
MESA DE DEBATES DO IBDT DE 02/08/2012 
 

 

Integrantes da Mesa: 

 

Dr. Ricardo Mariz de Oliveira 

Dr. Luís Eduardo Schoueri 

Dr. João Francisco Bianco 

Dr. Salvador Cândido Brandão 

 

 
Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Bom dia a todos. Estamos 
de volta com muito trabalho nesse semestre. Teremos vários eventos nos quais o 
Instituto está participando, inclusive o congresso. O congresso com inscrições 
abertas; por favor, divulguem o máximo possível. O congresso tem que se pagar, 
para não desfalcar o nosso caixa. Os patrocinadores cobrem 60% do custo, de 
modo que o resto tem que ser com base nas inscrições. O Instituto, 
evidentemente, suporta o prejuízo e está aqui para isso, mas quanto mais ele 
puder preservar o seu patrimônio, melhor. Nós tivemos, com relação ao 
congresso, dois grandes incidentes, infelizmente, depois, inclusive, de divulgada 
a programação, impressa e divulgada, remetida por várias vias. Nós tivemos a 
convocação do Conselho Pleno do CARF para os dias 28 e 29, que foi uma coisa, 
assim, absolutamente inesperada, inclusive porque eu havia conversado com o 
presidente do CARF sobre a participação dele no congresso e ele tinha consultado 
a agenda e tinha requerido, inclusive, a presidência do primeiro painel. 
Posteriormente a isso, ele convocou o Pleno extraordinariamente, o que não havia 
previsão nenhuma, para os dias ditos e, portanto, o nosso primeiro dia, ele não 
poderá vir e, juntamente com ele, três conselheiros que nós reputávamos e 
reputamos como muito importantes para o evento, os conselheiros Alberto Pinto, 
Karen e o Gustavo Haddad. Fizemos substituições adequadas, graças a Deus! 
Virão o Dr. Ricardo Krakowiak(F), a Dra. Sandra Faroni(F) e... Ricardo, Sandra... 
Ah, e o Luiz Dias, não é? Lá de Fortaleza. Aliás, indicado pela Elidie(F). E o Luiz é 
procurador... Está afastado, agora, mas é procurador, é professor, é doutor e 
procurador da Fazenda Nacional, de forma que ele tem também bastante vivência 
no tema, vai até participar do painel da Elidie(F), não é, sobre deveres 
instrumentais. Então, o congresso está indo bem.  

O nosso curso de Direito Tributário, aqui, de atualização, reinicia as atividades 
agora no próximo sábado - não neste, na semana que vem - com o módulo dois, 
também composto por professores conhecidos, de forma que, certamente, vai ter 
o sucesso que teve o primeiro módulo. Eu não tenho, presente aqui, informação 



das inscrições, mas elas já estavam, no fim do primeiro semestre, praticamente 
esgotadas. Então, tal como no primeiro módulo, haverá gente que não poderá 
participar, infelizmente. Até, depois, nós devíamos pensar em voltar a fazer esse 
curso no salão nobre, porque é o único salão que comportaria - para a gente não 
ter que alugar salões todo o sábado - um número maior de pessoas. O curso 
voltou a ter aquele apelo que tinha, do tempo do professor Ruy Barbosa, quando 
enchia, praticamente, o auditório.  

Nós temos ainda outros eventos que eu quero noticiar aqui. O Instituto tem 
recebido um apoio muito grande de outras instituições congêneres e que nos 
pedem, evidentemente, para divulgar as suas atividades, de forma que eu vou 
fazer algumas referências a alguns eventos dessas outras entidades. O Centro 
Acadêmico XI de Agosto, que é um dos apoiadores culturais do nosso congresso, 
vai fazer uma... Ele vai organizar um seminário cujo título é Tributação no Brasil 
do Século XXI. O professor Schoueri tem mais informações, é um dos 
coordenadores científicos do evento. E tive a alegria de ser convidado para 
participar também. Esse evento ocorrerá em outubro.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, seria mais interessante falar quando 
tivermos já tudo terminado. O que eu posso contar para vocês é que a ideia desse 
evento, e vai ser uma coisa, assim, diferente do que a gente vê, vamos trabalhar 
com a ideia de talk show. Ou seja, na verdade, o Ricardo, sim, será um 
conferencista. A ideia é termos uma conferência e depois ter várias pessoas que 
vão discutir aquele tema. É algo bem agradável para quem participe de um 
evento como esse, que você participe da discussão. É trazer a nossa mesa de 
debates, vamos dizer, Ricardo, para um evento como esse. Então, a forma é... A 
novidade é essa. É uma conferência e depois, eu não tenho certeza do número, 
serão quatro ou seis especialistas que, enquanto talk show, discutirão vários 
tópico relacionados àquela conferência, para que, ao final, a gente tenha aquela 
sensação de satisfação, que o tema está esgotado, está debatido.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O importante desse evento é que o 
público alvo são os alunos da faculdade, ao contrário de outros nos quais nós, 
usualmente, participamos.  

Outro evento importante é o seminário de Atualidade do Processo Administrativo 
Estadual Tributário, do Instituto Internacional de Ciências Sociais, que é a 
extensão do Centro de Extensão Universitária, do professor Ives, que vai ocorrer 
no dia 16 deste mês.  

Mais um, ainda: o V SENAM e IV EJUMT. Na verdade, este é um evento... O 
SENAM é o Seminário Nacional de Melhores Práticas e Propostas de Gestão da 
Arrecadação Municipal e o EJUMT é o Encontro sobre Julgamento 
Administrativo Municipal Tributário. Quer dizer, esse é mais para quem está na 
área de tributação municipal. É um evento que conta com a participação... 
Bastante extenso e com a participação de muitos professores. Praticamente todos 
os expositores são professores conhecidos, inclusive Luís Eduardo Schoueri, 
Alcides Jorge Costa e outros. Estou me referindo apenas aos que estão aqui 



nesse momento, mas, certamente, vocês conhecem todos os outros. Esse evento 
também será nesse mês. Ele vai coincidir, exatamente, com o nosso... 
Infelizmente, com o nosso congresso, nos dias 29, 30 e 31. De qualquer forma, 
fica a divulgação.  

O último que eu quero mencionar, também lá do Instituto Internacional de 
Ciências Sociais, o Seminário de Direito tributário, ou melhor, simpósio, não é? 
Estou anunciando, com antecipação, o 27º Simpósio Nacional de Direito 
Tributário, aquele tradicional simpósio que o professor Ives realiza; sempre se 
abre com a participação do Ministro Moreira Alves; esse ano, será no dia 23 de 
novembro, uma sexta-feira. eu acho que esse é um dos eventos mais importantes 
que nós temos e tem a característica muito especial também de divisão em 
comissões de debates. Eu incentivo a todos, inclusive, a participarem ativamente 
nos próximos anos. A participação... Não estou autorizado pelo Centro nem pelo 
professor Ives, mas eu sei que a participação de novos membros, novos autores, é 
sempre bem recebida lá no Instituto, de forma que os incentivo nos próximos 
anos. Esse ano, já foi feito, os trabalhos já foram feitos e já foram entregues. Os 
trabalhos são publicados naquele livro Caderno de Pesquisas Tributária, também 
muito conhecido. 

E, por fim, nas minhas comunicações, antes de falar dos livros que recebemos, 
eu me permito, aqui, dizer que mandei um ofício... Um ofício não, um e-mail ao 
secretário da Receita Federal, cumprimentando pela instrução normativa que... 
Não é bem instrução normativa, não é? Na verdade, é um novo aplicativo no site 
sobre viagens ao exterior ou no exterior. O que eu achei muito interessante é o 
uso prático dessas informações. Hoje, é muito comum... Eu viajo muito, todos 
aqui viajam muito, a gente sempre vê as pessoas perguntando para a aeromoça: 
“Eu preciso declarar?”. A aeromoça não sabe nada, porque ela não é tributarista 
nem fiscal da Receita Federal, mas ela fica lá dando instruções. E, outro dia, uma 
me deu uma instrução errada, inclusive: “O senhor tem que declarar”. Eu falei: 
“Eu não vou declarar nada”. “Mas tem que declarar do mesmo jeito.” Eu sabia 
que não tinha que declarar, aliás, preencher. Então, eu achei que foi muito 
interessante. Além de ser um aplicativo que tem característica prática, porque 
fica fácil, é muito fácil - aliás, como todos os programas que a Receita tem 
colocado no ar -, é muito útil para a população, para o povo. Eu vou chamar 
aqui, sem depreciação nenhuma, porque é uma categoria muito grande, um 
grupo muito grande, mas o baixo contribuinte, aquele que pergunta para a 
aeromoça. De forma que eu mandei esse e-mail cumprimentando o Dr. Barreto, 
porque a gente critica tanto, e o Instituto também, e eu fiz em nome do Instituto.  

Nós recebemos a doação de três livros do professor James Marins, nos seus 
temas prediletos. Direito Processual Tributário Brasileiro, é a 6ª edição, compõem 
o administrativo e o judicial; está ficando grosso, o livro. Recebemos o Defesa e 
Vulnerabilidade do Contribuinte; aliás, diga-se de passagem, esse é um dos 
temas do nosso congresso. E também Elisão Tributária e sua Regulação, de modo 
que esses livros estão à disposição. E eu estou entregando - não vou dizer que 
estou doando, porque eu recebi de graça e estou passando de graça para o 



Instituto - o Direito Tributário em Questão, o número 8. Este livro, essa coletânea 
é da Fundação de Estudos Superiores de Direito Tributário lá do Rio Grande do 
Sul, a FESDT, que faz o seminário ou o congresso anual, em junho, de Direito 
Tributário, lá em Gramado, que é um congresso que reúne uma quantidade 
muito grande de participantes, é um congresso muito bom. E esse livro tem 
autores interessantes também e temas muito interessantes, de forma que está à 
disposição aqui, também, na nossa biblioteca. Eu acho que devemos até, se não 
temos, obter a coleção integral, os sete volumes anteriores, eu vou ver com a 
Eloiza sobre isso. O Schoueri tem mais comunicações.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Apenas para registrar, nós vamos começar um 
grupo, aqui no IBDT, um grupo técnico, para discutir preço de transferência, e 
isso não dia 20, agora, vamos ter a primeira reunião. Não é um congresso, não é 
um seminário, não é algo para quem venha passivamente ouvir conferências. 
Vamos reunir pessoas que militam na área de preço de transferência para 
discutir posições, discutir entendimentos. E isso, então, no dia 20 vai ter a 
primeira reunião aqui no IBDT, às oito e meia. Só para dar a informação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém tem mais alguma 
comunicação? Então, vamos à pauta. A pauta está pobre, bem próprio de pauta 
pós-férias. Dois assuntos ficaram na Mesa. A medida provisória, evidentemente, 
já foi muito discutida, mas sempre suscitando ainda muitos debates, e o Ato 
Declaratório Interpretativo 4 deste ano, da Receita, sobre crédito de PIS e Cofins 
referente a despesas de desembaraço aduaneiro. Você quer colocar o texto, ou 
não? Esse assunto começou a ser falado na última reunião de junho, de modo 
que ele está colocado apenas para que se alguém quiser prosseguir alguma coisa. 
Não houve tempo para se esgotar o tema. Talvez ele tenha se esgotado pelo 
decurso das férias, pelo decurso do tempo, mas, de qualquer forma, ele está em 
aberto aí.  

Eu, como reserva, depois, havendo tempo, eu vou querer fazer um comentário 
sobre uma decisão importante da Câmara Superior de Recursos Fiscais e uma... 
A instrução normativa que criou uma nova obrigação, perante a Receita Federal, 
de informações relativas a transações entre residentes e domiciliados no Brasil e 
domiciliados no exterior. O Brandão também tem um tema para a pauta e fica 
aberto para sugestões também.  

Os gastos com desembaraço aduaneiro de mercadorias não geram direito ao 
desconto de crédito de PIS e Cofins por falta de amparo legal. Eu me lembro, 
assim, de memória, que foi feita uma distinção entre duas situações possíveis: o 
importador para revenda pura e simples e o importador industrial, que, portanto, 
está no inciso dos insumos. Aquele que é o comerciante puro e simples, de 
acordo com a lei, simplesmente pode abater o valor dos bens e serviços utilizados 
como insumo. Então, o que caberia perguntar é se o desembaraço aduaneiro é 
um serviço necessário, não à fabricação propriamente dita, mas à obtenção da 
matéria-prima, se for o caso de importação de matéria-prima. Evidentemente que 
também, mudando um pouquinho o foco, a gente teria que pensar que tipo de 



despesas aduaneiras de desembaraço, ou de desembaraço aduaneiro, estão 
abrangidas pelo ato. O ato não especifica. Ali, nós temos uma série de coisas, 
temos despachante, temos taxas, temos os impostos, etc.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria explicar ao doutor, porque eu estou 
aqui discutindo com o João, mas não tem sentido fazer em paralelo, salvo melhor 
juízo que a lei projetada aqui fala sobre importação. Então, está dizendo o que dá 
crédito daquilo que eu paguei PIS e Cofins na importação. Agora, como o 
desembaraço aduaneiro não tem PIS e Cofins importação. Então, talvez, e eu 
estou só levantando uma hipótese, haja um confusão aqui, porque... Por favor, o 
ato declaratório mais uma vez, João, só para... O ato declaratório, salvo melhor 
juízo, não está falando em itens sujeitos ao PIS, Cofins e importação, está falando 
as despesas locais aqui. Mais uma vez, a lei que está sendo citada diz o que... 
Daquilo que eu pago PIS e Cofins importação, se eu tenho crédito ou não tenho 
crédito. Então, são as mercadorias importadas, que eu tenho crédito ou não; 
serviços do exterior, se eu tenho crédito ou não tenho crédito. Esse é todo o 
mérito, quer me parecer, da lei citada. Agora, eu não posso desprezar a regra 
geral de créditos de PIS e Cofins. Então, eu peço, João, que nós olhemos não 
esses quatro incisos da Lei nº. 10865 que estão sendo citados, e sim devemos 
olhar a 10833 em todos os seus incisos, para verificar se em algum desses 
incisos haveria o crédito, porque, mais uma vez, não é caso de PIS e Cofins 
importação. O serviço aduaneiro, o desembaraço, etc., não está sujeito à PIS e 
Cofins importação, portanto, invocar a 10865 me parece descabido para a 
hipótese. Nós temos que olhar em geral o famoso art. 3º da 10833 e descobrir 
aqui se é um insumo na produção e fabricação de bens ou produtos destinados à 
venda ou se é o transporte, enfim, qualquer um dos inciso da 10833, o que é um 
espectro muito mais amplo que aquele que parece refletido no ato declaratório.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Outra coisa, Schoueri, você tem toda 
a razão, depois, podemos voltar um pouquinho ao ato declaratório interpretativo, 
porque ele se refere aos arts. 15 a 18 da 10865, mas lembrando que nesta lei que 
trata de PIS e Cofins importação, salvo engano, porque é a minha memória fq 
está falando agora, você credita o próprio valor dos tributos recolhidos no 
desembaraço, ao contrário do PIS e Cofins local sobre a receita. Depois, nós 
podemos voltar aos arts. 15 a 18 dessa lei, mas, como foi colocado, nós 
estaríamos tratando, fundamentalmente, do crédito relativo às Leis 10833 e 
10637 dos serviços internos tributados pelo PIS e Cofins interno, PIS e Cofins 
receita.  

Além de que nós precisaríamos saber se esses itens poderiam ser considerados 
insumo, há uma extensão da questão que extravasa até o problema específico da 
importação, que é, no inciso I, bens adquiridos para revenda. Se nós formos em 
um parágrafo que trata da valoração do crédito, ele vai dizer que é o valor dos 
bens adquiridos. Então, em uma interpretação imediata, rasteira, literal, seria o 
preço da mercadoria, certo? Mas é claro que eu posso ter... Por exemplo, frete e 
seguro no transporte de aquisição, que pode vir no preço da mercadoria se eu 
compro SIF, mas se eu compro FOB, o preço é... O custo é meu, está certo, e não 



é pago ao vendedor da mercadoria, é pago a um terceiro prestador de serviço, 
mas aí é valor da mercadoria.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, se você me permite, completando isso, o 
PIS e Cofins importação não incide sobre o valor da mercadoria, ou seja, por 
conta daquele cálculo circular que é feito, que, discuta-se ou não, é o que a lei 
diz, o valor do PIS e Cofins de importação ultrapassa o valor da mercadoria. 
Então, é curioso que o crédito seja sobre o valor... se leia que o crédito é sobre o 
valor da mercadoria, se a base de cálculo do PIS e Cofins importação é maior que 
o valor da mercadoria.  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA [0:21:42]:  Era essa a observação que eu queria 
fazer, exatamente. Em certos tributos, você acrescenta, inclusive, na base de 
cálculo, esses custos. Então, o que eles estão retirando do preço para tratar em 
separado? Eu fiquei com essa primeira dúvida, porque, para efeito de IPI, de 
ICMS, você vai acrescentando tudo isso na base, então, virou preço. Então, o que 
será que é essa parcela que ficou destacada que não dá direito a crédito? Eu 
fiquei com uma dúvida sobre isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu acho que sintetizamos 
bastante, delineamos bem qual é o campo de discussão aberto pelo ato 
declaratório, pelo ato interpretativo, de modo que eu coloco a palavra à 
disposição de quem quiser. Voltando aqui ao artigo... Aqui é a Lei 10865.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:22:48]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Que lei é essa aí? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Essa é a 10833.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não tem. O transporte tem o 
frete de venda, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O transporte é... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas no caso de fabricação, não no caso de revenda. 
No caso de revenda, não podia ter crédito? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O caso de revenda só se refere aos 
bens adquiridos e ao valor dos bens.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O transporte da mercadoria para a revenda não dá 
crédito?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que dá.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Qual é o inciso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não tem inciso específico.  



ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos discutir no microfone. A pergunta é a 
seguinte: qual é a base legal para que o transporte da mercadoria destinada à 
revenda dê crédito? Porque a mesma base legal pode ser utilizada para a despesa 
aduaneira da mercadoria destinada à revenda. Então, por isso que eu queria 
saber como se chega à ideia de que o transporte da mercadoria para a revenda dá 
crédito. Eu estou falando, agora, de uma operação plenamente nacional.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Exatamente pelas razões que o 
professor Ricardo apontou. As decisões da Receita Federal dizem o seguinte: se o 
transporte é pago pelo comprador, ele, obrigatoriamente, tem que ir para custo 
da revenda ou custo da matéria-prima. Portanto, se ele é pago pelo comprador, 
ele integra o custo da revenda e custo dos insumos, viu? Sobre venda. A de 
compras é acessório dos insumos comprados ou da revenda comprada.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, respondendo à pergunta 
específica, Schoueri, os incisos são ou o um ou o dois. Não tem nenhum outro 
específico sobre transporte na aquisição, existe sobre o frete na venda.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É créditos calculados em relação a bens adquiridos 
para a revenda. Nesta dicção, a própria Receita diz: o Salvador já entendeu que 
não é só o valor que eu pago ao próprio vendedor, mas que também o frete é um 
crédito calculado em relação ao bem. Não é o valor que eu pago pelo bem, mas é 
um crédito em relação ao bem. Se é esta a dicção, eu não consigo entender por 
que razão despesas aduaneiras não seriam igualmente... Não teriam o mesmo 
tratamento do transporte interno.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não tem sentido. Realmente, você tem razão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, se nós estamos nesse ponto, eu 
queria ver a Lei 10865, os artigos citados, que são 15 a 18, e eu vou dizer por 
que eu estou querendo trazer essa questão. [toque de celular] Todo mundo olhou 
no bolso para saber se era o seu próprio telefone celular que estava tocando. A 
pergunta é: na base de cálculo do PIS e Cofins importação, essas despesas estão 
consideradas? Porque, se estiverem consideradas, o PIS e Cofins importação está 
sendo pago sobre elas e esse PIS e Cofins vai gerar crédito. Portanto, 
indiretamente, o crédito estaria tomado via o que foi pago na alfândega. O que o 
ato visaria, portanto, seria impedir, praticamente, duplo crédito.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor, só para voltar. Já consegui acessar a 
consulta - uma delas, tem dezenas - 9612, aqui da 9ª Região, e diz o seguinte: “O 
frete pago na aquisição de bens para a revenda, inclusive na importação, compõe 
o custo de aquisição das mercadorias, motivo por que proporciona créditos do 
PIS e Cofins, desde que não haja vedação...”. Então, como o frete é, realmente, 
posterior ao desembaraço, ele não entra como base de cálculo do valor 
aduaneiro. Então, depois do desembaraço, ele passa a ter os insumos nacionais, 
vamos dizer assim, até o serviço de despachante, que integra o custo da 
mercadoria por força da legislação do Imposto de Renda, que tem que ir para 



custo, também daria crédito ao serviço prestado necessário à aquisição das 
mercadorias. Quem quiser anotar, é a Consulta nº. 9612 da Receita Federal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que tanto essa solução de consulta como tem 
outras soluções de consulta sobre frete. Por exemplo, na importação, depois de 
desembaraço aduaneiro tem o frete até aqui. Tem solução de consulta válida 
dizendo que não tem direito ao crédito. Eu acho que esse desembaraço aduaneiro 
é a mesma coisa do frete. Por quê? Pelo regulamento do Imposto de Renda, tanto 
a despesa aduaneira paga como o frete de transporte de desembaraço até a 
fábrica tem que integrar o custo. Então, se integra o custo, ele entra naquele 
inciso I, que é insumo, não é? Eu acho que esse daí não tem... Acho que 
contraria a lei. Essa decisão contraria a lei.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós estamos chegando a 
essa conclusão mesmo, não é? Não estamos encontrando uma base legal. Os 
artigos citados pelo ato interpretativo da Receita...  Vejamos, a base de cálculo 
não abrange essas despesas. Os arts. 15 a 18 da lei, não sei se encontraríamos 
alguma coisa lá.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:29:33]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Isso é repetição que está nas leis 
locais. Vamos ver o 16, só para desencargo, o 16, 17 e 18. É, o 17 é o...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu poderia insistir, Ricardo, todos esses artigos 
sempre se referem, quer me parecer, a casos de PIS e Cofins importação.  

 Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. Bom, eu acho que damos o 
crédito suficiente para localizar o fundamento da conclusão. O que eu me 
proponho a fazer é tentar obter o inteiro teor da solução de divergências que 
antecedeu o ato declaratório interpretativo. Porque o ato declaratório, ele, 
simplesmente, ele tem o texto dele, mas a solução de divergência, como toda 
solução de consulta, ela tem uma fundamentação, um histórico e uma 
fundamentação. Quem sabe, por aí a gente consiga alguma coisa a mais. 
Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, permita-me, desculpe-me, dentro do... Eu 
vou... Por favor, vê se eu estou certo em uma suspeita que você levantou e eu 
queria tocar um pouco adiante. Estou aqui... Eu não tinha pensando nisso, está 
me vindo agora e, por favor, corrijam-me se eu estiver errado mais uma vez. O 
valor aduaneiro, o valor da base de cálculo do ICMS, etc., inclui as despesas 
alfandegárias. No entanto, esses serviços são prestados por empresas nacionais. 
Eu não quero examinar a questão do crédito, eu quero perguntar a questão do 
débito. Por acaso o PIS e Cofins se recolhe duas vezes sobre o mesmo valor? Ou 
seja, o PIS e Cofins importação, uma parte da base de cálculo do PIS e Cofins 
importação, incluindo as despesas aduaneiras e sendo essas despesas 



aduaneiras elas mesmas prestadas por prestadores de serviço locais, não estaria 
havendo uma dupla incidência de PIS e Cofins? Ou não? Eu só queria... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:31:57]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não. Desculpe-me, não tem débito e crédito, de 
novo. Na hora que... Por favor, me corrijam onde eu estiver errado. Eu quero 
fazer um raciocínio aqui. Vamos pegar, assim, o despachante aduaneiro ou, 
enfim, o armazém. O armazém paga PIS e Cofins na operação dele, chamada 
armazenamento. Ponto, incidiu PIS e Cofins. Aí vem o importador. O importador 
vai calcular o seu PIS e Cofins, PIS e Cofins da importação. Ele calcula sobre o 
valor da mercadoria e quer me parecer que quando inclui aqui o valor aduaneiro, 
ele acaba incluindo também o tal do armazenamento. Essa é a minha pergunta, 
se o armazenamento... Se, na base do art. 7º, estaria o armazenamento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu fazer uma pergunta para o 
Alberto Nunes. Você que eu acho que tem mais... Com certeza, tem mais do que 
eu, familiaridade com o imposto de importação. No valor aduaneiro, para a gente 
não... Vamos à lei, não é? Dentro dessa linha aqui, o valor aduaneiro inclui essas 
outras despesas?  

Sr. Alberto Nunes: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso. Inclui, não é?  

Sr. Alberto Nunes: Inclui até o desembaraço.   

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, então, de novo, então tira o 
armazenamento ou qualquer despesa anterior ao desembaraço, pronto. então, 
por favor, deve ter... Vamos pensar assim, a pessoa do... Como se fala? Aquele 
que descarrega, tem um nome para isso, técnico. O estivador. Pronto. A pessoa 
jurídica, o estivador, o estivador paga PIS e Cofins sobre o serviços dele de estiva. 
Ele paga PIS e Cofins sobre o serviço de estiva. No entanto, o importador paga 
também PIS e Cofins sobre o mesmo valor. É algo que eu nunca tinha percebido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É outro problema. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe-me, é que se os dois dão crédito ou 
não, voltamos ao mérito de ser cumulativo ou não cumulativo. É só uma 
característica que eu não nunca vi ressaltada, nunca tinha percebido, até esse 
minuto, de que existe um caso de dupla tributação PIS e Cofins.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, economicamente, não há 
dúvida, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu nunca tinha visto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. Hiromi, por favor. Se você 
puder ficar com esse microfone e passar para quem pedir palavra...  



Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que a forma de cálculo do PIS e Cofins importação, 
eu acho que inclui até PIS e Cofins que incide. Isso, eu acho que não tem base 
legal, porque o valor aduaneiro é um tratado internacional. Quer dizer que não 
tem sentido. Lá diz o que entra na base de cálculo do valor aduaneiro. PIS e 
Cofins é depois. Eu acho que aí é...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Olha, eu acho que nós estamos, realmente, aí 
agora misturando um pouquinho a estação. No momento que o Dr. Schoueri diz 
que - e confirmado pelo Alberto -, realmente, na base de cálculo entram essas 
despesas de estiva, dos bares(F) da estiva, é até uma sequência, não é, é uma 
família toda de peixe que segue nessa história, não é, um ganha em cima do 
outro lá, e é o sindicato que faz e tudo bem. Mas se isso entra na base de cálculo 
do PIS e Cofins, naquele cálculo circular que resulta em um valor de PIS e Cofins, 
esse valor está permitido você creditar. A lei não manda você excluir, do valor do 
PIS e da Cofins pago, o valor que foi pago a título dessas coisas pagas 
assessoriamente. Então, é o valor que você pagou.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Salvador, desculpe-me. Que pode creditar ou não 
pode creditar é o segundo... Eu só quero pôr o seguinte: em termos de estrutura 
do sistema... Permita-me uma hipótese, agora, simples: eu importo e revendo, e 
permitam-me trabalhar com a hipótese. Não agreguei valor, não agreguei valor. 
Se o sistema fosse não cumulativo, eu não deveria ter qualquer ônus por conta 
disso, afinal de contas, eu importei e revendi, mas eu vou ficar em uma situação 
curiosa em que vai ficar me sobrando crédito, que seja, porque eu não agrego... 
Eu não tenho duas vezes. Existe um problema aqui que, se a não cumulatividade 
conserta é porque eu agrego um valor, então, aquilo que eu antecipei, eu acabo 
aproveitando. Mas, em si, em termos da estrutura, da inteligência do sistema, eu 
tenho um problema aqui, sim, que se agrava, e permitam-me, no caso do sistema 
não cumulativo. No caso do sistema não cumulativo, essa situação fica pior, 
porque uma coisa é eu conviver com o fato de que eu não tenho um crédito, mas 
eu acabo descobrindo que eu tenho que conviver com o fato de que eu não tenho 
dois créditos sobre a mesma operação. Ou seja, é um daqueles ônus disfarçados. 
É uma... Ou seja, é algo que, eu reconheço, só neste minuto que percebi, de tão 
disfarçado que é. Ou seja, é exatamente o inverso da transparência. Eu não tinha 
notado que é um encargo a mais. Quando eu decido pelo sistema do lucro 
presumido, eu não perco um PIS e Cofins importação, eu perco dois PIS e Cofins 
importação, no caso dessas despesas.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, por isso que é bom você estar vendo os 
dois, porque, viu, Schoueri, se a estiva pagou o PIS e Cofins e está na base, ele 
não vai pagar de novo depois do desembaraço, está pago lá, já está embutido no 
preço do desembaraço. Depois do desembaraço, tem transporte, tem despachante 
aduaneiro, tem uma série de outras despesas que já são pagos diretamente pelo 
importador e que se agrega ao preço da mercadoria. O fato... O lucro presumido é 
outra história, é terrível. Ontem mesmo entrou em vigor um anexo da Medida 
Provisória 563 aumentando em 1% a alíquota de Cofins para as importações de 
um série de produtos, e as perguntas que vieram ontem foram nesse sentido: 



“Mas eu estou no lucro presumido”. “Ah, amigo, é escolha sua. Você escolheu o 
lucro presumido, você não vai ter crédito e vai pagar oito e sessenta de Cofins. 
Paciência, não tem como ser de forma diferente”. Agora, quem está no lucro real, 
a despesa que é paga antes do desembaraço, que comporta na base de cálculo do 
PIS e Cofins, essa está preservada, no sentido de que não está sendo excluída por 
esse ato declaratório. Não sabemos o que esse ato declaratório está querendo 
excluir, essa é a nossa pesquisa. Com certeza, não é esse crédito. Esse que está 
pago no PIS e Cofins, lá, que tem a guia paga, não é. Então, provavelmente, estão 
querendo excluir aquelas despesas acessórias, segundo a interpretação literal 
desse ato, na Lei 10865, não consta da 10865, mas que consta de outros atos 
tipo consultas ou a referência à 10833 que é perfeitamente aplicável a mesma 
hipótese. Revenda, custo de revenda, custo de insumos, não é? Em todo custo da 
revenda e em todo custo de insumos... Nós temos até o caso, não é? A compra 
SIF. A compra SIF seria o custo, o seguro e o frete. Nós temos consultas que 
dizem que o custo do frete agrega ao custo, o seguro também agrega ao custo por 
força da legislação do Imposto de Renda; no entanto, há dezenas de consultas, 
todas elas negativas, dizendo que o custo do seguro não integra o valor para dar 
crédito de PIS e Cofins na entrada. Aquele seguro, você não pode creditar, não é? 
Embora, eu entenda que deva.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, deixa eu só colocar ordem aqui 
na discussão. Nós acabamos falando de três temas: o tema do ato em si, que é a 
proibição do crédito; o problema da possível dupla incidência, levantado pelo 
professor Schoueri; e o problema da ilegalidade da exigência de PIS e Cofins 
importação sobre o próprio PIS e Cofins, levantado pelo Hiromi. Então, o assunto 
que, aparentemente, estava morto pelas férias, realmente, ele está muito vivo, em 
três vertentes. Eu proponho que a gente fique na primeira, que é o que está na 
discussão. E o que eu vejo, assim, de caminho para nós... Depois de tudo que foi 
falado aqui, eu acho que o único caminho para se prosseguir é pegar o inteiro 
teor da Solução de Divergência 7/12, onde poderemos ter mais subsídios, 
usando, para isso, da Lei de Acesso à Informação, já que a Receita Federal não 
disponibilizava, por forma nenhuma, o conteúdo das... O inteiro teor das 
soluções de consulta. Agora, tem que disponibilizar via essa lei. Eu vou 
providenciar a obtenção dessa solução de divergência, e voltamos a debater o 
assunto. Hiromi, por favor.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, tanto o desembaraço aduaneiro como o frete entre o 
desembaraço e a empresa, a Receita Federal diz que não dá direito a crédito 
porque entra no custo. Mas, a parte do custo principal da mercadoria, ele não 
está sendo pago PIS e Cofins, só na importação que está sendo pago. Então, 
como vai destacar, dentro do valor do custo, o transporte, essas coisas? Por isso 
que a Receita Federal... Esse desembaraço aduaneiro, ele não tem direito de 
crédito, nem aquele que a própria empresa de desembaraço aduaneiro pagou. E 
mesma coisa a transportadora de frete. A transportadora paga o PIS e Cofins 
entre o desembaraço e a fábrica, mas a empresa que adquire não tem direito a 
fazer crédito. Por quê? Porque não dá para saber, porque está em um bolo só.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que a Receita diz é que falta base 
legal, não é porque não se consegue apurar. Eu queria saber onde está a falta de 
base legal, porque nós procuramos investigar aqui e não localizamos. Eu acho 
que devemos, portanto, ir um pouco mais a fundo.  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se for com o microfone, pode. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O professor Schoueri disse que, se 
for com o microfone, pode.  

Sr. Hiromi Higuchi: Será que podia colocar a Medida Provisória 2.135, de 2001? 
Porque...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mudou absolutamente o assunto. 
Trata-se de transporte internacional de cargas ou passageiros.  

Sr. Hiromi Higuchi: Mas [ininteligível - 0:42:58]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em que há isenção de Cofins sobre 
as receitas de transporte internacional de cargas ou passageiros.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:43:05]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Hiromi Higuchi: Dois mil cento e cinquenta e oito... Trinta e cinco. Artigo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Catorze.  

Sr. Hiromi Higuchi: Catorze. O art. 14 está dizendo que tem isenção de PIS e 
Cofins sobre transporte internacional de cargas ou passageiros. Aqui, quando 
fala transporte de carga ou passageiro, não está fazendo distinção se a 
transportadora é estrangeira ou nacional. Não está fazendo. Agora, todas as 
soluções de consulta da Receita Federal estão dizendo que quando o 
transportador é brasileiro, é nacional, tem crédito. Eu acho que não tem crédito, 
porque está dando isenção. Agora, o CARF também tem uma decisão aí que está 
dizendo que, se o transportador for nacional, tem crédito. E eu acho que...   

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Até a lei fala isso.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas acontece que se... Lá, a isenção... Está dizendo 
que transporte internacional de carga e passageiro tem isenção, independente... 
Não está dizendo que é só empresa estrangeira, porque seria um absurdo se 
desse a isenção só para empresa estrangeira, porque aí o frete de empresa 
brasileira seria mais caro e perderia competitividade. Então, aí está dizendo 
que... Não está dizendo se é empresa só não estrangeira. Então, se a empresa 
brasileira também tem isenção, ele não tem crédito, porque tem uma... A lei diz 
que se não pagou... O frete que ele não... Que está isento de PIS e Cofins não tem 
direito a crédito.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso responder? Hiromi, fica com o microfone, 
por favor. É que tem um dispositivo na Lei 10.833, que foi alterada, dizendo o 



seguinte: a isenção não dá direito a crédito, tem que estornar, salvo se for 
tributado na fase seguinte. Ora, se ele tem uma tributação de PIS e Cofins na 
fase seguinte, o fato da isenção de um produto ou de um serviço na fase anterior 
não elimina o crédito. Isso está na lei. Inclusive, você pode até pedir o 
ressarcimento disso.  

Sr. Hiromi Higuchi: Então, a empresa... Ah, eu não...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vamos ler a lei, o dispositivo legal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não, Brandão. Você tem razão. 
Nós todos aqui acho que conhecemos o dispositivo. Ele não está em dúvida, não 
é?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quem? Ele? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Não, o dispositivo. Se alguém quiser, 
a gente projeta, mas é conhecido, não há necessidade. A distinção que ele está 
fazendo é que é a grande interrogação. A Receita reconhece o direito ao crédito 
sobre uma atividade que é isenta. Está explicando o porquê seria, em tese, 
possível o crédito, porque esse valor integra uma operação tributária. E aí a 
própria lei que impede o crédito diz que, nesse caso, cabe o crédito. É o não 
revertido para um sim, no final do dispositivo. A questão é: por que as soluções 
de consulta e o CARF - e, quem quiser saber, o CARF é Acórdão 330100626, 
310100626 - reconhecem que há o direito ao crédito? Eu não vou entrar, aqui, 
na fundamentação legal, que está na Solução de Consulta 113 deste ano, de uma 
região não identificada, mas existem várias; de anos passados, inclusive. Não vou 
entrar no detalhe aqui do dispositivo legal, mas a única explicação que eu dou 
para isso é que a empresa estrangeira, ela não é contribuinte. Estou supondo 
uma empresa estrangeira domiciliada no exterior. E, se ela está domiciliada no 
país, o capital dela pode ser estrangeiro ou o sócio dela pode ser estrangeiro, mas 
ela é uma empresa brasileira e ela paga PIS e Cofins. Agora, se ela for uma 
empresa domiciliada no exterior, ela não é contribuinte, logo não... Ela nem entra 
na isenção, ela não... Ela não daria crédito nunca, está certo? Não daria crédito 
nunca. Eu estou entendendo que é nesse sentido que as soluções de consulta 
têm se manifestado. Poderia ter sido mais precisa e dizer que se referia a pessoas 
jurídicas não domiciliadas no país ou não contribuintes. Mas eu acho que essa é 
a razão.  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, existem outras hipóteses em 
que não se paga na etapa que gera o crédito, não é, e gera crédito, de forma que... 
Na verdade, o PIS/Cofins é um sistema traiçoeiro, que não reflete o que deveria 
refletir, que seria a não cumulatividade plena, pelo sistema de bases correntes, 
de bases...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Base a base.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Base a base, base sobre base, de 
forma que, a crítica, a lei é que merece, não a solução de consulta. Quer falar 
Elidie(F)? Alguém quer falar sobre o assunto?  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu quero. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Hiromi Higuchi: No Item 7, lá, eu acho um absurdo, porque lá diz que está 
isento frete de mercadoria transportada entre o país e o exterior pelas 
embarcações registradas naquele registro da Marinha, não é? Mas, se no 5º 
abrange todo o transporte de carga e passageiro, não vejo por que colocou esse 
Item 7.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não sei. Isso eu não sei explicar. 
Precisaríamos ir até a própria Lei 11... Art. 11 da Lei 9432 para procurar 
identificar, não é? Bom, esse assunto entrou, sorrateiramente, na discussão do 
ato declaratório interpretativo e foi devidamente discutido. O Dr. Brandão pediu 
para pôr um assunto na Pauta.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: O assunto é o seguinte...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:50:05]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele vai ter que sair. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah... É sobre uma apropriação extemporânea 
que levou a uma mudança radical no entendimento da Receita, pelo menos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você me permite, então, só inverter 
aqui, porque eu acho que o professor Schoueri conhece a decisão, evidentemente, 
mas eu acho que é uma matéria que muito afeta a ele e, portanto, ele terá que 
sair agora para uma viagem e eu queria fazer referência e os debates que 
couberem sobre o Acórdão 9101-01303, que é uma decisão que mudou a 
jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais na questão de lucro de 
controlada no exterior disponibilizados a pessoas jurídicas controladoras no 
Brasil. Quer dizer, a controlada disponibilizava o lucro e, no momento da 
disponibilização, a controladora tinha que oferecer a tributação no regime da Lei 
9532, portanto, antes da Medida Provisória 2158, antes do art. 74. A Lei 9.532, 
no art. 1º, ela relaciona exaustivamente, e exaustivamente no sentido de 
taxativamente e também longamente, todos os fatos que caracterizam a 
disponibilização do lucro da controlada no exterior, de uma maneira que todo 
mundo sempre entendeu que era absolutamente correta.  

Um dos modos de disponibilizado é o emprego do valor do lucro, e esse emprego, 
como sabem todos aqui, foi objeto de dezenas e dezenas de acórdãos do 1º 
Conselho, do CARF e da Câmara Superior. E vingou, lá dentro do Conselho, o 
entendimento de que a alienação da participação societária, entre outras 
hipóteses, a alienação da participação societária pela controladora a um terceiro 
qualquer, seria forma de emprego do lucro. Contrariamente a isso, a doutrina 



sempre diz: “Não, emprego é quando a própria controlada toma o seu lucro e 
emprega, por conta e ordem da controladora, tal como se estivesse, portanto, 
efetuando uma distribuição do seu lucro”. Ao invés de fazer um cheque, uma 
remessa bancária ou um depósito, ela pega o dinheiro e emprega a favor da 
controladora. As hipóteses são aquelas clássicas: pagamento, crédito, remessa, 
emprego e entrega. Como a Instrução Normativa 38/96 dizia que a alienação do 
patrimônio ou da participação societária era forma de emprego, o Conselho se 
filiou à instrução normativa e abandonou as explicações doutrinárias, que foram 
muito amplas e muito claras a respeito. A Câmara Superior, na sua atual... Não 
na sua atual composição, mas na sua atual versão da Câmara Superior de CARF, 
em 2009, em uma questão de alienação, confirmou decisões anteriores do 1º 
Conselho e entendeu que sim, que era forma de emprego. Eu fui surpreendido, 
portanto, com uma decisão da Câmara Superior, não por ela em si, mas pelo fato 
de ela ter sido unânime. Ela foi unânime, relatada pela conselheira Karen 
Jureidini Dias e que diz que a alienação de participação societária em controlada 
no exterior pela controladora no Brasil não constitui disponibilização de lucros 
cuja destinação ainda não fora objeto de deliberação pela controlada, que era um 
dos pontos que sempre a doutrina apontou. E quando se trata de Imposto de 
Renda na fonte, que a questão do emprego também existe, a própria 
jurisprudência anterior entendia dessa forma.  

O importante da decisão... O caso concreto aqui é permuta. A permuta tem... O 
fato permuta, não é, o fato jurídico permuta, ele tem umas características muito 
peculiares que ajudam na conclusão, porque você troca uma coisa por outra e, 
na verdade, você tem uma sub-rogação, em um novo bem, da relação jurídica 
anterior. Não vou entrar em muito detalhe aqui do Direito Civil, mas é isso. 
Então, ela tem uns elementos facilitativos. Só que o acórdão, ele se refere, 
reiteradamente, à alienação ou permuta. Até como a dizer: “Permuta não é bem 
uma alienação”; e até como a dizer: “Olha, esta decisão, ela é extensiva não 
somente à permuta, mas todo e qualquer tipo de alienação”. Eu estou dizendo 
isso não apenas pelo fato de que, mais uma vez, o voto condutor se refere à 
alienação ou permuta - algumas vezes, se refere à transferência, outras vezes se 
refere à substituição da participação societária por uma outra, no caso de uma 
conferência de bens, por exemplo -, mas porque os fundamentos da decisão são, 
incrivelmente, aqueles que a doutrina levantou, quer dizer, o acórdão em sim não 
tem novidade nenhuma, não descobriu nenhum fundamento jurídico novo, mas 
adotou os fundamentos da doutrina que haviam sido, reiteradamente, ao longo 
de muito anos, rechaçados pelo conselho, tais como: para haver disponibilização 
precisa haver um ato da empresa controlada que coloca o seus lucros à 
disposição da controladora. E usa a expressão um ato, uma deliberação sponte 
própria, ainda teve o cuidado de fazer essa referência. Diz que, quando há 
disponibilização, existe a saída do patrimônio líquido das contas de lucro do 
patrimônio líquido da controlada e a entrada em uma conta de passível exigível a 
pagar para a controladora, a partir de cuja conta pode haver o emprego posterior, 
é claro, não é? De forma que essa decisão, ela, realmente, contradiz toda a 
orientação anterior da jurisprudência.  



Outra coisa importante é que... Isso aqui, realmente, é uma novidade do acórdão. 
Eu quero reiterar, não é a opinião da relatora como a maioria de votação, foi 
unânime. E o acórdão, evidentemente, foi lido em sessão, de forma que todo 
mundo sabia do que estava dizendo. Não consta que tenham votado pelas 
conclusões, votaram sem ressalva. O acórdão diz que o artigo... Ele não entra em 
choque direto com o art. 9º, § 2º da Instrução Normativa 38, que dizia que a 
alienação era forma de emprego, embora os seus fundamentos sejam contrários à 
possibilidade de salvar a validade jurídica da instrução normativa, mas ele diz 
que, de qualquer forma, a instrução normativa foi editada na vigência da Lei 
9249, anterior à 9532 e, portanto, como toda a questão está sendo debatida só 
na vigência da Lei 9532, esta instrução normativa não mais teria aplicação neste 
regime. E vai mais adiante dizendo que a posterior instrução normativa do Fisco, 
que é a 213, é de 2002 e, portanto, não se aplica àquela fase anterior em que se 
aplicava a Lei 9532. A gente que conhece as coisas dentro do CARF sabe que 
essa deve ter sido uma... Esse deve ter sido um artifício para captar os votos da 
bancada da Fazenda Nacional, que não teve que, portanto, se chocar diretamente 
com a instrução normativa, dizer: “É ilegal, a instrução normativa”, que era o 
grande problema anterior.  

Então, eu considero que essa é uma decisão importantíssima, pela amplitude da 
questão. A questão ainda está em aberto. Muitos processos já estão decididos, 
em última instância pela Câmara Superior, mas muitos ainda estão em 
andamento. Então, esse acórdão, que eu espero, por ter sido unânime, seja 
repetido em outras sessões, em outros processos, ele, realmente, carrega consigo 
essa grande importância. Dr. Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu pedi preferência porque eu queria chamar a 
atenção para mais um aspecto que eu achei importante, que eu queria que o 
professor Schoueri comentasse também. É que o fato, no voto da relatora, ter 
sido enfrentando o grande argumento que vinha sendo usado pelos defensores da 
tese contrária, que é o fato de que o lucro da pessoa jurídica controlada no 
exterior estar acrescido ao custo do investimento da pessoa jurídica controladora; 
e, na alienação, como esse valor do lucro está sendo acrescido ao custo, na 
apuração do ganho de capital, isso aí não é tributado. Então, há necessidade de 
se tributar aquele valor, porque haveria disponibilização daquele recurso ou 
emprego daquele recurso no momento em que agregado ao custo. E a Karen, ela 
lembrou o seguinte, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que a 
apuração de ganho de capital não tem nada a ver com isso, com a 
disponibilização do lucro, e que uma eventual tributação daquele valor no 
momento da alienação poderia gerar a ocorrência de uma dupla tributação no 
futuro, quando houvesse a disponibilização do lucro, porque não há previsão de 
não tributação naquele momento posterior.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos começar pelo final. O raciocínio da Karen só 
estará certo se o adquirente também for residente no país. Eu não conheço o fato 
concreto, mas se a alienação for feita a um residente no exterior, esse lucro 
jamais será tributado no país. Então, só funcionaria se fosse entre dois locais. A 



operação, muitas vezes, o que acontece é que a empresa brasileira que tem 
aquele lucro acumulado vende a participação para uma empresa estrangeira e, 
no momento da disponibilização, quem o recebe é uma empresa estrangeira e já o 
Brasil fica a ver navios. Eu gosto da expressão a ver navios aqui, porque, claro, 
lembra-me Portugal. Lembrando-me Portugal, lembra-me Alberto Xavier. Alberto 
Xavier, por sua vez, lembra-me uma das melhores palestras que ele fez, das 
várias, em que ele citava Eça de Queiroz, também seu patrício, e que Eça de 
Queiroz, por sua vez, relatava uma situação nas Cartas a Fradique. Recomendo, 
o texto é maravilhoso; eu, infelizmente, não tenho aqui para lê-lo, mas é 
maravilhoso, e que, no fundo, é o resumo da analogia. A história que o Eça de 
Queiroz contava e que me lembra aqui muito, era... A história era de uma... 
Enfim, Fradique tinha... Para agradar uma amiga dele, ele havia importado, do 
Egito, uma múmia. E ele conta, o Eça de Queiroz é maravilhoso no seu texto, 
quem conhece sabe como ele escreve bem, ele começa a descrever primeiro... 
Chamou a polícia, afinal de contas, era um cadáver, e depois, até entenderem 
que não era um cadáver, que era... Se era um cadáver que era uma múmia, e a 
pergunta seguinte - e essa é a graça toda - é saber, afinal de contas, qual a 
classificação do item importado para efeito de tributação, e que olhavam toda a 
tabela e não encontravam a classificação, até que alguém encontrou arenque 
defumado, [risos] e a conclusão foi de que no Egito havia arenque e havia a 
múmia, e um e outro... Se nadava no Rio Nilo ou se ficava fazendo as contas do 
faraó, um e outro deveriam ter o mesmo tratamento, então a múmia deveria ter o 
tratamento do arenque defumado.  

Esse raciocínio maravilhoso do Eça de Queiroz, puxando pelo Alberto Xavier, me 
traz aqui para falar sobre o problema da analogia, ou seja, nós temos uma 
estação que, evidentemente, se o legislador tivesse sido consultado, olhado a 
situação, ele diria: “Claro que eu quero tributar. Claro que eu quero tributar esse 
ganho, não há dúvida”. Mas nós temos uma situação dura em que havia uma lei, 
a Lei 9249, que não previa tributação da disponibilização; surge a Instrução 
Normativa 38, de 96, que, indo, estendendo à lei aquilo que não cabia, corrigindo 
a lei, diz: “Há tributação apenas na disponibilização”, e arrola uma série de 
situações que ela, a instrução normativa, considerava disponibilização; a 
instrução normativa, sem base legal, porque a lei não falava em disponibilização. 
E, depois, o que é curioso é que vem uma lei para legalizar a instrução normativa 
e que fala tributação apenas na disponibilização, arrola uma série de situações e 
omite a situação da alienação. Assim, é muito difícil eu dizer: um, que o 
legislador não conhecia a Instrução Normativa 38/96, porque o texto é muito 
parecido, parece cópia, e, de repente, pula-se o inciso. Existe aquela expressão 
silêncio eloquente. Eu acho que eu estou diante de uma situação do silêncio 
eloquente. O legislador, uma decisão dele, legislador, eu posso falar: “Puxa, o que 
você fez?”, mas ele tirou essa hipótese, ele não quis tributar essa hipótese, ou 
seja, tentar colocar, nas palavras do legislador, algo que ele omitiu... Na medida 
em que arrola, ele copia toda a Instrução Normativa 38/96, ou seja, o que é 
emprego? Emprego é aquilo que a IN 38/96 fazia e que a Lei 9532 vem e repete, 
vai repetindo, repetindo. Então, eu estou em uma situação de clara decisão do 



legislador, ou seja, eu só posso, por analogia, pretender a tributação e contrariar, 
com isso... E, curioso, é uma analogia que contraria uma decisão do legislador. 
Gosto da decisão do legislador, acho justa? Cá entre nós, eu acho injustiça, 
porque eu acho que, realmente, essa situação torna perfeitamente possível que 
uma empresa que tenha lucros no exterior, em vez de disponibilizar esses lucros, 
aliena a empresa a terceiros, não estou falando em simulação, aliena pelo valor 
que nós chamamos cheio, porque é claro que o valor da ação, quando tem lucros, 
é o valor cheio, aliena a valor cheio, não é a tributada, já que, por equivalência 
patrimonial, também isenta, nos termos da lei. O valor do custo já foi agregado 
àquele lucro, não há lucro no país, e o adquirente, quando houver 
disponibilização, mais tarde, estará no exterior. O Brasil está, sim, ou esteve, 
sim, nesse período, perdendo base de tributação, mas por uma decisão do seu 
legislador, que, depois, foi modificada. Hoje, não é mais aquilo que existe, mas, 
na vigência da 9532, eu não consigo ter outro entendimento, e não entro nem no 
mérito da questão da permuta. Só para esclarecer, eu discordo, muitos sabem 
que eu discordo dessa ideia de que permuta não haveria ganho de capital, etc., 
mas, como diz a Karen, com felicidade, não é nem o caso, não é nem que discutir 
isso, porque o custo da participação já é um custo inflado pela equivalência 
patrimonial, esta isenta.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dá licença um pouquinho. O 
Schoueri fez uma referência a um ponto importante que eu omiti na descrição 
sumária que eu fiz do acórdão. O voto, ele dá grande importância a esse ponto, 
que o art. 1º da lei praticamente reproduziu a instrução normativa e se omitiu 
com relação ao § 9º, que falava da alienação. E trouxe, aqui, uma explicação 
jurídica de que figura seria essa, não é, que ele chamou de silêncio eloquente.  

Eu quero observar que o silêncio eloquente é entendido pela doutrina e pelo 
Supremo em duas situações: quando uma norma não trata do assunto porque 
ele é tratado em outro dispositivo, preferencialmente da mesma lei. Esse é um 
caso que o Supremo mesmo disse do silêncio eloquente existente na Constituição 
a respeito de competência da Justiça do Trabalho. Ele disse: “É eloquente, o 
silêncio da Constituição, porque a matéria já está prevista em outro dispositivo. 
E a outra hipótese que me parece inquestionável é nas relações taxativas. Nas 
relações taxativas, tudo que não que está na lei, na relação taxativa, pelo silêncio 
da lei, ele está excluído. Isso também é uma hipótese de silêncio eloquente 
identificado pela doutrina, de modo que esse ponto, realmente, eu acho 
fundamental, e também esse ponto foi abordado pela conselheira Karen. Por 
favor.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:07:50]: Eu queria fazer uma observação 
rápida, que o Schoueri falou em analogia. Só para lembrar que no exterior, nos 
Estados Unidos é muito comum a aplicação dessa regra, que quando uma 
controlada aliena uma empresa e tem lucro, esse lucro acumulado é tratado 
como distribuído para o acionista. Só... Na regra da analogia, a gente acabou 
abandonando essa regra, mas é regra comum que acontece lá fora, em outros 
países com regra de CFC.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aqui no nosso país, com esses lucros 
não disponibilizados efetivamente nesse período de vigência da 9532, eles 
acabaram sendo tributados pelo art. 74, em 2002, de modo que, se não houve 
cuidado, pode haver dupla tributação: ao dar provimento ao recurso da Fazenda, 
se tivesse sido o caso, e depois caso a empresa tivesse oferecido a tributação lá 
pelo art. 74.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em compensação, Ricardo, só para mencionar o 
sentido inverso, se o 74 vier a ser declarado inconstitucional, ainda existe uma 
possibilidade, a 9532 nunca... Jamais foi revogada. Aliás, não foi revogada nem 
pelo 74, não é caso de repristinação, ela não foi revogada. Então, o problema 
reapareceria com total força.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Agora, a maioria dos acórdãos em que é decidido é de país... 
Controlada de país que tem acordo com o Brasil, não é? Agora, está tributando 
dizendo que o art. 74 da medida provisória, está tributando por distribuição ficta.  
Agora, no tratado, em todos os países, a distribuição só pode ser efetiva para 
tributação. Só distribuição efetiva, não distribuição ficta, mas todos os acórdãos 
está tributando por distribuição ficta de uma controlada que tem em país com 
acórdão. Eu acho que isso daí, para mim, é absurdo, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, é que é um outro mérito também muito 
importante. O que o Hiromi está dizendo, pondo, assim, não está claro - e o João 
vai falar sobre isso - qual é o artigo dos tratados que, de fato, se aplicaria a essa 
hipótese. Ou seja, dividendos pagos é a hipótese dos acordos em geral. A 
tributação ficta, ou seja, o dividendo... Esse valor ficto que, na verdade, não é 
dividendo. Por que eu digo não é dividendo? Porque me incomoda incluí-lo no art. 
10 e com todas as consequências disso, Ricardo, inclusive quando se falar em 
isenção no país. Falar que é dividendo se o que o Brasil tributa é a participação 
no lucro da estrangeira... Deixa eu explicar bem claramente. O Brasil inclui, na 
sua base de cálculo, não o lucro a ser distribuído e sim o lucro da empresa 
estrangeira. Qual é a diferença primeira? Imposto de Renda. Ou seja, o lucro que 
entra na base de cálculo brasileira é um lucro antes do Imposto de Renda. Será 
que eu posso, com toda a tranquilidade, aplicar o art. 10 dos tratados, que se 
refere a dividendos, quando o que eu ofereço à tributação é o lucro antes do 
Imposto de Renda? Cabe essa qualificação? É muito mais uma dúvida, uma 
daquelas dificuldades que eu tenho de enquadramento. E o João é doutor no 
assunto e pode falar, se quiser.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como eu sou o feitor da Pauta e você 
vai sair agora, eu acho que esse é um assunto muito importante, nós podemos 
colocar na próxima semana, relatando o Dr. João Bianco. Estamos no art. 7º, 
estamos no art. 10 dos tratados, e etc. E aproveito, João, para perguntar se a lei 
interna poderia, por uma via oblíqua como esta - evidentemente, nós 
procuraremos determinar se é uma via oblíqua -, poderia estar violando o 
tratado.  



Sr. João Francisco Bianco: Não vou entrar na discussão do mérito aqui. Eu só 
queria lembrar que, na última sessão da Câmara Superior, esse assunto foi 
discutido e, por voto de qualidade, a Câmara Superior deliberou que o dispositivo 
dos tratados aplicáveis é o art. 10, exatamente, dos dividendos. Foi por voto de 
qualidade, foi bem discutido. Nós ainda não temos o inteiro teor do voto nem do 
vencido nem do vencedor. Nós só temos o resultado, mas esse assunto foi 
discutido, foi... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:12:40]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Não, mas podemos...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vou dar uma sugestão, aqui, ao feitor da Pauta. 
Considerando a informação do João, e como isso costuma ser publicado com 
alguma pressa, ou seja, não é de se esperar que vai durar muitos meses para 
isso, só uma sugestão, talvez nós pudéssemos esperar a publicação do acórdão e 
pôr como matéria a partir desse acórdão.  

Sr. João Francisco Bianco: Ou, talvez, nós pudéssemos convidar alguém que 
participou dessa decisão para vir aqui, na semana que vem, e discutir o assunto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você lembra quem foi o relator, 
agora?  

Sr. João Francisco Bianco: O relator, eu não lembro, mas podemos falar, talvez, 
com Karen, que a Karen participou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O João fica encarregado, então, de 
verificar se temos elementos suficientes para discutir sobre esse acórdão 
também. Nós íamos discutir em tese o problema levantado pelo Hiromi, mas eu 
acho que, realmente, você tem razão, Schoueri, tendo o acórdão na mão é mais 
interessante. Eu, pessoalmente, não prestigio acórdãos por voto de qualidade, 
mas... Boa viagem. Eu não prestigio pela simples razão que uma decisão precisa 
ser dada e é evidente que há um empate de opiniões. E, na atual quadra, os 
empates quase sempre, na grande maioria, quase totalidade, são de bancadas, 
que se chama lá voto de bancada, não é, Fazenda para um lado, contribuinte 
para o outro e, portanto, não tem nenhum valor científico aí. Eu acharia 
interessante, sim, a discussão, mesmo sem o acórdão, por essa razão, desde que 
houvesse uma participação da Karen, que está mais perto aqui, ou outro 
conselheiro de São Paulo, da Câmara Superior, que pudesse relatar o que 
aconteceu lá dentro. Ou então trazemos aqui algum colega que tenha assistido ao 
julgamento e possa dar o cenário como é que foi. Brandão, por favor.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nós temos aí, evidentemente, já falar mal da 
legislação de PIS e Cofins é chover no molhado, porque todo mundo fala e 
inclusive está, parece, sob uma revisão da Receita Federal, no sentido de como 
propor uma novo espectro da legislação, ou fazer, pelo menos, um regulamento 
que seja palatável, não é? Se bem que fazer regulamento, também, e nós temos 
experiência no Imposto de Renda, ele fica sempre com mais dificuldades que a 



situação presentes. Mas o que nós temos, hoje, em um quadro de aproveitamento 
de PIS e Cofins fora do tempo? Além do aspecto das dúvidas que são suscitadas 
constantemente e que somente posteriormente são resolvidas favoravelmente ou 
contrariamente pela Receita Federal, nós temos a própria legislação que diz que 
há um tempo de fazer o registro de alguma coisa que a empresa deixou de fazer, 
ou judicialmente ou administrativamente. Ficando no administrativamente, seria 
aquele tempo de cinco anos contados da data da aquisição, que há uma regra no 
sentido de fazer pelo total do mês, quer dizer, então, não seria no dia a dia, 
conforme é prevista na legislação de outros impostos.  

A questão sempre foi assim. Até tem um trabalho muito legal do Dr. Pedro 
Lunardelli, a propósito do que fazer no caso de fazer um crédito extemporâneo, se 
é necessário ou não fazer as mexidas nas DACONs, nas DCTFs, e até é por uma 
sugestão: “Olha, é bom que você mexa na DACON e na DCTF, porque você pode 
gerar um saldo devedor naquele período, um saldo credor, e o resultado do 
imposto pago a maior você pode, hoje, fazer uma compensação com acréscimo de 
Selic. Se você optar por fazer o lançamento de imediato, agora, sem se preocupar 
com esses acréscimos, você credita no mês em que você apurou ou recebeu uma 
resposta favorável e sem correção monetária, sem a taxa Selic”.   

E assim estava seguindo a vida e assim é que vai, porque, na verdade, o crédito 
de tributos que você possa ter... Você pode até nem creditar determinado tributo, 
deixá-lo em custo, não é, porque... Aliás, tem muita gente, muitas empresas com 
o ICM acumulado que até fazem isso: se eu não tenho chance de recuperar tal 
tributo, eu não vou me creditar agora; quando o Estado me devolver, por alguma 
razão, vai demorar um ano para fazer a devolução, eu faço a recuperação 
extemporânea e lanço como recuperação de custo e está encerrado. E me 
surpreendeu, agora, foi no dia 26/7, foi publicada uma consulta, e é da 
Superintendência da 8ª Região Fiscal, que é aqui em São Paulo, que é o 
importante, a consulta nº. 178/12, e ela diz o seguinte, que a apropriação 
extemporânea de crédito de PIS e Cofins, fato gerador, o Imposto de Renda da 
pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro. Ele diz que é obrigatório o 
recolhimento dos montantes devidos de Imposto de Renda e Contribuição Social 
apurados de 2004 a 2008, decorrentes de aproveitamento extemporâneo de 
crédito de PIS e Cofins.  Aí cita: “Com o fulcro da Instrução Normativa 594, 
incidindo multa e juros de mora a partir dos respectivos fatos geradores que se 
consideram ocorridos ao longo dos anos-calendário de 2004 a 2008. O 
procedimento correto a ser adotado pelo contribuinte seria a retificação tanto das 
DCTFs como das DIPJs, também quanto aos débitos adicionais, fatos geradores 
do IRPJ e Contribuição Social surgidos ou corridos para o períodos de agosto de 
2004 a julho de 2008 e igualmente oriundos do aproveitamento extemporâneo 
dos créditos do PIS e Cofins, com fulcro na Instrução Normativa 594, permitindo 
recolhimento espontâneo dos débitos do IRPJ e da Contribuição Social, apurados 
a partir do ano-calendário de 2005 até o calendário de 2008, mesmo quando da 
inexistência, impropriedade ou atual possibilidade de retificação, desde que no 
prazo de 30 dias contados da ciência da presente consulta”. E cita um monte de 
artigos da legislação, que eu compilei-os todos, e, em nenhum deles, se verifica 



que há a obrigatoriedade de se fazer essa forma de aproveitamento 
extemporâneo, porque isso joga por terra qualquer situação. Se você tiver que 
pagar multa, juros e correção monetária porque você não fez um crédito em 
2008, é melhor você ficar quieto, não é? Porque parece que... Hã?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:19:55]:  [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, a correção monetária que você... O juro 
Selic que vai ser auferido porque você vai fazer as retificações da DCTF é uma 
situação. A situação... Você vai ter um resultado agora. Vai ter... Inclusive, há 
normas dizendo que o reembolso de custo, ele pode ter efeito na Contribuição e 
no Imposto de Renda conforme foi sua situação jurídica e fiscal na época dos 
lançamentos. Se você estava no lucro presumido, não tem nenhum efeito; se você 
estava no lucro real, hoje você está presumido, você tem que fazer o... Lançar 
isso como receita e não como recuperação de custo. Me surpreendeu, inclusive, 
as citações. Nenhum dispositivo deles, são todos genéricos, não fala nada da 
questão do aproveitamento extemporâneo e só fala em escrituração, Imposto de 
Renda e receita. Eu não sei, realmente. Não sei, porque não está escrito aqui qual 
é a base que ele coloca, que se baseia, para dizer que precisa retificar os 
exercícios anteriores pagando juros e multa para fazer o lançamento 
extemporâneo de PIS e Cofins.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou colocar o assunto em 
discussão, mas eu queria... No início de sua exposição... Eu queria destacar que, 
no início da sua exposição, você mencionou muitas empresas quando não têm 
previsão de recuperar o crédito, porque não têm débito suficiente, nem sequer 
tomam o crédito. Eu lembro que, alguns meses atrás, nós discutimos aqui uma 
decisão da 4ª Região, salvo engano, o Leandro Paulsen era o relator, e que dizia 
que, nesse caso, não existe, realmente, o crédito. Ele é um crédito que precisa ser 
aproveitável, se não ele não faz sentido nenhum. Isso tem repercussões em 
outros tributos. Sobre o assunto, alguém quer...? Vamos partir da hipótese que é 
um crédito extemporâneo mesmo, não é essa situação, senão a gente fica 
mudando de assunto. Pois não, Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que, dentro da lei, eu acho que a solução de 
consulta está... Dentro da lei, a solução de consulta, eu acho que está certa, 
perfeita, eu acho. Agora, na prática, as empresas não vão fazer isso, porque, se 
tem um crédito de dois, três anos, vai creditar agora, e se Imposto de Renda e 
Contribuição Social for... Dificilmente vai ser pego, mas, se for pego, ele vai dar 
como postergação, mas já está... O imposto já está pago, porque ele... Então, eu 
acho que, na prática, nenhuma empresa vai fazer crédito lá atrás para retificar 
DCTF, DACON ou IRPJ, essas coisas. Eu acho que, na prática, não... Mas, dentro 
da lei, eu acho que está correto.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpe, Hiromi. De qual lei?  

Sr. Hiromi Higuchi: Pela lei, ele tinha direito ao crédito. Então, se vai aproveitar 
agora, o direito de crédito nasceu lá, porque se passar mais de cinco anos, ele 



não tem mais direito de fazer o crédito, não é? Dentro dos cinco anos, mas o 
crédito, pela lei, mesmo aproveitando agora, o crédito nasceu lá.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso é verdade. O crédito nasceu lá. Nós estamos 
em uma situação em que... Olha, vamos esquecer da dúvida. Ele, realmente, não 
quis lançar o crédito, lançou como custo. Esse é um direito dele contra o Estado. 
O direito contra o Estado só, eventualmente até por essa decisão que a gente... 
Não que a gente vai prolongar, mas um crédito que você tenha contra o Estado, 
ele só se realiza quando você, realmente, aufere esse crédito financeiramente. E 
há regra para isso. O próprio Ato Declaratório nº. 25/2003, ele dá as regras de 
como você faz a contabilização da recuperação de tributos. Ele diz: “Se você 
recupera agora pode ser receita tributável agora, desde que você tenha lançado 
como custo dedutível nos exercícios anteriores. E isso está na Lei 9.532, e até diz 
que se você está hoje no lucro presumido e estava no lucro real, você tem que 
lançar como receita e vice-versa, se você está, hoje, no lucro real e estava no 
lucro presumido, você não vai considerar isso como receita. Se até lembra o art. 
53 da Lei 9.532/97. Mas, então, onde está a base legal para dizer que eu tenho 
que retificar o meu balanço, entre aspas, para fazer um crédito extemporâneo e 
pagar multa daquele exercício, se estou recuperando agora?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só, acrescentando, antes 
de passar a palavra para a Elidie(F), acrescentando uma ponderação aqui. Só se 
retifica a declaração quando existe erro de fato, segundo orientação da própria 
Receita, e não erro de direito, erre de interpretação ou qualquer coisa. Muitas 
vezes, é impossível saber se o erro é de fato ou é de direito. O contribuinte pode, 
simplesmente, saber que tem direito a crédito e não tomou porque não quis 
tomar, naquele mês, por alguma razão. Então, não há erro nenhum. Houve uma 
intenção de não tomar o crédito, e dentro dessa sua linha, ele tem cinco anos 
para exercer o direito.  

A realidade é que tem que ser levada em conta. Na realidade do mês passado, em 
que o crédito não foi tomado, foi de um PIS maior ou o Cofins maior, e o Imposto 
de Renda afetado correspondentemente. Essa é a realidade e não tem alteração 
da realidade. Quando eu faço o crédito extemporâneo, é neste momento que eu 
tenho o fato econômico. Antes, eu tinha um direito que eu poderia ter exercido, 
mas não exerci. Só ponderando, e não quer dizer que isso também resolva o 
problema, mas eu acho muito importante isso. Foi pedida a palavra lá atrás, mas 
primeiro a Dra. Elidie(F). Depois, por favor, o microfone.  

Sra. Elidie (F): Obrigada.  Dentro das considerações, qual é a diferença, no caso 
de PIS e Cofins, em que a apuração do crédito, ela se faz até a parte da 
contabilidade, qual é a diferença entre uma situação autorizada em lei, em que o 
crédito não aproveitado no mês eu passo para período subsequente e aquele que 
eu estou levantando extemporaneamente? Como eu consigo estabelecer a 
distinção entre essas duas situações?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, a distinção, aí é fácil de ver, porque aquele 
que passa para o mês subsequente é aquele crédito que você já tomou. Então, 



você está com saldo credor, o saldo credor passa para o mês subsequente. Então, 
já houve a redução do resultado. De outro caso, eu não exerci, então, eu estou 
ainda com um custo maior, não é?  

Sra. Elidie (F): Perfeito, mas dentro da consideração do Dr. Ricardo, de que eu 
tenho a facultatividade, e, no caso do PIS e Cofins, eu tenho absoluta 
facultatividade de abater da despesa o montante do crédito. Aquilo que eu 
levantei, eu posso até ter apurado. É isso que eu estou dizendo, ele é 
extracontábil, eu não tenho um registro na contabilidade, disso. Então, qual é a 
diferença nas situações? A gente não consegue ponderar.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não tem registro na contabilidade? Tem sim.  

Sra. Elidie (F): Não, não. Eu estou dizendo, quando eu faço o registro, a 
apuração extracontábil, tem a facultatividade de usar ou não usar, não tem 
distinção nenhuma entre eu apurar um crédito extemporâneo. É nesse sentido. 
Por isso que não tem cabimento, a consideração.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bem, eu, em uma contabilidade... Falar em 
contabilidade, a senhora está com autoridade, mas toda a boa contabilidade, 
hoje, inclusive até obrigatória, você tem que ter uma contabilidade para o PIS e 
Cofins, não é, até para efeito de cálculos de proporcionalidade, etc. Então, existe 
uma contabilidade bem feita onde o PIS e Cofins é controlado pela contabilidade. 
E, é claro, eu posso estar com dúvida quanto a um determinado crédito, como foi 
o caso, e não tomá-lo, então ele vai para custo. E ele não passa para o exercício 
seguinte no saldo, mas ele passa para o exercício no meu direito de fazer o 
crédito.  

Sra. Elidie (F): Isso que eu digo, na facultatividade. Isso que eu acho que é o 
ponto.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim.  

Sr. Jefferson: Meu nome é Jefferson. Eu considero, assim, pela jurisprudência, 
que até é oscilante em relação a alguns créditos, muitas vezes, a empresa só vai 
saber que tem direito àquele crédito alguns anos depois, como aquele crédito 
sobre manutenção de máquinas que, agora, foi disciplinado como legal pela 
Receita Federal. Há controvérsias, mas há decisões e soluções de consulta sobre 
isso. Agora, se a empresa tem que retificar DACON e DCTF, aí sim ela não está 
assumindo, no meu entendimento, um crédito extemporâneo, ela está 
retificando, confessando que errou lá atrás nas apurações, aí sim ela estaria 
praticamente não reconhecendo o crédito, mas reconhecendo um erro que ela 
cometeu nas apurações, e aí teria que se apurar Imposto de Renda e 
Contribuição Social. Eu penso que o crédito extemporâneo, ele tem um instituto 
próprio, uma previsão própria dentro da lei, diferente do crédito normal, e eu 
penso que ele tem que ser reconhecido na época onde ele é identificado. Até 
mesmo um princípio contábil tem sobre isso, que é: se a empresa pudesse 
creditar lá naquele momento, se ela se creditasse lá no momento atrás, então ela 



saberia desse direito. E ocorre que, muitas vezes, a empresa desconhece o direito 
dela em relação ao crédito de PIS e Cofins.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: é, e eu sabia que a Dra. Fabiana iria 
pedir a palavra, porque ela é mestre no assunto.  

Sra. Fabiana Carsoni: Fabiana Carsoni. Bom dia. De fato, eu venho estudando 
bastante esse assunto e, na verdade, a minha opinião pessoal é que a lei não tem 
essa restrição formal de que o creditamento extemporâneo depende da retificação 
de declaração. Na verdade, a posição do Fisco, ela decorre de instrução 
normativa, que a instrução normativa que regula o DACON diz que os créditos 
uma vez modificados dependem de prévia retificação. E essa instrução normativa 
que regula o DACON ainda fala que deve haver retificação na DCTF se forem 
apurados débitos de PIS e Cofins.  

O que eu acho que tem uma novidade nessa solução de consulta, que agora o 
Fisco também está exigindo retificação de DIPJ, e que faz todo o sentido dentro 
da lógica, porque se afetou a apuração também de Imposto de Renda, por 
exemplo, também deve haver alguma retificação. E só a título de notícia, o CARF 
está começando a examinar esse assunto. Ainda não existe jurisprudência 
firmada a respeito, mas já há decisões tanto favoráveis quanto desfavoráveis. Há 
favoráveis no sentido de que o creditamento extemporâneo é sim admitido, 
independentemente de retificação. Mas eu já localizei algumas decisões 
desfavoráveis que não entraram na discussão de necessidade de retificação ou 
não, mas que disseram que o creditamento, ele depende da observância do 
período competente, e o período competente é o período da aquisição do insumo, 
do bem, enfim. Então, a questão ainda vai passar por bastante discussão, mas o 
CARF já está começando a examinar, e é importante a existência de alguns 
precedentes favoráveis.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Os precedentes que você se refere são 
sobre PIS e Cofins, não se estende ao Imposto de Renda, não é? 

Sra. Fabiana Carsoni: É, não se estende ao Imposto de Renda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria lembrar também o 
seguinte... Eu acho que o que eu vou lembrar aqui vale para PIS e Cofins, em 
função do que está sendo dito, e também para as possíveis repercussões de 
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro. A atitude da empresa na 
contabilidade é fundamental, eu acho. Se ela lança isso como ajuste de exercício 
anterior, ela está reconhecendo que ela errou, e exatamente por ser ajuste de 
exercício anterior vai afetar o patrimônio e não o resultado do ano, com todas as 
repercussões tributárias consequentes. Mas, como em um caso como o Jefferson 
mencionou, em que a empresa, somente agora, porque a jurisprudência se 
pacificou - uma das hipóteses que você mencionou -, somente em função do fato 
novo, a jurisprudência agora pacificada, ela tomou o crédito, isso não é ajuste, 
isso é um débito ou um crédito ao próprio período, não é? Então, eu acho que o 



procedimento da empresa é muito importante, hein! Muito importante, o 
procedimento na contabilidade.  

Quem mais quer falar? Eu estou satisfeito com a última rodada, aqui, de 
assunto, que vocês participaram. Nos dois anteriores, ficou quase que só a Mesa, 
uma ou duas pessoas participando. Mesa de debates, a Mesa está... Nós estamos 
aqui à frente da Mesa, mas era um conceito desde a sua transposição física da 
casa do professor Ruy Barbosa, quando era uma mesa em que as pessoas se 
sentavam em volta dela, para o Departamento de Direito Econômico e Financeiro 
da faculdade, e que era um auditório e que tinha cafezinho naquele tempo - 
agora, nós temos aqui -, mas a ideia de que a Mesa congrega todas as pessoas 
que estejam no recinto, de forma que é muito importante que haja a participação 
de todos, até porque senão nós ficamos viciados aqui nas nossas ideias, aqui, de 
cinco ou seis pessoas que estão sentadas aqui.  

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom. Talvez seja o Schoueri o 
responsável pela omissão de vocês. Acho que estamos bem em cima de hora. 
Vamos dar por encerrado. Eu agradeço a presença. Lembrando que começamos 
uma nova rodada de Direito Tributário Atual. O nº. 28 sairá em outubro, deverá 
estar pronto em outubro, de forma que já solicito contribuições de todos. Tenham 
a boa vontade e a ousadia de mandar artigos. Na edição anterior, 27, está muito 
boa e ficou bastante volumosa, a edição, porque o Conselho Editorial recusou 
muito poucos artigos. Recusou o artigo que não tratava de Direito Tributário ou 
devido à forma ou algum solicitou que fosse reescrito de uma forma mais 
apropriada à revista, mas foram aproveitados, de forma que, por favor, 
contribuam. Muito obrigado. Um bom dia a todos.  

 

 

 

FIM 

Eu, Nara Abdallah, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J.T.  
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