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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos, então. 
Vamos começar a nossa reunião. Hoje com ausência maciça, não só da 
Mesa, mas de associados, devido ao Congresso da IFA. Em 
compensação temos a alegria de ter a presença do nosso colega 
Alexandre Nogueira. Por favor, Alexandre, senta aqui com a gente. 
Alexandre, aos que conhecem, é neto do professor Ruy Barbosa 
Nogueira, dizer da alegria de participar hoje depois de algum tempo de 
ausência. Pequeno Expediente, alguma comunicação. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Brandão. Eu quero apenas, assim, 
participar com vocês os efeitos que estão ocorrendo com relação à 
transmissão que nós estamos fazendo via YouTube. Muita gente que 
estava afastada do IBDT e, por estar longe da nossa sede, não podiam 
comparecer e, com a possibilidade de acessar através do YouTube, 
entraram em contato conosco e perceberam que realmente eles estavam 
fora do IBDT porque exatamente não efetuavam o pagamento e o CPF 
estava bloqueado. Então, houve uma reativação de associados, outras 
pessoas de diversos pontos do país também resolveram se associar. Nós 
iremos diminuir a burocracia da associação, exatamente em função 
dessa questão de distância, porque a gente, antes era um processo 
manual que se fazia, com a indicação de dois associados, que 
continuará, mas na cidade da pessoa, eventualmente, às vezes não tem 
associado. Então, será feito via internet e a diretoria examinará e 



aprovará. Então, significa que o progresso também traz mais convívio 
com a gente, não é?  

Eu queria também falar uma coisa estranha da burocracia, no passado, 
há pouco tempo, não é muito tempo não, a gente ia ali na Procuradoria 
da Fazenda Nacional, aqui na Prestes Maia, o Procurador-Geral da 
Fazenda Nacional de São Paulo pedia para a gente esperar um 
pouquinho, ele atendia, chamava a Procuradora, a gente resolvia. Foi se 
fechando, foi se fechando, não se fala mais com a Procuradoria, hoje, 
dificilmente, se fala com juiz, Procurador do Estado também não atende 
mais. Então, está uma dificuldade, inclusive, para a advocacia, mas 
agora tem uma última. As Varas de Fazenda de execuções fiscais 
públicas, estaduais e municipais, criaram um mecanismo, sai um 
despachozinho, você vai lá ver o processo, você tem que agendar 
pessoalmente, não pode ser pela internet, 20 dias para você ter acesso 
ao processo. Poxa vida, no mundo da internet, no mundo de hoje, você 
ter que ir até a local, não ter acesso, e ainda marcar dia 15/9 para 
examinar a processo para ver o despacho que o juiz deu. Quer dizer, é 
uma coisa que está realmente, a OAB precisaria se pronunciar sobre 
isso, não é? Ela se pronuncia sobre tanta coisa, isso aqui é um absurdo 
total. Então, pelo menos que permita, como faz a prefeitura, também a 
gente não pode mais ir na prefeitura, tem que fazer agendamento. Você 
não pode ir na Receita Federal sem agendamento, está tudo assim. Ok. 
Agora, isso aqui é um descaso com a advocacia, vai lá, 20 dias para 
poder ter acesso no processo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, o agendamento via 
internet é algo que é até de interesse geral. Porque você não perde 
tempo, teoricamente você não perde tempo, você chega lá com uma 
hora certa, isso decorre do excesso de trabalho, excesso de população. 
Mas, realmente, essa questão aí de ter que ir lá pessoalmente para 
agendar é... Mais alguma comunicação? Então, vamos para a Pauta. 
Que número nós estamos hoje da Mesa? 

Sra. Cristiane Pires: Mil quatrocentos e noventa e oito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mil quatrocentos e noventa 
e oito. Na semana que vem, 99 e no dia 21? Próxima, não. Claro. 
Ninguém vem aqui no dia 07 de setembro. Na subsequente, nós teremos 
então a 99 e, no dia 21, teremos a 1.500 lá na faculdade, no novo 
auditório Ruy Barbosa Nogueira. Brandão, o assunto é seu, 
inconstitucionalidade do art. 15 do decreto da Lei Complementar nº 24. 
Nós temos dois assuntos de ICMS hoje. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A Mara, ela não está presente, mas é 
um dia que tratou exatamente da Lei Complementar nº 160, ela 
levantou a mão e fez uma pergunta sobre a art. 15 da Lei nº 24, de 75. 
Antes de entrar no assunto, eu disse: Mas esse artigo passou pelo 
controle de inconstitucionalidade ou constitucionalidade da 



Constituição de 88? E houve uma resistência por parte do Fernando – 
que hoje não está presente. No final, ele mais ou menos examinou isso. 
Esse art. 15, como se pode ver: "O disposto nesta Lei não se aplica às 
indústrias instaladas ou que vierem a instalar-se na Zona Franca de 
Manaus, sendo vedado às demais Unidades da Federação determinar a 
exclusão de incentivo fiscal, prêmio ou estimulo concedido pelo Estado do 
Amazonas”. Quer dizer, com essa lei, o estado do Amazonas, em 75, 
recebeu um cheque em branco. Ele podia fazer o que quisesse em 
incentivos internamente, nenhum estado poderia se opor. Ficava a 
dúvida se quando ele fazia um incentivo, e tivesse consequência para 
fora do estado, se os estados poderiam questionar. Passada a 
Constituição de 88, na entrada na Constituição de 88, os demais 
estados fizeram vários convênios – três convênios, na verdade. E um 
deles, mais especificamente, ele suspendia o crédito de ICMS na 
entrada de matérias-primas, na produção de produtos industrializados 
destinados à Zona Franca de Manaus. Quando foi aprovado esse 
convênio, que eu acredito que eram seis, é, só foram os três convênios, 
basicamente, esse é um, dois e seis, a exclusão do açúcar, remessa de 
produtos semielaborados que, na Constituição, para o exterior podia se 
sujeitar ao ICMS. E o número seis que é a exclusão do crédito ICMS nos 
produtos aplicados na Zona Franca de Manaus. O estado do Amazonas 
entrou com uma liminar contra esses convênios, liminar, não, com uma 
ADI, ADI nº 310, foi concedida a liminar e ficou com a liminar durante 
24 anos. Foi resolvida em 2014, a favor do estado do Amazonas, 
dizendo que o art. 40 das disposições constitucionais transitórias, que 
têm o mesmo efeito da parte permanente da Constituição, claro, ele é 
transitório, mas ele tem o mesmo poder que tem a parte contínua da... 
Quer dizer, a parte transitória não mudou e a parte que era permanente 
mudou quase tudo.  

Então, o art. 40 da Constituição, ele diz assim: “É mantida a Zona 
Franca de Manaus com suas características e área de livre comércio de 
exportação e importação e de incentivos fiscais pelo prazo de 25 anos, a 
partir da promulgação da Constituição”. Esse prazo já foi prorrogado 
para 2023, e já foi prorrogado para 2073. Você vê, os nossos netos não 
vão ver o fim da Zona Franca de Manaus, talvez não, não é? Mas tudo 
bem. E a questão ficou, então o que aconteceu? O Supremo no acórdão 
da ADI nº 310, ele considerou que houve a constitucionalização do 
Decreto-Lei nº 288, quer dizer, passou a ser imune às operações para a 
Zona Franca de Manaus, está na Constituição, incentivo, na 
Constituição não existe isenção, tudo é imunidade. Então, considerou. 
Mas isso se aplicaria também aos tributos estaduais? Porque o próprio 
Decreto-Lei nº 288, ele só cuida de tributos federais, quem deu a 
isenção para a Zona Franca de Manaus foi a Lei Complementar nº 469 
no bojo da permissão da isenção heterônoma que existia da 
Constituição anterior. Na Constituição de 88 a isenção heterônoma não 
foi repetida, e mais, houve negação. Quer dizer, além de não ser 
reproduzida, a permissão de a União conceder isenção para operações 
estaduais ou municipais, houve uma proibição expressa. Então, o art. 



40 fala que ficou constitucionalizada a questão do Decreto-Lei nº 288. E 
o art. 34, do mesmo ato das disposições transitórias, veio dizer que o 
sistema tributário nacional vai entrar em vigor no primeiro dia tal, tal, 
tal, § 5º: “Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a 
aplicação da legislação anterior”. É o fenômeno da recepção. Ok, “[...] no 
que não seja incompatível com ele e com a legislação referida nos terceiro 
e quarto”.  

Então, nós vamos examinar a Lei nº 24, de 75. Lá fala que as isenções 
para os estados serão concedidas, revogadas por convênios. O que é que 
ficou incompatível? Ficou incompatível quando o 15 diz que o estado do 
Amazonas pode fazer o que está dito aí. Por que ficou incompatível? 
Porque ele choca com essa questão de proibição do governo, da União 
conceder isenções para os tributos estaduais e municipais. Então, 
nesse ponto, o art. 15, é inconstitucional. O Fisco do estado de São 
Paulo, segundo a Mara, está autuando os contribuintes que estão, 
logicamente, apresentando defesa, mas então, nesse ponto, aqui é a 
primeira análise. Bom, o que aconteceu? O estado de São Paulo entrou 
com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em 2012, Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.832. Isso foi segundo o Supremo na decisão 
que foi dada pelo Plenário no Supremo esse artigo constitucionalizou o 
Decreto-Lei nº 288. Portanto, não se mexe no Decreto-Lei nº 288 até 
2073, ou salvo mudança na Constituição, claro. Então, esse foi decidido 
na ADI nº 310 no sentido de que os incentivos permanecem. E a 
ministra Rosa Weber, que foi a relatora dessa ADI, ela puxou para o 
ICMS também naqueles casos dos convênios que foram editados em 
1991. Ela disse que estaria aí pela Lei Complementar nº 4, mas a Lei 
Complementar nº 4 foi até revogada. Bom, na ADI... Então, se quiser 
mostrar o 34, § 5º. 

Trinta e quatro, é o texto o sistema tributário nacional entrará em vigor 
a partir do primeiro dia do quinto mês, foi dia 1º de fevereiro de 89 e 
etc., § 5º: “O vigente, o novo sistema tributário fica assegurada a 
aplicação da recepção anterior”. Claro, a figura da recepção. “No que não 
seja incompatível com ele e com a legislação referida nos § 3 º e 4º”. Ok, 
então. Nós temos na Constituição de 88, e isso a Procuradoria do 
Estado de São Paulo, o governador que assinou a petição, ressaltou 
bem, na Constituição não foi reproduzida a isenção heterônoma, e, mais 
ainda, foi proibido. Há o artigo que a gente pode examinar... o art. 155, 
§ 2º, inciso III, da Constituição permanente, da parte permanente: “É 
vedado à União institui de isenção de tributos de competência dos 
estados, Distrito Federal e municípios”. Então, a Lei nº 24, de 75, bate 
de frente com esse item, com esse inciso. E assim está, não foi 
concedida sem liminar, não foi concedida a liminar, mas o assunto está 
pendente no Congresso, perdão, no Supremo Tribunal Federal, e o 
estado faz a distinção entre aquela ADI nº 310, porque aquela tratava 
de revogação ou extinção de benefícios fiscais. Para mim, é a mesma 
coisa, mas tudo bem. E esse caso não. Esse caso trata de incentivo 
concedido pelo estado do Amazonas, internamente, com reflexo nos 



demais estados. Então, sem alongar muito nós podemos... eu, pelo 
menos, concluo que está mais para mesmo o Fisco estadual pelo direito 
de não aceitar a isenção eventualmente concedida pelo estado do 
Amazonas, e que tenha reflexo em São Paulo. Basicamente, lá tem 
vários incentivos internos, mas o externo consiste num crédito 
presumido que o estado do Amazonas dá, além dos créditos normais 
por entrada de matérias-primas, de 30% sobre o saldo devedor. Então, 
uma venda para São Paulo, por exemplo, você tem que pagar R$ 
100,00, ele recebe 30% de incentivo fiscal. E o estado de São Paulo está 
glosando esses 30%, essa que está sendo a discussão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, eu desconheço o 
assunto, mas eu queria só comentar alguns pontos, não sei se a 
professor Gerd quer falar alguma coisa? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Em princípio, em relação à isenção 
heterônoma, eu acho que precisa fazer uma distinção. A União, 
evidentemente, não pode conceder isenção, aliás, ninguém pode 
conceder isenção em imposto de competência de outra entidade, é essa 
regra geral que está exatamente aqui no art. 151. Mas a União também 
tem uma outra competência, que é regular, disciplinar, tributar as 
relações no comércio exterior. E, justamente em relação ao comercial 
exterior, aí tem competência, exemplo, maçãs do Chile, bacalhau de 
Portugal, e assim por diante. Então, em relação a essas mercadorias, ao 
respectivo ICM pode receber isenção concedida pela União. Na verdade, 
não como União, mas como nação, quer dizer, como país. Isso, 
realmente, só para completar o raciocínio, isso está na Constituição, e, 
tanto assim, que essas isenções são dadas normalmente e sem 
contestação. O que, no caso, nós temos a Zona Franca de Manaus, que 
não é propriamente comércio exterior. Ainda não foi declarado território 
autônomo do Amazonas. Então, na verdade, o que se faz? Se aplica, 
essa é minha leitura, se aplica à Zona Franca disposições reservadas ao 
comércio exterior. Na minha opinião é isso que está acontecendo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente, professor. Na ADI nº 310, 
todo o acórdão, ele está fundado num parecer brilhante do professor 
Marco Aurélio Greco. E ele trouxe toda a distinção entre Zona Franca de 
Manaus e o comércio exterior, fez a distinção. Até porque diz ele, foi 
acolhido pela Rosa Weber, fosse assim, a saída para o exterior do 
semielaborados, ela só destina ao exterior, estão os dados assim, 
destinados ao exterior. E a Zona Franca de Manaus não é exterior. 
Então, ela aceitou esse argumento. O semielaborado, enviado para a 
Zona Franca de Manaus, que a Fazenda queria tributar como se fosse 
uma exportação, não foi acolhida. Então, a imunidade do ICMS, que 
consta da Constituição, aí nós não podemos discutir, porque não é uma 
isenção concedida pela União, é uma imunidade concedida pelo estado, 
como é o caso dos tratados. Porque quando o estado faz um tratado, a 
União faz um tratado internacional, isso já ficou bem claro, seria uma 
interferência nos estados porque daria isenção na importação de alguns 



bens. O Supremo já decidiu que não, nesse caso, o Brasil que está 
negociando, então não está concedendo aquela isenção. Mas, nesse 
caso, da Zona Franca do Manaus, como o senhor disse, lá não é um 
território autônomo, não é um país, não é outro país, não é o Paraguai, 
apesar que é mais fácil importar do Paraguai do que da Zona Franca. 
Então, a ADI, e o professor Marco Aurélio, o parecer dele está todo 
transcrito na ADI, ele faz toda essa distinção de que os estados não 
poderiam ter evitado aqueles convênios porque não tinham pé na 
Constituição, exatamente por quê? Porque a Zona Franca de Manaus 
não estava ligada ao exterior, e, seguindo todo esse argumento, ela 
concluiu que, em função da Lei nº 24, que exigia revogar com 
unanimidade, foi declarada inconstitucional nesse momento. Portanto, 
a partir da 2014, uma regra aqui do estado de São Paulo, estavam nas 
discussões transitórias do regulamento, que era o crédito para a Zona 
Franca de Manaus saiu das transitórias, porque agora é um crédito 
definitivo. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só para não haver mal-entendido, estou 
perfeitamente de acordo com a sua leitura. Eu só estou explicando mais 
um aspecto caótico na nossa legislação, uma confusão, mas tem a sua 
razão de ser. Tanto assim, que tem no parecer do Marco Aurélio a 
questão foi contemplada devidamente, são duas questões, mas que se 
confundem, não é? Esse que é o ponto que vejo. Agora, eu estou 
perfeitamente de acordo que, em relação à Zona Franca, não há essa 
possibilidade. E analogia nesse caso não funciona. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok. Durante muito tempo, na época 
em que as exportações não eram tributadas pelo Imposto de Renda, e 
recebiam, inclusive, um prêmio, lá no idos de 69, ela começou 
exatamente, todo mundo tentou chamar a venda para a Zona Franca de 
Manaus de exportação, para poder não pagar o imposto de renda. Ela 
não tinha contribuição social sobre o lucro, imposto renda, e ainda 
queria o crédito prêmio. Essa discussão sempre se renova, você viu com 
o PIS/Cofins fizeram isso. O governo resolveu de forma, assim, 
salomônica, deu alíquota zero, então ninguém reclama. Mas, na 
verdade, se é para seguir o Decreto-Lei nº 288, aí fica a discussão. Mas 
o Supremo também já definiu isso, que o quando a Constituição se 
refere a impostos, ela também abrange as contribuições, que foi o caso 
das entidades – o art. 14 só fala em impostos – ele estendeu as 
contribuições para as entidades, depois de quase 30 anos. Mas, de 
qualquer maneira, sempre se questiona isso: “Olha, eu estou vendendo 
para a Zona Franca de Manaus, lá é exportação?”. O Reintegra, por 
exemplo, a atual não se aplica, não obstante dizer que lá não é uma 
exportação. Não é uma exportação para o exterior. Tanto que ela mesmo 
diz, o texto dela é a saída para a Zona Franca de Manaus com destino a 
consumo ou saídas para o exterior, quer dizer, é de lá que vai sair para 
a exportação. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, eu queria trazer 
aqui uma consideração, uma contraposição do art. 40 ao 150, 3, será 
que ela é apropriada? Estou discutindo aqui em tese a questão. Será 
que é apropriada? A Constituição é um todo, tanto na parte 
permanente, quanto na transitória. Quando o art. 40 mantém a Zona 
Franca, com todas as suas características, inclusive, se refere 
explicitamente a incentivos fiscais, ela não estaria mantendo todo a 
esquema encontrado quando ela foi promulgada? Todo o esquema 
legislativo, inclusive, a art. 15, aí você fala: “Ah, mas é heterônoma”. 
Bom, não pode ser concedida a legislação heterônoma? Essa é uma 
regra geral, mas nós temos uma regra especial, na própria Constituição, 
excepcionando os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. A 
pergunta que eu coloco é: teleologicamente, interpretado o art. 40, ele 
não pretendeu abranger todo o sistema legislativo que existia? Eu não 
vou falar no Reintegra, porque o Reintegra é posterior, está certo? Não 
poderia manter uma coisa que vai existir 20 anos depois. Mas aquilo 
que já existia, será que não estaria mantido? O que eu estou falando 
aqui é uma questão agora que nós passamos para o campo da 
interpretação, independentemente do caso concreto, valeria para outras 
questões similares. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A resposta ainda não foi dada pelo 
Supremo nesse ponto, porque o Decreto-Lei nº 288 só cuida de 
incentivos federais, ele não cuidava do estado. O estado foi uma lei à 
parte, foi uma a Lei Complementar nº 469, que foi revogada pela 24 de 
75. Aí teve outras, outras situações, mas o Decreto-Lei nº 288, de 69, é 
um decreto que concedia incentivo fiscais na área federal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas eu não estou me 
referindo à 288, justamente o que estou colocando aqui é se a 24, a 
288, e tantas outras normas que poderiam existir a respeito da Zona 
Franca, se isso tudo não foi mantido como um pacote, combo, como se 
fala hoje em dia. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, bom, essa resposta, como diz, não 
foi dada ainda. É o que o estado de São Paulo busca esclarecer. À 
primeira vista, a Ação nº 310 dá a atender que sim, que foi mantida o 
conjunto, naquele momento para a Zona Franca de Manaus, tanto que 
foi excluída essa questão de semielaborado, decreto, foi mantido, se me 
permitir, eu vou até dar uma... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não estou perguntando 
a resposta do Supremo, eu estou perguntando a sua resposta. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, então, a minha resposta... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E do professor Paulo 
também. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: A minha resposta está na posição da 
Ação nº 4.832, na minha opinião, realmente, o art. 15 não passa pelo 
teste de constitucionalidade, com base no art. 34, porque realmente há 
uma forte indicação de que a União não queria mais dar incentivo, não 
poderiam, quer dizer, a União não poderá mais dar incentivos ou regra 
de isenção para estado. Interferir nos estados ou intervir nos 
municípios, salvo aquelas condições próprias da Constituição, tipo 
resolução do Senado, essas coisas que têm uniformidade nacional, 
como tem também no ISS. Então, nesse momento, eu acho que, apesar 
de que a própria Procuradoria da República ter se manifestado contra a 
ação do estado de São Paulo, dizendo que está mantido o art. 15, mas 
vamos ver o que o Supremo vai decidir. Na minha opinião, realmente ele 
mata o art. 15. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se o Paulo Vitor estivesse 
aqui, ele, com muito mais propriedade e nacionalidade, ele iria defender 
o art. 15. E eu não estou defendendo o art. 15, eu estou discutindo um 
aspecto especificamente de hermenêutica aqui. Eu estou destacando 
mais ainda que o art. 15, os incentivos dados sob o art. 15, não foram 
dados pela União, foram dados pelo estado, certo? O próprio estado do 
Amazonas que deu incentivos, independentemente de incentivos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas ele estava autorizado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. Claro que estava 
autorizado. E essa autorização encontrou respaldo no art. 40, e tudo o 
que foi feito foi com base nele. Essa é a colocação que eu estou 
colocando aqui. Será que nós não temos uma situação especial, que 
foge completamente a todas as normas gerais? O professor Gerd pediu a 
palavra para mim. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu acho que a diretriz mais 
importante nesse caso, nesse assunto, é a fixação das isenções no 
campo de cada um dos entes federativos. Então, mesmo esse problema 
daquilo que vai para exportação, está dentro da competência da União, 
e me parece que precisa ser reexaminado isso. Porque, em se tratando, 
como é a caso aqui nosso, de isenções do ICMS, que é um imposto 
estadual. Então, eu vou continuar pensando agora dentro dessa linha 
que foi colocada aqui. De um possível agasalhamento como algo que vai 
para o exterior. E então isso é o que estou entendendo que é muito 
difícil aceitar isso, já que a Constituição partiu para uma divisão radical 
entre os entes estatais, estados, União, e cada um as isenções estão 
apenas na competência de cada um. Então, essa é uma questão que a 
gente precisa voltar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, concordo perfeitamente, está na 
competência de cada um. Mas cada um está ainda sujeito aos 



princípios constitucionais da tributação. E um deles se chama princípio 
de isonomia, e tem como consequência o princípio da livre concorrência. 
Isso significa que um televisor comprado da LG, Samsung, ou seja, 
produzido na Zona Franca de Manaus, não tenha a mesma incidência 
do televisor feito pela Phillips. Aliás, Phillips é holandesa para não 
pensar que eu estou defendendo os alemães.  

Então, de qualquer maneira, eu acho que prejudica. E realmente essa 
empresa, a Phillips, teve sérias dificuldades, não sei se ainda tem. Mas 
eu tenho notícia, evidentemente, porque a carga fiscal do ICMS é 
bastante elevada. Então, como vai concorrer? Muito bem, aí se diz: “É, 
mas a Zona Franca é uma situação especial, desenvolvimento regional”. 
Agora, isso é eternamente? Essa forma de que as isenções temporárias 
são permanentes, na verdade, isso não faz o mínimo sentido. Inclusive, 
eu não examinei, não me preparei para esse assunto hoje, mas seria 
interessante ver alguma estatística para ver se a perda de receita 
decorrente disso, portanto, perda para infraestrutura, estradas no 
Amazonas, energia elétrica no Amazonas, tudo isso é justificado pelo 
desenvolvimento que a industrialização está dando. Por outro lado, a 
industrialização não precisa de estrada? Não precisa de energia? Quer 
dizer, é uma coisa muito complexa. E, pelo o que eu sei, os incentivos 
fiscais não trazem para o estado o resultado que justificaria essa perda 
da receita. Inclusive, recentemente, eu li uma entrevista, aí foi uma 
firma alemã, simplesmente, foi uma montadora que disse: “Ah, nós não 
temos problemas de não ter mais esse incentivo para a indústria 
automobilística, nós vamos fazer um investimento de tantos bilhões 
mesmo assim”. Claro, porque o negócio da montadora é montar para o 
mercado e ganhar exatamente pela eficiência, pela racionalização da 
sua produção, e não por eventuais incentivos fiscais. Ninguém vem aqui 
ou fica aqui por causa de incentivos fiscais, isso é um presentinho que 
o estado dá, e, na minha opinião, muitas vezes, sem o efeito que o 
justificasse. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, professor, é lógico que a gente tem 
o maior respeito pelas populações que lá vivem, que para lá imigraram, 
mas realmente o ônus para a nação, que isso representa, inclusive, em 
termos de destruição ambiental. Manaus, ela vive de energia térmica, 
que custa uma fortuna que a Eletrobrás não consegue pagar, quer 
dizer, ninguém. E segundo o Mainardi, quando o boliviano lá reclamou 
que ele recebeu um cavalo branco pelo Acre. Ele falou que o Acre não 
vale um pangaré, não é? Porque ele dá um prejuízo de 100 bilhões, 
desde que o Acre foi contra a vontade do Brasil, o Brasil não queria a 
Acre. Três vezes o Brasil devolveu para a Bolívia, mas o pessoal quis 
reintegrá-lo. Mas, com o todo respeito, há muitos acreanos ilustres, 
inclusive, o professor Adib Jatene, que é do Acre, e outras pessoas. 
Mas, realmente, aquilo é um custo para a nação grande demais em 
relação ao que vem e, mais, a gente sabe o que está sendo feito na Zona 
Franca de Manaus. Eu não vou, lógico, citar, mas muitas empresas, 
que estão comercializando aqui em São Paulo, que deveriam importar, 



porque o produto já está pronto, eles fazem lá uma industrialização em 
Zona Franca de Manaus. Cujas vendas 90% é aqui Mas eu queria dizer 
para o professor Ricardo que o que você disse, talvez, por intuição, é o 
que está no acórdão da Ata nº 210. Se você permitir, eu vou ler a 
conclusão, que ele diz assim, eu falei Rosa Weber, não é a ministra 
Rosa Weber, é a ministra Carmen Lúcia, viu? Eu vou retificar. Então, 
ela diz assim: “Não há de se cogitar da inconstitucionalidade indireta por 
violação das normas interpostas na espécie vertente. A questão está na 
definição do alcance do art. 40 do ADCT, a saber se esta norma de 
vigência temporária teria permitido a recepção elenco, pré-constitucional 
de incentivos à Zona Franca de Manaus, ainda que incompatíveis com o 
sistema funcional do ICMS, instituído desde 1988, na qual se insere a 
competência das unidades federativas para, mediante convênio, dispor 
sobre isenção e incentivos do novo tributo. O quadro normativo pré-
constitucional do incentivo à Zona Franca de Manaus constitucionalizou-
se pelo art. 40 da ADCT, adquirindo, por força desta regra transitória, 
natureza de imunidade tributária, persistindo vigente equiparação 
procedida pelo art. 4 do Decreto-Lei nº 288/67, cujo propósito é atrair a 
não incidência do imposto sobre circulação de mercadorias”. Aqui eu 
acho que há um equívoco, mas é o que ela disse, não é? 

Estipulada no art. 23, inciso II, § 8, da carta pretérita: “Desonerando, 
assim, a saída de mercadorias do território nacional para consumo ou 
industrialização na Zona Franca de Manaus. A determinação expressa de 
manutenção do conjunto de incentivos fiscais referentes à Zona Franca 
da Manaus, extraídos, obviamente, de legislação pré-constitucional, exige 
a não incidência do ICMS sobre as operações de saída de mercadorias 
para aquela área de livre comércio sob pena de proceder a uma redução 
do quadro fiscal expressamente mantido por dispositivo constitucional 
específico e transitório”.  

Aqui ela está se referindo exatamente à distinção que o Marco Aurélio 
Greco fez do que é a Zona Franca de Manaus e o que é o comércio 
exterior, porque, naquele momento, o comércio exterior estava menos 
incentivado do que a Zona Franca de Manaus. Parece que havia esse 
sentido, agora nós já estamos numa posição contrária, o comércio 
exterior oferece mais incentivos do que a Zona Franca de Manaus, e a 
solução vai vindo agora nessa ADI nº 4.832. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, eu acho que este 
assunto está bem discutido. Só queria, o professor Gerd fez uma 
referência aqui à confusão. Eu queria lembrar que quando o ICMS foi 
implantado, no ano de 1965 pela Emenda Constitucional nº18/65, que 
foi depois previsto no CTN 66, quando o ICM surgiu em substituição ao 
IVC, uma das expectativas é que terminasse com a guerra fiscal, que 
simplificasse o sistema. Porque o IVC era um imposto cumulativo, cada 
operação ele era devido. Na verdade, a guerra fiscal era uma coisa muito 
primária de o estado chamar investimentos para a sua localização, se 
discutir onde que era devido o imposto, mas o sistema de crédito 



acabou gerando uma confusão e um terreno para a guerra fiscal muito 
maior do que havia no tempo do IVC. De forma que a confusão 
realmente é infindável. E aqui nós estamos dando exemplos de como ele 
se prolonga, ele desenvolve, é um verdadeiro câncer que toma conta do 
corpo inteiro.  

Bom, o segundo tema, ainda no ICMS, da Adriana Perez, Base de 
cálculo do diferencial de alíquota de ICMS a partir de 2018 - Convênio 
nº 52/17. Vamos lá? Sim, vai expor porque nós não sabemos do que se 
trata. 

Sra. Adriana Perez: O que ocorre é o seguinte, nós temos como um dos 
fatos geradores de ICMS a entrada de material destinado a uso 
consumo ou ativo de outro estado, quando o contribuinte adquire 
mercadorias de outro estado, é um fato gerador de ICMS. Aí a questão 
é, existia uma base de cálculo definida, a base de cálculo tem que ser 
definida em lei complementar, no meu ponto de vista. A base de cálculo 
do ICMS tem que ser definida em lei complementar. O que aconteceu? 
Foi publicado esse Convênio nº 52, de 2017, trazendo uma base de 
cálculo quando ocorre o regime de substituição tributária do diferencial 
de alíquota que vai ser alterado, então, a partir de janeiro 2018, mas em 
relação à substituição tributária. Só que não saiu nenhuma norma, 
nenhuma lei complementar para mudar essa base de cálculo. Então, a 
questão que ficou é a seguinte, se o Convênio nº 52, de 2017, ele trata 
do regime de substituição tributária de mercadorias e trata também de 
uma nova base de cálculo de ICMS do diferencial de alíquota, quando 
há substituição tributária, eu posso entender que ele vai alterar 
também o cálculo do diferencial de alíquotas quando não houver o 
regime de substituição tributária? Posso entender assim? O convênio 
pode fazer isso? Ou o Estado pode definir que o cálculo do diferencial de 
alíquota para o meu estado seja diferente quando não tem substituição 
e quando eu sou obrigada a pagar? Qual que é a extensão desse 
convênio? Posso dizer que o convênio pode trazer essa base de cálculo 
nova? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, pois é, desculpa, só 
para encaminhar. Claro, eu estava esperando você falar. Mas só para 
colocar aqui a questão, novamente, nós temos um aparente choque, 
uma aparente antinomia aqui na lei complementar. A Constituição 
exige lei complementar para definição da base de cálculo do ICMS, 
inquestionável, certo? E convênio é necessário para determinadas 
finalidades. Onde é que nós estamos? Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, a primeira definição, essa 
substituição tributária que se refere ao 52/17 não é a substituição 
tributária que a gente acostumado a ver sobre as mercadorias que são 
destinadas à comercialização. É uma substituição tributária de bens 
adquiridos para costumo e para ativo imobilizado, é diferente. Nós só 
temos poucos casos em que essa norma é regida por protocolos entre 



estados, um ou dois, eu acredito, não tem mais do que isso. O que 
significa isso? Quando alguém compra um ativo imobilizado de Minas 
Gerais aqui em São Paulo, a regra é, se lá vem tributado a 12, você faz 
um débito de seis, e depois credita seis em 48 parcelas. Essa regra diz 
que quando houver substituição tributária, aprovada por um protocolo, 
você vai fazer o pagamento no estado de origem para o estado de 
destino. Então, vai ser dessa forma. Até aí, nós estaríamos tranquilos. 
Quer dizer, só, assim, puxa vida, mas o estado de São Paulo permite 
que eu faça a conta corrente, agora eu vou ter que recolher numa guia 
especial? Bom, essa questão de prazo é uma questão de competência 
dos estados, eles podem fazer dessa forma. Tanto que tem estado que 
não tem esse regime nosso, tem que pagar imediatamente o valor. Bem, 
agora você colocou uma questão interessante, porque realmente a base 
de cálculo e ela, mais ainda, ela vai mais longe, por quê? Porque ela fala 
de você fazer um cálculo grosapado, de tal sorte, que até hoje - e nós 
temos um grande mestre o Roberto Siqueira Campos, que nunca mais 
compareceu - que, desde 88, a gente levantava essa dúvida: Eu devo 
pagar o ICMS aqui na aquisição do ativo imobilizado ou para material 
para consumo? É 6%, ou conforme seja o local, sobre um valor 
reajustado ou sobre o valor que está na nota, que seria o valor que 
eventualmente se colocasse lá. Foi definido: não, é 6% sobre a valor da 
nota fiscal, quer dizer, é 100, tem 12 lá, você paga mais 6. Agora, não. 
Agora está previsto que você vai fazer um cálculo de tal sorte que o 
resultado final, do valor de ICMS incidente sobre esse ativo imobilizado, 
resulta em 21 e alguma coisa, que é a alíquota normal, 18 menos 100, 
dá 82, voltando pela 100, dá 21. Essa é a grande questão. Você vai na 
Lei Complementar nº 87/96, ela tem uma área, aliás, tem um rapaz 
aqui, mas hoje ele não está presente, ele gostaria muito de falar, acho 
que é o Luiz Augusto, não é? Um rapaz que fala muito do ICMS. É que 
não há na Lei Complementar nº 87/96 uma definição clara com 
referência a essa base de cálculo. Eu lendo a Lei Complementar nº 
87/96 posso até encontrar, assim, indícios de que há, se a gente tiver a 
Lei Complementar nº 87/96 aqui. Eu vou pedir uma ajuda aos 
universitários aqui. Dr. Mair, o senhor pode me indicar o artigo que fala 
da questão dessa substituição tributária? Não, precisa falar no 
microfone, por favor. 

Sr. Mair: Mair. Em primeiro lugar, lembrar que o art. 2º não elenca 
como fato gerador a entrada de mercadorias no estabelecimento 
considera a consumo. Você não encontra lá que é fato gerador do 
imposto. Incide sobre... essa hipótese não está aí.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok. 

Sr. Mair: A segunda é que isso... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para não fugir desse 
ponto que você está trazendo. Ponto novo na discussão, esse imposto 



não está sendo devido sobre a saída do estabelecimento no estado de 
origem? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, na verdade, é sobre a entrada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, sim, mas não é por 
substituição? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas a substituição não muda o 
fato gerador. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Exatamente, não muda, 
mas ativa a operação de saída da lá. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas é devido ao estado de 
destino. É do estado de destino, é pela entrada no estabelecimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A destinação da 
arrecadação vai mudar o... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. Não. Não muda, vai fazer uma 
pequena [ininteligível] para o estado de destino. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. 

Sr. Mair: Continuando, só para lembrar, a legislação paulista tem que a 
entrada de mercadoria é fato gerador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Certo. 

Sr. Mair: Está no art. 2º, mas ela está lastreada no convênio ICMS 
6.688, que o art. 2º também estabelecia entrada, e essa entrada era fato 
gerador do tributo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. 

Sr. Mair: Aí, na 6688, essa exigência de imposto está embutida ali no § 
1º, do art. 6º, dentro da substituição tributária. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas está a 8.796, art. 6º... 

Sr. Mair: Art. 6, parágrafo primeiro, está lá: “Inclusive ao valor 
decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não é indício. Escuta, 
eu recebo uma renda que ela vai pagar para mim, eu sou o 
contribuinte, qual é o fato gerador? É perceber renda, por alguma razão, 



a lei define a substituição tributária, a responsabilidade pela retenção 
do imposto é ela. Eu continuo sendo devedor, o fato gerador continua a 
ser meu, o fato gerador continua a ser perfeito, tá certo? Simplesmente, 
é uma questão de responsabilidade. A questão que você coloca, Mair, 
isto pode deslocar a titularidade ativa sobre esse diferencial de imposto 
ao estado destinatário? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A sua pergunta, desculpa? Se pode 
deslocar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, se o estado de São 
Paulo, vocês vão me desculpar, eu estou falando sobre um tema que eu 
não estudei e não conheço, aqui é Mesa de debates, a gente pode até 
falar coisas que não conhece, até por isso que nós ressalvamos que o 
que se fala aqui não é bibliografia para ninguém, não é doutrina. Se eu 
recolhesse esse diferencial para o estado de origem, não teria problema 
nenhum. A pergunta é: isto é possível quando o beneficiário do 
recolhimento adicional é o estado de destino? Esse é o ponto que eu 
estou levantando aqui agora, porque aí não é só um problema da 
responsabilidade tributária, é a própria titularidade ativa que muda. 
Porque eu não vejo estar incluído aqui nesse § 1º, art. 6. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A titularidade ativa não muda, porque 
o estado de São Paulo vai exigir uma guia, como faz na importação. 
Você pode importar em Recife para São Paulo, ele faz lá em Recife uma 
guia da área nacional, destinatário do ICMS do estado de São Paulo, ele 
tem poder de fiscalização desta guia tanto quanto teria... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas quem vai ficar com a 
arrecadação? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O estado de São Paulo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, esse é o ponto que 
eu estou levantando. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas sempre ficou, não mudou. Porque, 
hoje, quando você compra de outro estado, você recolhe aqui no estado 
de São Paulo, por conta corrente, a pessoa tem crédito, facilita porque 
não precisa pagar com via especial. A partir de janeiro de 2018, se você 
está com um saldo credor ou não, talvez algum regime especial que 
resolva a isso, mas o estado, o vendedor lá já vai ter que fazer uma guia 
nacional para recolher o ICMS devido ao estado de São Paulo. Agora... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso está previsto onde? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Oi? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está previsto onde? 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Neste convênio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O convênio pode fazer isso? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quando houver substituição 
tributária. Isso pode, isso ele pode fazer, isso ele já fez, porque a 
substituição tributária. Agora, a base de cálculo é que... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Será que não estão voltando 
à questão da Adriana? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, então, mas ela perguntou: O 
convênio pode fazer? 

Sra. Adriana Perez: Base de cálculo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, a base de cálculo é que o 
convênio não pode mexer, porque a base de cálculo é função da lei 
complementar. 

Sra. Adriana Perez: Mas pode existir dois pesos e duas medidas. Eu 
devo o imposto na entrada da mercadoria destinada ao meu ativo. Daí 
no meu estado de São Paulo fala: “Recolha sobre base única”. Aí 
quando tiver substituição tributária que o fornecedor vai ter que 
recolher, aí eu vou ter que fazer o cálculo diferente? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É isso que está errado, que nós 
estamos falando. 

Sra. Adriana Perez: Entende? É esse é o problema. Porque, hoje, o que 
acontece? De verdade. Cada estado manda calcular de forma diferente 
na entrada quando não tem ST. Não tem ST. Eu tenho que pagar na 
entrada, eu sou contribuinte, se eu estiver em Minas, eu calculo de 
uma forma, se eu estou em São Paulo, eu calculo de outra forma, se eu 
estou na Bahia, é outro cálculo, já começa por aí. Não existe um 
entendimento único.  Quando saiu publicada a Emenda Constitucional 
nº 87, de 2015, o estado de São Paulo, o estado, desculpa, de Minas 
Gerais, entendeu que essa Emenda nº 87 teria alterado a base de 
cálculo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A resolução. Resolução do Senado, não 
é? 

Sra. Adriana Perez: Não, saiu uma Emenda Constitucional nº 87 de 
2015. Simplesmente, a emenda só falava... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah sim. 



Sra. Adriana Perez: Isso, é. Aí veio uma orientação normativa SUTRI 2 
de 2016, do estado de Minas, dizendo o seguinte: 'Olha, a emenda 
constitucional mudou a base de cálculo do diferencial de alíquotas. 
Aqui, quando o contribuinte compra, ele vai calcular nos termos da 
Emenda Constitucional nº 87, de 2015', que é aquela tal da base dupla 
e tudo mais. Aí o que aconteceu? Então, mas esse foi o entendimento de 
Minas. Então, o que é que acontecia? Quando o contribuinte mineiro 
compra, ele já começou a mudar o cálculo desde janeiro de 2016, certo? 
Porque houve essa interpretação de Minas, só que São Paulo continuou 
cobrando só sobre a diferença, outros estados cobraram só sobre a 
diferença. Aí vem o convênio, eu lembro que nessa fase, eu fui até à 
Secretária de Fazenda de São Paulo, questionei, expliquei o que estava 
acontecendo, porque como eu tenho que atender vários estados, eu 
acabo tendo que estudar a legislação de vários estados. E aí, eu falei: 
Nossa, olha só o que acontecendo, Minas está mandando calcular de 
um jeito, São Paulo de outro, está bagunçado. E os convênios que 
tratam de substituição tributária de diferencial de alíquota, que não são 
poucos, quase todos os estados hoje estão com protocolos instituindo a 
substituição tributária de diferencial de alíquotas, estão mandando 
calcular diferente. Isso está dando problema da barreira, o contribuinte 
está parado na barreira porque cada estado está tendo uma opinião 
divergente sobre o cálculo da substituição tributária do diferencial de 
alíquota. Então, o que é que vale mais? É o protocolo, tem que seguir a 
regra do protocolo, do convênio, ou segue a regra do estado de destino? 
Para parar com o problema na barreira, passaram uns meses, foi 
publicado esse Convênio nº 52, de 2017. Aí eu voltei a perguntar: Tudo 
bem, saiu a Convênio nº 52, a partir de janeiro de 2018 todo mundo vai 
calcular ST do diferencial de alíquota igual, porque está no convênio, 
então o convênio mudou base de cálculo, porque na Cláusula 2º e 
Cláusula 14º, mudou a base de cálculo, mudou tudo, a partir de janeiro 
de 2018, só que esse convênio só trata de substituição. E aí? Os 
estados vão mudar a regra de cálculo? São Paulo vai mudar a regra de 
cálculo? Porque é injusto, se tem ST, eu tenho que pagar igual quando 
não tem ST. Se não tem ST e eu tenho que pagar, a minha forma de 
cálculo não pode ser diferente da forma de cálculo quando alguém está 
pagando no meu lugar, ué. Então, a questão foi: O que que vocês vão 
fazer? Vai sair o quê? Não tinha que ser uma lei complementar? Ou vai 
continuar a bagunça? Porque isso está uma bagunça. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade, eu acho que nós sempre 
fomos beneficiados, queira ou não, por essa interpretação mais benéfica 
no sentido de que, realmente, existem dois fatos geradores. Dois fatos 
geradores, um na saída lá de São Paulo, e outra a entrada. 

Sra. Adriana Perez: Tem fato gerador, então, na entrada. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Na entrada. O estado de São Paulo 
tem, na entrada e a base de cálculo... 

Sra. Adriana Perez: Todos os estados têm. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. Agora, se você olhar, do ponto de 
vista da sistemática do ICMS, o convênio está certo, por quê? Ao fazer o 
cálculo ele está levando em conta quanto de ICMS, quanto tem dentro 
da operação. 

Sra. Adriana Perez: Concordo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu fiz, inclusive, um cálculo 
matemático para um outro caso que esteve, eventualmente está 
disponível aqui. Fecha certinho com 100%. Até teve uma outra colega 
aqui, acho que por uma outra razão, ela trouxe um problema 
semelhante porque ela estava vendendo para a Bahia, e a Bahia exigia 
esse cálculo. E foi demonstrado que, matematicamente, a Bahia estava 
certa, nesse ponto. Agora, matemática, economia, contabilidade, para 
efeito jurídico, não tem sentido. Se a lei fala que é na entrada, o fato 
gerador é a base de cálculo é 'x', essa é a base de cálculo que a gente vai 
usar. E isso a gente não encontra na lei complementar de forma 
expressa. Então, falta uma mudança nessa base, não é? 

Sra. Adriana Perez: Mas o senhor interpretaria que quando não tem a 
substituição tributária, a partir de 1º de janeiro de 2018, todos os 
estados vão ter que seguir... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. Não. É só quando houver a 
substituição tributária. 

Sra. Adriana Perez: Então, mas não é errado isso? Porque quando 
alguém está pagando... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ela está dizendo que terá 
duas bases de cálculo conforme quem seja o sujeito passivo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois é. Agora, isso aí faz parte dessa 
bagunça, de o sistema não ser federativo. Porque o IVA, futuro que 
estão preparando, ele vai ser federativo, porque não é possível você ter 
cinco mil leis de ICS, e 27 leis de ICMS, dessa forma. Bom, nós estamos 
cansados de falar sobre isso, 50 anos que estamos falando sobre isso. 
Agora, vai prolongar por mais 15, mais 15, são 80 anos de problemas 
fiscais se o ICMS não acabar. Então, o que nós temos no convênio é 
uma forma de, se houver substituição tributária, então tem que haver o 
protocolo. Havia pouco, agora você até deu notícia que estão aumento 
os protocolos, não é? 

Sra. Adriana Perez: Uma parte. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Quase todos. Então, se todos tiverem, 
vai praticamente aplicar o convênio, e aí a base de cálculo vai ser 
aquela matemática que está certa, juridicamente falta um pé. Falta o 
pezinho na Lei Complementar nº 87, de 96. Embora, aquele art. 1º dá 
indício, mas não é afirmativo que aquilo se aplica nas entradas de 
outros estados, não é?  

Sra. Adriana Perez: Então, não precisa sair uma lei complementar para 
alterar a... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É o que eu estou dizendo, ela precisa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Adriana, eu creio que esse 
assunto, eu creio que esse assunto, está muito bem colocado, eu creio 
que esse assunto mereça ser rediscutido na nossa próxima reunião. Eu 
vou transmitir esse assunto no intervalo para Mara, que deve estar hoje 
lá no Rio, na IFA. E o Silvio Gazzaneo, que é um especialista em ICMS, 
que costuma estar aqui e hoje não está. Para eles se prepararem, eu 
vou dar o seu telefone, se eles quiserem, para vocês se prepararem para 
voltarmos à Pauta no dia 14, tá bom?  

Sra. Adriana Perez: Está ótimo. 

Eu acho que foi bem apresentado, quem sabe outros companheiros da 
Mesa, que hoje não estão presentes, possam participar também desse 
debate. Eu tenho para mim que ele, tal como o anterior assunto, ele não 
se restrinja à pergunta específica, à questão específica, mas ele 
extravasa para uma interpretação mais ampla do nosso sistema 
tributário. Muito bom. Muito boa a questão. Alguém quer falar alguma 
coisa? Não estou encerrando o assunto, se alguém quiser falar alguma 
coisa. Mair. 

Sr. Mair: Eu só acho que se essa alteração na Lei Complementar nº 87, 
de 96, não dá para exigir muita margem e tratar a entrada de 
mercadoria do estabelecimento, mercadoria para bem de consumo, 
como se fosse uma substituição tributária, porque não tem uma saída 
subsequente. E a Lei Complementar nº 87 não prevê essa situação. Tem 
que alterar, isso não tem jeito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mair, você é um assíduo 
participante na nossa Mesa, mas você fica escondido lá no fundão – 
como dizem os universitários – e nunca participa dos debates, eu te 
convido a participar mais, viu? Muito obrigado pela intervenção hoje, 
convocada pelo Brandão. Vamos ao próximo assunto. Mas antes do 
próximo assunto, eu queria fazer duas referências. Primeira, a propósito 
do que eu disse há pouco aqui, da advertência para o que se fala aqui 
não é doutrina, o que se fala aqui são opiniões de improviso, e isto está 
muito ligado com o fato de que nós estamos transmitindo as nossas 
reuniões agora pelo YouTube. Eu queria dizer o seguinte, tanto a 



transcrição dos debates, que é feita através do nosso site, divulgado 
através do nosso site, quanto essas divulgações ao vivo aqui das nossas 
Mesas, é para uma maior amplitude da Mesa e, especialmente, para 
alcance de pessoas que estão fora de São Paulo, da cidade de São Paulo. 
Nós temos associados em todos os estados, então eles ficam afastados 
do coração do Instituto, que é a Mesa de Debates. Agora, isso não 
significa que nós devemos nos afastar da Mesa, nós devemos continuar 
– nós que estamos aqui em São Paulo, ou os de fora, que estejam 
visitando a cidade na quinta-feira -, devem comparecer porque a Mesa 
depende da presença de muita gente, quanto mais gente melhor. E 
depende da participação de todos, como hoje estamos tendo da Maíra e 
da Adriana, por favor, também participem e participem dando sugestões 
para a Pauta. Muitas vezes nós ficamos com Pautas aqui reduzidas. A 
segunda observação que eu queria fazer no intervalo, na semana 
passada o Diego Miguita ficou de nos passar, e nós ficamos de divulgar, 
um número de um Recurso Especial do STJ e ele passou o número 
853.217 do Rio Grande do Sul. Eu vou repetir, 853.217 do Rio Grande 
do Sul. Quem esteve presente, ou quem for consultar a Pauta da 
semana passada, tem esse acréscimo. Pois não, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A propósito da Mesa da semana 
passada, o Dr. Fernando Masagão, que trouxe aquela questão da 
revogação da Medida Provisória nº 774, e ele comunicou que foi 
concedida uma liminar aqui em São Paulo dizendo que realmente houve 
revogação expressa da Medida Provisória nº 774, e que não repristinou 
a Lei n º 12.944. Ele ficou de passar isso para nós. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, a gente fala tanta 
coisa. Recoloque o assunto, por favor, para que a essa notícia fique 
mais compreensível. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, tá. O que nós discutimos aqui, 
como que está a situação da Lei nº 12.844, que criou o adicional de 1% 
da Cofins, e criou a desoneração da previdência, a Medida Provisória nº 
774 alterou a desoneração, quer dizer, revogou a Lei nº 12.844, e, 
inclusive, com o adicional do Cofins e com a questão da oneração do 
INSS. A Medida Provisória nº 794, no último dia, quer dizer, não se 
trata do art. 62 da Constituição, segundo o entendimento da Mesa, ela 
revogou a Medida Provisória nº 774. Então, qual é o efeito dessa 
revogação? Toda lei revogada não tem o efeito de repristinar a 
revogadora. A revogadora não repristina a anterior, nós estamos 
parados aí nessa questão. Então, o Dr. Masagão, e acho que foi o Dr. 
João Maria, Professor João Maria. Eles, e eu também, 
subsidiariamente, entendo que realmente houve revogação da Lei nº 
12.844 no que tange à questão da Cofins. E há uma decisão do 
Supremo Tribunal Federal, com essa questão dos efeitos da medida 
provisória, que é longa para a gente renovar aqui. Então, nós paramos 
aqui, aí o Fernando Masagão me disse que foi concedida uma liminar 



para o importador agora, no sentido de que a Lei nº 12.844 não está em 
vigor. E, portanto, não se paga o adicional de 1% da Cofins. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Então, claro, vamos 
rediscutir tudo. Foi longa a discussão, mas, pelo menos, uma notícia 
que fica mais clara agora, o que significa essa liminar. Vamos ao 
próximo assunto. Guilherme? Guilherme, a primeira pergunta, o 
percentual de presunção do lucro sobre receitas decorrentes de 
aplicações financeiras. Nós aqui da Mesa temos uma indagação 
preliminar, se a aplicação financeira é objeto social da pessoa jurídica 
porque uma coisa é uma indústria fazer uma aplicação financeira, e 
outra coisa é um banco fazer aplicação financeira. 

Sr. Guilherme: Então, vamos lá. Não poderia ter explicado um pouco... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, eu posso? Eu dei 
um exemplo ruim. Eu dei um exemplo ruim. Porque ele está referindo 
aqui que o presumido não atinge instituições financeiras, mas existem 
outros tipos de receitas financeiras que podem fazer parte do objeto 
social, de pessoas jurídicas que podem optar pelo lucro presumido, 
então o exemplo foi ruim, mas a indagação vale. 

Sr. Guilherme: Assim, ontem, eu escrevi no final da tarde, correndo, eu 
estava em Brasília, eu devia ter explicado um pouco melhor qual que é 
a tema que eu coloquei na Pauta. Na verdade, eu queria discutir uma 
solução de consulta que saiu recentemente, saiu acho que no mês 
passado, quando não estava tendo as Mesas de debate, é a Solução de 
Consulta nº 347, de 2017. É uma solução de consulta que ela vem na 
linha de uma outra que eu já tinha discutido aqui na Mesa, que é a 
Solução de Consulta nº 84, de 2016, e eu acho que eu vou retomar 
então um pouco essa discussão, que a gente já teve no passado, e daí 
eu vou concluir umas ideias que eu tive, umas dúvidas, na verdade, que 
eu levantei quando eu estava lendo essa nova solução de consulta. 

Então, alguns meses atrás, a gente discutiu essa Solução de Consulta 
nº 84, de 2016, em que a Receita Federal disse que no caso de holdings, 
as receitas de JCP, de Juros sobre Capital Próprio, elas integrariam a 
receita bruta e sobre ela incidiria o PIS/Cofins. No caso era empresa 
tributada pelo lucro presumido e tinha o PIS/Cofins cumulativo. Na 
época, a discussão que eu trouxe foi sobre se eu aplicaria nesse caso 
percentual de presunção, se caso fosse olhar, na verdade, a tributação 
do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro, se a gente 
tributaria com base no percentual de 8%, ou de 32%, decorrente da 
atividade de holding. E, durante a discussão, foi levantado aqui, que 
teria uma previsão legal que você deveria adicionar à receita de JCP e 
receber diretamente na base presumida, sem aplicação de nenhum 
percentual. Até lembro que no dia, no primeiro dia que a gente discutiu 
isso, foi levantada a Lei nº 9.249, que tratava da tributação definitiva 
para a empresa de lucro presumido da receita JCP, só que aí na 



próxima Mesa a gente trouxe que, a partir da 9.430, teve um novo 
dispositivo afirmando que a tributação seria mera antecipação. E acho 
que não ficou muito claro, no final, se a Mesa concordava se aplicaria 
ou não os percentuais de presunção. Se aplicasse, acho que o 
entendimento ficou que seria 8% e não 32%. A questão é, na solução de 
consulta, ela só tratava do PIS e Cofins, ela não tratava do imposto de 
renda. Então, realmente, ainda ficou um pouco de margem com relação 
a isso. Quando veio essa solução mais recente, a 347 de 2017, ela 
tratou de uma outra situação, mas eu acho que ela tem fundamentos 
que podem se aplicar a esse caso, e discutir outras formas de outras 
operações que têm como atividade em investimento. Nessa solução 
específica, a 347, era uma empresa que tem atividade, pela descrição, 
que parece ser como se fosse um private equity, venture capital que ela 
era uma empresa que ela vive da comercialização de participações 
societárias, sendo que ela tem dois tipos de investimento, basicamente 
ela tem participações duradouras, permanentes, ela vai ser remunerada 
com dividendos, decorrentes mesmo da participação societária, e outras 
participações que ela compra, desde o começo, sabendo que ela vai 
vender. E, nesse caso, ela contabiliza essas participações temporárias, 
que ela diz no ativo circulante, e ela queria saber qual que seria o 
tratamento tributário. Então ela tem assuntos de consulta, basicamente 
ela diz que você integra a receita bruta, nesse caso, que eu consigo 
contabilizar isso no circulante dela, essa venda de participação 
societária temporária, e no caso das participações societárias 
duradouras, seriam ganhos da capital. Só que quando ele vai tratar da 
tributação do imposto de renda, dessas que estão no ativo circulante, 
ele diz claramente que tem que aplicar os percentuais de presunção. E, 
nesse caso, ele fala que seria 32%. Então, assim, independente da 
discussão que a gente já teve, que foi a inicial que eu trouxe mesmo se 
era 8% ou 32%, a receita se manifestou nesse caso, 32%.  

O que eu pensei, assim, numa evolução também, assim, recentemente, 
o Meireles disse que vai tributar pelo come-cotas os fundos exclusivos 
de investimentos. No exterior, a gente tem estruturas que as pessoas 
físicas investem por meio de offshores, ou fundos em paraísos fiscais, 
normalmente as assets aqui do Brasil indicam você fazer esse tipo de 
estrutura lá fora, e lá é comum você tributar a aplicação financeira em 
pessoa jurídica. Então, assim, principalmente quando eu quero fazer 
um investimento num mercado financeiro de outro país, normalmente 
se constituiu uma offshore, ou um fundo em paraíso de baixa 
tributação, e faz a aplicação por meio desse tipo de estrutura. E, aqui 
no Brasil, eu nunca vejo muito essa discussão porque eu sempre 
entendi que a tributação de aplicação financeira, na pessoa jurídica, ela 
é ineficiente, ela é muito cara. E como eu adiciono diretamente na base 
de cálculo a receita financeira, tributo a 24% a 34%, é muito melhor eu 
adicionar a pessoa física porque eu vou ter a tributação de pessoa física 
que, via de regra, é uma tributação com a tabela regressiva, vai de 
22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação. Então, assim, acho que 
nunca teria uma vantagem você deixar investimento financeiro em 



pessoa jurídica, fora quando eu deixo aquela questão para 
disponibilidade, mas uma questão bem temporária, que muitas 
empresas fazem. A minha dúvida seria, e se eu constituísse uma pessoa 
jurídica, uma sociedade de participação, existe um CNAE específico 
para isso, que não é o de holding, é de empresas que têm esses 
investimentos temporários. Qual que seria o tratamento tributário 
disso? Eu poderia aplicar, primeiro, eu adiciono diretamente na base de 
cálculo, ou eu aplico os percentuais de presunção? Independente se 
seja o percentual de 8% ou de 32%, também tem uma discussão, qual 
que é o valor considero como receita?  Bom, eu acho que seria 
interessante... [Está aberta a solução de consulta? No Item nº 21].  

Eu acho que é um pouco diferente da outra discussão do JCP porque 
ela tem uma redação que se você pegar a interpretação literalmente 
pode dar a entender a ideia de que você teria que adicionar 
integralmente na base. Quando ele fala aqui, no Item nº 21, que “o lucro 
presumido é a soma do valor resultante da aplicação dos percentuais de 
presunção”, e daí depois ele fala dos demais, resultados como “ganhos 
de capital, os rendimento e ganhos líquidos, [...] não incluídas no conceito 
de receita bruta”. Esse “não incluídas em receita bruta” não está na letra 
da lei que logo acima ele transcreve. Se eu fosse interpretar... [Se quiser 
subir um pouco, tem a base legal, acho que fica mais fácil de a gente 
entender qual que é a dúvida].  

Aí, ó, do lucro presumido. É o inciso II, porque ele soma, o valor 
resultante da aplicação do percentual, e quando ele vai falar de ganho 
de capital, rendimento e ganho líquido, ele não faz nenhuma referência. 
Nesse caso, se eu contabilizar as minhas aplicações financeiras no meu 
circulante, eu poderia aplicar o percentual de presunção? E esse daí é o 
primeiro ponto, eu acho que só agora para o meu segundo ponto que, 
assim, será que só o valor que, eventualmente, se a gente considerar 
que eu aplico o percentual de presunção, o que é que eu vou incluir 
depois na minha base de cálculo presumida, mesmo após a presunção? 
Na verdade, o que eu conheço como receita? Como receita bruta? Se eu 
pegar as regras de tributação de aplicações de renda fixa, eu tributo os 
rendimentos financeiros, e rendimento financeiro é basicamente o valor 
da aplicação, menos o valor de resgate líquido do IOF. Então, assim, eu 
já incluo como receita financeira na base já esse valor líquido. E não, 
mas me corrijam, porque se eu tiver alguma coisa... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Guilherme. 

[risos] 

Sr. Guilherme: Não sei se eu estou complicando muito. É que eu fiz 
uma planilha para ficar mais fácil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, é bom a gente dar uma 
paradinha para esclarecer. E, nesse esclarecimento, você está muito 



claro, mas é que tem muita coisa. Nesse esclarecimento, eu começo 
observando que a conclusão pode ser para o bem ou para o mal. Se for 
para o bem, para o contribuinte, é mal para o Fisco, e vice e versa, 
sempre tem alguém feliz e um triste. Nós estamos procurando a 
solução, se pessoa física é melhor que pessoa jurídica, e que varia 
também de situação para situação. É uma questão que eu acho que não 
deve ser levada em conta. Da mesma forma que se eu tiver uma 
tributação pelo inciso II, pelo inciso II, de uma renda financeira que for 
inferior a 8%, o ganho financeiro que for inferior a 8%, eu vou perder no 
lucro presumido, tá certo? Agora, pela colocação teórica da questão, eu 
acho que a chave está em duas considerações. Primeiro lugar, no inciso 
I é a referência, a receita bruta do art. 12 da Lei nº 12.598. E a 
segunda, que é dependente desta, no inciso II, quando fala: “Resultados 
positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo inciso I”. Então, se 
eu tenho uma receita financeira que, pela definição de receita bruta, 
está no art. 12 da 12.598, eu não estou no inciso II, eu estou no inciso 
I, e vice e versa. Se eu tenho uma receita financeira que não faz parte 
da receita bruta, então eu estou no inciso II, porque, literalmente, os 
resultados positivos obtidos dessa aplicação financeira não estão 
abrangidos pelo inciso I. A questão me parece, em tese, teoricamente e à 
luz da Lei é muito simples. O problema, na prática, é... [Se você levantar 
um pouquinho. Art. 12.] 

Sr. Guilherme: [Está pra baixo. O Item nº 20]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso, deixa esses dois. É 
suficiente. É. Verifica que, na atual definição de receita bruta, nós 
temos, além daquelas tradicionais, que sempre foram, desde a 12.598, 
que são os incisos I, II e III, nós temos o quatro, que receitas da 
atividade ou objeto principal da pessoa jurídica. Este inciso já motivou 
um grande debate aqui na Mesa também, aliás, muito interessante, 
com situações específicas que foram trazidas, mas vamos simplificar. 
Vamos imaginar que uma receita financeira faz parte da atividade, o 
objeto principal da pessoa jurídica. Porque saber por que que é objeto 
principal e atividade é a questão que nós discutimos no passado, 
especificamente com relação ao art. 12, inciso IV. Então, é admitir, por 
raciocínio, que esteja no inciso IV, então eu estou no inciso I, do artigo 
lá de cima – que eu esqueci qual é –  é o 15, 25, aliás. Pois não, 
Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, por isso que eu fiz questão de 
colocar aquela minha colocação, no sentido de saber exatamente o que 
vinha. Porque é tanta coisa que a gente tem que... Bom, eu realmente 
me lembro quando você trouxe o assunto, e você, inclusive, trouxe uma 
informação importante que não podia se aplicar os 32% porque o 
tribunal aqui da terceira região considerou que as holdings não eram 
obrigadas a ter o registro no Conselho Regional de Administração. 
Portanto, ela não prestava serviço de administração. Isso no caso das 
holdings. Voltando. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Elas não prestam mesmo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, na verdade, não seria os 32%, 
era uma justificativa para ficar para ficar no 8% porque lá fala de 
serviços, etc. Agora, o caso aqui, evidentemente que esse art. 12 nós 
sabemos que ele foi alterado para incluir os bancos na incidência do PIS 
e do Cofins, porque no Imposto de Renda, claro, eles sempre estiveram, 
não tenha dúvida. A dúvida estava se essas receitas financeiras da 
atividade bancária estavam sujeitas ao PIS e Cofins em matéria que 
ainda está em discussão no Supremo. Porque você não pode criar uma 
empresa comum e dizer que você tem por atividade auferir receita 
financeira de fazer negociação, você não pode fazer isso, porque você vai 
uma instituição financeira. Até a factoring, que vende serviço e faz 
aquela compra e venda de... ela está proibida de ser pelo lucro 
presumido. Então, qual é a situação que você tem uma receita 
financeira e que pode se enquadrar para efeito de lucro presumido? É o 
tipo da imobiliária que tem até uma manifestação específica em que, 
você vende um imóvel a prazo, a receita financeira pré-contratada, e 
que vai incidir sobre o valor do imóvel, ele se agrega ao imóvel e o 
percentual é aplicado à principal. Eu não sei, não há como você, nunca 
empresa imobiliária, dizer que você vai ter como atividade o auferimento 
de receitas financeiras, porque isso não existe, não é? Claro, faz parte 
da natureza, você ter um dinheiro, você vai aplicar, mas não é o seu 
objeto social. Se for o objeto social você fazer isso, você vai para outra 
situação, você vai para Banco Central, vai para uma série de outras, 
delegacia financeira e tal. Não é isso. Então, no caso de uma empresa 
que se constituiu para comprar e vender ações ou cotas, ou 
participações, dentro da regra geral de que o acessório sempre segue o 
principal, se você vende a prazo, e a receita financeira já está, receita 
financeira não, os juros que você pretende cobrar dessa operação, 
embora não haja uma manifestação expressa tanto quanto há sobre as 
atividades imobiliárias, eu acho que se equiparam, porque o imóvel de 
uma imobiliária também está no circulante, a participação tributária 
também está na circulante. Então, por agregação, essa receita 
financeira seria a receita bruta da operação. Então, se aplicaria o 
percentual relativo a essa operação. As receitas financeiras que você 
auferir, que nem o banco também aufere depósito judicial, de aplicação 
em título do tesouro que ele tem, o banco é o maior credor do tesouro, 
esse rendimento não é um rendimento da atividade de comprar e vender 
crédito, é uma receita financeira decorrente de uma aplicação normal 
como outra. Tanto que a receita até já disse, que nesse caso a receita do 
banco está fora dessa parte do conceito de receita bruta, portanto, não 
paga PIS e Cofins porque o banco, por maior que seja, ele está no 
sistema cumulativo. E, estando no sistema cumulativo, as receitas 
financeiras, e essa é a discussão, estão fora, não é? Depois que foi 
excluída. Então, o que o banco tem de atividade - e agora o art. 12 pega 
- e a atividade de comprar e vender crédito, fazer operações de crédito. 
As receitas financeiras decorrentes de rendimento de depósito judicial e 
outras aplicações, que não sejam essa da atividade principal, não sofre 



incidência do PIS e Cofins, e o imposto de renda é agregado, lógico 
100%. O banco não tem jeito, o banco é 100% mesmo. E o banco não 
tem lucro presumido. No seu caso, sim, você pode fazer um preço de 
um presumido para esse fim, e a receita financeira seria agregada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estou de acordo. 

Sr. Guilherme: Só uma dúvida aqui. Sabe me dizer se para fins de 
COSIF, a contabilidade lá dos bancos, quando ele tem uma aplicação, 
que ele mantém uma aplicação financeira, ele reconhece como receita o 
valor do resgate da aplicação dele, do título, no que seja, sem 
considerar o valor da aplicação? Vocês têm essa informação? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu tenho a felicidade 
de não ser contador, porque ser contador está muito mais difícil do que 
ser especialista em ICMS, hoje em dia, não é? Mas eu queria lembrar 
que o sistema contábil é irrelevante, em geral, mais especificamente 
para definição da receita tributária de PIS e Cofins. Bom, a definição da 
receita bruta que se estende para o lucro presumido, para o inciso I, 
está dentro dessa linha. Eu acho que a contabilização é irrelevante. 

Sr. Guilherme: Assim, para PIS e Cofins tem um ponto específico 
interessante nessa solução de consulta mais abaixo, ela cita um 
dispositivo da 9.718, que foi alterada em 2014, que ele permite que 
quando você tem uma participação societária não classificada na conta 
de investimentos, você vai calcular a receita, descontado o valor da 
aplicação, o valor do investimento. Agora eu não me lembro qual que 
é... Talvez seja o Item nº 35. Então, acho que, assim, para PIS/Cofins, 
isso daí pensei, por exemplo, se eu fizer investimentos em ações, o 
mercado acionário, o mercado de bolsa, ele não deixa de ser uma venda 
de participação societária, só que eu não tenho uma... Daí seria uma 
aplicação, um ativo circulante. Eu acho que é mais para baixo, acho 
que é o § 14º.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: As vendas de bens. 

Sr. Guilherme: Não, não, tem. É que a questão é quando for no ativo 
circulante... Partindo da premissa que eu tenha uma empresa que 
consiga fazer esses investimentos financeiros, eu teria a contabilização 
no ativo circulante, das aplicações financeiras, só que o PIS/Cofins 
cumulativo, caso fosse tributado pelo lucro presumido, eu poderia ter 
uma base que eu descontaria aí o valor despendido com a aquisição da 
participação societária. Mas é só uma coisa que eu pensei, não vou 
focar nisso. A questão, só voltando, eu sei que aquele inciso IV que 
mudou o decreto do imposto, do imposto de renda foi feito para pegar 
as receitas financeiras dos bancos, das seguradoras. A questão é, do 
que jeito que está a redação está muito ampla. E muitas famílias ricas 
têm Family Offices, assim, esse é um tipo de estrutura que é comum no 
exterior. Assim, não é comum no Brasil, talvez não seja comum no 



Brasil porque a gente é um regime tributário, que sempre teve 
entendimento da receita de que a tributação ficaria muita elevada, não 
faria sentido nenhum. Só que o que me chamou, por exemplo, você ter 
CNAE específico, que não é de holding, que é de aplicação de empresas 
de investimento, e que não me parece ser o caso específico de uma 
instituição financeira, eu acho que se você levar o extremo conceito de 
instituição financeira, naquela Lei n. 4... – não lembro, aquela antiga – 
que você vai ver que você vai ter a coleta, a intermediação e a aplicação, 
você até talvez você fosse o caso, sim, eu acho que se você levar a 
interpretação ao extremo você poderia caracterizar uma empresa dessa 
de investimento como uma instituição financeira. Não sei se é bem o 
caso, porque eu acho que é muito diferente, porque a ideia seria você 
fazer com o sistema PJ só para investir em recursos próprios, não vejo 
também qual que seria a sua relevância para o Banco Central, esse tipo 
de coisa. Mas, partindo da premissa que fosse possível, aí qual que 
seria, assim, então, tá, a gente aplicaria o percentual de presunção? A 
dúvida que realmente eu fiquei pensando é se eu incluo na receita o 
valor do resgate dos títulos, ou o valor da alienação? Ou se eu faço, que 
nem, por exemplo, a sistemática dos ganhos líquidos ela já é sobre o 
valor, como o próprio nome diz, já é líquido do valor da aplicação. Eu 
fiquei com um pouco de dúvida nisso. Se eu incluiria, se eu 
reconheceria como receita o valor do resgate de título, e, se fosse renda 
variável, o mesmo valor que eu calcularia como antecipação para fins de 
ganhos líquidos. Mas é uma decorrência do assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu me preocupei quando 
você falou no CNAE, da mesma forma que você falou na contabilidade, 
no CPC. O CNAE eu não acho que ele seja a relevância que se usa, a 
receita mesmo usa. Mas o CNAE é relativo. O CNAE, se eu não estou 
enganado, o que consta, o Brandão sabe mais do que eu, consta o 
CNAE principal, certo? E para ter um acessório. O acessório pode ser 
parte do objeto principal da pessoa jurídica também. Vamos supor uma 
pessoa jurídica que venda mercadoria e faça negócios por conta de 
terceiro, tem dois CNAEs distintos. Mas ambos são do objeto social, 
ambos são receita bruta. Então, o CNAE é um indicativo, mas ele não é 
definidor, definitivo, para ser um redundante aqui da natureza da 
operação principal. 

Sr. Guilherme: Não, com certeza. Eu não acho que o CNAE definiria 
esse tipo de coisa, só um elemento adicional. Só que também eu não 
tenho vedação do que que eu posso incluir no meu objeto social. E 
como eu tenho um exemplo de estruturas lá fora que seguem esse tipo, 
e se eu não tiver um impedimento de instituição financeira, que é o 
Banco Central, eu não vejo vedação para fazer isso, mas eu não sei se 
seria uma opção eficiente sobre a ótica tributária. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se é eficiente ou não é 
questão do bem e do mal, não é? Que é possível fazer, é. Claro que eu 
posso constituir uma pessoa jurídica para administrar os recursos 



financeiros próprios dos sócios, não existe nenhum problema, isso não 
passa a ser instituição financeira. Não, não pode intermediar, não pode 
vender serviços de instituição financeira para terceiros, mas pode 
aplicar o seu próprio recurso. Você pode aplicar em imóveis, a gente 
conhece tantas empresas destinadas à administração, entre aspas, 
porque não é venda da administração, uma administração de 
patrimônio próprio que tem imóveis e tem recursos financeiros. Não há 
problema nenhum, poderia ter só recursos financeiros. 

Sr. Guilherme: Porque, assim, se aplicasse o percentual de 8%, o de 
32% fica muito próximo da tributação da pessoa física, mas se for para 
o de 8%, é que nem a gente faz aquelas estruturas de holding 
patrimonial, ficaria bem vantajoso. Depende com essa questão... É que 
me chamou atenção, entendeu? A solução de consulta, eu acho que ela 
abre essa margem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa solução de consulta, 
junto com a 84 do ano passado, ela deve ser estudada sim, é muito 
interessante. É essa solução de consulta, só para finalizar pois estamos 
em cima da hora. É essa que diz que o fato de eu transferir, em 
atendimento às regras contábeis do ativo não circulante, para o 
circulante, um ativo circulante que eu destino à venda, é irrelevante? É 
essa aí? 

Sr. Guilherme: Não. Não é essa não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E tem uma outra solução 
de consulta, então, que diz isso, confirmando que o procedimento 
contábil é irrelevante, mas está certíssima a solução de consulta. 

Sr. Guilherme: Ela dá a entender que, nesse caso, não lembro agora se 
é bem o contribuinte quando ele narra a atividade dele, que são 
participações que, desde o começo, ele já sabe que ele já vai vender. Às 
vezes ele até pode ter um prazo de duração longa, mais de 12 meses, 
daí ele cita aquela questão do círculo operacional, se é superior a 12 
meses, a própria possibilidade, ele cita as normas contábeis, mas ele dá 
a entender que sim, que, desde o começo, são participações que ele já 
sabe que ele vai vender. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, aí é outra questão 
complicada também. Porque, no passado, quando havia correção 
monetária do ativo permanente, havia uma grande discussão sobre o 
que é permanente e o que não é permanente. E o atendimento que 
prevaleceu na doutrina e na jurisprudência administrativa, na verdade, 
originado de instrução normativa, e depois de parecer normativo da 
receita, é de que a intenção da pessoa é que determina a classificação 
contábil. E está absolutamente certo. Então, é isso, se você tem 
intenção de vender, é ativo circulante ou realizável. Se você tem 
intenção de não vender, é ativo não realizável e, dependendo do que 



você vai fazer com a coisa, você vai classificar no investimento ou ativo 
imobilizado.  

Bom, e a receita fixou o seguinte entendimento, essa presunção, como é 
impossível você provar intenção, subjetiva da pessoa, ainda que ela 
declare em algum documento que tem essa intenção, que essa 
presunção de permanência ela será estabeleceria automaticamente 
depois de 12 anos, desculpa, de 12 meses, por quê? Naquela época, a 
receita tinha interesse de levar para o ativo permanente a maior parte 
de itens, porque eles eram corrigidos e geravam crédito na conta de 
resultado. De qualquer forma, essa é a orientação que está em vigor até 
hoje, a jurisprudência acompanha isso. E, lateralmente, 
excepcionalmente, esses 12 meses cedem lugar à realidade novamente, 
à prova concreta. Então, se você detém um bem que você destina à 
venda, e passam 12 meses e você não consegue vender, nós temos 
casos na jurisprudência em que a intenção de vender está caracterizada 
por outros atos. Por exemplo, se é um imóvel, você contrata um corretor 
de imóvel, você publica anúncios, e não aparece comprador, mas você 
está querendo vender há mais de 12 meses, não é? Então, continua 
sendo um ativo realizável ou circulante. Então, aí nós caímos na 
casuística também. Mas se você coloca aí que sempre houve intenção de 
vender, originariamente, isso é um ativo realizável circulante, não ativo 
não circulante.  

Bom, eu agradeço a presença de todos. Lembrando então que dia 21 
novamente vamos ter a inauguração oficial do nosso auditório, com a 
Mesa lá realizada, e convido a todos a estarem presentes. Muito 
obrigado, até dia 14. 
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