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EDITORIAL

Ideias em
reforma

O

Escritório Gaia Silva Gaede Advogados completa 29 anos em ritmo de
renovação, sobretudo no que tange à sua capacidade de construir um
ambiente de trabalho capaz de agregar os mais diferentes perfis e especialidades. É neste cenário que nossos advogados arquitetam uma tônica
proativa no atendimento de clientes e debatem as reformas necessárias
para o País retomar seu crescimento e, consequentemente, a geração de empregos.
Conscientes da importância do momento político e econômico brasileiro, e o
impacto de cada novo passo em direção ao saneamento fiscal, diariamente observamos
as pesadas e complexas demandas tributárias que tornam a rotina das empresas
um verdadeiro flagelo. Por isso, a reportagem de capa desta edição traça uma ampla
perspectiva sobre a importância da “gestão tributária” empresarial, focando em temas
como administração de passivos tributários, administração de ativos tributários e o
impacto do reconhecimento de um ativo tributário e dos seus reflexos, já que discussões
tributárias judiciais importantes estão se encerrando de maneira favorável ao contribuinte,
além das perspectivas para o futuro.
Assuntos que geram dúvidas por parte de empreendedores, como o Programa
Pró-Conformidade, práticas de fiscalização e a esperada reforma tributária, são temas
que também serão comentados e exemplos de como estamos atentos e nos antecipamos
às estratégias de negócio de cada corporação. Vale destacar que os diversos Comitês
Técnicos organizados internamente cumprem exatamente a função de potencializar
ideias, sanar dúvidas e trazer à tona pontos de vista capazes de influenciar e ser um fator
de decisão para clientes e parceiros.
Como o tom dessa edição é a celebração do novo e a idealização de mudanças
práticas, celebramos a reforma e restauração da sede paulistana do Gaia Silva Gaede.
Nosso simbólico prédio histórico com mais de 100 anos de existência abriga hoje uma
equipe repleta de ideias disruptivas e sonhos de um futuro melhor.

Conselho Editorial
Boa leitura!
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E N T R E V I S TA
por Edgar Melo

Tacada certa

Enio Zaha, sócio-fundador do Escritório de São Paulo, conta sua
história e como acreditou no projeto Gaia Silva Gaede com base
na amizade e no respeito pela ética

P

or trás de números, questões
tributárias complexas e estratégias de negócio, o advogado
Enio Zaha, sócio-fundador do
Escritório de São Paulo e atual
Presidente do Comitê de Uniformização de Assuntos Técnicos, conseguiu
tempo e foi um dos responsáveis pela recente reforma e restauração da fachada do
centenário prédio que abriga a sede do Gaia
Silva Gaede Advogados na capital paulista.
O fato acima explica um pouco o perfil
desse profissional que tem mais de trinta
anos de experiência atuando na área de Direito Tributário, com foco em Contencioso
Tributário e em Consultoria Tributária na
área de Tributos Diretos, Indiretos e Previdenciários, mas mantém um olhar humano
e criativo sobre as demandas dos clientes
do Escritório e a capacitação de seus profissionais, postura alimentada por hobbies
como o desenho e a prática do golfe.
Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP),
Zaha representa empresas nacionais e internacionais em diversos setores da economia,
incluindo os setores alimentício, construção
civil, comércio, farmacêutico, saúde e seguros, sendo também autor de diversos artigos
publicados em revistas especializadas.
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Nesta entrevista, ele conta sua trajetória
ao lado dos demais fundadores do Escritório,
como teve na palavra e na ética o alicerce
necessário para empreender ainda muito
jovem, além de apresentar sua visão sobre a
formação e a atuação do advogado moderno.
– Fale sobre suas origens no Direito e por quais motivos escolheu a carreira. Quais foram os seus principais desafios?
ENIO Z A HA – Escolhi o Direito sem nenhum
motivo especial. Na verdade, estava com
muita dúvida entre fazer Administração, Arquitetura e o próprio curso de Direito. Por
influência do meu pai, acabei seguindo nos
estudos jurídicos e me apaixonei. Estudei na
PUC, aqui mesmo, em São Paulo, e minha
fascinação surgiu quando eu comecei a trabalhar com Direito Tributário. No entanto, antes
já tinha feito alguns estágios em escritórios de
advocacia e em um escritório especializado
em falências e concordatas, chamado assim
na época, e que hoje seria um escritório de
recuperação judicial, mas também não tinha
me encontrado com esses temas. Durante
a faculdade, trabalhei como escrevente no
Tribunal de Alçada Civil, que ficava próximo
ao Pátio do Colégio e foi incorporado posteriormente ao Tribunal de Justiça. Percebi que
a vida de funcionário público também não
IPSO FAC TO

era para mim. Assim, no fim do curso, em
1985, comecei a trabalhar em uma empresa
de auditoria que, logo depois, se tornaria a
KPMG, uma das “Big Four” à época. Naquele
momento, realmente passei a trabalhar com
tributos no departamento de impostos. A
KPMG acabaria se fundindo com a Dreyfuss,
de onde veio o Fernando Gaia. Durante o processo de fusão, a gente começou a se encontrar na sede da empresa, mas eu não tinha
tanto contato com ele. O Gaia ficou na KPMG
por alguns meses apenas e acabou seguindo
para assumir uma posição na Ernst Young
(EY), outra “Big Four”.
– E como ocorreu a aproximação de vocês, inclusive a ideia de abrir
um escritório juntos?
ENIO Z A HA – Nossa história de amizade começou quando o próprio Fernando Gaia pediu uma indicação, para seus antigos colegas
da KPMG, de alguém que fosse especialista
na área de Tributos Diretos. Inclusive gosto
de contar uma história fantástica dessa fase,
algo que me fez seguir com o Gaia durante
a minha carreira. Ele me chamou para uma
entrevista e, após acertarmos alguns detalhes, retornou-me com uma proposta de
trabalho. Entusiasmei-me com o desafio e
decidi que começaria a trabalhar na EY. Nós
IPSO FAC TO
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“

Escolhi o Direito
sem nenhum
motivo especial.
Na verdade,
estava com muita
dúvida entre fazer
Administração,
Arquitetura e
o próprio curso
de Direito. Por
influência do
meu pai, acabei
seguindo nos
estudos jurídicos e
me apaixonei.
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E N T R E V I S TA
nos acertamos e falei que precisava apenas
comunicar o pessoal da KPMG a minha decisão de que estava saindo e assim foi feito.
Cheguei na KPMG e noticiei que estava saindo para trabalhar na EY com o Gaia. Eles tentaram fazer algumas contrapropostas, mas,
seduzido pelo desafio, mantive minha decisão original. Alguns dias depois, o Gaia me
ligou e falou havia acontecido um problema,
o chairman da KPMG ligou para o chairman
da EY e o lembrou do acordo de cavalheiros
que eles mantinham, ou seja, eles não poderiam contratar ninguém de suas respectivas
bases, o que inviabilizaria minha efetivação
no cargo. Após o Gaia comentar o ocorrido,
refleti e falei que não teria mais condições
de ficar na KPMG, pois já tinha pedido as
contas. Expressei que entendia perfeitamente a situação, agradeci pela oportunidade,
mas teria de sair e encontrar uma nova posição. O Gaia voltou alguns dias depois e disse
que estava tudo acertado, que eu poderia ir
trabalhar. Porém, o mais incrível foi que, um
tempo depois, fiquei sabendo por outra pessoa que o próprio Gaia havia conversado com
o chairman da EY e colocado uma condição:
se eu não fosse contratado, ele pediria as contas, já que tinha se comprometido comigo e
não teria como me deixar na mão, pois, para
ele, era uma questão de palavra. Então eu
pensei: “esse cara tem uma palavra que vale
ouro, onde ele for eu irei atrás”. É uma questão de empatia, de ética e de ideologia.
– Após a atuação na EY, o que
o motivou a empreender no meio jurídico?
E NIO ZAH A – Já na EY, o Gaia me falou que a
promoção dele talvez demorasse mais do que
ele imaginava para se concretizar. Ele decidiu
sair e me convidou a fazer o mesmo, empreendermos um novo negócio, um escritório de
advocacia. Esta ideia já me acompanhava há
um tempo, pois, nas empresas de auditoria,
àquela época, você tinha certas limitações
de atuação como, por exemplo, a atuação na
área contenciosa. De qualquer forma, foi um
momento de bastante ansiedade, por causa
do risco envolvido.
IP S OFAC TO

– Abrir o próprio escritório
era algo comum como nos dias de hoje?
Quais as dificuldades na época há quase
trinta anos?
E NIO ZA H A – Não era tão comum abrir um
escritório como nos dias de hoje, era uma
experiência muito diferente, em comparação com as condições atuais. Atualmente,
quando o profissional decide abrir um escritório, ele já leva uma determinada estrutura, ele já carrega contatos de várias áreas, já
IP S OFAC TO
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tem um escritório pré-montado, cartão, site,
sistemas... Com a gente, não teve nada disso. Criamos uma célula tributária em outro
escritório e não tínhamos absolutamente
nada, sem cliente e estrutura, eram apenas três pessoas, pois outro colega, oriundo
também da EY, acabou nos acompanhando.
Acabamos nos juntando a esse escritório
para criar uma célula tributária, bem diferente de como acontece hoje. Realmente,
pensando agora, foi uma decisão de muito
risco. Já tínhamos uma carreira, mas percebemos que a atuação como advogados nos
preenchia mais do ponto de vista de realização profissional.
IPSO FAC TO – Lembra de momentos interessantes sobre o início da criação do
Escritório?
ENIO Z A HA – Passado um período neste
outro escritório, tomamos coragem e decidimos abrir nossa própria banca, mas fomos
impactados pelo Plano Collor; ou seja, com
o congelamento das contas, ficamos sem
dinheiro algum para dar o pontapé inicial.
De repente, nós nos vimos sem recursos financeiros e nos perguntamos como iríamos
montar um escritório. Então, um amigo em
comum nos ofereceu um espaço, um conjunto de salas desocupadas – ele tinha uma
empresa de auditoria com duas salas ociosas.
Temos uma gratidão até hoje por essa pessoa
que nos acolheu naquele momento de necessidade, não tínhamos dinheiro para comprar
sequer uma máquina de escrever, tanto que
pegamos um bebedouro da minha mãe, um
fax dela... Tudo emprestado, e montamos o
escritório. Foi uma época difícil, mas serve
para nos lembrarmos de nossa carreira com
outros olhos.

– Como era a vida de um jovem
advogado há trinta anos? É possível criar um
paralelo com o profissional de hoje?

IPSO FAC TO

ENIO Z A HA – A grande diferença que vejo
é que a informação é muito rápida e barata. Hoje, temos qualquer tipo de informação sobre qualquer coisa em um estalar de
dedos; na época, era mais complicado. Era
preciso fazer pesquisas, o tempo de resposta era maior, e você conseguia maturar seu
pensamento, o seu entendimento, com mais
vagar. Você fazia uma pesquisa e direcionava a estratégia do caso. Era preciso algumas
semanas para responder uma carta, a informação era mais diluída, mais difícil de encontrar, mas também tínhamos muito mais
tempo, os clientes não exigiam um intervalo
de respostas tão rápido. Agora, o cliente pergunta sobre um determinado tema e quer a
resposta amanhã, é preciso ter um posicionamento quase instantâneo, então, basicamente, o que mudou foi a velocidade, mas
acredito que, com a velocidade, você acaba
perdendo um pouco de qualidade, perdemos o tempo de refletir, de amadurecer a
ideia sobre um determinado entendimento;
entretanto, creio que isso faça parte do jogo.
IPSO FAC TO – Quais são as principais características da prestação de serviços oferecidos pelo GSGA no ramo Tributário?
O que mudou em relação à atuação interna com o crescimento do Escritório?
ENIO Z A HA – O que aconteceu foi que,
antigamente, os advogados eram mais generalistas. Depois, nas décadas de 1980 e
1990, entramos na era das especializações,
os advogados começaram a se especializar
em várias áreas e subáreas. Hoje, temos,
em nosso departamento Tributário, diversas subáreas do Direto e, na época, o profissional acabava fazendo tudo. O Tributário
era muito incipiente quando começou, era
algo feito mais por auditorias e contadores. Hoje, a especialização tomou conta
do exercício da Advocacia, então eu avalio
esse ponto como muito importante. Nesses

Creio que a mentalidade do advogado
brasileiro vai mudar; o norte-americano já
é assim. Temos diversos sócios que têm essa
visão multifuncional, acabam atuando em
várias áreas ligadas ao mundo dos negócios,
como compra e venda, parcerias, acho que a
função do advogado do futuro será essa.
IPSOFACTO
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anos em que desenvolvemos nosso escritório, começamos a perceber que não é um
determinado advogado que tem de atender o cliente, nós temos que ter um time de
advogados para esse atendimento, nossa
filosofia é oferecer o que nosso escritório
tem de melhor. Se um profissional do Rio
de Janeiro ou de qualquer outra unidade é
o melhor para atender aquela determinada demanda, logo ele é escalado e passa a
fazer parte daquele time de atendimento.
Como temos muita gente trabalhando em
Tributário e em várias áreas, nosso time é
sempre muito bom, é o melhor.
IP S O FAC TO – Qual é a importância do Comitê de Assuntos Técnicos (COATEC) para a
manutenção da qualidade no atendimento
e a evolução dos quadros do Escritório?
E N IO ZAH A – O COATEC surgiu quase concomitantemente ao nosso Comitê Diretivo,
o CODIR, e ele surgiu tendo em vista a importância que damos para isso, porque entendemos que nossa maior característica é
a nossa qualidade técnica, então temos que
primar por isso. No começo, eram os sócios

do Escritório que conduziam esse trabalho,
mas, com o tempo, percebemos que tínhamos todo um staff para compartilhar ideias.
Com mais de 160 advogados, todos eles
têm uma massa de desenvolvimento técnico muito grande, o que torna essencial a
necessidade de democratizar esse conhecimento, não é só a partir da figura do sócio.
Nosso COATEC, por exemplo, abrange todos
aqueles que têm algum assunto importante
a tratar, alguma novidade, tese, ou algum
ponto técnico desenvolvido por esse profissional; em seguida, compartilhamos esse
conhecimento com as outras unidades.
Essa é uma forma de democratizar conhecimento entre elas. Isso é o que faz a força
do Escritório.
– Esse empenho técnico atrai
novos clientes?
E N I O Z A HA – De forma geral, sim, mas não
ganhamos clientes por um único motivo:
primeiro, ele precisa ter ouvido falar do Escritório, ou por meio de seminário, ou por meio
de publicações; depois, preciso oferecer uma
estrutura a ele, o cliente precisa conhecer
I PSO FAC TO

alguém do Escritório e ter referências positivas, essa relação precisa ser referendada por
alguém. É uma conjunção de fatores, por isso
trabalhamos em todas as frentes.
IPSO FAC TO – Qual é o futuro da Advocacia do ponto de vista da formação técnica?
ENIO Z A HA – Acredito que estamos tendo
certa mudança: antes, eu tinha o generalista;
agora, temos o especialista e creio que, no futuro, teremos o advogado de negócio. Mais
do que um especialista, o advogado deverá
ser focado no negócio do cliente, ajudar na
gestão do empreendimento. O profissional
até poderá ter uma preferência por área,
seja Tributária, seja Societário, mas ele terá
que ser um conselheiro e ajudar no negócio
do cliente, deverá saber extrair o máximo da
sua equipe para entregar um serviço de qualidade. Creio que a mentalidade do advogado
brasileiro vai mudar; o norte-americano já é
assim. Temos diversos sócios que têm essa
visão multifuncional, acabam atuando em
várias áreas ligadas ao mundo dos negócios,
como compra e venda, parcerias, acho que a
função do advogado do futuro será essa.
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– Vocês, inclusive, têm um
posicionamento importante sobre startups e empresas disruptivas.
E NIO ZAH A – Exato, já estamos olhando
mais os negócios do que exclusivamente as
áreas do Direito. Esse vai ser o futuro, nosso
escritório não vai ser de Tributário, Societário,
Civil, mas sim de Oil&Gas, startups, saúde, vai
ser especialista em áreas de negócios de uma
forma mais consultiva, e no campo da gestão
já estamos trabalhando ao lado do cliente, somos e seremos cada vez mais proativos.
IP S OFAC TO

– Neste momento de intenso debate sobre a previdência, de certa

IP S OFAC TO
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forma, a reforma tributária é a próxima
da lista de urgências. Qual é a posição do
senhor sobre o modelo e as rotas que o
Governo deve adotar?
ENIO Z A HA – Existem vários modelos, mas
uma coisa que tem que ser simplificada é a
questão dos Estados, que hoje está insustentável. Vários regulamentos estaduais acabam
se trombando, não temos uma unidade de
tratamento entre os Estados, são legislações
diferentes que tratam do assunto de forma
absolutamente diferente, isso consome tempo do cliente, gera uma insegurança e imprevisibilidade para as companhias. Esse quadro
acaba travando muito o desenvolvimento do

País, acredito que precisamos caminhar para
uma simplificação, ter um IVA nacional para
todos os tributos e a repartição se daria pela
União, ou seja, ela arrecada e redistribui para
os Estados. A confusão é muito grande, as
empresas tem razão em reclamar, isso prejudica o País.
Trabalhamos com isso, nosso foco é
tentar resolver os problemas causados pelos Estados por causa dessa confusão, mas
está chegando num ponto insustentável, é
como a legislação trabalhista, milhões de
processos gerados – a solução via contencioso deixa de ser uma cura e se transforma
em uma doença.

IPSOFACTO
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“

Acredito que a
prática do jogo nos
ensina muito sobre
autodesenvolvimento,
é um esporte que
desafia sempre a
procurar a evolução
no seu jogo. Tanto na
vida profissional como
no esporte, é preciso
desenvolver controle
emocional, pois temos
a necessidade de
superar obstáculos
e de saber lidar com
frustações que,
acredite, acontecem a
toda hora no golfe.

– Como é sua relação com
tecnologia? O Escritório tem investido
muito em sistemas, debate a questão da
incorporação de novos sistemas que facilitam a rotina do advogado?
E N IO ZA H A – Isso é importantíssimo. Temos agora as lawtechs, aplicativos e sistemas jurídicos proliferando pelo mundo
afora, o que vai exigir menos função braçal,
e isso é fundamental para os novos advogados, pois muitas atividades devem ser
realizadas por máquinas, por Inteligência
Artificial (IA). Diversas ações mais simples,
como contratos, serão feitas por IA, e a gente percebe um dilema nisso, já que o advoIP S O FAC TO

gado passa por várias formações na carreira
e precisa aprender a fazer um contrato simples, precisa aprender a despachar com um
juiz, precisa aprender a fazer uma petição,
para depois galgar estepes e alcançar outro plano de carreira. No entanto, quando
você coloca Inteligência Artificial para fazer
esse tipo de trabalho, essa atividade que o
advogado júnior ou o estagiário faria não
será mais necessária, então minha dúvida
é como eu treino esse profissional para se
tornar um crítico, alguém pensativo, um
profissional que tenha reflexão, que cria,
se ele não passa por essas fases? Imagino
que ele terá de se adaptar muito rápido. Entendo que o profissional precisa passar por
determinadas fases de crescimento para
atingir uma maturação, vejo um conflito
que teremos que enfrentar no futuro, o advogado que vai ser valorizado não é aquele
responsável por atividades repetitivas, este
não vai ter lugar no mercado. Teremos que
buscar alternativas.
– Como fundador da sede
de São Paulo e morador desta cidade por
tantas décadas, gostaria que o senhor falasse sobre seus problemas urbanísticos.
De que forma o Direito e a aplicação da
lei poderiam ajudar a na criação de uma
cidade mais sustentável?
E N I O Z A HA – Eu acho que a legislação,
principalmente a Lei Ambiental, deveria ser
mais rígida. Hoje em dia, os interesses econômicos e até sociais acabam suplantando
questões relacionadas à preservação do
meio ambiente. Isso me faz lembrar a discussão do direito de protocolo. O que isso
significa: quando a empresa vai fazer um
determinado empreendimento imobiliário,
ela entra com um requerimento e aguarda meses e anos para ser aprovado, mas,
nesse meio tempo, pode surgir uma lei de
zoneamento que indica aquela área como
de proteção ambiental. Iniciou-se, então,
a discussão sobre o que deve prevalecer:
as regras vigentes à data do requerimento
ou a posterior legislação, a qual entende
que aquela área é de proteção ambiental.
Recentemente, a Justiça indicou que o que
vale é o direito de protocolo, o direito da
incorporadora quando ela peticiona a criação de um novo empreendimento. Então,
se não havia restrição naquela época, ela
pode dar sequência ao projeto. Precisamos ficar atentos para preservar ao máximo nossa área verde e evitar a construção
descontrolada de prédios e mais prédios,

criando adensamentos sem o planejamento adequado. Eu acho que incorporadoras,
legisladores e o Poder Público precisam
unir forças para desenvolver um planejamento urbanístico sustentável para a cidade de São Paulo.    
– O que o senhor mudaria em
São Paulo?
ENIO ZAHA – Creio que deveria existir exatamente essa limitação no adensamento dos
prédios. Vejo muita falta de planejamento
viário. Se olharmos regiões da cidade como
a Avenida Luiz Carlos Berrini e o bairro da
Vila Olímpia, já fica clara a inviabilidade da
atual política. As coisas são construídas sem
nenhum planejamento. Fiz uma viagem
para Cingapura recentemente e verifiquei
que eles seguem um plano de estruturação da cidade há vinte anos e que tem mais
trinta anos de validade. Governo, empresas
e população sabem exatamente o que vai
acontecer ano a ano, e eles não mudam
uma vírgula desse plano.
IPSO FAC TO

I PSO FAC TO

– O senhor é um praticante
do golfe. Qual é a importância do esporte
no seu dia a dia profissional?
ENIO Z A HA – Acho que o ponto essencial
é que o golfe, como qualquer outro hobby,
em razão da concentração exigida, tem a
vantagem de afastar todos os problemas
profissionais ou pessoas enquanto você o
pratica. Isso ajuda muito a atenuar a vida
atribulada que temos hoje em dia. Acredito que a prática do jogo nos ensina muito
sobre autodesenvolvimento, é um esporte
que desafia sempre a procurar a evolução
no seu jogo. Tanto na vida profissional
como no esporte, é preciso desenvolver
controle emocional pois temos a necessidade de superar obstáculos e de saber lidar
com frustações que, acredite, acontecem a
toda hora no golfe.
Uma coisa que também me atrai nesse
esporte é a questão da etiqueta e da ética:
os golfistas precisam seguir diversas regras
relacionadas ao comportamento em campo e no trato gentil com outros praticantes.
Além disso não existem árbitros para checar
se o jogador está fazendo a marcação correta, você é seu próprio juiz e, por consequência, a honestidade vale muito nesse jogo,
afinal, é um esporte de cavalheiros. Se fosse possível traçarmos um paralelo, acredito
que praticar o Direito é como jogar golfe: é
preciso focar, ter uma estratégia definida,
respeitar as regras claras e manter a ética.
IPSO FAC TO
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por Edgar Melo

O oceano
fiscal brasileiro
Advogados alertam sobre os impactos das atuais
normas e regras na gestão tributária das empresas
e falam sobre mudanças que podem influenciar a
rotina dos negócios

S

e o Brasil não é para principiantes, como
disse certa vez o compositor Tom Jobim,
imagina para aqueles que pretendem empreender ou já mergulham em nosso oceano de impostos e regras fiscais. Nesse
sentido, para os já acostumados com a dura rotina
de pequenos, médios e grandes empresários brasileiros, fica claro apontar a chamada “gestão tributária”
como o grande desafio que acaba impondo duras batalhas até mesmo para os profissionais especializados no tema.
Nos últimos anos, uma agenda intensa de debates em torno das mais diferentes questões tributárias veio à tona, seja pelo impacto causado pela má
administração pública, seja por aquele derivado de
práticas de sonegação, corrupção e desvios de conduta dos mais diferentes membros da sociedade. Por
isso, selecionamos alguns dos advogados do Gaia Silva Gaede, todos com ampla experiência e saber jurídico, para indicar quais dos atuais temas merecem
uma reflexão mais precisa no que tange à gestão de
tributos e o impacto nas empresas. Ao término da
reportagem, o professor Eurico Santi, da FGVLAW,
apresenta também um retrato atual sobre nossa provável reforma tributária.
MOMENTO DE ATENÇÃO

Entre os entrevistados, é notório que as empresas precisam ficar atentas às inovações legais, regulatórias, contábeis e aos pronunciamentos das administrações tributárias federal, estaduais e municipais,
sendo essa uma tarefa árdua e longe do trivial, em
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razão de sua complexidade. De acordo com Jorge
Facure, diretor da área do Contencioso Tributário do
Gaia Silva Gaede em São Paulo, trata-se de um ponto
extremamente sensível na gestão tributária das empresas o acompanhamento não só das inovações legislativas, em todos os seus níveis, que podem trazer
impactos tributários, como também a avaliação crítica de decisões emanadas do Poder Judiciário e de
órgãos de julgamento das administrações tributárias.
“Não somente as alterações veiculadas na legislação
trabalhista, pela Lei nº. 13.467/17, trouxeram recente impacto tributário, mas também a nova legislação
processual, que entrou em vigor em 2016, pode ser
exemplo de uma inovação legislativa com reflexos,
ainda que indiretos, para aqueles que são responsáveis, nas empresas, pela gestão tributária. Do ponto
de vista da reforma trabalhista, merece destaque a
alteração promovida no artigo 457 da CLT, que trata
da remuneração do empregado, com a exclusão de
algumas verbas, ainda que habituais, desse conceito”, explica.
Facure destaca que no tocante ao Novo Código
de Processo Civil (Lei nº. 13.105/15), temos a possibilidade de celebração do negócio jurídico processual,
previsto no artigo 190 do CPC e que, no âmbito da
Procuradoria da Fazenda Nacional, foi regulamentado pela Portaria PGFN 742, de dezembro de 2018,
cujo objetivo é o “equacionamento de débitos inscritos em dívida ativa da União”, e que permite, dentre
outros aspectos, que contribuintes e fisco debatam a
aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias (artigo 1º, §2º, III).

IPSOFACTO

TRATAMENTOS DIFERENCIADOS

Se existe uma fragmentação cada vez maior na
classificação fiscal, a Receita também pretende iniciar
um processo de apuração, digamos, mais robusto sobre cada contribuinte. Assim, com base na proposta divulgada em novembro de 2018 pela Receita Federal do
Brasil (Consulta Pública RFB no 04/2018), o Programa
Pró-Conformidade do âmbito federal pretende estabelecer uma classificação individualizada dos
contribuintes, levando em conta seu histórico de
relacionamento com a administração tributária. Basicamente, nos termos da referida consulta pública,
os contribuintes serão classificados conforme o risco
que representam para a RFB, tendo como parâmetro, entre outros critérios, a sua situação cadastral,
o grau de aderência às obrigações acessórias da RFB
e a adimplência no pagamento dos tributos devidos.
Conforme André Malinoski Munoz, gerente da
área de Consultoria Tributária do Gaia Silva Gaede
em Curitiba, essa classificação servirá de referência
para a relação entre o Fisco e o contribuinte, de forma que, uma vez classificados, os contribuintes que
oferecem menor risco terão benefícios que vão desde o atendimento prioritário, inclusive na análise de
demandas, informação prévia sobre eventuais irregularidades etc. “Por outro lado, os contribuintes que
oferecem maior risco estarão sujeitos, de forma prioritária, aos rigores da lei, como a inclusão em regime
diferenciado de fiscalização e a aplicação prioritária
de medidas legais que os incentivem ao pagamento

dos tributos, como cassação de benefícios fiscais, por
exemplo”, destaca.
Nota-se, portanto, que o Programa Pró-Conformidade da RFB substancialmente pretende premiar
aqueles que forem classificados como “bons contribuintes”, incentivar a maior adesão às regras tributárias por parte daqueles classificados no grupo intermediário e punir, de forma mais célere, os “maus
contribuintes”. “Sob o ponto de vista jurídico, entretanto, deve-se verificar se esses tratamentos diferenciados, quando definitivamente implantados, estarão
alinhados com os direitos e as garantias assegurados
aos contribuintes pela Constituição e pelas leis tributárias em vigor”, avalia Munoz.
Especialista em Contencioso Administrativo e
Judicial nas esferas Municipal, Estadual e Federal
com destacada atuação em tribunais administrativos
como TIT e CARF, Jorge Facure observa que os programas estímulo à conformidade tributária, atualmente
em evidência, em âmbito estadual e federal, têm sido
criados com o dito objetivo de melhorar a confiança no relacionamento entre fisco e contribuinte, por
meio de uma série de condutas previstas para ambas
as partes que, ao final, procuram premiar os chamados bons contribuintes e, de outro lado, estabelecer
regimes especiais de fiscalização e acompanhamento
para os maus contribuintes.
“Em uma visão estreita, parece tratar-se de uma
iniciativa louvável, na medida em que cria tratamentos diferenciados para contribuintes em situações di-
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ferentes, ou seja, aqueles mais bem classificados teriam benesses fiscais- como a renovação simplificada
de regimes especiais ou autorização para apropriação de crédito acumulado mediante procedimentos
simplificados, para ficar no exemplo do programa
Paulista – ao passo que os ditos devedores contumazes, também para usar o exemplo do programa do
Estado de São Paulo, ficam sujeitos, por exemplo, ao
plantão permanente de agente fiscal no local onde
deva ser exercida a fiscalização do ICMS”, pondera o
advogado.
Entretanto, Facure indica também que a criação
do ranqueamento merece críticas porque a “nota” a
ser atribuída ao contribuinte, pelo Fisco, não depende apenas da própria conduta da empresa, mas também da de seus fornecedores e, nesse aspecto, considerando a atual realidade das fiscalizações que se
apresentam, torna-se praticamente impossível que
um contribuinte consiga ser bem classificado. “Não
é incomum que as fiscalizações estaduais exijam dos
contribuintes verdadeiro arsenal investigatório das
condutas de seus fornecedores no momento em
que realizam com eles operações de compra e venda de mercadorias, não sendo suficientes cuidados
mínimos, que deveriam ser exigidos do empresário
médio”, enfatiza.
FISCALIZAÇÃO

Atualmente, o Fisco dispõe de uma série de alternativas para obtenção de informações e realização de
contato com os contribuintes, as quais precedem o
início de um procedimento fiscalizatório propriamente dito. Esse primeiro contato e a obtenção inicial
de dados podem ser realizados por meio de fontes
públicas, via telefone e/ou mensagens eletrônicas
e, até mesmo, reuniões presenciais. Por essa razão,
é importante que as empresas estejam atentas, organizadas e tenham uma estrutura definida para
a realização desses contatos. É o que afirma André
Malinoski, que enfatiza ser primordial a existência de
uma pessoa definida para atendimento às fiscalizações. “Sugere-se que essa pessoa seja a responsável
pela centralização e pelo controle das solicitações,
devendo possuir o conhecimento técnico necessário
para entendimento das questões e entender o funcionamento e a estrutura da empresa, visto que ela
irá realizar a administração estratégica dos possíveis
riscos envolvidos”, afirma.
Durante a condução da fiscalização, os contribuintes devem estar atentos à exigência de formalização das solicitações por parte do Fisco e elaboração
tempestiva e adequada das respostas, com o objetivo
de evitar divergências e de preservar a consistência
das informações prestadas. André Malinoski também
sugere que o contribuinte deve ter em mente que as
respostas aos questionamentos da fiscalização podem ser o início da defesa de um possível auto de in-
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“

...as respostas aos
questionamentos da fiscalização
podem ser o início da defesa de
um possível auto de infração
futuro, além de ser o momento
oportuno para a apresentação de
justificativas técnicas que possam
mitigar autuações descabidas.
André Malinoski

fração futuro, além de ser o momento oportuno para
a apresentação de justificativas técnicas que possam
mitigar autuações descabidas. “Por fim, sempre é importante lembrar que um bom compliance tributário
pode não eliminar o risco de um procedimento fiscalizatório, mas, com certeza, auxilia muito na redução
de surpresas desagradáveis decorrentes de eventuais
autos de infração”, garante o advogado.
ATIVOS TRIBUTÁRIOS

Mais do que questões ligadas a sua classificação
e processos de fiscalização, os ativos tributários também geram dúvidas e debates. Segundo o advogado
Mauro Jacob, sócio do Escritório no Rio de Janeiro
e especialista em Direito Tributário e Societário, o
reconhecimento de ativos derivados de discussões
jurídicas de ordem tributária está sujeito a restrições,
mormente condicionado à satisfação de requisitos

IPSOFACTO

que evidenciem a ausência de obstáculos jurídicos e
econômicos para sua realização. “No cenário atual,
o mercado vem acompanhando o desfecho de importantes demandas de temas de natureza tributária que têm levado muitas empresas ao reconhecimento de relevantes montantes de créditos (ativos)
derivados de discussões jurídicas. Os impactos mais
esperados nesses casos dizem respeito à capacidade
de realização efetiva desses créditos, por meio dos
mecanismos legais de compensação e/ou restituição,
o que, uma vez confirmado, resultará em sensível
melhora do perfil de liquidez das empresas afetadas
e efeitos positivos no mercado financeiro”, alerta.
André Malinoski esclarece que, nos termos do
Pronunciamento Técnico CPC 25, quando a realização de um ganho se torna praticamente certa (o
que também engloba indébitos tributários decorrentes de ações judiciais), perde-se a natureza de
ativo contingente, e o seu reconhecimento contábil
como ativo passa a ser adequado. Note-se que o referido pronunciamento contábil não requer, para o
reconhecimento contábil de um ativo, que este seja
absolutamente certo sob o ponto de vista jurídico,
bastando que seja, nos termos do Pronunciamento,
“praticamente certo”.
Nesse sentido, se um direito reconhecido judicialmente se torna absolutamente certo apenas com
o trânsito em julgado da decisão judicial que o reconheceu, ele, pelo menos em tese, pode ser “praticamente certo” em algum momento antes do trânsito
em julgado da decisão. “Na prática, entretanto, raras
são as exceções em que é possível aos advogados
definir como ‘praticamente certa’ a probabilidade de
êxito de uma discussão judicial. Dentre essas poucas
exceções, podem estar as ações que, apesar de ainda
pendentes de julgamento individual, discutem temas
já pacificados de forma favorável aos contribuintes
pelos tribunais superiores em sede de repercussão
geral ou de recurso repetitivo. Nesses casos, em se

“

Não é incomum que as
fiscalizações estaduais exijam
dos contribuintes verdadeiro
arsenal investigatório das
condutas de seus fornecedores
no momento em que realizam
com eles operações de compra
e venda de mercadorias...

Problemas reais
Ao contrário da grande maioria dos países, que possuem apenas um
IVA, com base de incidência ampla e não cumulativa, o Brasil conta com
cinco tributos sobre bens e serviços (ICMS, IPI, ISS, PIS e Cofins), os quais
apresentam uma série de problemas:

Jorge Facure

tratando do mesmo contexto fático definido pelos
tribunais superiores e dependendo do status processual destas ações individuais, é possível que estas
sejam classificadas como de ganho ‘praticamente
certo’, possibilitando, se mensurados os valores envolvidos, o reconhecimento contábil dos créditos
pleiteados”, exemplifica André.
REFORMA TRIBUTÁRIA ESSENCIAL

base de incidência fragmentada setorialmente;
• legislação complexa, caracterizada por uma profusão de alíquotas,
ajustes de base de cálculo, benefícios fiscais e regimes especiais;
• restrições ao ressarcimento de créditos tributários acumulados
pelas empresas;
• cobrança do ICMS no Estado de origem nas transações interestaduais,
o que abre espaço para a guerra fiscal entre os Estados e prejudica as
empresas exportadoras.
Fonte: Professor Eurico Santi

Além dos assuntos especialmente tratados anteriormente por esta reportagem, tratados, o professor
de Direito Tributário da Direito SP – Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, Eurico
Santi salienta que os tributos brasileiros oneram as
exportações e os investimentos, prejudicando a competitividade do País e o crescimento de longo prazo.
Além disso, a complexidade dos tributos brasileiros
sobre bens e serviços resulta em um custo de cum-
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primento de obrigações acessórias extremamente
elevado, sem contar que, por conta da complexidade do sistema tributário, o grau de litígio entre os
contribuintes e o Fisco é altíssimo, o que não apenas
eleva os custos para as empresas, mas também gera
uma situação de forte insegurança jurídica, prejudicando os investimentos. “A diversidade de formas de
incidência e a multiplicidade de alíquotas, ajustes de
base de cálculo, benefícios e regimes especiais tornam impossível saber qual o montante de tributos
cobrado ao longo da cadeia de produção e circulação
de qualquer bem ou serviço. Por fim, e principalmente, as distorções na tributação de bens e serviços fazem com que a estrutura produtiva do Brasil se organize de forma extremamente ineficiente. Isso ocorre
porque o modelo brasileiro permite que o custo dos
tributos varie muito em função da forma de organização da produção e da comercialização de bens e
serviços. Para reduzir o custo tributário, as empresas
brasileiras optam por formas de organização (em termos setoriais, geográficos, de porte e de internalização ou terceirização de atividades), que são ineficientes do ponto de vista econômico. Se não fossem as
distorções tributárias, o Brasil poderia produzir mais
bens e serviços com a mesma quantidade de trabalho e de capital”, explica o professor.
Com isso, após os temas expostos pelos advogados do Gaia Silva Gaede, Santi crava que nenhum

“

desses problemas, dúvidas e complexidades existiria, se o Brasil adotasse o modelo mundialmente
estabelecido do Imposto sobre o Valor Agregado
(IVA). Com esse cenário em mente, em 2015, Isaias
Coelho, Nelson Machado, Bernanrd Appy e Eurico
Santi fundaram o Centro de Cidadania Fiscal (CCiF),
um think tank independente, que tem como objetivo contribuir para a simplificação do sistema tributário brasileiro e para o aprimoramento do modelo
de gestão fiscal do País. “O modelo adotado pela
proposta de reforma tributária do (CCiF), desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos, atualmente
em trâmite no Congresso Nacional pela Emenda 7,
com texto substitutivo global à PEC 293-A/2004,
propõe a instituição do Imposto Único sobre Bens
e Serviços (IUBS) que substitui ICMS, ISS, PIS, Cofins
e IPI. Trata-se de um imposto geral sobre o consumo, do tipo Imposto sobre o Valor Adicionado (IVA),
não cumulativo, cobrado no destino, incidente sobre uma base ampla de bens e serviços, cobrado
‘por fora’, na sistemática de crédito financeiro, com
direito a crédito integral e devolução imediata dos
créditos acumulados, desonerando-se as exportações e os investimentos”, explica Santi.
O CCiF entende que o IUBS deve ter uma única alíquota – não é por acaso que a literatura
internacional recomenda fortemente a adoção do
IVA com alíquota única, e a grande maioria dos IVAs

No cenário atual, o mercado
vem acompanhando o
desfecho de importantes
demandas de temas de
natureza tributária que têm
levado muitas empresas
ao reconhecimento de
relevantes montantes de
créditos (ativos) derivados
de discussões jurídicas.
Mauro Jacob
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Urgência: tributação de dividendos
Mauro Jacob afirma que a tributação sobre dividendos é um tema há muito
discutido, em razão das regras em vigor desde o início dos efeitos da Lei nº 9.249/95,
os quais conferem isenção aos lucros e dividendos distribuídos por empresas brasileiras.
Contudo, a pressão pelo aumento da arrecadação como forma de equilíbrio das contas
públicas é um fator que tem mantido e incentivado o debate do tema. “Em que pese o
fato de as propostas apresentadas serem convergentes à incidência fiscal, é razoável
esperar que o modelo adotado busque compensar o encargo da futura incidência com
eventuais reduções da tributação sobre o lucro, de modo a amenizar o seu possível
impacto sobre os atuais fluxos de dividendos pagos pelas empresas brasileiras, o que, do
contrário, poderia acarretar redução da liquidez de ativos negociados no mercado aberto
e vinculados ao resultado reportado pelas empresas. Uma outra opção, ainda pouco
debatida no âmbito das propostas apresentadas, mas já estudada em alguns países,
seria a imposição da incidência fiscal nos casos de distribuição de lucros e dividendos
aos correspondentes beneficiários finais, um conceito que busca preservar a capacidade
de investimento das empresas. Contudo, a eficácia desse modelo, do ponto de vista da
arrecadação tributária no País, ainda não é bem conhecida”, evidencia Jacob.

criados nas últimas décadas seguiu esse padrão –,
pois isso simplifica muito o processo de arrecadação, dispensa a classificação de bens e serviços em
diversas categorias e empodera o cidadão, o qual
sabe exatamente qual é a participação do governo
no custo dos bens e serviços que está adquirindo e
passa a ter condições de comparar esse custo com
o retorno obtido na forma de serviços públicos. “O
CCiF é a favor da extinção de benefícios fiscais, isenções e regimes especiais de cobrança do imposto,
pois a concessão de tratamento diferenciado para
um setor, que resulte em menor carga, significa que
todos os demais setores terão de se sujeitar a alíquotas mais altas para manter a arrecadação”, garante
o professor, que também é coordenador do Curso

de Especialização em Direito Tributário do FGVLAW
e coordenador de congressos e eventos (nacionais e
internacionais) de Estudos Tributários e fundador do
Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getulio Vargas (NEF/FGV).
Para Eurico Santi, a reforma nos termos propostos não afeta a arrecadação e busca manter a mesma
carga tributária média atual, mas melhora significativamente a qualidade de nosso sistema tributário.
Atualmente, os benefícios fiscais e as tributações
diferenciadas por setor, região e produto ou serviço
representam uma renúncia fiscal que acaba sendo
compensada pelas alíquotas majoradas de alguns setores, como energia, comunicação e combustíveis, o
que é prejudicial aos investimentos no País. “A função
da tributação moderna sobre o consumo é arrecadar
e ser instrumento de fomento do desenvolvimento
nacional, não a de distribuir favores nem de dificultar
seu cumprimento e o desempenho do País. As alíquotas diferenciadas, os incentivos fiscais e os regimes
especiais devem ser eliminados, abrindo espaço para
a adoção de alíquotas uniformes e mais moderadas.
Sem privilégios, a tributação se torna mais justa:
onde todos pagam, todos pagam menos”, garante.
Em suma, os benefícios esperados das mudanças
propostas são muitos: grande simplificação do sistema
tributário brasileiro, reduzindo expressivamente o contencioso e o custo de conformidade tributária; ampliação da taxa de investimentos; e grande aumento da produtividade. As mudanças propostas tendem a contribuir
para a ampliação da taxa de investimento de duas formas: pela redução do custo dos bens de capital (resultado da eliminação da cumulatividade); e pelo aumento
da segurança jurídica das empresas, consequência da
grande simplificação do sistema tributário.
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por Edgar Melo

Conectados
com o mundo

Sede paulista do Gaia Silva Gaede carrega o mesmo
espírito empreendedor que define a cidade de São Paulo

I

naugurado oficialmente na data de 23 de abril de
1990, o Gaia Silva Gaede Advogados nasceu, coincidentemente, em um pequeno conjunto de salas
localizadas no endereço que é um símbolo econômico de São Paulo: a Avenida Paulista. Com o passar do tempo, o crescimento foi exigindo mais espaço,
fazendo com que os sócios mudassem, em 1992, para
um prédio da Alameda Campinas, também alugado e
na mesma região, passando a contar, naquele momento, com 400 m² e cerca de 30 profissionais.
No entanto, o destino faria com que a sede paulista
definitiva do Escritório migrasse para o centro da capital, ambiente que, além de sua história, abriga, em suas
ruas de paralelepípedos e traçado arquitetônico europeu, o desejo daqueles que encontraram e encontram
na cidade uma oportunidade para mudar suas vidas por
meio do trabalho e do empreendedorismo.
Assim, em 2002, o Gaia Silva Gaede Advogados
instalou-se no centenário prédio próprio da Rua da
Quitanda. Com mais de 1 mil m², a área foi toda ocupada rapidamente, o que motivou o aluguel de um
novo espaço na mesma rua, disponibilizado para profissionais da administração do Escritório.
Sócio-fundador, Fernando Gaia, conta que, na realidade, eles quase adquiriram um andar inteiro do
Conjunto Nacional, localizado na Avenida Paulista. No
entanto, o negócio acabou não se concretizando, já
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Patrimônio da cidade
Quando foi construído, há mais de um século, o endereço da
sede do Gaia Silva Gaede era o número 12 da Rua da Quitanda; hoje,
é o número 126. Até 1977, conforme consta em catálogo no Arquivo
Histórico Municipal Washington Luís, uma placa na fachada do térreo
(hoje desaparecida) identificava o imóvel como tendo sido projetado pelo
arquiteto francês Gaston Marmorat e construído pela empresa Monteiro
& Aranha. Entretanto, segundo pesquisas, essa empresa seria constituída
apenas mais tarde. Por outro lado, em requerimento original do acervo do
mesmo Arquivo Histórico, datado de 9 de julho de 1910, há uma inscrição
ilegível e, abaixo dela, a de “Oscar Americano”. Anexas ao requerimento
estão duas plantas: a da fachada e a do interior.
Fonte: Gaia Silva Gaede – 20 anos – Uma história de relacionamentos

que as normas do condomínio não atendiam completamente às necessidades do Escritório. “Pesquisando
novas opções, Enio Zaha acabou sugerindo que procurássemos algo no chamado centro histórico, região
que nunca tínhamos cogitado, não fazia parte do meu
repertório. Mesmo eu tendo estudado na Faculdade
de Direito do Largo São Francisco, nunca mais voltei ao
bairro depois que me formei, estava muito acostumado com a Paulista e suas alamedas”, conta.
Gaia detalha que, após visitarem o centro da cidade, logo surgiu um leilão, no qual conheceram um
corretor que lhe apresentou o imóvel. “Todos ficaram encantados pela beleza e pelo potencial do sobrado datado de 1910. Assim, batemos o martelo no
fim de 2001 e iniciamos a reforma. O curioso é que
o interior da edificação estava projetado para abrigar
uma agência bancária, havia até um cofre”, revela.
Programada para abril de 2002, a reforma terminou
apenas em outubro daquele ano. Como não poderia
ser diferente, a festa de inauguração, promovida ao
término da primeira semana no local, contou com
um típico dilúvio paulistano e brindou o que seriam
os próximos anos de grande sucesso e crescimento
do Escritório.
PASSADO E FUTURO

Alexandre Tróia, sócio responsável pela área de
Consultoria Tributária do Escritório, destaca que, na
época, o centro de São Paulo passava por uma onda
de valorização por meio de ações da sociedade civil
que promoviam a “retomada” e a “reocupação” da
região. “Fomos seduzidos por essa bandeira, mas,
após quase dezessete anos, posso dizer que definitivamente fizemos a escolha certa. Chegamos aqui
com cerca de 30 colaboradores, hoje triplicamos esse
número”, diz.
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“

Todos ficaram
encantados pela
beleza e pelo
potencial do
sobrado datado
de 1910. Assim,
batemos o martelo
no fim de 2001 e
iniciamos a reforma.
Fernando Gaia

Com uma recente reforma de revitalização para
melhorar, principalmente, sua infraestrutura digital,
a sede paulista do Gaia Silva Gaede ficou ainda mais
moderna e confortável para seus profissionais e clientes. Mesmo estando em uma edificação centenária,
o Escritório mantém sua vocação pela inovação e
pela busca por novos mercados. Tróia explica que
o Escritório tem uma característica bastante semelhante às demais unidades, ou seja, mantém grandes
áreas de atuação do Direito Empresarial, mas com diferenciais. “Em São Paulo, atendemos praticamente
clientes de todos os setores da economia, mas aqui
há uma característica interessante, por ter uma forte
atuação na área de Tecnologia, algo esperado, já que
a cidade suporta boa parte das empresas do segmento. Gosto de lembrar que São Paulo é a 12ª cidade do
mundo em termos de criação de startups”, enfatiza
o advogado.
Fernando Gaia diz que o crescimento do Escritório sempre foi muito orgânico, um cliente acaba
atraindo outro. Gaia aponta outra característica interessante da unidade: cerca de 70% dos clientes do
Escritório são empresas internacionais, de diversas
nacionalidades, alemã, norte-americana, francesa,
espanhola, italiana, japonesa...

Patrimônio da cidade
• A Rua da Quitanda era originalmente
chamada de Rua do Cotovelo.
• A fachada histórica mantém as linhas
originais, inclusive com a atual reforma,

• O elevador presente no sobrado
foi reestilizado para se adequar às
necessidades da rotina do escritório.
• O Escritório é constantemente

e é protegida desde 1975 pela Lei

procurado por produtoras

Municipal de Zoneamento.

cinematográficas, com o intuito de

• O esforço para preservar o importante
patrimônio arquitetônico da capital
paulista foi oficialmente reconhecido
pela Associação Comercial de São Paulo,
que conferiu ao Escritório o prêmio

utilizar o prédio e sua fachada em
comerciais e filmes, muito por conta
de seu estilo de época, manutenção e
beleza.
• Em 2012, o topo do edifício foi ocupado

“Empreendedor Histórico 2008”, em

por parte da exposição de esculturas do

reconhecimento aos investimentos na

artista plástico Antony Gormley.

restauração do antigo imóvel, e o prêmio
“Empreendedor” a Fernando Gaia.
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RELACIONAMENTO

AVANÇOS

Em volume de negócios e performance, São
Paulo é muito similar às demais unidades, como Rio
de Janeiro e Curitiba. Fernando Gaia esclarece que
o Escritório não possui essa característica de matriz
e filial, mas sim de uma integração diferenciada...
“Gosto de lembrar que o Escritório nasceu com a vocação da integração. Ela existe desde o primeiro momento, com a criação de órgãos de discussão técnica
e operacional sobre problemas que alcançavam toda
a nossa corporação”, afirma.
De acordo com Alexandre Tróia, existe inclusive
um regramento no qual o relacionamento com clientes fora do Estado é tratado, ou seja, se o cliente é de
São Paulo, mas conta com um braço no Rio de Janeiro,
ele poderá ser atendido tranquilamente pela unidade
carioca, por exemplo. “Isso é possível, pois temos um
corpo técnico alimentado pelo COATEC (Comitê de
Assuntos Técnicos) que define opiniões técnicas unificadas de assuntos polêmicos debatidos mensalmente.
Tal postura foi criada justamente como instrumento
de integração das unidades”, detalha.
Tróia evidencia que essa integração é a grande
essência do Escritório, inclusive sendo percebida pelos clientes que têm essa sensibilidade. “As empresas percebem nesse processo empático que ela está
sendo atendida por um universo de pessoas à nível
nacional. O cliente não é de um profissional, ou de
uma unidade, mas sim de todos, de nossa unicidade”,
garante o advogado.

“Estamos num prédio centenário, mas de centenário não temos nada”. Com essa frase, Tróia apresenta o atual momento disruptivo do Gaia Silva Gaede, marcado por uma atenção especial aos avanços
tecnológicos, às demandas do mercado e às novas
ferramentas de comunicação, que impactam drasticamente a rotina profissional. “Quando eu cheguei
ao Escritório, há mais de vinte e cinco anos, lembro
de termos apenas dois computadores, que eram usados única e exclusivamente para escrever, ou seja,
começamos nossa trajetória na pré-história da informática, mas, aos poucos, passamos a usar o computador como uma importante ferramenta de trabalho,
criando planilhas, bancos de dados, cruzando informações, fazendo revisões, trabalhando em rede, entre outras atividades”, lembra.
Atualmente, o Escritório investe em sistemas de
ERP e CRM, com o objetivo de otimizar a utilização
de horas de trabalho e de flexibilizar horários. “Já
estamos iniciando inclusive a migração tecnológica
para um sistema de telefonia corporativa em nuvem,
mas já vislumbramos, nos próximos cinco anos,
inúmeras outras mudanças por conta da disrupção
tecnológica e de novas formas de relacionamento
profissional”, destaca.
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O projeto
Transfer
Pricing
in Brazil
A evolução da Legislação
de Preços de Transferência
no Brasil e a busca por
uma integração maior ao
comércio internacional

O

projeto “Transfer Pricing in Brazil”,
lançado pela Receita Federal do Brasil
em conjunto com a Organização para
a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico – OCDE, e a recente Instrução Normativa RFB nº 1.870/2019, demonstram
o interesse do Brasil em atualizar a sua legislação de
preços de transferência, buscando uma maior integração ao comércio internacional.
ANÁLISE SOBRE A TRIBUTAÇÃO DA
RENDA NO COMÉRCIO GLOBAL

Em um contexto de globalização e de uma concentração cada vez maior de agentes econômicos, o
comércio internacional entre partes vinculadas tem
se tornado a regra no comércio global, e não mais
a exceção. Existem levantamentos no sentido de
que até 70% do comércio internacional pode estar
ocorrendo entre partes vinculadas, motivo pelo qual
se verifica que, nos países desenvolvidos, uma das
maiores preocupações das corporações e das autoridades fazendárias tem sido a aplicação das regras de
preços de transferência.
“Pessoa vinculada” é um termo adotado exclusivamente pela legislação de preços de transferência
e determina a relação entre as partes de uma transação a partir de suas relações societárias, administrativas ou econômicas. Em linhas gerais, pessoas
vinculadas podem ser aquelas que pertençam a um
mesmo grupo econômico, que detenham algum vínculo societário direto ou indireto, que estejam sob
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administração comum ou, ainda, que possuam uma
relação contratual de exclusividade no fornecimento
ou distribuição de bens e serviços.
Dito isto, a legislação de preços de transferência
cria métodos para se testar a política de preços adotada nas transações comerciais de residentes de um país
com pessoas vinculadas no exterior, bem como com
qualquer empresa estabelecida em paraísos fiscais ou
que se beneficiem de algum regime fiscal privilegiado.
Tais testes têm como objetivo verificar se a política de preços adotada entre as pessoas vinculadas
está de acordo com o que seria praticado entre partes independentes, de maneira a se evitar artificialismos nestas transações e, consequentemente, o
deslocamento do lucro tributável do país de uma das
partes para o país da outra parte da transação. Sendo
assim, em apertada síntese, as regras de preços de
transferência buscam uma repartição mais equitativa da renda tributável para os países envolvidos em
transações internacionais.

IPSOFACTO

CHUTTERSNAP / UNSPLASH

Em alguns levantamentos feitos por consultorias especializadas,
contatou-se que até 70% do comércio internacional pode estar
ocorrendo entre partes vinculadas, justificando-se uma relevância
cada vez maior das regras de preços de transferência.
Após a aplicação dos testes, se o preço efetivamente praticado entre as partes não estiver de acordo com as regras de preços de transferência, a eventual diferença deverá ser oferecida à tributação do
imposto sobre a renda no país em que se aplicou o
teste em questão.
DESCOLAMENTO DAS REGRAS BRASILEIRAS
ANTE AS PRÁTICAS INTERNACIONAIS

Embora os primeiros estudos sobre preços de
transferência no mundo datem da década de 1930,

o Brasil somente veio a criar um arcabouço jurídico
para a aplicação destas regras em 1996, com o advento da Lei nº 9.430, vigente a partir de janeiro de
1997, que foi parcialmente reformada pelas Leis nº
12.715 e 12.766 em 2012.
Existem diferenças importantes entre as regras
de preços de transferência adotadas pela legislação
brasileira e as diretrizes da OCDE sobre preços de
transferência, que foram recentemente atualizadas
para incorporar o resultado do projeto “Base Erosion
and Profit Shifitng” – BEPS, de 2015.
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A legislação brasileira, ao definir os métodos aplicáveis de preços de transferência, adota somente a abordagem do “arm’s length”, que se baseia na comparabilidade
das transações entre as pessoas vinculadas com outras
transações, criando-se uma ficção de independência entre as partes vinculadas.
Assim, as escolhas do contribuinte brasileiro para a
aplicação das regras de preços de transferência são restritas a poucos métodos e a maior parte deles são baseados em margens de lucro fixas, que muitas vezes não
correspondem à realidade do ambiente de negócios em
que o contribuinte atua, gerando-se graves distorções.
Além disso, a abordagem do “arm’s lenght”, por se
basear na comparabilidade, tem se mostrado inviável
em muitas situações do mundo contemporâneo, uma
vez que as transações estão se tornando cada vez menos
padronizadas, sendo impossível encontrar similares para
fins de comparação, principalmente no que se refere às
complexas transações financeiras, aos intangíveis e ao
comércio digital.
Para superar tal dificuldade, as diretrizes da OCDE
preveem também uma outra abordagem para a aplicação
dos preços de transferência, não incorporada à legislação
brasileira, que são os chamados “transactional profit methods”, baseados na repartição do lucro consolidado das
empresas vinculadas, de acordo com as funções, ativos
e riscos atribuídos a cada uma das partes. A vantagem
desta abordagem, além de poder gerar conclusões com
maior justiça fiscal, também é a possibilidade de sua aplicação em operações sem similares entre partes não relacionadas no mercado.
Embora o Brasil não seja membro da OCDE, o País
tem envidado esforços para ser aceito como membro da

organização, motivo pelo qual o Ministério da Economia
do Brasil passou a dispensar uma maior atenção à legislação interna de preços de transferência, buscando harmonizar as regras locais com a prática internacional.
Neste contexto, a Receita Federal do Brasil e a OCDE
recentemente lançaram um projeto chamado “Transfer
Pricing in Brazil”, que tem como objetivo (i) a análise
do quadro legal e administrativo em vigor no Brasil,
relativo a preços de transferência e a sua respectiva
implementação (ii) a avaliação dos pontos fortes e as
fraquezas deste mesmo quadro e (iii) a exploração das
opções para um alinhamento mais próximo entre o Brasil
e os Membros da OCDE.
Este é um passo importante para o eventual ingresso
do Brasil na OCDE e para a almejada maior integração do
Brasil ao comércio global, haja vista que o alinhamento
das regras de preços de transferência é uma das preocupações centrais do organismo internacional.
AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Após a implementação das regras de preços de transferência no Brasil, com vigência a partir de 1997, houve
muitas disputas administrativas e judiciais entre o fisco e
os contribuintes acerca de aspectos específicos da legislação original, que, em muitos casos, não se amoldavam
à realidade do nosso ambiente de negócios e/ou geravam graves injustiças fiscais.
Muitos dos pontos controvertidos foram sendo definidos pela jurisprudência, bem como algumas das reivindicações dos contribuintes passaram a ter maior atenção
das autoridades administrativas e legislativas, na medida
em que avançava a familiarização dos contribuintes e das
autoridades fiscais com o tema.

“

A abordagem do
“arm’s lenght” tem se
mostrado insuficiente no
mundo contemporâneo,
principalmente no que
se refere às complexas
transações financeiras,
aos intangíveis e ao
comércio digital.
Heitor Cesar Ribeiro
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Foi neste contexto que ocorreu a primeira grande
reforma na legislação brasileira de preços de transferência em 2012, por meio das Leis nº 12.715 e nº
12.766. Tais ajustes buscaram não somente incorporar
à legislação alguns dos entendimentos consolidados
pela jurisprudência administrativa e judicial, como
também aperfeiçoar as regras vigentes, criando, por
exemplo, métodos específicos para as transações com
commodities, novas margens fixas de lucratividade mais
condizentes com a realidade, bem como realizando simplificações no cálculo.
A Receita Federal do Brasil regulamentou o novo regramento dos preços de transferência por meio da Instrução
Normativa RFB nº 1.312, publicada em 31/12/2012, que,
contudo, não logrou êxito em endereçar todas as omissões
e obscuridades presentes na legislação infralegal.
Em vista disso, foi publicada, em 2019, a Instrução
Normativa RFB nº 1.870, buscando adequar a regulamentação anterior às alterações legislativas ocorridas,
eliminando omissões e obscuridades e gerando, assim,
maior segurança jurídica ao contribuinte.
Nesse contexto, a nova regulamentação da Receita
Federal do Brasil, dentro da competência que lhe foi delegada por lei, trouxe um novo conceito de commodity,
menos abrangente que o anterior, deixando mais claro
para o contribuinte quais operações devem se sujeitar
ao método específico para estas operações, geralmente
mais gravoso que os demais.
Ainda nesta mesma Instrução Normativa, a Receita
Federal do Brasil, já imbuída do espírito reformista estimulado pelo lançamento do projeto conjunto com a
OCDE, também fez alterações no cálculo da chamada
“margem de divergência” (dispensa de tributação de
ajustes pouco significativos), aproximando-se às práticas
internacionais e favorecendo os exportadores em detrimento dos importadores.
Não bastasse, a nova regulamentação também trouxe
regras de intersecção entre os preços de transferências e
os Juros sobre o Capital Próprio, de modo que o eventual
excesso de custo na importação, já oferecido à tributação,
não venha a reduzir a base de cálculo dos juros, evitando a
dupla penalização do contribuinte brasileiro.
PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

Tem-se notado, nas declarações e ações de políticos,
líderes empresarias e representantes da administração
pública, uma convergência cada vez maior no entendimento de que há uma real necessidade de abertura do
mercado brasileiro ao comércio internacional, abandonando-se o antigo espirito isolacionista que foi adotado
pelo País no passado.
Esta abertura econômica tem como objetivo o incremento da oferta de bens e serviços para os consumidores, um maior intercâmbio e consequente qualificação da
mão-de-obra, integração às práticas internacionais, geração de empregos e, em última análise, a tão esperada
retomada do crescimento econômico.

“

As iniciativas que buscam a
harmonização das regras de
preços de transferência com
as práticas internacionais
ajudarão o Brasil em uma
maior inserção na
economia global.
Georgios Theodoros Anastassiadis

Em vista disto, são muito bem-vindas as iniciativas
que buscam o aperfeiçoamento das regras que tratam
do comércio internacional, como é o caso das regras
de preços de transferência, notadamente a sua harmonização com as práticas internacionais almejada pelo
projeto “Transfer Pricing in Brazil”, que culminou, mais
recentemente, na edição da Instrução Normativa RFB
nº 1.870/2019. Somente com ações como estas, o Brasil
poderá finalmente viabilizar uma maior inserção na economia global.

GEORGIOS THEODOROS ANASTASSIADIS: sócio da unidade de São Paulo e especializado em Consultoria Tributária.
HEITOR CESAR RIBEIRO: gerente da área de Consultoria
Tributária no escritório de São Paulo.
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Programa Rota 2030:
incentivos fiscais ao
setor automotivo

N

o início de 2019 passou a produzir
efeitos a Lei nº 13.755/2018, objeto
da conversão da MP nº 843/2018, que
instituiu o Programa Rota 2030 – Mobilidade e Logística, visando fomentar
o desenvolvimento da cadeia automotiva nacional
com a produção de veículos mais seguros, eficientes e tecnológicos, que gerem economia de combustível e que possuam maior conectividade.
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Pouco antes da sanção da referida Lei, o Presidente assinou o Decreto nº 9.557/2018, que regulamenta os requisitos para comercialização de veículos
no país e a concessão da habilitação das empresas no
Programa Rota 2030.
O referido Programa era ansiosamente aguardado pelo mercado automotivo nacional desde o término dos efeitos do Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de

IPSOFACTO

BREVE RESUMO DOS INCENTIVOS
TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDOS PELO ROTA 2030

Para se habilitar no Programa Rota 2030, os contribuintes do setor automotivo, tanto montadoras
como fabricantes de autopeças/sistemas estratégicos, devem se comprometer a realizar dispêndios
obrigatórios em pesquisa e desenvolvimento.
Devidamente habilitados no Programa, poderão
deduzir do IRPJ e da CSLL devidos o valor correspondente à aplicação da alíquota e adicional do IRPJ e da
alíquota da CSLL sobre até 30% (trinta por cento) dos
dispêndios com pesquisa e desenvolvimento realizados no país.
No caso de dispêndios com pesquisa e desenvolvimento considerados estratégicos (manufatura
avançada, conectividade, nanotecnologia, inteligência artificial, dentre outros), as empresas poderão
beneficiar-se de dedução adicional do IRPJ e da CSLL
correspondente à aplicação da alíquota e adicional
do IRPJ e da alíquota da CSLL sobre até 15% (quinze
por cento) incidentes sobre esses dispêndios.
Caso o montante disponível para abatimento do
IRPJ e da CSLL do período em que os dispêndios foram incorridos seja superior ao valor dos referidos
tributos, a norma autoriza que o saldo remanescente
possa ser utilizado para abatimento de até 30% do
IRPJ e da CSLL apurados em períodos subsequentes.
Portanto, no que se refere à forma de apuração
do benefício instituído pelo ROTA 2030, pode-se dizer que o Programa se apropriou de mecanismos
semelhantes aos já utilizados pela legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), visto
que a base de cálculo do novo benefício também é
determinada pela soma das despesas incorridas pelo
contribuinte no período e o incentivo é realizado
mediante abatimento direto do IRPJ e da CSLL devidos, sendo possível, inclusive, o abatimento em períodos subsequentes.
Além disso, outra medida extremamente relevante que também foi inserida no bojo do Programa
é a isenção tributária das receitas reconhecidas pelos
contribuintes com os benefícios fiscais obtidos com
o ROTA 2030. Em outras palavras, as reduções das
despesas com IRPJ e CSLL a pagar reconhecidas no
resultado do exercício dos beneficiados não deverão
ser tributadas pelo PIS, pela Cofins e pelos próprios
IRPJ e CSLL.
Outra previsão importante para o setor é a expressa autorização de utilização cumulativa dos benefícios do Rota 2030 com outros incentivos fiscais,
dentre os quais se destacam aqueles previstos na
Lei do Bem.

Em resumo, poderão pleitear a habilitação no
ROTA 2030 e, consequentemente, usufruir os benefícios criados pelo Programa, as empresas que:
1. produzam no Brasil veículos classificados nos
códigos 87.01 a 87.06 da Tipi, autopeças ou
sistemas estratégicos para a produção desses
veículos; ou
2. tenham projeto de desenvolvimento e produção tecnológica aprovado para a produção,
no país, de novos produtos ou novos modelos
de produtos já existentes referidos no item 1
acima, ou de novas soluções estratégicas para
a mobilidade e logística, e investimentos em
ativos fixos; ou
3. tenham em execução, na data de publicação
da MP nº 843, projeto de desenvolvimento e
produção tecnológica para a instalação de novas plantas ou de projetos industriais; ou

O referido Programa era ansiosamente
aguardado pelo mercado automotivo
nacional desde o término dos efeitos
do Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da
Cadeia Produtiva de Veículos
Automotores (“INOVAR-AUTO”).

PHOVOIR / ENVATO

Veículos Automotores (“INOVAR-AUTO”) que, até 31
de dezembro de 2017, era o principal instrumento de
incentivo do setor.
Dessa forma, a partir de 1º de janeiro de 2019
os contribuintes do setor automotivo que se habilitarem no Programa Rota 2030 podem novamente
usufruir de incentivos tributários.
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DUALLOGIC / ENVATO

4. tenham projeto de investimento, nos termos
do INOVAR-AUTO, com a finalidade de instalação, no país, de fábrica de veículos leves com
capacidade produtiva anual de até 35 mil unidades e com investimento específico de, no
mínimo, R$ 17 mil por veículo; ou
5. tenham projeto de investimento relativo à
instalação de fábrica de veículos leves, com
capacidade produtiva anual de até 35 mil unidades e com investimento específico de, no
mínimo, R$ 23,3 mil por veículo; ou
6. tenham projeto de investimento relativo à
instalação, no País, de linha de produção de
veículos com tecnologias de propulsão alternativas à combustão.
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Além disso, para estarem aptas a habilitação no
programa, as empresas deverão (i) ser tributadas pelo
regime de lucro real; e (ii) possuir centro de custo de
pesquisa e desenvolvimento, bem como (iii) estar em
situação regular em relação aos tributos federais.

O cumprimento dos requisitos acima deverá será
comprovado junto ao Ministério da Economia.
OUTRAS MEDIDAS ESTABELECIDAS PARA O
SETOR AUTOMOTIVO

Além do ROTA 2030, a referida Lei também instituiu requisitos obrigatórios de rotulagem (etiquetagem), eficiência energética e segurança (resistência
à colisão) que deverão ser observados por todas as
empresas que comercializam veículos novos no país,
sob pena de aplicação de multa.
Ademais, para fomentar a melhoria da segurança
e da eficiência energética dos veículos comercializados no Brasil, a norma também autorizou o Poder
Executivo federal a reduzir, a partir de 1º de janeiro de 2022, as alíquotas do IPI em até dois pontos
percentuais incidentes na comercialização e na importação de veículos que atenderem aos requisitos
mínimos de melhoria estabelecidos por regulamento
próprio. Também há previsão de que os veículos hí-
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bridos equipados com motor flex deverão ter redução de, no mínimo, três pontos percentuais na alíquota do IPI.
Outro benefício que também foi criado pela referida lei é o chamado “Regime de Autopeças Não Produzidas”. Basicamente, este regime concede a isenção do Imposto de Importação para as importações
de determinadas autopeças e pneumáticos novos,
sem capacidade de produção nacional equivalente,
destinados à industrialização de produtos automotivos. A Resolução nº 102, de 17/12/2018, da CAMEX,
relaciona expressamente quais são as autopeças que
são objeto da isenção do imposto de importação.
Para a fruição desta isenção, a empresa deve realizar dispêndios, no país, correspondentes ao montante equivalente à aplicação da alíquota de dois por
cento do valor aduaneiro, em projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação e programas prioritários
de apoio ao desenvolvimento industrial e tecnológico
para o setor automotivo e a sua cadeia de produção.
Destaque-se que este benefício alcança tanto as
importações diretas, quanto as realizadas por conta
e ordem do beneficiário da isenção.

Hoje estamos na era da conectividade.
As pessoas procuram novas
tecnologias, interatividade, conforto
e segurança. O carro é muito mais do
que mero meio de locomoção e foi este
o cenário que motivou o legislador a
incentivar novas tecnologias.
ALGUMAS PONDERAÇÕES SOBRE A LEI Nº
13.755/2018

Como visto, em linhas gerais, a Lei nº 13.755/2018
instituiu nova diretriz política e industrial para o setor
automotivo, visando, principalmente, fomentar o desenvolvimento energético, as novas tecnologias e a segurança dos veículos novos comercializados no Brasil.
Com isso, podemos afirmar que as pretensões do
legislador estão em linha com a “indústria 4.0” que
tem como fundamento primordial a maior eficiência
da tecnologia industrial.
Passou o tempo em que os veículos tinham como
única função a locomoção dos passageiros. Hoje estamos na era da conectividade. As pessoas procuram
novas tecnologias, interatividade, conforto e segurança. O carro é muito mais do que mero meio de
locomoção e foi este o cenário que motivou o legislador a incentivar novas tecnologias.
Somamos a isso a atual e iminente necessidade
de preservação do meio ambiente. Diante desta ne-

cessidade, o legislador previu também investimento
em eficiência enérgica, visando a redução de consumo de combustível e de emissão de poluentes, concedendo, inclusive, benefício adicional de IPI para
carros híbridos.
Especificamente sobre o ROTA 2030, medida
que julgamos bastante positiva foi a possibilidade de que o benefício criado pelo Programa seja
aproveitado não só pelas montadoras de veículos,
mas também pelos fornecedores das autopeças e
de sistemas estratégicos. Tal medida representa um
relevante avanço em relação ao INOVAR-AUTO, pois
o antigo programa de incentivos concentrava a sua
atenção primordialmente para a última etapa da cadeia de produção.
Esta medida tende a aumentar a competitividade
dos integrantes do setor automotivo no Brasil, elevando, por via reflexa, o nível de inserção da indústria
automotiva brasileira no mercado global, que é, segundo o que consta na exposição de motivos da MP
nº 843/2018, um dos objetivos do Governo federal.
Por outro lado, o Congresso Nacional, ao votar a
conversão da MP nº 843/2018 na Lei nº 13.755/2018,
suprimiu do texto legal a previsão de habilitação dos
importadores no Programa Rota 2030.
Essa ausência de previsão de concessão de benefícios fiscais aos importadores faz permanecer
o protecionismo da indústria nacional que gerou a
condenação do antigo Programa “INOVAR-AUTO”
pela OMC, em decorrência de fortes reclamações da
União Europeia e do Japão. O Brasil corre o risco de
sofrer esta condenação novamente.
Por fim, embora reconheçamos serem muito
significativos os objetivos almejados com o incentivo ao desenvolvimento da cadeia automotiva nacional, não há como se afirmar que o consumidor
sentirá o efeito dos benefícios fiscais na redução do
preço dos veículos.
De todo o modo, acreditamos que ao longo dos
anos o investimento em novas tecnologias será capaz
de gerar redução de custos às montadoras, o que,
por consequência, acarretará a redução do preço dos
veículos ao consumidor final.
Assim, reconhecemos que o Programa Rota
2030 adotou, em sua essência, uma linha condizente com os objetivos finais almejados de incentivo
ao desenvolvimento da cadeia automotiva nacional
com a produção de veículos mais seguros, tecnológicos e eficientes.

FLÁVIO PRADO: sócio do escritório de Curitiba,
atua nas áreas de Direito Tributário, Comercial, Civil
& Contratos.
ANDRÉ MALINOSKI MUNOZ: gerente da área de
Consultoria Tributária do escritório em Curitiba.
TAYLA BORN ALVES: advogada sênior da área de
Contencioso Tributário do escritório em Curitiba.
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ARTIGO

Entre avanços
e retrocessos

A responsabilidade tributária dos sócios/administradores

N

osso ordenamento jurídico
sempre prezou em segregar
o patrimônio das pessoas jurídicas dos responsáveis pela
sua administração, ou seja,
seus sócios ou acionistas, majoritários ou
minoritários, bem como administradores
(gerentes) em geral. Esta distinção, por
certo, visa fomentar a atividade empresarial e de empreendedorismo, necessária
para um melhor e adequado desenvolvimento da economia em qualquer Estado,
fornecendo maior segurança aos que se
lançam em tal caminho, já que eventuais
obrigações e/ou passivos decorrentes do
exercício empresarial não alcançarão, a
priori, os bens dos sócios e/ou administradores, limitando-se aos da Sociedade
(incluído, por certo, o capital social integralizado pelos sócios).
Como reflexo disso, o artigo 1.0521, do
Código Civil, prevê que nas sociedades limitadas, a responsabilidade de cada sócio
restringe-se ao valor de suas quotas, sendo
que todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social. Já a Lei nº
6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas S.A.), com redação modificada pela Lei nº
11.638/2007, em seu artigo 1582, também
assegura que o patrimônio dos adminis1
“Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.”
2
“Art. 158. O administrador não é pessoalmente
responsável pelas obrigações que contrair em nome da
sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde,
porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando
proceder: I - dentro de suas atribuições ou poderes, com
culpa ou dolo; II - com violação da lei ou do estatuto.”
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tradores somente será alcançado por atos
irregulares de gestão quando incorrerem
em culpa ou dolo; ou, ainda, se agirem em
violação à lei ou estatuto.
No mesmo sentido, o artigo 50, do Código Civil, adotou a Teoria da Desconsideração
da Personalidade Jurídica, possibilitando mitigar a proteção da pessoa jurídica quando
houver abuso da personalidade da empresa
ou restar demonstrado desvio da finalidade
empresarial ou confusão patrimonial.3
Em regra, os Tribunais Estaduais exigem
provas incontestes – rechaçando indícios,
tal como a simples não localização da empresa nos endereços ofertados aos Órgãos
Públicos – do desvio da finalidade ou confusão patrimonial, a fim de legitimar a aplicação da desconsideração da personalidade
jurídica e possibilitar o alcance do patrimônio dos sócios/administradores para a satisfação dos débitos cíveis.
A citada segurança ao patrimônio dos
sócios e/ou administradores também se
funda em premissas de conduta genericamente aceitas, como a boa-fé e lealdade
empresarial dos atos de mercancia, a função social e continuidade das empresas
como elementos essenciais ao desenvolvimento econômico da Nação, já que a
atividade empresarial produz riqueza para
aqueles que a desenvolvem, gerando os
tributos (em nosso País, exagerados, diga-

3
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, que os efeitos de certas e determinadas relações
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.

-se já) correlatos, acarretando empregos,
qualificando mão-de-obra, e daí por diante,
fazendo mover-se a máquina da economia.
Tal protecionismo também está presente na esfera tributária, até porque na
relação com o fisco não existe uma equiparação de forças como no direito privado; pelo contrário, há uma subordinação
dos cidadãos para com o Estado-Soberano,
aquele que, constitucionalmente, possui a
competência para instituir e exigir tributos,
arrecadando valores do patrimônio privado
que se constituem em sua receita derivada, com o intuito de prestação de serviços
públicos essenciais à Sociedade, fomento à
economia, desenvolvimento da Nação, etc.
Isto é, torna-se indispensável que a
proteção ao patrimônio dos sócios e/ou
administradores se dê de forma ainda mais
pujante no âmbito das relações tributárias,
em razão dos meios mais gravosos e onerosos que detém o Estado para exigir administrativa ou judicialmente o tributo.
Todavia, é na esfera tributária onde
vêm sendo travadas, ao longo das últimas
duas décadas principalmente, as maiores
disputas a respeito da busca do patrimônio privado de sócios/administradores para
responder por débitos de responsabilidade
originária das empresas às quais aqueles
estão vinculados.
Neste contexto, houve um início avassalador e sem freios por parte do fisco,
resultando em normas inconstitucionais,
exigência de débitos na esfera judicial em
face do sócio/administrador sem aferição
de conduta dolosa e/ou fraudulenta, inversão do ônus da prova impondo ao administrador demonstrar não ter agido contra os
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... é na esfera tributária onde
vêm sendo travadas, ao longo
das últimas duas décadas
principalmente, as maiores
disputas a respeito da busca do
patrimônio privado de sócios/
administradores para responder
por débitos de responsabilidade
originária das empresas às quais
aqueles estão vinculados.

limites do artigo 135, III, CTN (“com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”), uma prova negativa absolutamente complexa de se produzir.
Naturalmente, as questões chegaram
aos Tribunais Superiores e os leading cases
foram fixando precedentes, onde se criaram conceitos, interpretações e premissas
que impuseram limites à ação do fisco e
resguardaram os direitos individuais dos
administradores.
Já em um momento mais maduro, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de
que o simples inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica não possibilita a cobrança originária ou o redirecionamento da exigência ao seu administrador
(pessoa física), consoante a Súmula nº 430
(13.05.2010).
Na mesma data, surgiu a Súmula nº
435, dispondo que a dissolução irregular da
empresa poderia ser presumida caso não
localizada em seus endereços cadastrais,
situação apta a redirecionar o débito ao
administrador, mas que admite prova em
contrário, da existência efetiva e regular do
estabelecimento.
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Assim, à luz da própria Súmula 430 e
considerando o artigo 135, III, do CTN, para
redirecionar a cobrança à pessoa física, caberia ao fisco comprovar que não houve
mero inadimplemento do tributo, mas um
animus deliberado do administrador em
fraudar, em sonegar o tributo.
Porém, ao firmar adequada jurisprudência neste sentido, o STJ passou a considerar como essencial, em suas análises, o
fato de o nome do sócio/administrador já
constar ou não da certidão de dívida ativa
constante da execução fiscal ajuizada (em
face da empresa), sem se imiscuir na razão
que levou o nome à CDA.
No Resp nº 1.104.900/ES, restou sedimentado que “A orientação da Primeira
Seção desta Corte firmou-se no sentido
de que, se a execução foi ajuizada apenas
contra a pessoa jurídica, mas o nome do
sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus
da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art.
135 do CTN, ou seja, não houve a prática de
atos “com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos”.
Ou seja, para o STJ, não importava se
o fisco tinha provado previamente, na esfera administrativa, através do lançamento
e julgamento, a existência mínima de indícios de o administrador ter agido em ofensa
ao artigo 135, III, CTN. Caso estivesse seu
nome na CDA, (ainda que de ofício ou sem
motivação legal), caberia ao administrador
provar que não agiu com dolo, fraude...
Tal posição, por certo, não respeitava a
necessária oportunização de defesa ampla/
prévia ao co-responsável na esfera administrativa, instância de julgamento anterior à
formação do título executivo. O professor
Ricardo Lodi Ribeiro4 insurgiu-se quanto ao
perigoso entendimento citado:
“A decisão é preocupante por se
traduzir em um julgado que uniformiza a orientação do Tribunal numa direção que legitima uma prática muito
comum na cobrança do crédito tributário, que é o direcionamento do executivo fiscal aos sócios das empresas,
sem qualquer preocupação quanto
à existência de responsabilidade tributária. Infelizmente, é cotidiana a
prática de alguns órgãos responsáveis pela cobrança judicial de tributos

4
Ribeiro, Ricardo Lodi, Artigo Federal 2009/1773, “O
STJ e a inversão judicial do ônus da prova da responsabilidade tributária do sócio”, Elaborado em 04/2009.
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“

A questão, desde então,
havia evoluído em progresso
da defesa ampla e prévia
dos sócios/administradores
antes de qualquer cobrança
direta ou redirecionamento
de exigências tributárias.
Contudo, o “céu de brigadeiro”
sofreu reveses em 2018.
Leonardo Gusmão

incluírem automaticamente todos os
sócios da empresa no pólo passivo da
relação processual executiva...”
O entendimento do STJ, assim, possibilitava a imputação automática dos nomes de
co-responsáveis na CDA apenas pelo fato
de possuírem algum vínculo de representação da pessoa jurídica. Não se verificava se,
de fato, houve alguma apuração/obtenção
de indícios de que o administrador/sócio
tivesse cometido violação aos atos societários, agido com dolo, fraude ou simulação
na geração de um passivo fiscal.
Assim, surgia uma inadmissível inversão
do ônus da prova, acarretando aos administradores a dificílima figura da prova negativa. Lodi, no citado artigo, indagou “(...)
como provar que durante sua gestão ou
período como sócio, não praticou qualquer
ato contrário ao Direito?”
Sem dúvidas, quem não participou do
processo administrativo que analisou/julgou
o lançamento tributário, não pode ser surpreendido com a remessa de seu nome diretamente à CDA, lhe impondo defesa já em
execução fiscal no Judiciário, com gravame
patrimonial e inversão do ônus da prova.
Desta feita, o STF foi chamado a analisar a questão. Nos autos do AgRg em RE

nº 608.426/PR, a 2ª Turma definiu que responsabilidade pessoal pressupõe o respeito à possibilidade de exercício das garantias
da Ampla Defesa, Contraditório e Devido
Processo Legal através, da participação do
sócio/administrador no processo administrativo, com sua possibilidade de apresentação de impugnação ao lançamento fiscal.
Leia-se brevíssimo trecho do voto:
Os princípios do contraditório e
da ampla defesa aplicam-se plenamente à constituição do crédito tributário em detrimento de qualquer
categoria de sujeito passivo, irrelevante sua nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis, substitutos,
devedores solidários etc. ).
A Receita Federal, àquele tempo, já
buscava adequar-se à posição defendida
pela sociedade civil e que foi chancelada
pelo STF. Ao final de 2010, editou a Portaria nº 2.284/20105, a qual passou a regulamentar a constituição do crédito tributário na hipótese de vários sujeitos passivos,
determinando a participação obrigatória do

5
“Art. 3º Todos os autuados deverão ser cientificados
do auto de infração, com abertura de prazo para que cada
um deles apresente impugnação.”
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suposto responsável no processo administrativo, com exercício de ampla defesa.
A questão, desde então, havia evoluído
em progresso da defesa ampla e prévia dos
sócios/administradores antes de qualquer
cobrança direta ou redirecionamento de
exigências tributárias. Contudo, o “céu de
brigadeiro” sofreu reveses em 2018.
O primeiro decorreu de um julgado
isolado do STJ, inclusive em turma não tributária apreciando um habeas corpus, que
vem provocando inúmeros questionamentos e legítimo receio na classe empresarial.
No HC 399.109, a 3ª Turma entendeu que
a mera apuração do tributo e sua confissão
em obrigação acessória (tal como GIA, antiga DCTF, EFD) sem o pagamento se equipara ao crime de apropriação indébita.
O entendimento acima decorreria do
racional de que a confissão sem pagamento
corresponderia a uma hipótese de vontade
do administrador/sócio em não quitar o tributo sabidamente existente; isto é, haveria dolo
na ação em questão, importando em crime.
Todavia, doutrina e jurisprudência se
confrontam com este julgado, pois o dolo
não se presume por força legal (Lei nº
4.502/64), além do que tal situação seria
equiparável ao inadimplemento tributário,
já respaldada pela Súmula 430 do STJ.

A questão já chegou ao STF, sob a relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso, porém não há previsão para seu julgamento.
Se não bastasse isto, no fim do ano, a
Receita Federal revogou a Portaria 2.284/10
e editou a Instrução Normativa nº 1.862/18.
Para surpresa geral, foram normatizados
quatro momentos distintos onde seria possível imputar a responsabilidade do débito
fiscal em face do administrador/sócio.
Em síntese, agora temos a imputação
de responsabilidade (i) em conjunto com o
lançamento de ofício/auto de infração; (ii)
no ato do despacho decisório em análise de
compensações; (iii) no curso do julgamento
em primeira instância e (iv) até após a constituição definitiva do crédito tributário mas
antes da inscrição em dívida ativa.
Questionamentos de toda sorte já se
evidenciam, seja em relação ao respeito às
garantias da ampla defesa e devido processo legal, ao respeito do prazo decadencial
para se promover o lançamento, a impossibilidade de constituição de responsável no
curso do julgamento administrativo, quanto
mais após o seu final, quais seriam os fatos
novos a permitir tal constituição, se restringir-se-iam a casos de dissolução irregular
ocorridos no curso do julgamento administrativo, etc.

Fato é que a “bomba” foi detonada e
caberá aos contribuintes e aos advogados,
cada vez mais, direcionarem seus esforços
para impedir que os progressos no respeito
do patrimônio privado dos sócios/administradores alcançados nos últimos anos não
sofram tamanho revés.
Entre avanços e retrocessos quanto às
garantias fundamentais, a legislação e jurisprudência sobre a responsabilidade tributária dos administradores deve permanecer
sempre acompanhada de forma próxima e
rotineira não apenas pelos advogados da
área, mas por todos que, de alguma forma,
atuam no dia a dia empresarial, pois, nos
dias atuais, onde é cada vez mais comum o
fechamento de empresas e dificuldade na
quitação dos tributos, a Receita e a Procuradoria buscarão, ainda mais ferozmente,
satisfazer o crédito tributário a um preço
questionável e diante do patrimônio dos
sócios/administradores.

LEONARDO GUSMÃO: membro da Comissão Tributária da OAB/RJ e gerente da área do Contencioso Tributário no escritório do Rio de Janeiro, especializado em contencioso administrativo e judicial.
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D E BAT E

As taxas de cartões
de crédito à luz do
PIS e da COFINS

O

s pagamentos por meio de cartões de
crédito e débito ocupam papel cada
vez maior no cotidiano das pessoas.
Desde o comércio ambulante até concessionárias de automóveis, a substituição do papel-moeda pelos cartões só avança. No
centro deste processo, uma controvérsia tributária
ganha força: as comissões pagas às empresas administradoras de cartões de crédito e débito geram direito a crédito de PIS e COFINS, ou podem ser excluídas da base de cálculo dessas contribuições?
Esta matéria comporta duas discussões tributárias, com fundamentos e efeitos práticos diferentes.
A primeira delas é que, como o pagamento por cartões é essencial à atividade econômica das empresas, a despesa com o pagamento de comissões às
administradoras de cartões deve ser considerada um
insumo da venda de bens ou da prestação de serviços – permitindo, dessa forma, a apropriação de
créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo
dessas contribuições.
É claro que a relevância dos cartões de crédito
e débito pode variar conforme a atividade de
cada empresa. Contudo, não faltam exemplos de
atividades em que os cartões respondem pela quase
totalidade das receitas. Nestes casos, entendemos
que as despesas com comissões devem gerar direito
a créditos de PIS e COFINS, por serem indispensáveis
à atividade econômica.
Recentemente, essa controvérsia teve um novo
capítulo com o julgamento do REsp nº 1.221.270,
no regime de recurso repetitivo, no qual o STJ
decidiu que “o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou
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serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
No mesmo julgamento, o Tribunal fixou que a
“relevância” da despesa deve ser aferida por meio
do “teste de subtração”, isto é, avaliando-se qual
impacto a eliminação do insumo provocaria na
atividade do contribuinte.
À luz desses critérios, nos parece ainda mais
claro o direito a crédito de PIS e COFINS sobre essas
comissões. Os cartões de crédito não apenas são a
porta de entrada de receitas do contribuinte, como
também, se eliminados, tornariam inviáveis diversos
segmentos da economia.
Uma segunda discussão tributária sobre esse
tema diz respeito à exclusão dessas comissões da receita (base de cálculo do PIS e da COFINS) da empresa que recebe pagamentos por esse meio.
O argumento central dessa tese é que as comissões – geralmente já retidas no pagamento – constituem receita das administradoras, e não da empresa que vendeu os produtos ou serviços. Embora
componham o faturamento e não estejam destacados nas notas fiscais, tais valores nem sequer transitam pelas contas da empresa vendedora. Por isso,
é possível apontar semelhanças entre este debate e
a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, embora as situações não sejam idênticas.
Em janeiro de 2019, o STF afetou o tema acima
para julgamento em regime de Repercussão Geral,
no RE nº 1.049.811, no qual a Suprema Corte julgará em definitivo a “inclusão do valor descontado por
administradora de cartão de crédito e débito a título
de remuneração na base de cálculo da COFINS e da
contribuição ao PIS”.
Por fim, acrescentamos que o tema da tributação
das receitas de terceiros tem provocado debates no

Texto publicado originalmente no site do Jornal O Estado de S.Paulo, em 11 de abril de 2019.
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CARF e na própria na própria Coordenação de Tributação (COSIT) da Receita Federal, em Soluções de
Consulta. Há decisões reconhecendo que a receita da
empresa intermediadora corresponde apenas à comissão por ela recebida, excluindo o valor repassado
à empresa intermediada. Entendimento assim já foi
firmado em casos concretos envolvendo empresas
de intermediação de venda de ingressos1, cooperativas de taxi2, agências de turismo3 e agências de
publicidade4. A essência desse entendimento, se aplicada à situação dos cartões de crédito, resultaria na
não incidência de PIS e COFINS sobre as comissões
retidas pelas administradoras.

O tema permanece muito atual e conta com
bons argumentos para permitir a apropriação
de créditos ou, pelo menos, para excluir da
base de cálculo das contribuições.
Diante disso, o tema das comissões a administradoras de cartões de crédito e débito permanece muito atual e, em nosso entendimento, conta com bons
argumentos para permitir a apropriação de créditos
de PIS e COFINS ou, pelo menos, ser excluída da base
de cálculo dessas contribuições.

FLÁVIO PRADO: sócio do escritório de Curitiba, atua nas áreas de

1

Solução de Consulta COSIT nº 171/18.

2

Solução de Consulta COSIT nº 239/17.

3

CARF, Acórdão 9101-002.359.

ÁLVARO MARTINS ROTUNNO: advogado sênior da área de Con-

4

CARF, Acórdão nº 3402-002.314.

tencioso Tributário do escritório em Curitiba.

Direito Tributário, Comercial, Civil & Contratos.
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HORA VAGA

Momento da leitura

L

er é vital, mas não só de obras técnicas se forma o pensamento de um bom advogado. Assim, convidamos alguns
dos colaboradores do Gaia Silva Gaede Advogados para falar sobre os livros que impactaram suas vidas e suas rotinas
profissionais e acadêmicas. Confira!

Pessoas

POR VALÉRIA NUNES LINS AMANTE, GERENTE DO CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO RIO DE JANEIRO.
O título pode criar a ideia de que se trata de um livro de autoajuda para
manipular as pessoas, a fim de conquistar interesses próprios, mas, na realidade,
ele traz várias reflexões e ensinamentos sobre o comportamento humano,
tendo como ideia central incentivar as pessoas a se relacionarem melhor com
as demais, a exercitarem a empatia. Apesar de ter sido lançado em 1937, sendo,
talvez, um dos primeiros livros sobre o tema, os princípios e os ensinamentos
ainda são muito atuais e úteis para o desenvolvimento pessoal e profissional.
Título: Como fazer amigos & influenciar pessoas
Autor: Dale Carnegie
Editora: Companhia Editora Nacional
Páginas: 312

Inspiração

POR MARIA ALINE BURATTO AUN, ADVOGADA SÊNIOR DO
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DE SÃO PAULO.
Biografia inspiradora de Malala Yousafzai, uma jovem paquistanesa que luta pelo
direito à educação feminina e pela valorização da mulher. Após ser baleada pelo
Talibã, por enfrentar as proibições impostas pelo grupo extremista, Malala tornouse um símbolo global de protestos pacíficos e foi a mais jovem garota a ganhar o
prêmio Nobel da Paz. A história de Malala, além de desconstruir o estereótipo de
uma cultura pouco compreendida pelo Ocidente e de trazer o contexto histórico de
uma das realidades mais duras da humanidade, inspira fortemente a luta diária pela
igualdade de gênero.
Título: Eu sou Malala
Autora: Christina Lamb e Malala Yousafzai
Editora: Companhia das Letras
Páginas: 360
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Mente

POR JULIANA JOPPERT LOPES, GERENTE DA ÁREA EMPRESARIAL DA
UNIDADE DE CURITIBA.
Enquanto notícias, textos, contas e aplicativos invadem nosso cotidiano, esperase que tomemos rapidamente decisões cada vez mais importantes. O livro fala
sobre a quantidade de informação que chega até nós e quantas coisas fazemos
ao mesmo tempo, tudo isso acarretando uma desordem cerebral. Apesar de me
considerar uma pessoa capaz de lembrar de tudo em detalhes, o autor explica
como a nossa memória é limitada e dá dicas de como aperfeiçoar a atenção e
aumentar a sua capacidade cerebral.
Título: A mente organizada
Autor: Daniel J. Levitin
Editora: Objetiva
Páginas: 560

Reflexão

POR FERNANDO ANTONIO CAVANHA GAIA, SÓCIO-FUNDADOR DA
UNIDADE DE SÃO PAULO.
Richard Adams começou escrevendo um livro para o entretenimento das filhas, à
época crianças, e acabou produzindo um dos grandes clássicos da literatura mundial.
Uma fábula para adultos, ou para crianças de qualquer idade...
Temas como liberdade, valor, luta contra a opressão, disciplina, coragem, sentimento
de comunidade, são tratados com sensibilidade, erudição e elegância. A jornada dos
coelhos – sim, os personagens são coelhos – em busca de um novo lar é, no final das
contas, a jornada de cada um de nós. Um livro transformador.
Título: Em busca de Watership Down
Autor: Richard George Adams
Editora: Minotauro
Páginas: 464

Romance

POR SUARA LINO DE BRITO, CONSULTORA SÊNIOR DA ÁREA DE
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA DA UNIDADE DE CURITIBA.
O livro é um romance, e a história se passa em 1925, em uma próspera
fazenda de chá localizada no Ceilão, colônia britânica no oriente, atual Sri
Lanka. Os protagonistas são recém-casados e apaixonados. O marido, apesar
de amável, guarda segredos. A esposa, depois de dar à luz, fará uma escolha
difícil e também passará a guardar segredos. O livro mostra que a verdade
é libertadora e que os dramas e os conflitos enfrentados pelos personagens
poderiam ter sido evitados se a sociedade fosse menos rígida. Comprei o
livro em uma charmosa livraria de Belo Horizonte e o li em uma semana. A
história me proporcionou uma leitura bastante agradável. Adorei viajar pelos
cenários escolhidos para esse romance de época.
Título: O perfume da folha de chá
Autor: Dinah Jefferies
Editora: Paralela
Páginas: 431
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