu estou diante de um mero encargo 

ou se eu estou diante de uma remuneração de um preço, um 
complemento de preço por uma atividade. Eu acho que nós temos um 
consenso nesse ponto, eu não sei. Mara. No microfone, por favor, Mara. 



Sra. Mara Caramico: Seguindo o conceito de doação, e a partir do 

momento que se é remuneração pode ser tributada, a doação feita pelo 
órgão público ou pelo ente público, ela seria tributada pelo ITCMD? 

Tendo em vista que o donatário é o contribuinte? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, aqui temos uma divergência na Mesa, 
não é? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Temos. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu entendo que, como contribuinte é o 
donatário, é a mesma situação da incidência do ICMS quando a União 

compra uma mercadoria. O contribuinte é o donatário, o contribuinte é 
o adquirente da mercadoria, então o imposto é devido. Já o Schoueri acha 

que o imposto incide na operação e a operação não pode ser tributada. 
Eu me alinho à jurisprudência do Supremo, que diz que o contribuinte é 
que manda. A operação, no caso da doação, por exemplo, que é feita pelo 

município, se o doador fosse o contribuinte seria tributável, mas o 
problema é que quem está pagando esse imposto? É o donatário, e o 

donatário não é imune. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mara, para esclarecer, na Mesa 
aqui houve dois votos nesse sentido por razões diversas. João e Gerd, 
dois em outro sentido, Salvador e eu. E o que nós não fizemos, agora eu 

até fico curioso, uma inovaçãozinha, eu pergunto: quem está com o João 
levanta a mão. Um, dois... não, só do público. Um, dois, três, quatro, 

cinco, seis. Quem está com o Salvador e comigo levanta a mão. Um, dois, 
três, quatro, cinco, seis. Posso estar errado, mas na minha conta deu 
seis. Eu tenho a impressão que deu seis a seis. Nós estamos diante de 

um empate. Neste caso o voto de qualidade está com a presidência. Quem 
é o presidente hoje? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O estado fazendo uma doação para um 
particular e onde o contribuinte, é o donatário. 

Sra. Mara Caramico: É isso que eu estou perguntando. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas, então. 

Sra. Mara Caramico: É isso que eu estou perguntando. 

Orador Não Identificado: Ah!  

Sra. Mara Caramico: Não, não, eu estou dizendo o seguinte: no caso de 
uma subvenção quem está recebendo é o contribuinte. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, eu mantenho a minha 

posição. 



Sra. Mara Caramico: É donatário. É quem está recebendo, se ele recebe 

um terreno para edificar, para uma fábrica, etc. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mara, eu não fui feliz. Então, foi 
três aqui na Mesa, eu estou isolado. Mas eu mantenho o meu 

posicionamento no sentido de que uma doação feita pelo município, o ato 
de doação, é um ato soberano do município e o estado não pode tributar. 
O poder de tributar inclui o poder de destruir. Você não pode, em nome 

do princípio federativo, limitar aquilo que o poder público, na sua 
competência, veja, a premissa nossa é de que houve uma doação plena, 

correta, não há qualquer questionamento com relação à sua natureza. 

Sra. Mara Caramico: Sim. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O município foi lá e doou para 
o Prof. Gerd, era nosso exemplo, fazer o seu escritório de advocacia. Ele 
o fez e recebeu o valor. Isso é um ato do município como poder público. 

Sra. Mara Caramico: Tá. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não cabe ao estado, por meio do 

imposto, reduzir, diminuir aquele ato. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas viu, Schoueri, a pergunta continua 
assim: o próprio Estado de São Paulo. 

Sra. Mara Caramico: É isso que eu ia falar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Faz a doação para um contribuinte, para 

uma pessoa fazer uma fábrica aqui. E tem um imposto de doação cujo 
contribuinte é o donatário. 

Sra. Mara Caramico: O ITCMD. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ah, aqui eu não posso invocar 

o princípio federativo. Aqui é uma situação diferente. A minha hipótese 
era o estado tributar-- 

Sra. Mara Caramico: É que as relações entre poderes, eu até concordo 
com você. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Foi essa a minha posição. 

Sra. Mara Caramico: Agora se é o estado que faz... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, então, então. A pergunta, 
salvo engano, o nosso desafio aqui, até pudesse voltar o questionamento, 
o nosso desafio era o município faz uma plena doação, o estado pega 



aquele ato e tributa. Como eu disse, o João e o Gerd votaram num 

sentido. Agora eu não sei se o Salvador está comigo ou com eles. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu continuo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Com? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu continuo com você. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, estamos nós dois. 

Sra. Mara Caramico: Não, nesse aspecto eu entendo que você tem razão, 
quando existe a hierarquia de poderes, vamos dizer assim, o estado não 

pode tributar ato do município. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Exatamente. 

Sra. Mara Caramico: Até aí, tudo bem. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Este é o ponto. Foi só este o 
ponto. 

Sr. João Francisco Bianco: Mara, desculpe, mas se a União paga salário 

para o funcionário, ela pode reter o imposto de renda na fonte. O 
contribuinte do imposto, o contribuinte do imposto é o indivíduo, é a 

pessoa. E o contribuinte do imposto da doação, o contribuinte do imposto 
de doação é o donatário. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se alguém quiser inscrever o 
tema, nós podemos continuar, que nós fizemos aqui como uma telúria, 

agradável. Uma tertúlia acadêmica, se alguém quiser trazer o tema para 
a próxima, podemos continuar. Eu acho que o objetivo de hoje, que era 

apenas trazer um debate, uma reflexão, foi atingido e por isso eu não vou 
inscrever o tema. Se alguém achar que é o caso, por favor, traga-o.  

De outro modo, são 10 horas. Eu quero agradecer a participação de todos 
na Mesa e nos vemos na semana que vem. 

Revisado por C.P. 

 


