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Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Bom dia a todos. Bom, 
vamos começar mais uma Mesa de debates, eu estou vendo uma série 
de caras novas, muito bem-vindas aqui ao instituto. Vamos começar a 
nossa reunião. Temos outro pessoal em linha, não, né? Hoje não, né? 
Tem um pessoal de fora? Ainda não. Bom, quando eles entrarem, a 
gente vai fazer uma saudação para eles.  

Vamos começar a nossa Mesa de Debates falando um pouco das nossas 
publicações. Vocês têm já, os nossos associados, nossos novos 
associados que quiserem vir a nossa instituição, nós temos uma 
publicação que chama Série Doutrina Tributária e que é editada pela 
Quartier Latin em cooperação com o IBDT, e nessa publicação, nessa 
edição, nós procuramos trazer os novos tributaristas para o mercado 
editorial, e com isso a gente publica as teses, monografias defendidas 
na USP, na Universidade de São Paulo, e esta é uma delas, é a 
tributação da renda no agronegócio, um trabalho do Lucas Issa Halah 
que vocês estão vendo aqui. É um trabalho que foi defendido, como eu 
disse, na USP, na Faculdade de Direito, e que nós temos a honra de 
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publicar. Com essa, nós temos quatro publicações desta natureza este 
ano, mais as revistas de Direito Tributário Atual e Direito Tributário 
Atual Internacional, consequentemente, os nosso associados recebem 
estas revistas e estes livros gratuitamente, ou seja, não exatamente 
gratuitamente, mas está dentro da contribuição que é paga para o 
Instituto, de modo que a gente fala que ser sócio do IBDT é 
compensador, pelo menos do lado cultural, né? Além disso, nós damos 
desconto para alguns eventos patrocinados pelo Instituto e em curso 
que nós proporcionamos também, os nossos associados têm desconto 
em relação aos não associados. E em breve, nós vamos ter os nossos 
livros online, né? Então, isto está para entrar no ar, né? Daqui a pouco 
está quase pronto, estou fazendo um spoiler, ou não? Vocês vão ver que 
nós teremos aqui no Instituto a possibilidade de publicação digital de 
trabalho dos nossos associados, nossos alunos, de modo que vocês vão 
ter uma, ainda mais um benefício do Instituto de poder ler trabalhos 
online, trabalhos digital, que seria aí de acessibilidade maior que essa 
proposta do Instituto de entrar no mundo digital.  

Muito bem, então, temos esta publicação, nós vamos ter aqui alguns 
lançamentos que nós vamos anunciar. Vamos começar aqui. Então, 
pela editora Lumen Juris, no dia 28 de junho, às 18h30, na Livraria da 
Vila da Alameda Lorena, será lançado o livro Direito Tributário - 
Advocacia no STF em Temas Estratégicos, de autoria do Fábio Martins 
de Andrade. Então, esse é a primeiro lançamento. Nós temos um 
lançamento também aqui em São Paulo ainda, né? Mas em outro 
endereço da Livraria da Vila no dia 21... Vinte um? É hoje, né? Hoje nós 
temos um lançamento a partir também das 18h30 na Livraria da Vila, 
mas esta da Juscelino Kubitschek do livro Double Tax Treaty Policies of 
Brazil de autoria do Paulo César Teixeira Duarte Filho, também pela 
Lumen Juris; e em Porto Alegre nós vamos ter o lançamento da obra 
Normas Internacionais de Contabilidade e Direito Tributário Brasileiro, 
também hoje, né? Então, hoje tem bastante coisa acontecendo. Só que 
este lançamento em Porto Alegre, também às 18 horas, na Livraria 
Cultura do Bourbon Shopping Country lá de Porto Alegre, e esse livro 
de é autoria do Heron Charneski, que a gente já falou aqui, nós 
lançamos, ou seja, é uma edição nossa em cooperação com a Quartier 
Latin, já fizemos propaganda. Eu fiz, o Ricardo vez, é um excelente livro 
que merece ser lido, não que os outros não sejam, mas esse, eu 
particularmente li. O do Lucas, por questões óbvias, ainda não li, 
acabou de sair, mas a gente vai ter que ler. Basicamente, são esses os 
lançamentos, as novidades. Esses livros que eu mencionei estão à 
disposição de vocês na nossa biblioteca, inclusive, este do Paulo Duarte 
Filho, que doou para a nossa biblioteca. Nossa biblioteca realmente tem 
um acervo muito interessante para vocês.  

Essas eram as considerações, eu não sei alguns dos colegas tem 
alguma consideração no pequeno expediente. Bruno Fajersztajn. 



Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia a todos. Eu quero só no pequeno 
expediente relatar para vocês, tem saído na imprensa que aquelas 
alterações da lei de introdução das normas brasileiras, que dizem 
respeito à mudança de entendimento, na interpretação e na emissão de 
atos administrativos, tem sido levantada por advogados para justificar 
cancelamento de auto de infração, baseada em mudança de 
jurisprudência, né? Imagine, então, que o determinado contribuinte 
agiu de uma determinada forma, considerando a jurisprudência da 
época e depois a jurisprudência foi alterada, e ele foi autuado e submete 
o caso dele na vigência na nova jurisprudência. E os advogados têm 
levantado, a lei foi recentemente editada, né? E os advogados já têm 
levantado suscitado à aplicação dessa lei em processos em curso, e 
estão submetendo esse tema a julgamento e, em breve, então, vai haver 
jurisprudência, decisões, pelo menos lá na CARF em relação à aplicação 
dessa norma. Então, ainda não saiu nenhuma decisão específica, mas 
em breve haverá. Então, aqui no pequeno expediente é só para 
comunicar que o tema em um futuro próximo aí vai voltar a ser 
discutido, vai sair jurisprudência, decisões sobre esse assunto e 
oportunamente a gente pode discutir aqui no IBDT, na Mesa esse 
assunto. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Muito bem, mais algum 
pequeno expediente? Não? Bom, então vamos passar à Pauta de hoje, 
nós temos dois assuntos em especial, eventualmente podemos incluir 
outros assuntos a critério dos participantes da Mesa, se isso for 
necessário e também se a tempo nos permitir. 

Então, o primeiro tema é proposto pelo Salvador Brandão... E dois 
temas muito interessantes, muito polêmicos, vamos começar pelo 
Salvador Brandão. O tema é: alterações do inciso VII e IX do art. 74 da 
Lei nº 9.430/96, incisos esses que vedam a compensação de débitos. 
Salvador, relate, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Bom dia a todos. Essa é 
mais uma tentava de dificultar as compensações tributárias, que, na 
verdade, se o governo quiser, ele emite uma Medida Provisória, né, e 
acaba com a compensação porque depende o art. 170 do Código 
Tributário Nacional, depende do legislador originário, né? Mas se fica 
fazendo forcinhas com justificativas até não jurídicas, né? É claro que 
algumas empresas possam ter aproveitado dessa questão e 
eventualmente monetizado alguns créditos, mas isso é por culpa do 
sistema que dá um crédito, mas não permite que, quando recupere, se 
faça com a correção dos juros Selic, porque a situação, ela é injusta, 
né? Porque você tem um crédito de PIS/COFINS ou um crédito de IPI, 
resultante de saldo de credores e fica na sua contabilidade, como fica o 
ICMS, né? Uma dificuldade enorme de se fazer a utilização, quando vai 
se utilizar para pagar um tributo vencido, pior ainda, porque tem que 
incidir a multa, juros e os vincendos sem nenhum acréscimo.  



Então, o que muitas empresas fazem quando têm créditos acumulados 
passíveis de compensação era monetizar esses créditos, né? Como 
Fazenda. Na estimativa você põe um valor maior do que a estimativa 
real e pagava com critérios acumulado, isso gerava um crédito diferente, 
que era um crédito de imposto de renda, saldo negativo de imposto de 
renda, contribuição social, aí sim, sujeito à incidência de juros Selic, 
né?  

Mas era talvez um caso de vedar esse tipo de comportamento, né? O 
crédito, mas nós já nós tivemos uma restrição no começo no ano, de 
dezembro, com a portaria... com a Instrução Normativa nº 1.765 que 
impede que as empresas que tenham um saldo negativo em 31 de 
dezembro de 2017, por exemplo, utilizem esse saldo enquanto não 
entregar a escrita contábil fiscal que é só entregue em julho. Então, 
praticamente se a empresa tem saldos credores do imposto de renda, 
ela já não estava utilizando para pagar as estimativas ou qualquer outro 
tributo desse período. Embora isso também seja questionável, mas, de 
qualquer maneira, esse saldo negativo, pelo menos ainda recebia os 
juros Selic, né? Até quando fosse possível ser utilizado.  

Aí tem, então, essa alteração do inciso VII, porque é mais... primeiro 
vou fazer o inciso VII, que é rapidinho, que ele diz que o credito objeto 
de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em 
declaração de compensação, cuja confirmação de liquidez e certeza 
esteja sobre procedimento fiscal. Bem, isso aqui já havia tentativa 
anterior de um texto semelhante, não é?  

Acho que na Instrução Normativa nº 900, era outro inciso... “crédito, 
objeto de pedido de ressarcimento ou de reembolso, informado pelo 
sujeito passivo apresentada, cuja confirmação de certeza liquidez esteja 
sobre procedimento fiscal”.  

Quer dizer, já havia esse texto. E agora, pelo menos esse aqui a Receita 
Federal esclareceu, porque não estão sabia, o procedimento fiscal, o 
procedimento fiscal na tecnologia, no tecnicismo nosso é o processo 
administrativo. O processo é o judicial, mas tem os procedimentos 
prévios, né, mas o que vale para nós assim, é o entre procedimento, 
assim, stricto sensu, quando surge o auto de infração, a partir da lei que 
conta a decadência, prescrição etc. etc., né? Mas a Receita resolveu isso 
aqui com um ato, né, dizendo que é quando o sujeito passivo for 
intimado de que há um termo, fez isso até uma sigla, ele vai ser 
comunicado que aquela compensação está sob procedimento fiscal. 
Então, aí pelo menos você tem uma forma de saber o que está 
acontecendo, até então sem maiores problemas quanto a isso, embora 
seja restritivo, mas o contribuinte não fica, assim, ao léu, sem saber 
exatamente o que está acontecendo esse eu pedido. Agora, esse daqui, é 
outra tentativa que já aconteceu também, né? Os débitos relativos ao 
recolhimento mensal por estimativa no imposto de renda e na 
contribuição apurados, é vedado fazer. Bem, aqui nós temos um 



problema, né? O grande pagamento mesmos nas empresas de lucro real 
é exatamente-- 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Salvador, desculpa eu te 
interromper-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois não. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Sugestão aqui do Bruno, que 
achou pertinente a gente fatiar os dois assuntos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É? Tá bom. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Começar primeiro 
analisando um, depois o outro, aí você relata o outro inciso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O inciso VII, como eu disse, ele não já 
não oferece... ah, tá bom, desculpe. Então, tudo bem. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Eu sei que o mais apetitoso é 
o nove, mas a gente tem que... já que a gente fatiou. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, então nessa parte do 7º eu 
terminei. Se... podemos. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Isso podemos debater o 7º, 
depois a gente faz o nove. Bruno, por favor. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom, quanto ao 7º, realmente, assim, primeira 
impressão que a gente tem é que realmente resta acolher a ordem legal, 
afinal de contas do ponto de vista formal a lei pode regular as 
compensações, tem uma série de outras vedações, e incisos etc. Essa e 
seria sido mais um inciso de vedação. Quanto à parte formal, então, 
acredito que não tenha nenhum questionamento a ser feito, mas eu 
tenho um questionamento em relação à razoabilidade da regra, eu vou 
explicar o porquê, em algumas situações, obviamente, e também quanto 
ao conteúdo, talvez eu esteja discordando um pouco do Salvador pelo 
fato de que esta regra, na minha visão, ela... o procedimento a que se 
refere à regra é um procedimento prévio à glosa fiscal. Precisa ter um 
ato formal da receita que intima o contribuinte de que ela fiscalizando a 
liquidez e certeza daquele crédito, sem dúvida nenhuma sim, mas não 
precisa ter a glosa, porque a glosa está em outro inciso.  

Sobe um pouquinho ali, acho no que anterior...Exatamente o seis, o 
valor do objeto do pedido de restituição ou ressarcimento já indeferido 
pela autoridade ainda que o pedido esteja pendente de decisão. Então, a 
glosa está aqui, já existia e nesse contexto me parece razoável a vedação 
contida no VI, que veio em dois mil e... é mais antiga, acho que é 2004, 
né? Que foi criada essa vedação, no seguinte sendo, o 170... o art. 170 



do Código Tributário Nacional diz que a compensação deve ser feita 
entre débitos... créditos líquidos e certos, quando a Receita Federal, 
vem, analisa o teu crédito e indefere, o ato de indeferimento é dotado de 
presunção de validade, e a liquidez, certeza do seu crédito, está xeque. 
Logo, faz sentido no contexto do art. 170 do Código Tributário Nacional 
impedir que o contribuinte faça a compensação, ainda que ele discuta a 
liquidez e certeza, quer dizer, é razoável, estou trazendo um tema já 
aqui para debater o próximo inciso, que nesse caso concreto, tendo em 
vista a glosa fiscal que tem presunção de validade, ainda que 
impugnada não se compense mais. Aqui eu acho que a lei não tem 
nenhum problema. Depois vem, agora em 2018, e a norma dá um passo 
além, ela diz: “não apenas quando houver a glosa, mas quando se iniciar 
um procedimento de análise da liquidez e certeza do crédito”, aí me 
levanta a seguinte questão, ainda, né para a nossa reflexão e debate de 
todos aqui. Há nesse contexto, o próprio dispositivo fala de liquidez e 
certeza, confirmação da liquidez e certeza. No contexto da liquidez e 
certeza, o simples fato da fiscalização abrir uma investigação, já é o 
suficiente para a gente considerar que o crédito tem... está com sua 
liquidez e certeza sob questionamento, quer dizer, isso me parece um 
pouco uma presunção de que toda a investigação de créditos vai gerar 
uma glosa, e toda a glosa vai gerar uma confirmação no processo 
administrativo, quer dizer, no primeiro inciso, presume-se que não tem 
mais liquidez e certeza quando o fisco concluí a glosa, nesse caso 
quando ele começa a investigar, lembrando também que não tem 
nenhum deferimento ou indeferimento antes de investigar. Então, é 
uma vedação complexa, não pode mais compensar, partindo-se do 
pressuposto de que vai haver a glosa, quer dizer, ele vai olhar e não vai 
concordar com o seu crédito. E ato subsequente, você vai defender e vai 
perder. Quando a gente vem, quando a gente traz essa norma em geral 
para um caso concreto de alta litigiosidade, por exemplo, créditos de 
PIS/COFINS no regime não cumulativo, a gente vê que isso aqui começa 
a soar um desvio, um abuso no poder de legislar, um exagero, vamos 
dizer assim, uma falta de razoabilidade e impedir qualquer 
compensação pelo simples fato de que começou uma investigação sobre 
esse assunto. O crédito de PIS/COFINS, por exemplo, é um tema 
altamente controvertido, existe uma instrução normativa que dá um 
conceito bastante restritivo do que é passível de crédito e está instrução 
normativa acabou de ser declarada ilegal pelo STJ, discutimos isso a 
semana passada aqui. Então, no caso do PIS/COFINS qual é a 
presunção de liquidez e certeza que é mero início de uma investigação, 
sobre a higidez do crédito possui.  

Então, nesse contexto que me pareço assim, que apesar da lei 
formalmente o legislador poder regular, dispor sobre... inclusive, 
impedir a compensação, né, tem muitos estados, entes federativos que 
nem têm permissão de compensação, uma vez autorizado o direito de 
compensar, qual o limite do legislador para restringir esse conceito a 
ponto de se presumir a falta de liquidez e certeza de um crédito que está 
sob fiscalização, ainda mais num contexto, por exemplo, de litigiosidade 



como PIS/COFINS em que o fisco tem perdido. A maioria, o STJ acabou 
de dizer que o conceito de insumo da Instrução Normativa nº 247 é 
ilegal. Então, é nesse ponto que eu queria levantar um alerta aqui. Na 
prática é complicado discutir essa questão, mas me causa inquietação 
esse fato. Não sei se alguém quer... 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Alguém quer comentar? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, o que o Bruno levanta realmente 
faz bastante sentido, principalmente nos casos litigiosos, né, ou nos 
casos em o crédito realmente não têm aquela liquidez e certeza que o 
fisco ainda não é obrigado a aceitar, porque, como ele disse, a decisão 
do STJ, além de ser restritiva não produz efeito para o fisco, né, Bruno, 
não produz efeito enquanto não tiver o ato. Então, os contribuintes 
vão... que têm crédito de PIS e COFINS contenciosos, deveriam adotar 
um critério de separar os pedidos de tal sorte que aquele crédito líquido 
e certo, tranquilo, vá para uma gaveta especial e aquele que ele acha 
que é contencioso, fazer de forma separada para poder viabilizar o total, 
porque o fisco já sabendo que a empresa adota essa postura ofensiva ou 
correta do ponto de vista da empresa, às vezes ela, uma usina nuclear, 
o uniforme da pessoa que entra, o funcionário, ele tem que sair pegar e 
jogar fora é um uniforme que tem que dar direito ele está ligado... é 
necessário, tem uma lei que exige que se faça dessa forma. A Receita 
Federal não aceita? Bom, então eu vou pedir esse aparte para discutir 
para poder chegar no CARF como manifestação de inconformidade, né?  

Agora, o que deixou... o que deixou pelo menos, no ponto de vista 
assim, geral, mais satisfatório, palatável esse inciso é a manifestação da 
Receita Federal que diz que o procedimento fiscal a que se refere o 
inciso XIV, que é esse, restringe-se ao procedimento fiscal distribuído 
por meio de termo de distribuição de procedimento fiscal.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Todos são. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. Não. Mas você... todos não, 
aqueles que ela... fizeram isso, ela não vai abrir um termo para 
compensação de um pago a maior. Ela vai abrir nesse caso que você 
cita, que tem DNA de contenciosidade, né? É direito dela, aliás, é a 
obrigação da Receita Federal enquanto não tiver o ato dispensando essa 
postura, o que é errado, né? Mas de qualquer maneira é assim que 
funciona, justamente nós temos uma grande litigiosidade com crédito 
de PIS e COFINS. Nos outros casos a coisa segue normal, pode haver 
um termo, mas a partir desse momento, se você entrega e faz o crédito 
de mediante, faz a compensação, já fez, né? Então, aí vai discutir 
exatamente com despacho decisório, você vai ter a manifestação... já 
compensou, se você tem direito, vai até o CARF e liquida o assunto, né, 
Bruno? 



Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Bom, esse tema é realmente 
polêmico. Antes de passar a palavra para os colegas que estão já 
pedindo. Eu recebi um recado aqui na nossa querida Eloiza, nossa 
chefe aqui do Instituto, comunicando a todos algo que eu esqueci de 
falar, que a revista de Direito Tributário Atual, volume 39, já está 
disponível no site do IBDT. Então, quem quiser consultar, quem quiser 
ter acesso a essa revista já pode fazer e estando em dia com as 
obrigações do carnê, consegue abaixar essa revista na sua... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vai recebê-la fisicamente. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Além de receber a física, 
pode baixar no seu dispositivo eletrônico a revista para leitura. Então, 
pela ordem aqui o Rodrigo pediu a palavra. Bruno, você também vai... 
vai falar? Para outra. Então, Rodrigo Maito. 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: Bom dia, só rapidamente na linha do 
que a Bruno colocou, eu acho que a questão da razoabilidade ou 
proporcionalidade desta vedação, ela vai ter que se verificar no caso 
concreto dado que o crédito que é objeto do pedido de compensação ou 
restituição, é um número, e ali eu posso ter critérios distintos que 
suportaram a apuração do crédito. Se a gente está falando de 
PIS/COFINS, tem um universo de questão relacionadas ao que dá 
direito ao crédito, ao que não dá, mas a gente pode ter também uma 
coisa julgada que permite o contribuinte calcular crédito e aí os critérios 
muitas vezes são objetos de discussão, justamente porque a lei pode 
não trazer claramente a forma de se apurar, enfim, temos também as 
situações em que o fisco, porventura, também, ele, na análise de uma 
compensação, ele veda parcialmente o crédito e coloca naquela 
apuração que se faz outras... outros elementos que caracterizam um 
lançamento de ofício por via transversa, eu já vi isso acontecer em 
relação à apuração de saldo negativo de imposto de renda. Então, tem 
um mundo, né, de hipóteses e possibilidades. Eu só faria essa ressalva 
de que esse dispositivo por si só, ele talvez não acarrete um problema 
no dia a dia das empresas. Aí a gente tem que verificar no caso 
concreto, na medida em que ele for aplicado, para vedar uma 
compensação que seja relativa a períodos continuados. Então, se esse a 
gente tiver falando aqui de um credito que é apurado em bases 
mensais, PIS/COFINS, até que ponto que havendo questionamento de 
um dos critérios relativos ao crédito, que se isso vai impedir que o 
crédito apurado com base em outros critérios seja vedado em 
compensações futuras. Então, é só uma questão mais operacional 
mesmo que acho que é interessante na aplicação e na interpretação 
desse dispositivo. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom, acho também... eu comecei a pensar em 
diversos casos concretos para levantar um ponto de que são tantos os 



casos concretos, que talvez a regra seja a injustiça em vários casos 
concretos e não a Justiça.  

A gente sabe qual que é a ideia da Receita Federal aqui e ela tem um 
ponto, existe muito abuso no direito de compensar, né? Tem muita 
gente, muita empresa que compensa créditos que não são efetivos, 
nesses períodos de crise, o sistema, por exemplo, não cumulativo de 
PIS/COFINS que permite interpretações em diversos sentidos, acabou 
permitindo que empresas fossem mais agressivas na consideração 
daquilo que gera direito ao crédito. Se for vinculado à exportação, pode 
fazer compensação. Claro que houve abusos, mas vejam como é a 
norma, começou uma fiscalização mediante termo de mandado de 
procedimento fiscal e todas as investigações têm que ter mandado de 
procedimento fiscal, começou a investigação, não pode mais compensar. 
Só que, como eu disse, todos os créditos têm que que ser aferidos a 
partir de uma investigação e não é a regra que 100% dos créditos sejam 
glosados. Pode acontecer de a empresa ter créditos bons, pode 
acontecer não, acontece como regra que a empresa compensa crédito 
bons e tem crédito de zona cinzenta, vamos dizer, que são mais 
questionáveis. A regra tomou como pressuposto que a glosa vai ser 
integral e que não teve que ter certeza de nada. É por isso que eu acho 
que são casos concretos e nos casos concretos a gente vai identificar 
realmente alguns absurdos que levariam ao questionamento quanto à 
razoabilidade no caso concreto, mas são tantos absurdos que talvez a 
norma devesse ser declarada por completo institucional.  

Estou levantando aqui para debate, evidentemente, mas eu vou pensar 
em duas situações, vamos imaginar uma empresa como a Anhambi 
Alimentos, que eu achava que era Anhembi, mas é Anhambi Alimentos, 
que ganhou o processo lá no STJ dizendo que equipamento de proteção 
industrial é insumo, gera crédito. Tem lá a discussão que o STJ 
mandou o TRF analisar, mas vamos imaginar que já tenha transitado 
em julgado esse caso. A instrução normativa ainda não foi revogada, o 
fisco vai questionar esse crédito, vai indeferir, o crédito é de 
equipamento de proteção industrial, mas a STJ já disse que naquele 
caso concreto, uma decisão que é obrigatória para os tribunais, dá 
crédito. O simples fato de o fisco abrir uma fiscalização para olhar o 
crédito do equipamento de proteção industrial já impede a empresa de 
compensar. Outra situação, a empresa sofre fiscalizações, vamos 
imaginar que ela consiga comprovar, que ela sofre fiscalizações, e as 
glosas dela são de 10% do valor dos créditos, dez anos seguidos o fisco 
só questionou aquela parte da zona cinzenta. Os outros 90%, 
sistematicamente, a própria fiscalização autoriza o crédito. Se eu aplicar 
secamente a regra do inciso VI aqui, né? Ele não pode compensar, mas 
ele sabe que o fisco vai olhar e vai deferir, mas ainda assim não pode 
compensar, porque a liquidez e a certeza do crédito está sendo 
analisada. E se a gente for levantar, realmente tem período, espaços de 
zona cinzenta nos créditos que as empresas discutem, mas tem crédito 
que é 100% deferido pela Receita Federal. Por exemplo, solução de 



consulta COSIT permitindo crédito no frete da aquisição da matéria-
prima, se o fiscal olhar, ele vai deferir, porque é vinculado ao COSIT. 
Ainda assim ele não pode compensar, porque essa regra se ela for 
aplicada genericamente, ele não tem direito. Então, você vai 
improvisando e levantando inúmeras possibilidades e situações em que 
a regra seria exagerada, né? Por conta disso então no caso concreto fica 
mais fácil, mas se for levantar são tantos os casos concretos que pode 
ser até questionada a validade geral da regra. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Bom, então, só para a gente 
encaminhar isso, eu ainda quero falar sobre esse assunto, mas tem 
uma discussão para também entender bem a posição da Mesa, entre 
procedimentalistas e não procedimentalistas, né? Se você considera que 
o lançamento é constitutivo, para os mais jovens que estão entendendo 
o começo da obrigação tributária, e se o lançamento é meramente 
declaratório. Se você está como o Bruno com esse apetite em relação ao 
que é razoável, penso eu, o início de procedimento fiscal já é um 
lançamento, já é um começo de lançamento ou só a glosa? Pode ser 
nesses créditos do PIS/COFINS em relação a esse caso do STJ, por 
exemplo, o contribuinte tem uma sentença que não vincula 
administração, né? Então fizemos essa conclusão na Mesa anterior. 
Mas ele tem uma decisão judicial. Ele tem um tributo que é 
compensável, né? Posso fazer a compensação, tenho meu insumo. Mas 
começou um procedimento fiscal, esse procedimento fiscal me impede 
de fazer o lançamento? Eu já tenho o direito quando se deu o fato 
gerador a fazer a compensação, ou seja, a fazer o insumo na apuração 
do PIS e COFINS? O que não seria interrompido pelo início do 
procedimento fiscal? Acho que essa é a polêmica, não é, Bruno. Por aí a 
polêmica, né? E aí, bom, a minha posição, eu só estou presidindo, mas 
já que estou com a palavra é que me parece que não impede, não 
impediria a compensação nesse exemplo trazido pelo Bruno. Por 
natureza eu não sou procedimentalista. Salvador, você dera concluir 
para a gente passar para o outro? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não está certo. Bruno, você que no 
escritório deve ter dezenas e ou centenas de casos, essa norma já 
vigorou durante três anos, e o que aconteceu com seus clientes durante 
esses três anos que ela vigorou de 2012 a 2015? A regra era a mesma, 
posso até ler, o crédito, talvez até... não, não tenho porque eu transferi 
para cá. O crédito objeto de pedido de restituição, de ressarcimento ou 
de reembolso ou informado pelo sujeito passivo em Declaração de 
Compensação apresentada à RFB cuja confirmação de certeza e liquidez 
esteja sob procedimento fiscal, ela vigorou de 2012 e foi revogada pela 
Instrução Normativa nº 1.604 de dezembro de 2015, quer dizer, nesse 
período nós já estávamos nesse turbilhão e eu não vi ninguém, pelo 
menos, comigo não aconteceu, de haver essa situação de paralisar a 
compensação em função de um termo de início de fiscalização. Você tem 
história disso? 



Sr. Bruno Fajersztajn: Não. Minha experiência é igual a sua, nunca 
sem sequer foi discutido esse ponto. Não sei se as empresas já 
compensam antes de começar a fiscalização, logo o problema não se 
aplica, e aí a gente realmente não vai ter o mesmo problema agora ou 
esta, nunca foi essa a razão da glosa de uma compensação, ele acaba... 
ele superando. Talvez... Tem um histórico disso, né? Aquele outro 
dispositivo que fala depois do indeferimento, que já existe desde 2004, 
ele teve a mesma história, primeiro começou numa instrução 
normativa, depois virou lei. Naquela primeira época, lá 2004, eu tive, 
eram glosas dizendo: “você não pode compensar, porque a instrução 
normativa impede, porque já foi indeferido o crédito”, e a gente 
sustentava que aquela norma não tinha base legal, aí eles incluíram na 
lei. E naquele contexto, ainda tinha um debate, quer dizer, aqui 
também, mas tinha um debate mais concreto lá, porque como o crédito 
pelo 170 do CTN pressupõe liquidez e certeza, quando há glosa, você 
consegue extrair do sistema que quando há glosa não tem mais liquidez 
e certeza, logo, não pode compensar, não precisaria de uma regra 
expressa, mas para evitar o debate a Receita incluiu na lei a regra 
expressa. Nesse caso aqui foi a mesma coisa, mas diferentemente 
daquele eu não vi nenhuma glosa baseada nesse dispositivo na 
instrução normativa, que eu confesso para você, eu nem sabia que 
existia, para mim veio direto na lei, eu nem sabia que a instrumento 
normativa impedia, nem lembrava, porque nunca surgiu esse ponto, 
né? Ou as empresas compensavam antes para não ter esse problema, 
ou esse ponto não era levantado pela fiscalização na glosa, porque glosa 
tem um monte. Só um último ponto em relação a esse tema que eu 
esqueci de falar, é que o combate ao abuso, ele já está previsto na 
legislação, quem toma crédito manifestamente inexistente tem a 
compensação declarada não declarada, considerada não declarada, não 
pode nem apresentar defesa administrativa. O débito confessado vira 
inscrição em Dívida Ativa e vai direto para a execução fiscal. Uma baita 
de uma repressão ao crédito manifestamente inexistente. Além disso, 
tem multa isolada de 75%, e se for fraude vai para 150% do valor do 
crédito ou do débito, agora eu não lembro. E os créditos em que há zona 
cinzenta, mas não têm fraude ou que não é manifestamente inexistente 
o crédito, tem multa de 50%, mais juros, mais a multa de mora de 20% 
para a glosa de compensação. Então, a erário está bem protegido e isso 
veio ao longo de tempo, no começo não era assim, então, tinha uma 
indústria de compensação realmente que permitia com a suspensão da 
elegibilidade que houvesse um deferimento no pagamento do tributo, 
que era realmente abusiva, aí vieram as multas. E com essas multas e 
juros e procedimentos para vedar ao abuso, eu acho que está 
suficientemente protegido o erário, não precisava ter esse inciso. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Muito bem, então vamos 
passar para o inciso IX. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vou ser mais rápido para dar tempo 
de... 



Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Vamos lá. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, esse aqui então é o mais 
preocupante, que o inciso IX: “os débitos relativos ao recolhimento 
mensal por estimativa de imposto de renda, das pessoas jurídicas e da 
contribuição social sobre o lucro, apurados na forma do art. 2º”. Este é, 
digamos assim, também é um texto já pré-existente de uma medida 
provisória que não foi convertida em lei, né? Mas durante aquele 
período causou muita dúvida. Então, aqui nós temos realmente uma 
restrição pesada, né? Porque, inclusive, eu estava preocupado, porque 
no dia 30 às oito da noite, nós fizemos várias compensações, porque é o 
que tinha, né, de para várias hipóteses, assim, e a lei está datado como 
dia 30, mas se você olhar lá no site do Diário Oficial, eles dão como 
publicado no dia 1. Então, quem fez até... entra em vigor na data da sua 
publicação, dia 30. Mas não foi dia 30, porque dia 30 era impossível, 
saiu esta da madrugada, só saiu dia 1º. Era só para ter essa data, mas 
não sei eventualmente eles vão glosar os créditos que foram pagos dia 
30, né? Porque era a data do pagamento, né?  

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Saiu bem no dia. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Saiu no dia seguinte, na verdade, foi 
no dia lá, inclusive, fala, Diário Oficial no dia 30, mas não, não é dia 30 
é o dia 32, né? 

[risos]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É o antigo dia 32 de dezembro, vocês 
lembram, né, que publicava no diário. Agora, então isso aqui temos já 
dois pontos, o primeiro deles é a data da vigência, né? O Supremo tem 
dito que... dizia antigamente que quando se trata de norma de benefício, 
no caso de compensação, podia ser aplicado de imediato, mas isso já 
mudou, né? Porque há uma efetiva oneração aqui, né? Então, esse é o 
primeiro ponto e também não é para aplicar nem anterioridade 
nonagesimal, talvez a contribuição social até parece que se permite que 
faça isso, que durante o exercício, quando vem uma norma de 
oneração, parece que já ficou decidido, pelo menos são os 90 dias, né? 
Mas no imposto de renda seria o anual, e já está praticamente em vigor, 
já tem norma, agora, esse é o primeiro ponto, aplica-se esse ano, aplica-
se a anterioridade nonagesimal eu tenho esperança que sim, né? Que 
por todas as razões que a gente já vem verificando, eu sei que está meio 
complicado a jurisprudência sobre decretos, né, decretos, que mexem 
com a lei, foi aquele caso do PIS/COFINS, também não está 
suficientemente resolvido, parece que vai ser resolvido, mas tem muita 
decisão contrária e favorável, mas isso é questão do decreto. Na lei que 
vem e onera, ela tem que obedecer ao princípio, né, de cada um dos 
tributos, mesmo porque o crédito que vai ser usado para pagar isso 
pode ser exatamente só imposto de renda, aí ele, pior ainda, que tem 
um valor de imposto de renda que é anual, embora vá pagar um tributo, 



uma contribuição de outra natureza, natureza de contribuição... 
Desculpe.  

O segundo ponto é, qual é o alcance? Ele fala aqui que na forma com o 
artigo segundo desta lei, embora a estimava mensal seja tratada como 
se fosse uma coisa só, lá atrás, quando a medida provisória foi editada e 
ficou com a validade por algum tempo, já se discutiu muito sobre esse 
alcance, porque é a art. 2º só trata do cálculo da estimativa, quer dizer, 
você opta pelo regime anual e você paga por estimativa sem precisar 
fazer balanço, se você sabe que está com um lucro baixo ou prejuízo ou 
quer fazer pelo balanço de suspensão ou redução, é outra norma. Ela 
está citada no art. 2º, mas é outra norma, é outro regime. É antecipação 
também? Bom, de certa forma, sim, que é uma antecipação, mas é 
definitivo, se você fizer direitinho todos os cálculos durante os meses e 
não tiver aqueles ajustes de dezembro, pode acontecer eventos, né? É 
claro, todo mundo vem sempre com um exemplo: há em dezembro se 
incendeia a fábrica eu posso deduzir o prejuízo? Aí também, né? Mas 
vamos supor, numa situação normal, você tem o mês a mês, no dia 31 
de dezembro fecha, está pago todo o tributo, não tem nada, não teve 
nada de adiantamento, pagou... ou ao se pagou nada. Então, a primeira 
coisa é essa distinção entre a estimativa e o balanço de suspensão. A 
Receita Federal no pagamento dá o mesmo código para ambos, para 
ambas as situações. Era para facilitar? Sim, porque para nós tanto faz, 
na hora de pagar usasse aquele código, mas agora tem relevância. 

Outro ponto que essa... esse inciso IX atrapalha é o contrato 
administrativo que a gente tem com o fisco, isso está nessa nova Lei nº 
13.670, não, 655, que o Bruno citou anteriormente. É um contrato 
administrativo que a gente faz com a administração em janeiro, você 
opta pelo regime anual, e irretratável. Se eu pudesse voltar atrás e fazer 
pelo trimestral, eu fecharia trimestral e pagaria o tributo com saldo de 
credores, sem nenhum problema. Poxa, essa questão também foi levada 
aos tribunais, mas parou-se porque ela ficou sem efeito a medida 
provisória, mas nós temos o caso da reoneração que muitas empresas o 
ano passado alegaram a questão do contrato, esse direito ato jurídico 
perfeito, porque em janeiro você opta, mas você opta pelo regime, se o 
tributo modifica é problema seu. Não é, você optou por aquele regime, 
porque você achou que aquele regime era o mais adequado para você 
até o final do ano, se você tem a opção de voltar atrás é uma coisa, se 
você não tem essa opção, simplesmente você... Em janeiro, você opta, 
né, tem casos que inclusive, de outras empresas, outras situações que 
você tem que optar em novembro para o ano seguinte o que você quer 
fazer, como aconteceu muito com o Simples Nacional. Muita gente teve 
que optar em novembro, porque já estava no sistema. Chega em janeiro 
é cala pancada, né? Porque mudou. E agora? Não, não pode voltar 
atrás, tem que seguir a vida até o final do ano. Dia 25 de janeiro sai 
uma lei dessa, todo mundo fala e agora? Cadê o contrato 
administrativo? Então, esse é o ponto-- 



Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Oi, desculpa. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Pediu para gente resumir um 
pouco. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, sim, tá? Eu acho que são esses 
três pontos que... 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: O José Maria Arruda de 
Andrade quer colocar uma questão no debate. 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: Muito bem, bom dia. Essa questão 
da reoneração da folha de pagamento vai voltar, né, porque vários 
setores foram reincluídos e também não respeitaram para ser só ano 
seguinte. Então, vai ter de novo a reedição.  

Bom, regra geral, né? Ok, o CTN prevê o instituto da compensação, ali 
está colocando os marcos do Direito Tributário, muita teoria ali e deixou 
para momento posterior para que a lei tratasse dos requisitos e 
condições, né? E demorou para isso acontecer. Então, a gente meio que 
aceita já que vem uma lei e ela cria requisitos e condições, né? E aqui 
nós temos cumprido, então, a questão formal, não é? Mas acaba que 
essa é uma boa situação para a gente testar os requisitos materiais, os 
requisitos de conteúdo, e às vezes até com algum uso aí de repertório 
argumentativo que anda um pouco desgastado pelo uso abusivo, né? 
Como questões como razoabilidade, proporcionalidade.  

Eu gosto de pensar um pouco de cenários para testar a força de 
argumentos, né? Vem uma lei, agora vamos imaginar que venha uma lei 
que diga sobre requisitos e condições para compensação. Vamos dizer 
que ela preocupada... que o governo preocupado com a sua situação de 
caixa, porque acabou de fazer concessões, frete de gasolina, frete, 
pedágio etc., precisa de caixa, que é exatamente a exposição de motivos 
aqui dessa situação. E aí ele cria a seguinte, ok, continua a 
compensação, mas para cada R$ 100 do seu crédito, eu vou te permitir 
a compensação de R$ 80, faz uma espécie de deságio. São requisitos e 
condições. Minha condição é, como eu vou ter trabalho, vou ter que 
fiscalizar, eu vou tirar 20% aqui, né? Essa uma típica situação que seria 
mais radical, não é, que você poderia absolutamente questionar: onde 
que está a moralidade disso? Art. 37, né? Objetividade, vedação de 
enriquecimento ilícito. Então, seria uma típica situação onde tem a lei, 
mas o exercício dessa competência legislativa está sendo abusiva, né? 
Se você criar condições como eu vou permitir que você compense meses 
pares e não ímpares, você vai falar: “Nossa, que critério é esse?”. Eu vou 
chegar o mesmo resultado que eu gostaria que é preservar caixa, no 
esforço fiscal ali de fazer caixa, né? Da tesouraria dinâmica do dia a dia 
de governo, né? Então, veja, eu posso criar situação, ou então impor 



limites de compensação, né? Você só pode reduzir a sua carga em 
tantos por cento, não é? Quando vem uma situação como essa que eu 
escolho um alvo fácil que é os das estimativas, sobretudo, para quem 
acumula crédito, empresas com perfil de exportadoras etc., eu estou 
criando uma discriminação aqui, não só setorial, mas também de... o 
uso efetivo do instituto, não é? Então acho que primeira conclusão é, 
ok, uma lei tem que tratar do instituto da compensação, dos seus 
requisitos e condições. Requisitos e condições para que o encontro de 
contas respeite a segurança de créditos e débitos, de liquidez e certeza, 
né? De que a coisa pública está sendo preservada. Quando ela avança 
em condições que são nitidamente com objetivo de só fazer caixa, aqui 
você consegue questionar, sim, se essa é a melhor forma de se fazer 
isso, a objetividade, moralidade disso, art. 37º da Constituição. Eu acho 
que esse é um caso, é um pouquinho mais sutil do que aquele que eu 
falei de deságio ou meses pares e meses ímpares, mas ele é 
absolutamente condicionado por uma necessidade imediata de fazer 
caixa porque o governo foi ameaçado, por uma paralisação aí de 
caminhoneiros. Então, acho que não passaria por esse critério material 
de autorização para excluir esse universo de compensação por essas 
razões de razoabilidade, não é? Tem ok, a questão da anterioridade, tem 
a questão da não surpresa também, mas eu queria ir direto onde 
fulminaria o inciso como um todo, nesse tipo de teste de validade 
material da norma. Eu já não consigo usar com a mesma força 
argumentativa, para o inciso anterior, eu fiquei quieto porque acho que 
ali você não tem a presunção de que todo o inciso vai ter um uso 
restritivo, né? Porque se eu tiver simplesmente um mandado de 
procedimento fiscal que anteceda em 30 dias uma glosa de 
compensação etc., é quase que temporal, né? Eu teria que ver uma 
situação concreta onde uma empresa, porque tem sempre gera muito 
crédito, tem um mandado de procedimento fiscal simplesmente 
reeditado, sempre editado e reeditado, e nunca se chega a um bom 
termo, ou se chega é uma razão de 10%, mas aí eu acho que a ataque 
teria que ser concreto, né? Pelo menos como teste assim de validade. 
Acho que resumindo é isso. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Bruno quer falar? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Realmente, eu acho que está desgastado a 
discussão de moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, por conta 
também de nós, aqui na academia, tudo testamos esses limites, mas 
eles são verdadeiros, né? O poder de legislar não é absoluto, ele também 
está submetido ao estado de direito. E no caso concreto como a 
situação, o contexto em que foi editada a regra é muito claro, né? Esse 
tema vem mesmo à tona e é um pouco mais abstrata a discussão, mas 
a gente não pode deixar de levantar o ponto, né? Realmente tem... cria-
se aqui uma restrição com objetivos que não têm nenhuma relação com 
a política fiscal e a forma de tributação do imposto é realmente para 
fazer caixa, né? Então, isso a gente tem que perder o pudor de 
questionar. Na minha visão, eu também acho que cabe aí um debate de 



moralidade da regra. Até já muito antigamente um membro aqui do 
Instituto, o Plínio-- 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Eu ia lembrar dele. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Sustentava que o direito de compensação era 
decorrência do princípio da moralidade, que se há um indébito para 
evitar enriquecimento ilícito tem que... é constitucional o direito de 
compensar. E naquela época, 15, 20 anos atrás o ambiente era outro e 
não se dava muita atenção para esse tipo de argumentação. Mas hoje, o 
contexto em que a norma foi inserida no ordenamento é de tamanha, 
tamanho equívoco aqui, né? Eu acho que essa questão pode voltar à 
tona, não de um modo geral, mas nesse caso específico da vedação da 
compensação de estimativas. O outro ponto, para rapidinho, só para 
terminar esse assunto, nós temos aqui uma apresentação da Daniela 
sobre outro tema. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Temos tempo. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Tem a questão, eu acho interessante também, 
não apenas, é um aumento indireto de carga tributária, que é complexo 
falar, porque é caixa, né? Nós não estamos restringindo dedutibilidade 
de nada é só forma de liquidação dos créditos, é uma questão de fluxo 
de caixa, eu não sei se nós temos aqui um aumento indireto de carga 
tributária. Pode ser que sim, pode ser que não. Não vou entrar neste 
mérito. O que eu queria discutir é a segurança jurídica no seguinte 
sentido, a empresa faz uma opção, irretratável e irrevogável no começo 
do ano partindo de um regime, das normas que estavam em vigor no dia 
que ela vez opção, que é janeiro. Em janeiro tem que fazer a opção se 
paga de forma anual ou trimestral. Para quem não conhece o imposto 
de renda, na verdade, a regra é a exceção e a exceção é a regra. Na 
verdade, a regra do imposto de renda é trimestral, e a exceção é anual 
com pagamento antecipados, todo mundo opta pela exceção.  

Então, você faz a opção pela apuração do imposto de renda anual e 
nesse momento, tem várias outras razões, a principal que a gente 
sempre vê é a sazonalidade, né? Porque como você limitação, a 
compensação de prejuízos fiscais é melhor você diluir a apuração do 
imposto de renda ao longo do ano e não em trimestres, porque se você 
tiver lucros e prejuízos nesses períodos, depois a compensação do 
prejuízo é submetida à trava. Então, se opta muito pelo anual por conta 
da possibilidade de diluir o prejuízo ao longo do período sem trava, mas 
também é possível que, por exemplo, um caso de uma empresa 
exportadora, que ela tenha feito essa opção contando com a 
possibilidade de pagamentos mensais com créditos acumulados. Então, 
independentemente de ter aumento da carga tributária, a opção dela 
leva em conta o fluxo de caixa. Ela fala: vou pagar antecipadamente 
todo mês, porque quando eu faço anual eu tenho que pagar todo mês, 
vou pagar antecipadamente todo mês e não quatro vezes ao ano, porque 



eu tenho créditos. Se essa lei que está em vigor agora estivesse em vigor 
no momento da opção, talvez ele tivesse optado pelo trimestral, porque 
aí ele faz quatro pagamentos no fluxo de caixa dele, quatro pagamentos 
em dinheiro, é pior do que pagamentos mensais em créditos, que ele 
não vai conseguir compensar sistematicamente acumulado. Então, 
quando a empresa faz a opção considerando a possibilidade de quitar 
com créditos, e esta regra muda no meio de ano, e ela é irretratável e 
revogável, tem um problema de segurança jurídica claro. Então, eu 
acho que esse é ponto que também precisa ser levantado.  

A empresa fez uma opção contando com o pagamento via compensação. 
Então, a mudança de regra no meio do jogo numa opção irretratável 
fere a segurança jurídica na minha visão. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Bom, aqui vocês perceberam 
que cada... cada comentarista puxa a brasa para sua sardinha, né? 
Então, tem a pessoal da segurança jurídica, tem o pessoal da 
razoabilidade, o pessoal da razoabilidade... 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: O pessoal da [ininteligível]. 

[risos]. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: O José Maria estreando, né, 
muito bem, aliás, com a questão argumentativa, né? Que fez uma 
excelente exposição. Então, já que está assim a gente vai ter que colocar 
aqui a capacidade contributiva, né? Que é para não ficar de fora, certo? 
Porque aqui eu vejo que é um assunto de discussão de capacidade 
contributiva, realização da renda, renda líquida. Até pela exposição de 
motivos, porque a exposição de motivos, essa bagunça toda apareceu 
por conta de um mau passo na contensão de uma greve ou locou, enfim, 
o que vocês preferirem. O fato é que você modifica as circunstâncias, 
movido pelas circunstâncias, você faz uma intervenção, cria um grande 
problema e para as empresas, essas que o Bruno citou e muitas outras 
que optem por este regime de estimativa, você está tirando a tapete 
delas, porque de fato ela usa a estimativa permita por lei, né? Que é um 
presumido disfarçado, mas não é um presumido, ou seja, não é opção 
que você faz e abre mão da realização da renda, então, você não está 
abrindo mão da realização da renda, você justamente dizendo: "olha, eu 
quero sim a realização da renda, eu vou buscar essa realização da 
renda no ano". Então, realmente dentro do princípio da realização da 
renda, da capacidade contributiva e o fisco vem e quer tirar esse direito 
seu. Então, é mais do que uma questão da opção anual, é bem dentro 
da questão da capacidade contributiva. Mas eu não me estender mais. 
O Maito queria fechar esse assunto para a gente partir para o outro. 

Sr. Rodrigo Maito Da Silveira: Bem, rapidamente, embora o assunto 
acho que possa até comportar desdobramentos, mas até em benefício 
do outro tema e também sem prejuízo dos bens lançados de 
argumentos anteriores com os quais eu concordo, e acho que realmente 



o caminho é esse. Mas eu gostaria de colocar aqui uma outra 
ponderação sobre o questionamento dessa vedação, lembrando que a 
gente teve no tempo a edição da Lei nº 8.383, cujo art. 66 prevê a 
possibilidade da compensação de tributos, historicamente tributos da 
mesma espécie, né? Que era uma discussão que existia, ainda no 
tempo, a primeira manifestação da Receita Federal, se eu não me 
engano, talvez o Salvador lembre melhor do que eu, foi a Instrução 
Normativa nº 21 de 97 e mais tarde então, a lei, aliás, antes disso a Lei 
nº 9.430, no art. 74, estabeleceu o regramento aí do pedido de 
restituição/compensação. Mas o ponto que eu coloco é: teríamos dois 
regimes distintos? Um no art. 66 da Lei nº 8.383, que permite e a 
redação desse dispositivo talvez está em vigor e talvez nos ajude aqui 
nessa análise, porque ele diz: “Nos casos de pagamento indevido a maior 
de tributos, contribuições federais, inclusive, previdenciárias e receitas 
patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação 
ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a 
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente 
a período subsequente”. Então, se a gente partir da premissa que esse 
caput, o caput do art. 66, ele trata da compensação de imposto de 
renda com imposto de renda, a questão, né, que se coloca é: estaria o 
contribuinte efetivamente proibido no que diz respeito às estimativas 
mensais de utilizar, por exemplo, saldo negativo de imposto de renda de 
exercício interior? Essa regra seria aplicável, essa vedação do artigo que 
foi inserido no art. 74 da 9.430, ela restringiria o alcance do art. 66 da 
Lei nº 8.383? Então, é argumento adicional que vem sendo aí 
germinado no bojo dessa discussão que eu acho que vale a pena 
meditarmos a respeito, que talvez também seja um caminho aí numa 
linha mais formalista e não tanto principiológica, a gente tentar 
defender que o contribuinte tem o direito, sim, se a gente estiver falando 
aqui de crédito de imposto de renda ou crédito de CSL no tocante à 
compensação das estimativas mensais. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Um minuto, Bruno, para a 
gente passar para o outro assunto. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só, já que o Maito levantou a bola. 
Adicionalmente, a ideia seria a seguinte, pensando já, evoluindo nessa 
ideia, tem um problema jurisprudência que foi discutiu esse assunto e 
entende que o art. 74 prevalece e revogou ainda que tacitamente a 
8.383, mas você poderia entender que a 8.383, como são tributos da 
mesma espécie, ela estabeleceu um regime específico para a 
compensação de tributos da mesma espécie, que dispensaria 

PER/DCOMP. Então a vedação seria, aí nesse contexto o que se faz? 
Uma compensação na escrita, né, do contribuinte, na contabilidade 
devidamente comprado e cujo questionamento vai se dar no âmbito do 
lançamento por homologação e a glosa é auto de infração com multa de 
75%. Quer dizer, haveria os dois regimes, um de compensação de 
tributos da mesma espécie feito no âmbito do lançamento por 
homologação e outro regime o dois poderiam, você poderia optar por 
outro no caso do imposto de renda e no regime do art. 74 você teria que 



fazer um DCOMP, tem a confissão de débito etc. etc. etc., e nesse 
contexto a vedação valeria só para o regime de DCOMP, né? A ideia 
seria sustentar que o outro regime ainda estaria em vigor, e é verdade é 
que não houve revogação expressa, né? Então, pode ser um caminho 
mesmo a ser desenvolvido. Eu tenho certeza que a Receita não concorda 
com isso, ela entende que o art. 74 hoje é o que regula essa matéria, 
mas a Lei nº 8.383 realmente está lá, está em vigor. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Bom, muito bem. Então, 
vamos deixar esse tema na Pauta para continuar discutindo. Vamos 
trazer aqui a questão que vai ser relatada pela Daniela Lara.  

Eu só queria chamar a atenção de vocês para um artigo publicado na 
revista Direito Tributário Atual sobre economia digital, é do Victor 
Polizelli com o Luiz Carlos de Andrade Junior. Vale a pena vocês lerem, 
o Polizelli tem o hábito de escrever muito bem e esgotar os temas que 
analisa. Então, vale a pena vocês lerem esse artigo que está na revista 
do IBDT.  

Vamos lá, Daniela, com o ICMS e ISS sobre novas tecnologias. O tempo 
ficou curto. Então, dá uma encurtada na apresentação para a gente 
poder debater, tá bom? 

Sra. Daniela Silveira Lara: Pode deixar, pode deixar. Bom, gente, bom 
dia, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite do IBDT em nome 
de todos vocês, do Dr. Ricardo Mariz. Eu trabalho com o Rolim, o Rolim 
mandou um abraço para todos, ele não conseguiu vir. Eu sou sócia do 
escritório na área de contencioso tributário. E o motivo até de a gente 
ter... de a gente ter sido convidado para vir aqui e tratar sobre esse 
assunto é que a gente tem debatido muito lá no escritório, e a gente 
está patrocinando algumas ações para algumas associações e aí a ideia 
até de a gente discutir um pouco com relação às decisões, às mais 
recentes decisões que a gente conseguiu obter e também trazer alguns 
pontos importantes para a gente debater.  

É até engraçado a gente falar um pouco de... essa dicotomia entre 
segurança jurídica e capacidade contributiva, dever fundamental de 
pagar tributos, direito fundamental de economizar tributos e acaba que 
a gente está sempre debatendo isso em todos os assuntos que a gente 
traz, né, à Pauta. E mais ainda agora com a crise financeira dos estados 
acabou trazendo também uma nova legislação, uma nova roupagem 
para essa discussão e uma guerra fiscal muito mais acirrada entre 
estados e municípios. Só relembrando, a gente sabe que com relação à 
incidência do ICMS e à incidência do ISS na Constituição, a previsão é 
de que o ICMS incide sobre operação de circulação de mercadorias e o 
ISS prestação de serviço de qualquer natureza previstos em lei 
complementar. Isso ditou, de certa forma, a jurisprudência ao longo do 
tempo com relação à questão sobre os softwares e principalmente com 
relação ao ICMS existe um recurso extraordinário, aquele 176.626 lá de 



1998 que o ministro Sepúlveda Pertence, foi uma decisão de primeira 
turma, nem existia repercussão geral etc., mas ele de certa forma, ele é 
mal interpretado e foi mal interpretado ao longo do tempo e acabou se 
culminando numa ideia de que software de prateleira, ele seria sempre 
tributado pelo ICMS quando tiver suporte físico e o software por 
encomenda pelo ISS, porque ele estaria mais vinculado a uma obrigação 
de fazer. Nesse meio tempo, a gente teve as discussões do ISS que até 
avançaram um pouco mais, né? Com relação àquela dicotomia, a 
flexibilização da dicotomia, obrigação de fazer e o obrigação de dar, que 
é muito criticada até na jurisprudência mais recente do Supremo, a 
decisão lá do Fux, principalmente, né, no caso dos planos de Saúde, 
teve o caso do leasing anterior. Mas o que a gente tem hoje é que 
efetivamente, para o caso do ISS, há uma certa flexibilização com todas 
as críticas que podem ser feitas àquele julgado, mas dando uma ênfase 
maior à própria utilidade e à previsão e lei complementar daquele item, 
daquela atividade, ao invés do simples esforço humano ou obrigação de 
fazer.  

E aí, também dentro desse contexto de discussão dentro de Supremo do 
que seriam esses conceitos, que se a Constituição, ela teria trazido 
conceitos limitados ou tipos abertos e mais flexíveis a essa 
interpretação. Teve o julgamento que também é muito citado, inclusive, 
pela Secretaria de Fazenda para sustentar a tributação do ICMS sobre o 
software, a cautelar na ADI 1.945 que foi, ela foi julgada em 2010, 
depois de 11 anos da legislação do Mato Grosso, que criou a tributação 
do ICMS no software por download e depois de 11 anos o debate 
acabou ficando meio esvaziado, até o voto do Gilmar Mendes, ele fala 
que depois de 11 anos, a gente discute isso há uma presunção de 
legitimidade da legislação. Então, vamos deixar a lei como está. Nelson 
Jobim entra efetivamente na questão, ele entende que software, ele 
poderia ser considerado como mercadoria mesmo ele tendo uma 
natureza incorpórea, de intangível, mas que a simples transferência 
virtual desse software por download já encamparia a operação de 
circulação dessa mercadoria e por isso já se poderia considerar que 
haveria uma transferência de titularidade. Após isso, e mais 
recentemente, né, até com acirramento dessa disputa e os Estados 
precisando arrecadar, a gente teve, paralelo a isso, uma evolução 
absurda tecnológica. Então, aqui a gente está discutindo se 
licenciamento de uso de software pode ser considerado como 
mercadoria ou se é uma prestação de serviço, porque a gente tem essa 
divisão de competência tributária dentro da Constituição, mas a 
tecnologia já está lá na frente, a gente já falando de internet das coisas, 
a gente está falando de inteligência artificial, de robô, de cloud 
computing de outras questões que envolvem contratos complexos, com 
inúmeras atividades, e a gente está ainda discutindo se o licenciamento 
de uso de software é ou não mercadoria ou se é ou não serviço. Acho 
até que essas decisões recentes do Supremo com relação ao leasing e o 
plano de saúde até ajuda um pouco na interpretação de como que deve 
ser a incidência, como você tem que olhar um contrato complexo onde 



você tem muitas atividades e verificar efetivamente qual é aquela 
utilidade final e qual aquela... o que é que se pretende adquirir, talvez 
ajude um pouco nessa, né, na montagem dessa interpretação do veio a 
seguir.  

Então, só vou ficar só nesse slide aqui que ele traz um resumo do que é 
que foi essa legislação mais recente e aí obviamente eu considerei só o 
Estado de São Paulo, a gente tem essa avaliação também para todos os 
outros estados do Brasil, porque alguns regulamentaram convênio, 
outros regulamentaram outro e aí para a gente poder chegar em alguma 
conclusão e pode abrir para a debate.  

Aqui é interessante observar que a legislação do estado de São Paulo, 
ela se confunde demais com os conceitos de software e com própria, o 
que é que ele quer tributar. Então, ele começa lá em 2007 falando que 
ele tributa programa de computador, que era software de prateleira, 
mas como programa do computador, desde que por meio físico, 
colocando, na verdade, ele usa como se fosse a interpretação de 
Secretaria de Fazenda hoje, é que teria dado um benefício fiscal: "olha, 
eu posso sempre, pude tributar o software por qualquer tipo de 
transferência, mas eu vou te dar um benefício fiscal, reduzir essa base 
de cálculo para o valor do suporte físico”. Veio em 2015 um decreto que 
revogou esse decreto de 2007 e aí considerando que então eu tinha... 
ele tinha dado um benefício fiscal e agora eu não estou dando mais a 
benefício fiscal, vou cobrar sobre a valor com a operação. Em seguida, 
veio o Convênio nº 181 que a pretexto também de criar um benefício 
fiscal, ele reduz a base de cálculo para que a carga tributária seja de 
5%, a gente sabe os Estados, eles invariavelmente eles utilizam desse 
artifício para quando eles querem tributar algo que está numa zona 
cinzenta, né? Então, como foi feito com a publicidade, veiculação de 
mídia etc. E aí vem 2016 o estado de São Paulo, ele internaliza o 
Convênio nº 181, mas ele suspende a cobrança do ICMS sobre a 
software por transferência eletrônica de dados, por entender que 
precisa ser definido o local do fato gerador, o que foi até de uma certa 
forma, bem conservador e correto, né? Porque você estava falando de 
transferência eletrônica, efetivamente, você não tem o local da 
prestação, o que está sendo discutido no OCDE, no âmbito do Beps 
etc., em função do site ser ou não, poder ou não ser considerado como 
estabelecimento virtual. Vem, em seguida, uma lei complementar, 
alterando a Lei Complementar nº 116. E é importante falar que a Lei 
Complementar nº 116, desde 2003, ela já tinha colocado na lista de 
serviços o licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 
computador. Então, o licenciamento de uso, independente dele ser 
software de prateleira, de ser software por encomenda etc., ele já estava 
previsto na Lei Complementar nº 116. E aí a gente entraria de novo 
naquela discussão se eu poderia... se a lei complementar, ela poderia na 
lista especificar o que é prestação de serviço ou não, ou qual o limite 
disso dentro da competência tributária do ISS. Em seguida, vem um 
parecer normativo do município de São Paulo, que tenta de certa forma 



também esclarecer essa tributação e ele fala que efetivamente, 
independentemente de suporte físico ou se é por download, 
transferência eletrônica de dados, está dentro do escopo da tributação 
do ISS. E a Lei Complementar nº 157, ela traz novos itens, ela explicita 
melhor alguns itens da lista de serviço, principalmente aqueles de 
processamento de dados que ele abre armazenamento, para outros 
tipos de serviços. E o 1.09, que foi a grande disputa, que foi a grande 
guerra fiscal, embate realmente entre estados e municípios. Tive a 
oportunidade de estar no Congresso Nacional na época as Audiências 
Públicas em função de uma... estava representando uma outra 
associação que era de publicidade, a gente estava discutindo o 17.25 e 
claramente você via um embate muito grande entre Estados e 
Municípios sobre todos os itens, e os Estados perderam esse embate. 
Foi muito claro isso dentro do Congresso. E aí como sempre, né, se 
perde o embate tenta legislar por Convênio.  

Vem o Convênio nº 106, já agora em 2017, que ele traz uma série de, 
entre aspas, procedimentos que, na verdade, ele realmente invade 
competência da lei complementar do art. 146 da Constituição, quando 
ele começa a tratar a pretexto de tratar novamente de procedimentos de 
cobrança do tributo do ICMS sobre software, ele começa a tratar sobre 
responsabilidade tributária, local do fato gerador, e alguns itens e até 
mesmo sobre a própria incidência do ICMS sobre software por 
transferência eletrônica e aí já trazendo também interpretação dos 
Estados e principalmente do Estado de São Paulo, de que ele poderia 
tributar tanto download quanto streaming, e aí ele entende, ele faz uma 
confusão efetivamente com relação a esses conceitos, principalmente a 
conceito de streaming, porque ele entende que todo tipo de computação 
na nuvem poderia ser considerado como streaming não só o acesso a 
conteúdo.  

Após isso, a gente tem o Decreto nº 63.099/2017, no finalzinho de ano, 
que que regulamenta... na verdade, ele não regulamenta expressamente 
o Convênio nº 106, ele regulamenta só na parte da isenção, mas ele 
também traz procedimentos de cobrança do software por transferência 
eletrônica, seja por download, seja por streaming, né, e aí ele trata de 
novo como streaming, mas ele... e ele extrapola efetivamente toda 
competência que tem o decreto para tratar sobre procedimentos e 
regulamentação da legislação. Em função disso, algumas associações, 
então, de empresas de software, porque aí elas ficaram numa situação 
bem complicada. Elas têm lei complementar que determina a incidência 
do ISS com regulamentação pelos municípios e tem convênios e ICMS, 
decretos Estaduais determinando tributação pelo ICMS sobre as 
mesmas operações. E aí eu dividiria essas operações em três para 
simplificar, que seriam aquelas que têm suporte físico, ainda existe, 
você ainda consegue comprar alguns tipos de software com CD, DVD 
que você instala na sua máquina. Tem o download, que é ao invés de eu 
comprar o suporte físico, eu compro o mesmo software, mas eu baixo 
na minha máquina, uso a internet para baixar na minha máquina e vou 



utilizar normalmente esses dois... essas duas situações, elas têm 
licença perpétua, pode ter licença temporária, mas normalmente é 
licença perpétua, que é o que foi discutido pelo Supremo na época da 
ADI 1.945 e do RE 176.626. E tem o streaming, que é o cloud 
computing, que hoje a maioria e no futuro a gente não vai estar falando 
mais de download é o que rege hoje o software no mundo, né? Eu não 
acesso, eu não preciso mais ter infraestrutura, a infraestrutura fica no 
meu provedor e eu acesso aquilo na nuvem, que é pela internet, 
obviamente, mas eu tenho um acesso remoto, eu tenho o direito de um 
acesso remoto, que pode estar vinculado a uma série de atividades, 
como processamento de dados, como armazenamento de dados e até e 
muito invariavelmente a licença de uso daquele software, mas não 
necessariamente a licença de uso é o principal... a principal atividade 
envolvida naquela operação. Tenho, por exemplo, no Dropbox, eu tenho 
o armazenamento como uma principal atividade, mas eu tenho 
licenciamento de uso, eu pago por uma... pelo direito de acesso remoto. 
Em função disso, algumas ações foram interpostas, aqui só para trazer 
a conhecimento de vocês para finalizar, teve a ADI 5.576 de São Paulo, 
contra o Convênio nº 181, na verdade, contra a regulamentação do 
convênio em São Paulo, a 5.659 contra a regulamentação do convênio 
em Minas Gerais. Essas duas ainda estão sem decisão, foram 
interpostas em 2016, 2017, início de 2017, e contra o Convênio nº 106, 
mais recentemente a Brasscom entrou com essa ADI 5.958, foi na 
semana retrasada, foi até engraçado que ela foi distribuída por 
prevenção a ADI 5.659, que é de Minas Gerais, o ministro Dias Toffoli, e 
não tem muita, na verdade, não tem tanta relação uma situação com a 
outra, até porque são baseadas em convênios diferentes, a de Minas 
Gerais é com relação à regulamentação de Minas, mas enfim, está com 
o Dias Toffoli e ainda também está sem decisão.  

A discussão aqui, ela é realmente é muito de competência, ela... a ADI, 
ela acaba entrando só nessa questão de que o convênio tem 
competência para tratar, o que a lei complementar tem competência e 
se o convênio invadiu ou essa competência, portanto, por isso ele 
deveria ser suspenso e declarada inconstitucional. Com relação às 
ações, tiveram as ADIs, a grande questão que nessa ADIs acaba que 
demora demais para ter alguma decisão com relação... alguma decisão 
liminar para suspender. Então, a decisão dessas associações foi por 
entrar com mandado segurança coletivos nos estados que já 
regulamentaram esses convênios.  

Esse mandado de segurança coletivo da Brasscom é o que a gente 
patrocina, um dos que a gente patrocina, a gente conseguiu a liminar e 
a nossa discussão também ela é muito mais de competência, a gente 
não entra tanto nessas discussões dos conceitos esse software, etc., 
porque entendeu que não precisa disso, dá para você discutir no nível 
mais de que o decreto e o convênio têm competência para tratar ou não, 
e onde que ele feriu efetivamente a Lei Complementar nº 116 e a própria 
Lei Complementar nº 87. Essa outra... esse outro mandado segurança 



coletivo da FESESP é o que teve sentença desfavorável recente. Esse, 
eles entraram um pouco mais nesses... esmiuçaram um pouco mais 
conceito dos conceitos de software, tanto que a liminar, ela separou 
download de streaming. A da AFRAC a gente entrou há pouco tempo, a 
gente também conseguiu a liminar, houve uma... a liminar foi 
indeferida pelo juiz por entender aplicação da Súmula nº 266, e aí no 
TJ a gente conseguiu a tutela.  

E existem alguns mandados de segurança individuais, é importante 
acompanhar, porque efetivamente eles estão discutindo a mesma coisa 
em Varas, em Câmaras distintas. A gente tem aqui decisões tanto 
favoráveis quanto desfavoráveis. Você vê que nos mandados de 
segurança individuais têm três liminares indeferidas, e os juízes têm 
entrado nessa discussão dos conceitos de software, e se poderia ser 
entendido como mercadoria, se deveria ser entendido como serviço.  

Um último dado importante é com relação... ontem foram protocolados 
dois projetos de decretos legislativos para suspender esses Convênios nº 
181 e 106, estão no Congresso, então, quer dizer, também pode ter 
algum avanço com relação a isso.  

E o grande problema que a gente enfrenta hoje é o que é que as 
empresas vão fazer, né? Porque nessa situação toda, elas estão no meio 
e precisam decidir o que é que elas vão fazer, principalmente, com 
relação ao cumprimento de obrigações acessórias, porque você 
suspende o convênio, você suspende o decreto e as obrigações 
acessórias a gente depois a gente sabe como é que são as multas 
pesadas. Bom, era isso, gente. Vou abrir para os debates. Obrigada 
mais uma vez. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Obrigado, Daniela, você foi 
brilhante aí na sua rápida explicação num tema tão complexo. Você 
vem de uma escola mineira, né? O sotaque denuncia, tem dois 
grandes... tem duas grandes correntes da escola mineira, uma delas 
parece que é sócia do seu escritório, que é o... Seabra Godoi, né? 

Sra. Daniela Silveira Lara: O Marciano. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Marciano, né? 

Sra. Daniela Silveira Lara: Marciano Godoi, isso. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Que representa a ala mais 
progressista mineira e tem a ala do progressismo, dentro da ideia de 
progressismo que se tem por aí, mas não vamos entrar na crítica do 
Marciano, que é um craque. E tem a Misabel Derzi que é da ala também 
considerada menos progressista ou mais conservadora, se é que isso 
pode ser colocado dessa maneira, mas o que é importante é você ter 
duas escolas, né? Então, mais do que casados contra solteiros, né, 



Grenal, Corinthians  ou Palmeiras, etc. A gente tem que ter uma 
ventilação e o que eu acho muito bacana que você vive em Minas essa 
discussão bastante presente em todos os aspectos, e nesse aspecto 
especial, pela sua explicação, fica bem patente o problema, o pau 
comendo, desculpa a expressão francesa. 

[risos]. 

Sra. Daniela Silveira Lara: É. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Na questão disruptiva e o 
pessoal com essa história de que se... não, mas vamos lá, se a lei diz 
isso, se a lei diz aquilo, muda a lei, aí vem alguém e tem a brilhante 
ideia de entrar com uma ADI e outro entra com um mandado de 
segurança coletivo ou individual, e enquanto isso, tudo isso que você vê, 
as empresas precisando trabalhar, uma insegurança jurídica absurda e 
falta de segurança jurídica, como disse, para você investir.  

Então, não se trata de defender corrente A ou B, não é nada disso, 
porque a gente não está para isso, mas promover o debate muito 
importante, porque nem com as medidas judiciais cabíveis a gente está 
conseguindo ter uma... ter uma... uma expectativa disto, né? Algum... 
José Maria vai trazer sua colocação aqui pertinente, vamos lá. 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: Na verdade, eu acho que a gente 
vai ter continuar aí após o recesso de hoje, já é do... só volta em agosto? 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Não, tem a semana que vem 
ainda. 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: Tem semana que vem.  

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Podemos continuar a pauta. 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: Então esse tema tem que 
continuar, né? 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: É isso. 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: Não sei o que é mais polêmico, 
entre bens digitais, progressista e não progressista, o debate já começou 
polêmico.  

Bom, acho que vai ficar para semana que vem, né? A gente tem duas 
tensões aqui, né? Uma é o exercício aí de digamos de criar normas, que 
essa que por convênio você tenta subtrair aquilo que é o exercício 
democrático mesmo de Parlamento, de quem dita as regras no estado de 
direito. Então, você tenta trazer uma tributação para entes do Estado 
que estão ali só deliberando entre eles, né? Ao fim, ao cabo, e ignoram 



opções de legislação complementar, isso é um fato, né? E o segundo, é 
você tem uma lei complementar que toma suas decisões políticas para 
incluir como serviços, diversas coisas que nó estamos discutindo aqui, 
com toda aquela dificuldade de reconhecer que licença de software seria 
serviço etc., né? Mas no fundo, o que a gente tem aqui é a discussão de 
vocabulários e épocas, né? Você tem... o Brasil teve como um desafio na 
década de 60, durante o governo mais autoritário na hora de discutir 
esse federalismo fiscal, distribuir competência, serviço era o que... não 
era a noiva mais interessante ali, acabou ficando para os municípios, 
mas você tem que teve criar discrímens com palavras que são 
específicas demais, né? Invés de chegar na tributação do consumo, que 
é o sonho do Zilveti, alguma coisa mais em bases nacionais, né? Você 
tem mercadoria aqui, industrialização aqui, serviço ali, né? E depois 
você fica um exercício aí meio que tipológico pós-hodierno e disruptivo, 
claro que eu estou provocando o Zilveti. Tentando, né? Pegar todas as 
realidades com às vezes alguma coisa até mais inovadora mesmo, às 
vezes é só mudança de rótulo, tentar encaixar nesses rótulos antigos. O 
que é serviço, o que é mercadoria, né?  

E aí fica também essa tensão de você tentar a realidade está aí as 
operações estão aí, o contratos são mais complexos e todo mundo 
tentando fazer um exercício, digamos tipológico de pegar situações aqui, 
fatos e encaixar em classificações que não comportariam tão bem essas 
realidades como mercadoria, você transformar um monte de prestação 
de serviço ou prestação de serviço numa jurisprudência ainda não 
superada do STF de prestação de fazer ou dar, né? Você tentar encaixar 
situações que são só de autorização, de cessão de direito.  

Então, essa é uma forma muito ampla de colocar esse duplo desafio, o 
exercício de qual o poder numa capacidade normativa de convênio, que 
eu acho que essa é bem gritante, né? E acaba sendo versus lei 
complementar, você criar situações tributárias novas. E outra, o esforço 
de atualizar que as Fazendas ou estaduais ou municipais tentam ao 
pegarem realidades e colocar tudo de baixo.  

E isso acaba refletindo até aquela decisão do STF quando eles 
começaram a falar da mercadoria e do download, aqueles que estavam 
favoráveis, eles estavam só atualizando, eles estavam falando: " É 
verdade, o meu neto, agora você não compra mais, você faz um 
download". Assim, um certo... lembrou um pouco o almoço do Zilveti 
com a filha dele falando das coisas novas, do mundo disruptivo, né? E 
aí ninguém ali falou, mas e a Lei Complementar nº116, né? Então fica 
só uma mera atualização e esse exercício só de atualizar vocabulários 
às vezes você extrapola os limites daqueles conceitos pré-fixados. Estou 
provocando de novo entre o conceito versus tipos, né? Mas é só uma 
forma de gastar uns três minutos aqui e convidar a todos para um 
próximo debate com mais tempo. 



Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: Bom, pontualmente, então, 
você vê que o Zé Maria fez uma provocação pontual, no duplo sentido, 
né? 

[risos]. 

Sr. Presidente Fernando Aurelio Zilveti: São 10 horas, a gente tem 
que terminar.  

Daniela, você está intimada então a voltar aqui na próxima quinta-feira. 
É igual a questão do insumo que a gente ficou relatando no último dia, 
depois teve que fazer o debate, mas isso é muito bom, é muito 
interessante fazer esse relatório todo que você trouxe. É muito bem-
vinda. E nós vamos continuar então esse tema semana que vem.  

Estou vendo a Marta, não? Não é a Marta. Oi, é a Marta, estou vendo, 
porque eu estou sem óculos. Então, eu vi alguém parecida com a Marta, 
que devia estar aqui mais próxima da gente, mas semana que vem ela 
vai vir para ajudar a empurrar com toda a sua argumentação 
necessária para o nosso debate aqui de jurista, né?  

Obrigado a todos, um bom dia, bom fim de semana. Boa Copa amanhã, 
pelo amor de Deus. E vamos torcer, semana que vem vamos estar aqui 
com esse debate muito agradável. Tchau, gente. 


