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Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Voluntário então. Essas duas 
portarias, né? A PGFN 32 e a 33. 

Sr. João Francisco Bianco: As duas são do mesmo tema? 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: As duas são do mesmo tema. 

Sr. João Francisco Bianco: Não. Não. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Ah, não, 33, é de averbação 
de dívida na fase pré-executória... é isso? Você quer falar disso 
também? 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Bom, essa outra portaria 33, é de averbação 
de dívida na fase pré-executória, e eu vi que tem algumas discussões, a 
portaria, ela é gigante, ela tem várias páginas aqui, com vários 
requisitos, mas o que aconteceu foi o seguinte, a lei... saiu uma lei em 
janeiro... saiu uma lei em janeiro alterando uma lei antiga de 2002, é a-
- 

Sra. Cristiane Pires: 13606. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: É a 13606 em janeiro de 2018 e ela alterou 
a 10522 de 2002 e ela acrescentou o artigo 20 b, 20 c, 20 d, que foi 
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vetado e o 20 e. E, bom, eu vou começar pelo 20 e, porque o 20 e é o 
que falava que a PGFN deveria regulamentar todas essas alterações. E, 
aqui, o interessante foi o seguinte, ela trouxe essa alteração de 
averbação pré-executória e o que acontece? Aqui ele fala que no 20 b, 
ele fala que o devedor quando for inscrito o crédito em dívida ativa da 
união, o devedor será notificado para até 5 dias efetuar o pagamento do 
valor atualizado e etc., né? Aí aqui os detalhes são os seguintes: “A 
notificação será expedida por via eletrônica ou postal para o endereço do 
devedor e será considerada entregue depois de decorrido os 15 dias da 
respectiva expedição”. Se ele não responder, se ele não pagar ou não 
contestar essa inscrição, começam todos os efeitos dessas alterações. 
Então, a fazenda pública, ela poderá comunicar a inscrição em dívida 
ativa aos órgãos que operam bancos de dados e Serasa, etc., para a 
proteção do credito e ela pode, também, averbar a certidão nos órgãos 
de registros de bens e direitos de imóveis e etc., tornando todos esses 
imóveis indisponíveis. Ou seja, com a inscrição de crédito em dívida 
ativa, se o contribuinte não responder ou não pagar, ele vai ter todos as 
bens já bloqueados na fase pré-executória, o que tem deixado o pessoal 
meio constrangido por essa possibilidade de você perder umas das 
etapas aqui eu vi até uma... um artigo do um procurador falando que 
isso aí é para celeridade processual, para evitar fraude, que eles estão 
atrás daquele contribuinte que ele está disposto a fraudar e não pagar 
os impostos, mas aqui a gente tem uma... talvez um... não sei se é um 
cerceamento de defesa do contribuinte pelo fato de um, ele ser 
considerado entregue essa notificação, e; dois, já tornar indisponível 
todos os bens, logo em seguida, antes da fase executória. 

Eu resumi bastante o negócio, mas tem... tem várias outras 
possibilidades que a PGFN vai ter. Então, tem protesto, negativação, 
tem mora, multa, ela pode também bloquear a prestação de serviço 
público se essa empresa tiver contrato de licitação, ele pode ser 
bloqueado, pode ser suspenso, dificulta créditos para essas empresas. 
Então, essa empresa já está em uma situação complicada e ela precisa 
de crédito para continuar o negócio girando, ela vai ter o crédito 
bloqueado nos bancos. Então, todas essas medidas, que sim, vão 
proteger a Receita, vão proteger a União, mas também elas estão em 
detrimento apenas do contribuinte sem nenhuma garantia. O 
contribuinte não tem nem a garantia mais de discutir aquilo se ele 
perder o prazo ou por qualquer motivo acontecer isso. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Muito bem. Muito bom. Um 
termo até de relevância, a 33 é mais relevante para a contribuinte que a 
32. Alguém queria perguntar. Fala seu nome. O microfone está 
chegando até você, por favor, para registro. Agora você precisava vir 
para cá. Então, ela está sendo vista? Então, você tem que vir para cá 
para você ficar visível para os youtubers. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aí deu. Aí mesmo. Dá, dá. Está ótimo. 



Sra. Gabriela: Na verdade, só um apontamento que na portaria está 
escrito que essa averbação, na verdade, ela não é uma constrição de 
bens, ela é na verdade, uma anotação. Então, o bem não fica 
indisponível pelo o que está sendo entendido. O problema é que quando 
saiu a primeira lei em janeiro, que foi até motivo de três ações diretas 
de inconstitucionalidade, estavam falando sim, sobre cerceamento de 
defesa, não que agora não exista mais depois da portaria, ela é bem 
polêmica ainda. Só que na própria portaria é possível verificar que 
existe impugnação a essa averbação, um procedimento todo com prazos 
e até com recursos previsto, e aí ele fala, ele deixa claro que é uma 
anotação nos órgãos de registro, mas não gera a constrição do bem. É 
mais, na verdade, para evitar a fraude fiscal para... é mais ou menos 
isso. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Só diz o teu nome para 
registro. 

Sra. Gabriela: Gabriela, desculpa. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Gabriela. 

Sra. Gabriela: Isso. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Pois não. 

Sr. Morais: Bom dia. Meu nome é Morais. Uma observação que eu 
queria fazer sobre essa portaria, deixando de lado até a questão que me 
parece bastante discutível se isso aí seria uma constrição, não me 
parece que é efetivamente, mas deixando isso de lado. Existe uma 
questão prática muito comum no nosso dia a dia, que é aquela questão 
da necessidade de oferecimento de garantia, quando o crédito está no 
limbo, a gente chama, quer dizer, está escrito em dívida ativa, mas 
ainda não há um código de execução fiscal e a necessidade de garantia 
até para fins e obtenção da certidão negativa ou positiva com efeitos 
negativos. Então, me parece que nesse sentido, essa portaria pode ser 
até uma coisa boa do ponto de vista que deseja, assim, garantir a dívida 
antes do ajuizamento da execução fiscal. O problema é que a portaria 
coloca que nessa hipótese, ou seja, na hipótese que o contribuinte 
oferta a garantia previamente, essa garantia, primeiro, depreende de 
aceitação da procuradoria, a ideia é que seja feita só em relação a bens 
sujeitos a registro, portanto, imóveis, e ainda observada a ordem do art. 
11 de lei de execução fiscais, que é aquela ordem primeiro dinheiro etc.. 
O que na prática quer dizer, é uma condição pior do que a que existe na 
própria execução fiscal e, aí, me pergunto também se esse contencioso 
que pode ter gerado a partir da aceitação ou não do bem, vai desaguar 
onde? Porque, administrativamente, a procuradoria simplesmente pode 
dizer eu oferto lá um imóvel, nem que seja um imóvel que fica em outra 
Comarca e eles podem dizer: não, não tenho interesse nesse imóvel e 
continuo na mesma. Eram essas as considerações que eu queria fazer. 



Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Muito bem, mais alguma 
consideração sobre o tema? Vamos lá. 

Sr. Rodrigo Maito: Rodrigo Maito, bom dia. O que eu entendo que vai 
acontecer no ponto de vista prático, é similar ao que nós tínhamos um 
maior arrolamento de bens. Ainda que seja uma anotação, isso vai 
acabar constrangendo eventuais alienações de bens, porque o 
praticante de boa-fé, ele não vai entender que aquele imóvel está, ou 
aquele bem, está isento de qualquer eventual ação no futuro tendente a 
desconstituir o negócio. Então, na prática, nós temos de fato, uma certa 
gravidade em relação a essa medida, porque ela vai ensejar o controle, 
né, no mapeamento controle da movimentação dos bens do 
contribuinte, ainda que haja oferta de bens, eu tenho minhas dúvidas, 
se de fato em função de uma aceitação vai haver a liberação dessa 
anotação ensejada quando da inscrição. Então, a vida do contribuinte 
está ficando muito difícil, porque já na esfera administrativa a 
tendência não tem sido muito favorável nas discussões sobre o 
lançamento tributário. Quando o débito, caminha para uma inscrição. 
O trabalho de desconstituir a presunção de liquidez e certeza do título 
do executivo está cada vez mais difícil. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Ok. 

Sr. João Francisco Bianco: Posso falar?  

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Bianco? Não, Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Bruno Fajersztajn... mais uma 
questão teórica em relação a esse assunto. Falando da Lei 13606, 
consta lá no art. 20, b, do art. 25 que alterou a 10522 incluindo o art. 
20, b, o § 3º dizendo que se não for pago o débito no prazo fixado no 
caput do artigo, cinco dias, a fazenda pública poderá comunicar a 
inscrição em dívida ativa nos órgãos que operam bancos e débitos... 
bancos de débitos, de dados e cadastrados relativos a consumidores e 
etc., e dois, averbar, inclusive, por meio eletrônico a certidão em dívida 
ativa nos órgãos de registro dos bens e direitos sujeitos a resto por 
penhora tornando-os indisponíveis. Não tem uma autorização para a 
fazenda pública tornar os bens indisponíveis. Nós podemos discutir o 
que faz a portaria no caso concreto, porque depois tem uma delegação 
para regulamentação do tema pela procuradoria. Mas o que me chama 
a atenção é a previsão, autorização legal para a fazenda pública tornar 
indisponível os bens. E o questionamento que eu queria colocar para a 
discussão, em que medida há uma afronta a um dispositivo do CTN e se 
realmente o conflito entre a lei ordinária e o CTN, aqui, é cabível, ou se 
isso seria competência de Lei Complementar no art. 185 a. Ele diz: “Na 
hipótese de o devedor tributário devidamente citado não pagar, nem 
apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 
penhoráveis, a juiz determinará a indisponibilidade dos bens de direitos, 
comunicando a decisão" etc. tem um monte com coisa aqui. O ponto é, o 



CTN diz que a indisponibilidade de bens será determinada por Ordem 
Judicial e nas condições aqui colocadas, né? Não apresentação de bens 
à penhora no prazo legal e não encontrado os bens penhoráveis. Esse 
dispositivo do CTN, ele é uma matéria reservada à Lei Complementar ou 
o CTN foi além do que seria a sua competência e isso seria uma 
disposição de lei ordinária, que num conflito com a lei ordinária atual, 
poderia significar uma revogação, uma derrogação por tempo... pela lei 
ordinária posterior, né? Ou não. Estaria vendo uma afronta aqui ao 
CTN, que reserva ao juiz o poder de tornar os bens indisponíveis na 
hipótese de inscrição em dívida ativa? Particularmente, a minha 
primeira análise seria que estaria havendo uma afronta ao CTN e que o 
CTN reservou para si como norma geral competência para regular 
normas gerais, a situação em que os meios numa hipótese de execução 
fiscal estariam... deveriam ser declarados indisponíveis e, aí, a lei 
ordinária atual seria contrária ao CTN, mas eu queria ouvir a opinião 
dos demais aqui a respeito. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Brandão está aflito com a... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

[risos] 

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quem é que vai falar? 

Sr. João Francisco Bianco: Você. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Você mesmo. 

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu ia puxar esse assunto exatamente 
pelo Bruno. Bom, primeiro que, realmente, quando a Gabriela levantou 
essa questão que não existe ações de inconstitucionalidade, é por vício 
de origem, né, Gabriela, porque nós sabemos e, infelizmente aqui, ainda 
não se firmou esse entendimento, que os jabutis colocados. Esse foi um 
jabuti colocado na medida provisória pela procuradoria, e está claro, ela 
mesma afirmou que esse artigo foi colocado por lobby da procuradoria, 
não constava do texto original da Medida Provisória. Então, é uma coisa 
que está demais ali. Então essa é a afronta. Agora, a lei civil que trata 
do registro imobiliário, ela só considera fraude, exceto a situação 
tributária, vamos dizer assim, nós precisamos usar acautelar quando 
vamos comprar um imóvel, qual é a cautela que você tem que ter? Fala. 
Toda aquela parafernália que se exige do vendedor, a certidão de 
propriedade e ônus. Se não tiver registrado no registro imobiliário uma 
ação que cabe ao credor fazê-lo, o contribuinte está de boa-fé, mas, isso 
é para a parte civil, quer dizer, cobrança civil, né? Para o tributário, em 



sequência ao que diz o Bruno, que eu até tinha pedido antes do código, 
o art. 185, ele presume a fraude, né? Ele presume a fraude quando a 
dívida já está inscrita. E como é que se sabe que tem uma dívida 
inscrita se não está registrada e você não sabe se está no Judiciário? 
Você pede certidão na vara da execução federal e estadual, não aparece. 
Aparece lá na CND, que você também, a certidão negativa, aí aparece o 
débito. Pode até aparecer, né, mas de qualquer maneira é o seguinte: 
“Presume-se fraudulenta alienação, ou oneração de bens ou renda, ou 
seu começo por sujeito passivo, em débito para com a fazenda pública 
por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa”. Quer dizer, 
regularmente inscrito não quer dizer que ele iniciou o processo de 
execução. Aliás, tem execução que começa dois anos depois, né? Eles 
não têm preocupação e, às vezes, a empresa precisa de uma certidão e 
ela não obtém porque está exatamente com essa inscrição. Então, ela 
oferece... antes era uma cautelar, hoje é uma oferta, né, que se faz para 
garantir a certidão, tirar a certidão enquanto não se move a execução e 
essa decisão do dinheiro do imóvel. Então, a presunção é de que há 
fraude. 

Então, não adianta você tirar a certidão do proprietário de imóveis e lá 
não consta nenhum registro de execução e que a fazenda pública não 
está obrigada a fazer. Então, você tem que se valer de certidões. Então, 
essa anotação pode até dizer né, que não impede, mas, quem é que vai 
comprar um imóvel de alguém que está anotado lá que tem uma dívida 
ativa em andamento, né? Então, vai pedir esclarecimentos, aquelas 
coisas. Mas, se a lei for julgada constitucional, ela por aquela... pela 
razão do vício de origem, ela estaria realmente amparada pelo art. 185, 
né? Que permite aquela... agora sim, até em benefício do comprador, 
dos adquirentes, porque esse artigo ficava vazio. Como é que você, o 
comprador vai saber que tem uma execução escondida lá no 
[ininteligível] da Procuradoria? Porque se tiver no Judiciário você vê, 
mas se tiver na dívida ativa, não se dá para saber, né? 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Ok. Maito de novo. 

Sr. Rodrigo Maito: Rodrigo Maito. Em resposta à provocação do Bruno, 
que é bastante pertinente, parece que a decretação de indisponibilidade 
de bens é matéria que compete ao juiz, né? Tem... são os princípios 
previstos lá no art. 5 da constituição, direito de propriedade é um deles. 
Então, atribuir ao executivo essa prerrogativa, parece que é algo que 
realmente contraria até a própria constituição, independentemente da 
discussão sobre matéria... sobre a discussão sobre a aspecto formal de 
eventual quanto ao CTN, que entendo eu e o Bruno também, existir. 
Essa portaria traz... estava lendo aqui rapidamente, ela traz uma série 
de aberrações, né? Prevê, inclusive a suspensão da CPF na hipótese de 
um contribuinte comunicado, pessoa física, né, devedor, comunicado 
sobre a inscrição não receber a comunicação. Então, eu passo a 
imaginar a pessoa que fica mudando de endereço no curso pelo 
calendário. Ele entregou a declaração de imposto de renda, que é a 



forma que se tem de atualizar o endereço, mas ele recebe, vamos dizer, 
no segundo semestre, quando mudou de endereço, uma comunicação 
de inscrição e volta para a Receita Federal. Ele vai ter suspenso seu 
CPF por esse mero fato, de acordo com a portaria. Então, são algumas 
situações aí que realmente merecem uma atenção, eu acho que não só 
dos contribuintes, mas medidas mesmo tendentes a atacar de forma 
muito enérgica essa portaria. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Temos dois, o Bruno, o Alan, 
não está... 

Sr. Alan: Só fazer um comentário sobre a observação que o Bruno 
colocou, e até com a devida vênia, o Rodrigo também colocou dessa 
forma, mas me parece que não há conflito com o CTN, porque a 185 a, 
ele trata do procedimento já a custo da execução fiscal. Recebida a 
citação à execução fiscal, enquanto a portaria, ela trata de um 
procedimento que é prévio à execução. Então, só esse ponto que eu 
colocaria aqui para aumentar os debates. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Bruno, com a palavra. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom refletir sobre esse ponto, vou comentar ele 
agora aqui, vou refletir um pouquinho. Eu queria complementar a 
contribuição do Brandão em relação à questão do jabuti. Eu vim atrás 
aqui, eu lembrava de cabeça que tinha realmente uma manifestação do 
Supremo impedindo a criação do jabuti, né? Isso tem, de certa forma-- 

[falas sobrepostas] 

Sr. Bruno Fajersztajn: É, tem até de certa forma alguma coisa nesse 
mesmo contexto na Lei Complementar 95, de 98 e eu me lembrava de 
cabeça que o Supremo tinha dito assim: “Não pode, é inconstitucional, 
viola a segurança jurídica, mas eu não vou declarar institucional neste 
caso pros próximos". Meio que, assim, um sinal para a sociedade que 
essa prática tinha que acabar. Aí eu achei, é uma Adin de 2015, nº 
5127 do Distrito Federal, é bem clara a ementa. Viola a constituição da 
República, notadamente o princípio democrático e o devido processo 
legislativo a prática de inserção mediante emenda parlamentar no 
processo legislativo de conversão de Medida Provisória em lei, 
exatamente o que aconteceu aqui, né? De matérias de conteúdo 
temático estranho ao objeto originário da Medida Provisória, trazendo 
isso para o caso concreto. A Medida Provisória tratava de fim 
FUNRURAL, era o Refis do FUNRURAL, que também já era uma grande 
de uma bagunça, e etc. Foi incluído um tema que diz respeito a 
indisponibilidade de bens do crédito tributário. Sem prejuízo da 
discussão da competência para regular essa matéria em relação ao 
CTN, parece clara aqui a inconstitucionalidade face a esse 
entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



Fiz esse parêntese e quero terminar a ementa também, que é bem 
eloquente: “Em atenção ao princípio da segurança jurídica, art. 1º e 5º, 
inciso XXXVI da constituição, mantém-se hígidas todas as leis de 
conversão fruto dessa prática promulgadas até a data do presente 
julgamento, inclusive, daquela impugnada nesta ação”. Manteve hígida, 
né? Em prestígio à segurança jurídica, mas é um sinal de que as 
próximas não podiam, né? Creio que as Adins que foram ajuizadas 
tenham levantado esse ponto, que é realmente bastante relevante. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Só complementando aqui o fato, essa, a Lei 
13606, ela tem 40 artigos e ela tem um artigo que fala sobre isso, é o 
art. 25, inclusive, o 26 já volta para a autorização para a Embrapa, 
então a gente tem uma noção-- 

Sr. Bruno Fajersztajn: Encaixaria.  

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Mas não foi nem encaixado no final com 
outro capítulo, foi bem no meio... e eu acho que além do... voltando ali 
na outra discussão, eu acho que o principal, além dessa questão dos 
imóveis também, são todas essas proibições, bloqueios com outra 
coisas, por exemplo, CPF, licitações, falei, tem uma série, tem uma lista, 
aqui, gigantesca de itens que a procuradoria, ela pode adotar essas 
providências, você pode, sim, recorrer sobre esta averbação, só que é 
mais um percalço para o contribuinte que pode... como ele falou, pode 
ter mudado de endereço e não ter recebido, o prazo é cinco dias, é um 
prazo muito curto, ou 15 dias, né? Então, é um prazo muito curto para 
você fazer todos esses bloqueios na vida da pessoa jurídica, como da 
pessoa física. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Bruno se animou de novo. 
Gabriela também. Depois vamos encerrar o assunto para ter tempo de 
falar dos outros temas. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Esse assunto foi na teoria, na prática, na teoria 
prática, foi voltando, né? Foi surgindo assim aos poucos, eu queria fazer 
um comentário de prática também. Pelo o que eu li rapidamente da 
portaria, ainda sem muita atenção, me pareceu que vai acabar a 
situação, hoje, de limbo que justificava aquelas ações de antecipação da 
garantia e execução, porque o contribuinte é intimado a oferecer um 
bem, né? E ele pode oferecer o seguro garantia nesse momento e evitar 
essa averbação pré-executiva, daí, provavelmente a observação, a 
procuradoria ter dito que, na verdade, o procedimento era para aqueles 
que estavam querendo fraudar, quem vai discutir faria aquela ação 
antecipatória da garantia, vai poder oferecer a garantia neste 
procedimento, não vai precisar entrar com uma ação judicial, nem tudo 
é ruim na portaria. Uma outra coisa que pode ser interessante, é que é 
possível, pelo o que eu entendi, já nesta primeira oportunidade, oferecer 
bens, imóveis e etc., ele pode não ser garantido e, aí, se instaura um 
contraditório acerca da qualidade do bem que se oferece em garantia. 



Então, qual era a situação prática hoje? Perdeu o processo 
administrativo, por exemplo, inscreveu em dívida, tem que entrar ou 
antes de inscrever em dívida, tem que entrar com ação para pedir uma 
liminar ou entrar com a ação para oferecer a garantia, senão, fica sem 
CND e etc. Agora não vai precisar entrar com ação, você vai poder 
oferecer o bem no processo regulado pela portaria. E se o bem não for 
aceito, você vai poder oferecer na garantia. Então, administrativamente 
vai ser instaurado a possibilidade de se oferecer espontaneamente um 
bem em garantia, independentemente do seguro, que é seguro, mas é 
caro, né? Então, nem tudo é ruim nessa portaria. Pra quem tem 
disposição... tem possibilidades de continuar brigando, essa portaria 
pode... não sei como é que vai ficar a certidão negativa nesse 
interregnum, né? Mas ela pode ser mais vantajosa-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [ininteligível] pode continuar. Ele pode 
demorar para fazer essa... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Cobrança. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. Não. Não. Fala, Gabriela. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Gabriela, vamos lá. 

Sra. Gabriela: Obrigada. Eu só quero fazer algumas observações. Eu 
concordo que vai ficar muito mais complicado para a contribuinte que 
tiver numa averbação imóvel vendendo, ela disse que não. E eu quero 
fazer uma... vou falar sobre a partir do momento que a averbação foi 
feita, se não for distribuída a execução fiscal em 30 dias, essa 
averbação tem que ser cancelada, tem previsão na portaria, isso é bem 
interessante que vai, eu acho, que trazer mais agilidade na execução, 
por isso que eu acho que vai diminuir o limbo mesmo. E eu acho que é 
isso, só isso. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Muito bem. Então, noves 
fora da posição da Mesa foi neutra, ou seja, a portaria não é ruim, mas 
também não é boa. 

[risos] 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Eu posso entender assim? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Inconstitucional, né? 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: É constitucional? 
Inconstitucional. Então, ela é ruim. Então, não é inconstitucional. 
Então, há uma divisão bem interessante, sim, tem alguns que disseram 
que ela é inconstitucional, outros disseram que é constitucional. Uns 



entendem que ela é ruim para a contribuinte, outras entendem que ela 
não é tão ruim, pode ser que seja positivo para o contribuinte que 
pretenda continuar discutindo a matéria. Resumindo está. Cristiane. 

Sra. Cristiane Pires: Não, desculpa interromper, é sobre do 
posicionamento sobre a inconstitucionalidade. Mas, eu refleti bastante, 
ponderei ao longo desses dias desde a publicação dessa portaria, eu não 
sei... eu vi, cada vez o fisco está fazendo mais, né? Ele está colocando 
prego nas casas. Não sei alguém já ouviu falar a história do prego, né? 

A pessoa tem uma casa e chega uma pessoa, né, um ser e fala, não, 
nessa casa eu não quero nada, eu só peço para você para colocar um 
preguinho na parede, mais nada. Ah, um prego, né? O que é vai fazer 
diferença da minha casa, um prego. Pode colocar. Aí colocou um prego, 
mas o prego é meu, tá? Aí chega no dia seguinte, ele foi lá e colocou em 
pedaço de carne, assim, já velho, sabe, antigo e aquela carne ficou 
naquele prego e daqui a pouco infestou a casa inteira e ficou 
insuportável de viver naquela casa por causa de um simples prego. 
Então, percebo, assim, por exemplo, essa Lei 13606 tinha um outro 
objetivo e com um artigo, por meio desse um artigo vieram 52 por meio 
da portaria. E assim, é o que o... é o que o Queiroz falou, a gente está 
falando de uma forma bem resumida, mas essa portaria traz muita 
coisa. Muita coisa que eu sinto que ultrapassa até os próprios limites 
daquele artigo que está na lei. E por isso eu fico pensando, a portaria 
podia ter trazido tudo isso que ela trouxe, sabe, a gente tem uma 
regulamentação no CTN falando, aí fica a discussão, eu também preciso 
pensar nisso, se ele limitaria, eu sempre entendi que ele limita os juízes 
a possibilidade de indisponibilidade, até tem um artigo de um jurista 
que eu respeito muito, mas ele falou que seria possível porque não é 
penhora, é indisponibilidade, se fosse penhora seria... seria só 
reservado ao juiz, como é indisponibilidade, então poderia, né? Mas eu 
não sei, o CTN fala em indisponibilidade no 185, a. Então, eu creio que 
é matéria reservada ao juiz essa questão. Mas tem que pensar um tudo 
isso e como que está funcionando essa forma de introduzir novos 
mecanismos de inscrição por portaria. A gente discute tanto sanção 
política que não poderia haver outros meios de garantir o pagamento do 
débito e agora nem sanção política... porque sanção política a gente 
discute em lei, agora está vindo tanta coisa por portaria. Eu não sei, eu 
acho que a discussão tem que ser melhor... tem que ter mais 
aprofundada. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Agradecendo a participação 
de todos, e em especial a do Luís Eduardo, que voluntariamente trouxe 
a matéria para debate. Talvez seja a caso de a gente manter essa 
matéria da pauta para que todos tenham a oportunidade de refletir, é 
uma questão bem polêmica e a gente possa rever tanto a posição hoje 
dividida da mesa, quanto novas questões que venham da reflexão de 
todos. Passar adiante. O Bianco tem um tema sobre ISS sobre os 



arranjos... desculpa, sobre os arranjadores de pagamento, é isso. Quem 
vai colocar? 

Sra. Cristiane Pires: Outro voluntário.  

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Outro voluntário. 

Sr. Rafael Savassi: Bom dia pessoal, é Rafael Savassi. Vou tentar ser 
breve aqui para a gente poder discutir. Os arranjadores de pagamento, 
né, têm esse nome meio esquisito, mas na verdade, nada mais é do que 
aquelas famosas carteiras virtuais, como a gente vê vários aplicativos 
por aí na internet hoje, alguns bancos, outros independentes que você 
tem aquela carteira virtual ali e pode fazer compras, tanto dentro do 
sistema que eles criaram, quanto às vezes fora desse sistema. Essa 
permissão dos arranjadores de pagamento já é desde 2013 pela Lei 
12865 e o objetivo principal é justamente facilitar o acesso às pessoas 
que não têm condição ou que tenham o nome sujo, digamos assim, para 
acesso a contas bancárias e terem operações que elas poderiam fazer 
por meio virtual. Por exemplo, se a pessoa não tem conta do banco ou 
cartão de crédito, ela não conseguiria comprar em sites virtuais, pois os 
arranjadores de pagamento você cria uma carteira virtual e essa pessoa 
pode comprar em qualquer lugar ou de alguns lugares determinados. 
Não vou citar os nomes aqui das empresas, porque às vezes, né tem 
alguma incompatibilidade, mas acho que todo mundo sabe quais são 
elas que existem. Cada uma tem características diferentes e, um ponto 
que eu gostaria de colocar aqui, é que o Banco Central regulamenta 
essas carteiras virtuais, considera que elas não são instituições 
financeiras. Então, não era uma conta bancária normal, é uma conta 
diferente, eles contam só como conta de pagamento que o Banco 
Central coloca. E o que ocorre? Em algumas dessas carteiras virtuais 
não tem a participação dos bancos e do sistema financeiro, você pode 
simplesmente emitir um boleto nesse sistema, aplicativo, né? Porque 
hoje essas carteiras virtuais nem usam a maquininha, né? Para ficar 
claro, você simplesmente entra na internet cria lá o seu perfil no 
aplicativo, coloca no seu celular e é justamente esse o ponto que o 
Banco Central coloca para poder aplicar nos celulares. Você consegue 
colocar dinheiro pelo cartão de crédito de outra pessoa, ou emite um 
boleto, e aí consegue pagar o boleto e esse dinheiro entra na sua conta. 
Como se fosse aquele cartão de viagem que a gente faz, coloca o 
dinheiro ali. E, aí, o ponto que se coloca, é para questão de ISS, por 
quê? Esses aplicativos, vamos supor que ele tenha sede aqui em São 
Paulo a empresa, ele vai prestar serviço para qualquer pessoa no Brasil 
inteiro. E, aí, vai a questão de incluir qual é o serviço que está... qual o 
item da lista que está esse serviço e faz toda a diferença, porque se for 
um dos itens da lista, do 15.01, eu vou já ler, você só tem que fazer o 
pagamento, não entra nas exceções da Lei Complementar. Então, você 
[inteligível], então você continua pagando na sede do prestador, mas se 
for no 15.10 ou em qualquer outro, a gente pode discutir aqui, seria em 
cada local do tomador. Então, eu vou ler aqui para vocês os dois, para a 



gente discutir exatamente o que a gente acha, se poderia ser um ou 
outro pelas questões de ISS. O 15.01 é de “uma administração de 
fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e 
congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e 
congêneres.”. O 15.10: “Serviços relacionados a cobranças, recebimento 
ou pagamento em geral de títulos quaisquer de conta ou carnês de 
câmbio de tributos e por conta de terceiros, inclusive, os efetuados por 
meio eletrônico, automático ou por máquina de atendimento. O 
fornecimento de posição de cobrança, recebimento a pagamento, emissão 
de carnês, lista de compensação impressas ou documentos em geral”. E, 
para dificultar um pouco aqui ainda, São Paulo tem um 15.10 subitem, 
que diz especificamente para serviço de facilitação de pagamento, da Lei 
16280 de 2015 e esse artigo, inclusive, esse item, inclusive tem uma 
alíquota reduzida para 2% e, aí, a dúvida se coloca. Essas carteiras 
virtuais estariam incluídas em quais desses itens, e o que é que se 
diferenciaria para uma carteira virtual estar no 15.01 ou estar no 
15.10? Então, esse é o ponto porque faz toda a diferença para a 
pagamento de recolhimento dos tributos, seria mais ou menos essa 
explanação. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Alguém quer alguma 
palavra? Bianco? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu queria... Queria pedir que o Maito 
se voluntariasse, ele é especialista em... 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Voluntário. 

Sr. João Francisco Bianco: No membro do conselho municipal aí da 
cidade de São Paulo. 

Sr. Rodrigo Maito: Bom, Rodrigo. Na verdade, eu nunca me deparei 
exatamente com esse tema e nem me aprofundei com relação essa 
atividade específica, eu já enfrentei uma situação similar, no que diz 
respeito a representante bancário, né? O representante bancário, né, ele 
também não se caracteriza como instituição financeira, embora exista aí 
uma consulta pública que o Banco Central abriu, enfim, mas esse já foi 
o prazo para a essa ação, já se encerrou. A respeito até de uma criação 
de dois novos tipos de instituições financeiras abarcando, portanto, 
essa atividade de representação bancária e nesta atividade, a depender 
daquilo do serviço bancário intermediado, vamos assim dizer, a gente 
tem uma discussão similar, ou seja, se a gente estiver falando de 
implementação bancária em relação, salvo engano, a imóveis, teríamos, 
sim, o deslocamento da competência para o local onde o contrato é 
fechado, ao passo que qualquer outro tipo de representação ficaria a 
competência para exigir o ISS no local da sede dessa empresa, unidade 
de representação. 



Aqui, me parece que nós estamos diante de um tema que é recorrente 
em ISS que são os conflitos de competência mesmo, mas aí conflito de 
competência interno, entre municípios e não com outros tributos, e 
realmente por se tratar de uma atividade, vamos dizer assim, no campo 
virtual, nós vamos enfrentar provavelmente questionamento até 
judiciais, antes disso administrativos, relacionados ao tema porque a 
história nos mostra, quando a gente tinha a discussão do leasing, era 
algo muito similar, né? Quer dizer, onde... essa discussão ela foi 
fomentada pelo direcionamento jurisprudencial. No primeiro momento o 
STJ interpretando o decreto-lei 406 de uma forma contrária até à 
literalidade do decreto colocado. Então, ele pedia que os municípios 
onde, vamos dizer, os tomadores do leasing se encontravam seriam os 
competentes do ISS e depois acabou tendo uma conclusão em sentido 
contrário já com o advento da Lei Complementar 113. Então, assim, 
longe de ter uma resposta para o tema, eu acho que é, realmente é 
muito controvertido, que caberia, sem dúvida nenhuma a inclusão em 
um ou outro item e eu não tenho dúvida que vai haver, sim, discussões. 
E o que eu tenho feito na minha prática é orientado os clientes no 
sentido de que você vai ter, sim, esse risco, e aí, cabe ao cliente, 
eventualmente, em nível contratual tentar restringir ao máximo a 
possibilidade de caracterização do enquadramento daquela atividade em 
um ou outro item, daquilo que lhe for mais favorável, né? Porque a 
gente sabe que na hora de uma fiscalização, os documentos da 
operação são um ponto de partida para a conclusão do fiscal, né? 
Então, é isso. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas, então, a questão é, acho que é, que 
pelo o que eu entendi da sua exposição, Maito, é que você não tem 
dúvida que existe aí uma prestação de serviço. 

Sr. Rodrigo Maito: Sem dúvida. 

Sr. João Francisco Bianco: A dúvida é só qual é o item a ser 
enquadrado e as alíquotas são diferentes, né? Dependendo do 
município, mas ninguém tem dúvida então que existe uma prestação de 
serviço intermediação, ainda que não seja uma entidade financeira 
regulada pelo Banco Central, mas existe uma prestação de serviço 
relacionado ao setor bancário ou financeiro, é isso. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Bom, aproveitando a palavra, 
queria só dar uma olhada no 15.10, mas está com cara de ser mais 
15.10 do que 15.01. 

Sr. João Francisco Bianco: É, eu também achei. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Me parece que é... 
fornecimento de posição de cobrança, recebimento, pagamento, emissão 



de carnês, fichas de compensação, impresso, tal, tal. Serviços 
relacionados a cobrança, recebimentos ou pagamentos. Agora o subitem 
não está aqui, né, é só São Paulo. Mas está me parecendo mais ao 
15.10, mas eu também não tenho dúvida que é um serviço relacionado 
ao setor financeiro, né? Porque as empresas não precisam ser do setor 
financeiro para prestarem serviços relacionados ao setor financeiro. 

Sr. João Francisco Bianco: Agora, qual é a base de cálculo? 

Sr. Rafael Savassi: Aí é só o valor que... Nesse caso aqui, que a gente 
verifica, é o valor que ele cobra do cliente mensalmente. Essas carteiras 
virtuais, geralmente elas cobram uma mensalidade ou um valor por 
operação. Então, aí essa seria a base. 

Sr. João Francisco Bianco: Cobra de quem? 

Sr. Rafael Savassi: Cobra de quem instala o aplicativo do celular. 

Sr. João Francisco Bianco: De quem está fazendo o pagamento? 

Sr. Rafael Savassi: De quem está fazendo o pagamento. 

Sr. João Francisco Bianco: Não é quem está recebendo? 

Sr. Rafael Savassi: Não, ela pode até... Não, nem todas, né, assim, 
estou tentando focar aqui mais no exemplo que eu coloquei, mas se 
você envolve um cartão de crédito, débito e etc. que tem o sistema... Eu 
vou dar a minha opinião, que é sistema financeiro todo envolvendo aqui 
aonde há um banco, a financeira, o tomador e eles se tratam de uma 
instituição financeira, eu acho que a gente se aproxima mais de 15.01, 
e ali já está todo o sistema financeiro envolvido. No 15.10 não existe a 
figura do cartão crédito, débito, nem a maquininha, nem o banco, é 
uma relação de duas pessoas só. A gente pode criar aqui, uma 
operadora do celular pode criar um sistema de pagamento aonde você 
vai depositar lá os valores, vai ter bônus, etc., você não precisa gastar 
isso em qualquer outro lugar. Não tem um banco, uma terceira parte 
envolvida. Então, acho que essa é um pouco a diferença do que eu 
percebi no 15.10 para a 15.01. Não sei o que os senhores acham. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Bruno Fajersztajn. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu, confirmando aqui a pressão de todos, o 
15.01 quer me parecer, é a administração daquilo que está no sistema 
financeiro e o que mais se aproxima aqui, o 15.01 fala de fundos, 
consórcios, cartão de crédito, débito e congêneres, o que mais poderia 
se aproximar é administração de cartão de crédito, né, e débito, mas 
não é. O cartão de crédito, débito é um sistema regulamentado. Além 
disso, no cartão de crédito, diferentemente desse negócio que se 
aproxima mais do 15.10, tem uma relação de fidúcia, vamos dizer 



assim, de confiança, a empresa de cartão de crédito, ela oferece crédito, 
né? Então, as partes... o estabelecimento comercial paga uma tarifa 
para o cartão de crédito, porque ele sabe que não tem risco de crédito. 
Uma empresa de cartão de crédito vai garantir aquele pagamento. 
Então, tem um caráter de operação de crédito aí muito mais forte do 
que está me parecendo nessas carteiras virtuais em que a empresa de 
cartão virtual não oferece este crédito para o site. Ela, simplesmente, já 
tem o pagamento pronto, não adianta recursos e etc., né? É só uma 
forma de realmente administrar o boleto, o pagamento que é feito pelo 
terceiro. Não me parece que tem a fidúcia, a relação de confiança que a 
empresa de cartão de crédito tem. 

Então, está mais próximo aqui do serviço relacionado à cobrança, 
recebimento e pagamentos em geral, e aí o domicílio nesse caso seria... 
o município competente seria o do estabelecimento. Depois tem a 
questão de onde está o estabelecimento com a empresa virtual e etc. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Você quer falar? Luiz Carlos 
quer falar? 

Sr. Luiz Carlos de Andrade Junior: Pode falar. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Vamos lá. 

Sra. Silvania Conceição Tognetti: Era só um ponto... Silvania 
Tognetti, era só um ponto de que tem várias negociações essas 
carteiras. Então, algumas, elas trabalham mais em função de quem 
está cobrando. Então, pensa no Bilhete Único, em que você cria um 
mecanismo em que para poder adquirir aquele tipo de atividade, você 
tem que buscar aquele tipo de cartão, aquele formato. Então, é um 
desenho e aí elas são renumeradas pela empresa que vai receber aquela 
conta, aquele crédito, aquela passagem, o que for comprado, aquele 
joguinho e tudo mais, e outras que não. Outras que é isso, a gente... a 
administração sou eu e que crio a minha própria forma de moeda, 
vamos dizer assim, para poder fazer meus pagamentos. Então, acho que 
tem dois modelos e talvez afete onde encaixar um e outro dependo do 
modelo. Eu vejo o 15.10 muito claro para quem é o contrário, para 
quem... eu sou contratado pela Eletropaulo para poder conseguir 
receber pagamento da Eletropaulo aqui no meu site, na minha carteira, 
no meu aplicativo. Eu acho que fica bem claro ali no 15.10 e o outro 
acho que surge mais dúvida. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Luiz Carlos. 

Sr. Luiz Carlos de Andrade Junior: Luiz Carlos de Andrade Junior. Só 
para contribuir aqui com a análise, eu acho que é importante, talvez, 
ser visto, que além das carteiras virtuais esse segmento envolve negócio 



um pouco diferente. Então, até pegando um gancho do subitem que na 
lei de São Paulo, lá se fala de facilitador de pagamento. O facilitador de 
pagamento, ele não necessariamente é um arranjo de pagamento. O 
arranjo de pagamento é uma figura muito delimitada na legislação 
bancária e isso caracteriza, dentre outros requisitos, pela existência da 
tal da conta de pagamentos. Agora, nem sempre tem conta de 
pagamentos. Por exemplo, você vai fazer uma compra num site e vai 
utilizar uma dessas empresas que fazem o check out, né, o pagamento. 
Você usa o teu cartão de crédito para fazer o pagamento, os recursos do 
cartão de crédito vão para o facilitador, que podem, eventualmente, não 
estar oferecendo a ponta de pagamento, então, quer dizer, não é arranjo 
de pagamento, nem tem carteira virtual, mas não é um facilitador de 
pagamento porque ele faz a intermediação. E nesse... nesse caso, que 
aliás, é o mais comum, eu acho que é o que mais se vê na nossa 
prática, pelo menos nesse momento. E, nesses casos, só para até 
complementar a informação do Bruno, essas empresas oferecem isso 
em crédito, porque o cartão de crédito, ele demora 30 dias para o 
dinheiro sair da administradora, ir para a banco, ir para a conta lá do 
facilitador. E, às vezes, o lojista quer receber o produto dessa venda 
uma semana depois. Então, ele vai no facilitador e antecipa o recebível, 
né? Então, tem uma operação de crédito que é bastante comum e é o 
grande chamariz dessas empresas a taxa de deságio que elas cobram 
nessa antecipação. Então, tem um elemento de crédito aí também. 
Agora, estamos fazendo a distinção entre facilitador de pagamento, que 
é uma coisa e arranjo de pagamento, que é outra, e eu acho que o 
facilitador está bem claramente enquadrado ali no 15.10, agora, com 
relação ao arranjo à carteira virtual, aí eu tenho dúvida se o que é a 
carteira virtual faz é administração, se a palavra administração, ela 
descreve bem essa conduta, porque uma coisa é o administrador num 
fundo de investimento, né? Que vai pegar o dinheiro, vai colocar ali, 
investir desse jeito, vai fazer uma série de coisa. Outra coisa é um mero 
depositário, né? A carteira virtual é um mero depositário. Está 
administrando? Isso é administração? Será que nós não poderemos 
dizer, eventualmente, que o fim da carteira virtual é fazer pagamento, 
até o nome conta de pagamento mostra isso. Então, talvez o depósito 
seja uma atividade meio, né, da atividade de pagamento, né? Então, eu 
também tenho a impressão que está mais para 15.10 do que para 
15.01. E era isso. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Cristiane. 

Sra. Cristiane Pires: Não, eu acompanho faz um bom tempo algumas 
discussões relacionadas a esses itens da lista e assim, o 15.10 tem 
muita discussão, tinha... tem, né, mas ela nasce de quando a banco 
presta essa atividade de cobrança. Aí tem aquela discussão de ser 
atividade meio ou não, com o tempo foi terceirizando, foi se 
especializando, empresas que só fazem isso. Só que assim, cada uma 
tem uma característica muito diferente da outra, esse aplicativo, 
daquele que cobra uma taxa, você tem que analisar muito o caso a 



caso, mas, assim, o 15.01, ele envolve uma atividade muito complexa, 
né? Principalmente quando se fala em administração de cartão de 
crédito em que você inter-relaciona muitos sujeitos. Eu abri até um 
esquema aqui que eu tinha feito, né, dos sujeitos que ele relaciona, que 
é instituição financeira, no qual ele tem o crédito, a bandeira do cartão, 
o portador do cartão e o estabelecimento comercial. Então, ele faz a 
ligação entre todas essas pessoas para poder, vamos dizer assim, 
realizar o serviço de administração de cartão de crédito. E hoje, esses 
aplicativos, eles acabam nem cobrando uma taxa de ninguém, é a 
própria pessoa que vai lá e coloca o seu dinheiro ou não. Então, essa 
discussão do 15.10, eu sinto que não é tanto com o 15.01, mas com 
algumas atividades relacionadas à informática, também tem essa 
discussão e eu vi uma relacionada a processamento de dados. Foi 
considerada que essa atividade seria processamento de dados, porque o 
que está acontecendo é uma inserção de informação no sistema. Então, 
assim, essa tem bastante pano para manga. 

Sr. Rafael Savassi: Só complementando aqui, concordo completamente 
com o que você falou, que na verdade, em cada uma dessa carteiras ou 
arranjo de pagamento, eu poderia colocar como arranjadores de 
pagamento é o gênero e com as contas de pagamento são espécies. A 
gente tem exemplos de empresas que fazem as duas coisas, é um 
sistema híbrido talvez que confunde, aí talvez essa empresa que faz o 
sistema híbrido, como faz essa questão de crédito, tem que ir para a 
15.01. Se ela ficar na regulamentação exatamente como operação não 
financeira, dentro dos arranjadores como unicamente conta de 
pagamento, aí eu acho que a gente tem uma situação diferente. O que 
acontece é que essas empresas inevitavelmente vão crescendo, né? A 
gente viu empresas que faziam só contas de pagamento e hoje fazem 
todo o serviço e, aí, né, essa discussão que eu acho que vai começar a 
vir, e a diferença de uma para outra, eu acho que pode criar problemas. 
Eu já vi autuações ocorrendo para a empresa que faz um serviço, tem 
um aplicativo, dentro tem uma conta de pagamento. Só que aí, ali, essa 
conta de pagamento vai crescendo e, aí, sai o precedente de uma 
empresa grande que faz as duas coisas e aí tem uma empresa que só 
faz a conta de pagamento. E para nós aqui, pela regulamentação e como 
eles dizem que cada uma é bem diferente da outra, eu acho que o caso 
a caso, vai acabar sendo o fiel da decisão. Pode ser bom ou ruim, aí vai 
depender dos precedentes. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Muito bem. Temos sete 
minutos ainda para discussão. Luís Eduardo. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Eu estava dando uma olhada aqui na 
questão da base de cálculo e outros pequenos detalhes que, às vezes, a 
gente estava até discutindo no escritório sobre a ISS de empresa de 
publicidade, mas eu vi aqui que estava tranquilo. Sobre o local da 
prestação, eu fico pensando naquelas empresas onde você tem o 
pagamento em um local determinado que são aquelas... não vou falar o 



nome da empresa, mas é aquela que você passa sem parar o carro das 
rodovias. 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: E o local da prestação, ele geralmente está 
até em outro estado e como que faria? A sede da empresa pode estar 
num lugar, você vai passar com o carro e, aí, como fica, né? 

Sr. Rafael Savassi: É, não deixa de ser. É, a depender de como seja 
criado esse sistema, não foge desde que não... pode ser uma conta de 
pagamento, como você mesmo disse, o bilhete único funciona assim, 
várias empresas dessas de carteira virtual, você tem especificamente 
um botão para você carregar Bilhete Único ou carregar o celular, as 
empresas fazem tudo isso. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Outro tema explanado nesta 
Mesa, vamos considerá-lo resolvido pela mesa e o Bianco queria, nos 
próximos minutos que nos resta, fazer uma colocação aqui, como 
informação. 

Sr. João Francisco Bianco: A Câmara Superior, recentemente, nesse 
ano aqui, ela decidiu umas questões relacionadas à subvenção para 
investimento e eu vejo que lá no Carf mesmo, ontem, eu vi que algumas 
pessoas não sabiam disso. Então, eu queria trazer essa notícia. Bruno, 
você quer falar sobre o que está acontecendo? 

Sr. Bruno Fajersztajn: É, existe uma controvérsia entre fisco e 
contribuinte em relação às subvenções estaduais de redução de ICMS e 
congêneres, se isso seria caracterizado com ações só para investimentos 
e subvenção para custeio. Se for caracterizado como subvenção para 
investimento, tem um regime de imposto de renda que permite a não 
tributação pelo imposto de renda, contribuição social PIS e Cofins. E 
tem uma grande discussão, cada caso é verificado se são atendidos os 
requisitos ou não. E saiu a Lei Complementar 160 regulando a guerra 
fiscal e introduzindo um dispositivo na lei do imposto de renda dizendo 
que essas subvenções estaduais seriam subvenção para investimento e 
não cabe... aplicável aos processos em andamento. Basicamente é isso. 

Acontece que, esta mesma Lei Complementar, diz que quando o 
benefício estadual é concedido à margem de convênio, a aplicação dessa 
regra de não tributação do imposto de renda pressupõe cumprimento 
daquele regime do art. 3º da Lei Complementar referente à publicação, 
divulgação, pelos estados dos benefícios que estão concedidos. E 
existem prazos ainda em andamento para o cumprimento dessas 
regras. Então, ficou num impasse lá no conselho administrativo sobre 
se essa regra seria aplicável desde já, se deveria ser aguardado o 
procedimento da Lei Complementar para que então ela tivesse 
aplicação. E a Câmara Superior e agora as turmas ordinárias estão 



seguindo, houve por bem suspender os julgamentos até que os prazos, 
o último prazo previsto na Lei Complementar para os estados 
regularizarem toda a situação seja cumprido, que é 31 de dezembro, se 
eu não me engano, de 2018. Então, os vários processos que têm 
discutido essa matéria no Carf tributação ou não das subvenções por 
conta de caracterização de subvenção para investimento vão ficar 
suspensos até o fim do ano para se verificar então se os estados vão 
cumprir ou não as obrigações para que, então, provavelmente se resolva 
a questão em favor do contribuinte no sentido de dizer que é sempre 
subvenção para investimento. Essa é a notícia. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Silvania. 

Sra. Silvania Conceição Tognetti: Silvania Tognetti. É legal que a 
interpretação no Brasil está ficando bem simpática, né? Então, ela 
descreve a lei. Aqui a gente tem essas questões e tal, nesses casos é 
subvenção para investimento, ou seja, eu tenho uma presunção, numa 
hipótese que está que está disciplinada na lei. Conclusão do Tribunal 
Administrativo: “Então, se não tiver nessa hipótese da lei, é para 
custeio". Falei: espera aí. Olha só, então, suspenderam porque não 
estão seguros sobre se vão ter ou não que aplicar. Foi essa a informação 
que tive... ah! otimo.. vamos esclarecer, porque foi o que eu ouvi e fiquei 
assustadíssima. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, não, escuta. Eu estava presente na 
discussão, se o Fernando me permitir. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Permitido. 

Sr. João Francisco Bianco: A questão é a seguinte, começou a 
discussão sobre um determinado benefício, se eu não me engano, era 
o... 

Sr. Rafael Savassi: Desenvolve.  

Sr. João Francisco Bianco: Desenvolve. E, aí, o voto da relatora era no 
sentido de não caracterizar com subvenção para investimento. E estava 
sendo conduzido no sentido de não caracterizar. Só que o meio da 
discussão, o passo seguinte é a aplicação desse dispositivo da Lei 
Complementar 160. Então, foi muito específico no Desenvolve, foi... 
para a relatora foi superada a questão da natureza jurídica, para ela era 
subvenção corrente, não era para investimento. E, aí, o passo seguinte 
é discussão sobre aplicação ou não-- 

Sra. Silvania Conceição Tognetti: [ininteligível]. Foi isso que... 

Sr. João Francisco Bianco: É. Mas acontece que, como a Câmara 
Superior, hoje, está muito restritiva e aparentemente ela está 
reformando todos os acórdãos anteriores que eram mais flexíveis no 



sentido próprio do Desenvolve, tinha jurisprudência das turmas baixas 
favorável à caracterização de subvenção por investimento. E a Câmara 
Superior, aparentemente, ia reverter essa jurisprudência, mas aí, antes 
de reverter foi colocada a discussão sobre a Lei Complementar. 

Agora, o meu comentário rapidamente é que você que... o Brasil é o país 
dos jabutis, né? Não só procuradoria que coloca jabuti na lei, os 
contribuintes também colocaram esse jabuti na Lei Complementar 160. 
O interessante é que o jabuti foi vetado pelo presidente e depois do 
Congresso derrubou o veto do presidente, desvetou... e aí nós estamos 
com essa situação. Então-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [ininteligível]. O STJ... desculpa. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: No minuto final, uma última contribuição em 
torno do tema. Sem prejuízo de tudo isso, paralelamente, o Judiciário 
está discutindo a questão numa outra perspectiva, conceitual e a 
primeira Sessão do STJ manifestou-se recentemente - dezembro, eu 
acho -, publicação do acórdão acho que de dezembro no sentido de que 
a subvenção estadual não é tributada pelo imposto de renda, porque é 
um incentivo fiscal estadual e pelo pacto federativo, tributar um 
incentivo fiscal estadual é diminuir pela via da tributação federal um 
incentivo do estado. E que, então, a tributação seria inconstitucional. 
Quer dizer, mais uma coisa bastante estranha deste tema da 
subvenção. Sem prejuízo de tudo o que está acontecendo no Carf, ainda 
tem esse entendimento que é geral e que prejudicaria todas as questões. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Em resumo, o contribuinte 
pode confiar na Lei Complementar, no STJ ou no Carf? 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: A melhor coisa que faz é 
encerrar a discussão por hoje, agradecendo a todos pela contribuição, 
pelos debates. E um bom dia para vocês e até a próxima semana. 
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