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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos, vamos dar início 
aos nossos trabalhos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos, no pequeno expediente, 
fazer duas comunicações. A primeira é que a FiscoSoft nos disponibilizou, em 
permuta, vários livros de publicação dela, especialmente o regulamento, que é 
muito útil, normas sobre o PIS/Cofins, que é um volume pesado, e vários 
outros. Nós também disponibilizamos alguns livros da nossa biblioteca em 
permuta, de modo que é uma maneira de enriquecer o nosso material, o nosso 
acervo.  

A segunda comunicação é que, durante as férias, o nosso associado Marcelo 
Fiorentino foi nomeado juiz do TIT. No fim do ano, o Tribunal pediu que o 
Instituto fizesse algumas indicações, nós fizemos - aliás, como é hábito já, vem 
acontecendo nos últimos anos – e, pelo menos, o Marcelo eu sei que foi 
acolhida a indicação do instituto. Então, é uma boa... Todo mundo conhece o 
Marcelo, né? A Mara já estava no TIT, acho que foi reconduzida, ela foi 
também... É, está certo, bem lembrado, a Mara está sempre aqui, também 
foi... contou com o nosso apoio. Agora, o Marcelo é um novo juiz, todos 
conhecem ele, sabem que será uma boa contribuição para a qualidade do 
Tribunal.  

Sr. João Francisco Bianco: Ricardo, só complementando essa informação 
sobre o convênio com o FiscoSoft, eles também, gentilmente, colocaram à 
disposição o acesso a todos os produtos deles: os bancos de dados, aquela 
assinatura. Então, nós temos aqui três ou quatro senhas, cada computador 
da biblioteca tem uma senha, e pode ser utilizado o acesso à consulta do 
banco de dados do FiscoSoft. Agora, esse acesso e só aqui na sede do 
instituto, não dá para pegar a senha e levar para casa, porque tem uma senha 



vinculada ao IP do computador. Então, o acesso aqui, na biblioteca, ele é 
amplo a todos os produtos da FiscoSoft.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só aproveitando, Ricardo, permitindo-me, essa 
história de acesso, e os computadores daqui, muitos associados não sabem, 
nunca vieram olhar aqui o que nós temos de acesso on-line. Eu sugiro que 
cada um de vocês algum dia falar assim: “Vou fazer, vou acreditar no que me 
disseram”. Venham aqui e descubram o banco de dados do IBFD. É um banco 
de dados assim... É o maior o banco de dados que tem internacional, você põe 
palavras-chaves, todas as publicações internacionais que você imagine vão 
aparecer ali. A partir da palavra-chave, um artigo, o que for, e todos nós temos 
acesso pleno. Essa não é uma cooperação tão barata, o instituto paga por isso, 
embora tenha uma redução. Mas, se você quiser fazer um trabalho sério, 
principalmente que queira envolver Direito Comparado, saber como é em 
outros países, por curiosidade - uma sugestão - de repente até agora, depois 
da reunião, dá uma passadinha lá, pega três palavras, assim: “Vou olhar aqui 
penalidade”. Escolha umas quatro palavras-chaves, vá ao banco de dados, vá 
ao computador, ligue e veja o que aparece em cima disso. Em termos de 
Direito Tributário Internacional, eu não conheço melhor banco de dados. E 
está aqui, do seu lado, para você pesquisar. Daí, de repente, você adota essa 
rotina de uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, quero escrever um 
artigo novo, quero escrever um trabalho, é muito comum as pessoas dizerem 
que não têm acesso à bibliografia, não sei o quê, bibliotecas etc., nós temos 
uma ótima biblioteca. Mas, além da nossa biblioteca, nós temos esse banco de 
dados aqui. E o mesmo caso, nós não podemos, obviamente, disponibilizar 
isso para que você utilize no seu computador em casa. No entanto, aqui, você 
tem pleno acesso a essa assinatura. Então, recomendo-lhe que você utilize 
isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma boa lembrança, realmente. E 
já que mencionou Direito Comparado, quero lembrar que na semana que vem 
o professor João Dácio Rolim – isso está em destaque no site –, mas ele vira 
participar da nossa Mesa, e nós vamos dedicar um tempo para ele expor a 
pesquisa que ele fez recentemente, publicou na última dialética, “Dez anos da 
norma geral antielisiva no Brasil”. O importante desse estudo não é a nossa 
norma que não está funcionando, mas é a exposição sobre o Direito 
Comparado, a evolução no Direito Comparado e as comparações que ele faz 
com o art. 116, Parágrafo Único do CTN. Então, eu espero que haja a 
participação de todos também para prestigiarmos o professor Rolim, que 
também é o nosso grande colaborador.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E que é ligado diretamente a isso. Essa questão 
de Direito Comparado, para vocês terem uma... acho que é importante 
mencionar, o quanto que vem acontecendo esse tema de planejamento 
tributário, é muito curioso verificar a jurisprudência italiana, onde houve uma 
mudança de rumos em termos de planejamento tributário, por conta do tal do 
abuso do direito, e é interessante examinar o acórdão paradigmático, porque 
eles não citam legislação italiana. Eles apenas dizem: “Como, no mundo 
inteiro - como se fosse o mundo inteiro - que adota o conceito do abuso de 
direito”, isso foi incorporado no Direito Tributário, daí citam a França, citam 



mal, inclusive, porque, na verdade, quando citam a França, citam acórdãos da 
França anteriores à mudança legislativa na França. E, a partir dessa má 
informação, de repente, na Itália, hoje, instituíram, via jurisprudencial, uma 
ideia de abuso do direito, que não era tradicional italiana, com todos os 
enganos que isso permita. Então, essa visão do Direito Comparado, a boa 
visão, e compreender o que está acontecendo, pode ser relevante também para 
nós.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando Zilveti. Só antecipando um debate 
que nós vamos ter com o Rolim na semana que vem, que escreveu realmente 
um excelente artigo sobre a questão, defendendo a norma geral antielisiva, 
quando, no mundo, defende-se justamente o contrário. É curioso ver a posição 
respeitável de um grande jurista brasileiro e comparar com o que está se 
difundindo na doutrina comparada, no sentido exatamente contrário, que 
merece uma polêmica, no sentido das polêmicas jurídicas saudosas entre 
grandes juristas da nossa universidade, nossa faculdade, para provocar, 
provocar sempre no sentido de estimular o debate, jamais de atacar 
pessoalmente a outra pessoa.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria voltar um pouquinho ao assunto ainda 
do nosso banco de dados aqui, do IBFD, esse convênio que nós temos com o 
IBFD, que nós temos acesso a todos os produtos que são oferecidos pelo IBFD. 
Eu queria chamar a atenção de um produto específico, que é o banco de dados 
de jurisprudência de aplicação dos tratados internacionais para evitar a dupla 
tributação. É um banco de dados interessantíssimo porque ele coleta decisões 
de tribunais do mundo inteiro sobre aplicação de tratados internacionais e a 
cataloga por artigo. Então, se qualquer pessoa, estudante, profissional, estiver 
fazendo um estudo sobre um determinado artigo do tratado, ele pode acessar 
esse banco de dados e ele vai ter uma série de decisões de tribunais do mundo 
inteiro sobre como interpretar e como aplicar aquele artigo. Realmente é um 
banco de dados interessantíssimo. E esse banco de dados, ele é o resultado do 
esforço de uma pessoa, de um professor, diretor do IBFD, que é o Wim Wijnen, 
e ele tem uma história espetacular. Ele foi, durante muitos anos, negociador 
da Holanda, de tratados assinados pela Holanda. Ele negociou o tratado que 
foi firmado entre o Brasil e a Holanda. E ele vai estar aqui, no Brasil, na 
semana do dia 12 e 13 de março, para dar aulas aqui, ele vai dar as primeiras 
aulas, as aulas introdutórias da nossa nova turma do curso de Direito 
Tributário Internacional. E ele vai... Ele também é diretor do... Porque ele, 
também, é juiz fiscal, e ele é diretor também da International Association of 
Tax Judges, e ele vai estar aqui para divulgar, também, essa associação. E, 
certamente, nessa semana, ele vai participar aqui da nossa Mesa. Então, vai 
ser uma oportunidade para a gente conhecer o Wim Wijnen, que é um sujeito 
interessantíssimo, e que trata esse banco de dados como se fosse um filho 
dele. Ele é muito envolvido nesse banco de dados, tem muito carinho na coleta 
de decisões de tribunais do mundo todo, e nós aqui do IBDT somos os 
fornecedores das decisões dos tribunais brasileiros para enriquecer esse banco 
de dados do Wim Wijnen. Então, eu acho que é com muita alegria que nós 
vamos receber aqui o Wim Wijnen em nosso instituto.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: O João, com a modéstia dele, não está falando do 
próprio curso de especialização, que eu acho que é bom ele lembrar, vai abrir 
uma nova turma, não é só esse... Nós vamos ter somente, entre outros, 
Jacques Sasseville, que é senhor OCDE. É o camarada que quase fala em 
primeira pessoa do singular quando fala dos comentários da OCDE, vai vir dar 
aula aqui no nosso curso. Os nomes que estão vindo nessa nova versão do 
curso de especialização são de primeira linha. Então, se você está visitando, 
devo ou não devo fazer, inscreva-se. Porque o curso, assim, ele tem tido uma 
procura bastante grande, nós temos tido mais candidatos do que vagas, ou 
seja, infelizmente, não poderemos garantir todas as inscrições num dia. O 
curso está muito bom. Quarta turma, trabalho maravilhoso do João Bianco, 
do Fernando Zilveti, que têm trabalhado em cima deste curso, e a gente tem 
muito orgulho do que tem acontecido. Então: “Ah não, mas eu não sei se não 
deveria fazer uma especialização em Direito Tributário antes de fazer em 
Direito Tributário Internacional.” Meu recado é muito claro: não deixe o trem 
passar. O curso de especialização em Tributário Internacional existe, está aí e 
é excelente. Não vá ficar falando: “Não é hora ainda”. A hora já aconteceu, o 
Brasil já está na área internacional. No seu escritório já deve estar 
acontecendo questões e mais questões de tributação internacional, os seus 
clientes, possivelmente, já estão pensando em investir no exterior, ou coisas 
parecidas. Você não pode dizer: “Isso não é assunto meu”. Inscreva-se, venha 
fazer esse curso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, não sei se é para finalizar as 
comunicações do pequeno expediente, nós vamos... Temos um novo 
pesquisador - já que foi falado no IBFD - o Dr. Jeferson Teodorovicz é o novo 
pesquisador do instituto. Ele, esse ano, será o nosso colaborador aqui na 
biblioteca, deverá produzir um trabalho, sob a direção também do João 
Bianco, Schoueri claro, mais do Bianco. E eu acho que é uma informação 
importante, eu estou fazendo referência especificamente a isso porque não foi 
fácil escolher o nome do Jeferson. Houve vários candidatos de grande 
qualidade. Aliás, currículos – curriculare(F) para falar em bom latim – 
curriculare(F) de qualidade inesperada para a função. Então, isso mostra que 
realmente o instituto está cada vez mais se tornando um órgão de pesquisa e 
de excelência, como diz o Fernando aqui.  

Partindo para os debates, se me permitem também, e se me permite 
especialmente o Jimir que está presente, houve uma reunião com o grupo de 
estudos e de advogados com a Receita Federal, recentemente, e o Jimir se 
colocou à disposição do instituto para nos representar nesse encontro com a 
Receita Federal, cujo tema seria o que está em projeto lá na Receita a respeito 
da era pós-RTT. De forma que se o Jimir estiver disposto a fazer uma 
exposição sucinta sobre o que foi dito, quais as ideias que você captou que 
estariam mais fortes da Receita. Houve uma divulgação, inclusive, de um 
PowerPoint, do pessoal de Receita, eu vi o PowerPoint, infelizmente não pude ir 
à reunião, mas o PowerPoint está muito pobre em termos de transmissão das 
ideias. Então, por favor, Jimir.  

Sr. Jimir Doniak: Bom dia! Foi uma reunião, como dito pelo Dr. Ricardo, para 
a Receita Federal apresentar o que ela está pensando sobre esse período aí 



pós-RTT para adaptar as novas normas, as normais contábeis internacionais 
ao Sistema Tributário Brasileiro. Realmente, a apresentação foi... Eles ficaram 
bastante tempo falando sobre um histórico do início lá, um projeto de lei 
criando as novas normas contábeis, adaptando para a Lei das S.As, e como 
daí a Receita Federal foi pega de surpresa e teve que fazer a Lei 116... teve que 
fazer depois daí a RTT. Isso tudo tomou bastante tempo, e depois daí na parte 
das perguntas foi um pouco mais rico, mas, mesmo assim, os técnicos da 
Receita foram, em algumas partes, um tanto quanto evasivos ao mostrar que 
eles ainda não...  Ainda não está tão desenvolvido assim o tema.  

Mas alguns pontos são bastante relevantes para mostrar o que a Receita 
Federal está pensando. Eles, primeiro, colocaram problemas que enfrentam 
para fazer adaptação. Então, a questão de conflito entre a estrita legalidade e o 
princípio da essência econômica sobre a essência jurídica. A questão da 
contabilidade baseada mais em princípios e menos em regras. E mesmo em 
contradições eventuais que existem, entre regras do CPC e normas expressas 
contidas na Lei das S.As. Isso tudo são dificuldades que eles estão 
enfrentando para fazer um novo sistema.  

E falaram que então pensaram em diferentes possibilidades desse novo 
sistema, desde o que eles chamaram de purista, em que seria acolhida 
integralmente a base do IFRS, para daí fazer o cálculo de lucro real e apurar 
outros tributos. Mas isso, segundo eles falaram, representaria a tributação de 
resultados não realizados e dedução de perdas não incorridas. Então, 
inicialmente, colocaram de lado esta possibilidade. E assim falaram de outras 
possibilidades até chegar ao ponto que eles estão pensando, que seria algo 
chamado de LAC, o Livro de Ajuste de Convergência. Consistiria em a Receita 
Federal aceitar quase todas as normas contábeis internacionais, com exceção 
de algumas. E haveria, então, - eles explicaram - dois momentos de 
fechamento contábil. Um primeiro fechamento contábil em que seriam 
adotadas as alterações contábeis aceitas pela Receita Federal. O resultado 
desse primeiro fechamento contábil seria a base inicial, a base de cálculo, 
para então apurar o lucro real. Seria algo semelhante ao que existe hoje com 
as leis contábeis vigentes até 2007, que se pega para daí apurar o lucro real. 
Então, aceitar-se-iam todas, quase todas as regras contábeis internacionais 
para então apurar o lucro real. E no Lalur, que seria mantido, seriam feitas 
adições e exclusões tal como sempre foi feito.  

E um segundo fechamento contábil em que, aí sim seriam aplicáveis as regras 
contábeis não aceitas pela Receita. O objetivo desse segundo fechamento 
contábil seria possibilitar a publicação do balanço para as empresas que têm 
essa obrigação, que são, principalmente, as empresas - segundo eles 
colocaram - de capital aberto. E aí assim teria o fechamento contábil, a 
apuração contábil com base... apurando, adotando integralmente as normas 
do IFRS.  

As regras que, por enquanto, a Receita diz que ela não poderia aceitar seriam 
algumas como, por exemplo, o Ajuste a Valor Presente, o AVP, que - segundo 
eles - envolve uma enorme subjetividade a tal ponto de não ser possível daí 
adotar-se o Ajuste a Valor Presente para fins de apuração do lucro real. Os 
fiscais não teriam condições de calcular, de apontar qual seria o AVP correto 



em cada situação de cada empresa. Também o valor justo, igualmente, por 
demandar aí uma subjetividade muito grande. Não só isso como também o 
registro muito inconstante, o valor justo varia muito, ora está num valor, ora 
em outro, e isso não seria possível, não seria adequado para a apuração do 
lucro real e de outros tributos.  

As regras de leasing, também, daí, não seriam aceitas. Persistiriam sendo 
adotadas as regras de leasing hoje vigentes. Segundos eles, assim é no mundo 
inteiro, e se não fossem aceitas as normas de leasing, tal qual hoje existe para 
fins tributários, isso significaria acabar com o mercado de leasing. Então, as 
regras de leasing, tais como existem hoje, continuariam a ser aplicáveis para 
apuração dos tributos.  

E também relacionado às regras de estoque, deve ser mantido o padrão fiscal 
com base no custo de aquisição, sem daí se adotar parâmetros de valor justo e 
valor presente.  

A Receita disse que esse, então, seria o modelo mais simples e mais seguro 
para ela. Um número reduzido de empresas é que precisaria fazer esse 
segundo fechamento contábil, adotando todas as regras do IFRS, o que 
parece, inicialmente, talvez, uma visão um pouco falsa, simplista, dado que 
não são só as empresas de capital abertas – rede de capital aberto - que vão 
adotar as regras de IFRS, multinacionais e outras também precisam fazê-lo.  

E, depois, na parte de debates, alguns pontos específicos foram tratados. Eu 
vou referir a alguns deles, que pareceram mais interessantes, relacionados ao 
impairment, o valor recuperável de ativos. A Receita diz que aceitaria esta 
mudança, aceitaria as normas contábeis sobre o impairment, mas para fins 
tributários ele seria tratado com uma provisão, ou seja, o que significaria não 
aceitar o impairment como dedutível.  

Combinação de negócios. Nesse ponto, talvez, tem uma certa contradição da 
Receita. Num primeiro momento, eles falaram que adotariam integralmente as 
regras de combinação de negócios vigentes no IFRS. Todavia, daí mais a 
frente, eles falaram: “Não, na verdade, o que nós queremos adotar é a 
separação rígida ali dos diferentes tipos de ágil, tal qual tem no IFRS”. Já daí, 
quando foi perguntado diretamente sobre questão de goodwill e a 
dedutibilidade, daí eles falaram que isso [ininteligível] de melhor reflexão, dado 
que não é simplesmente uma questão técnica do goodwill, mas envolve 
também planejamentos fiscais, muitas vezes, abusivos dos contribuintes, 
então é uma tema que requer uma atenção especial. Inclusive, daí, empresas 
que já estão, já vêm amortizando o ágil por rentabilidade futura, e que 
continuarão a fazer nos próximo anos, eles falaram: “Olha, não sei se terá 
uma regra transitória aceitando ou não, até porque preciso saber primeiro 
qual será o regime definitivo para depois pensarmos em alguma coisa, 
eventualmente, transitória.  

Na subvenção para investimento a proposta é manter o tratamento atual de 
não tributação, desde que não ocorra a distribuição.  

A parte de dividendos é interessante. Segundo os técnicos da Receita, a 
neutralidade tributária aí significaria admitir a não tributação apenas sobre a 



parcela do lucro que serve de base para a tributação. Então ficam, inclusive, 
daí implícito que atualmente, no momento atual, considera-se que os 
dividendos isentos são aqueles baseados no lucro apurado de acordo com a 
regras contábeis de 2007. O lucro contábil apurado atualmente, com base nas 
normas contábeis internacionais, este, se distribuído, não seria isento. O que 
é isento é apenas aquele apurado com base nas normas de 2007. E assim 
persistiria no novo sistema. A Receita Federal entende que daí, portanto, no 
novo sistema, apenas o lucro contábil daquele primeiro fechamento a que me 
referi é que, quando distribuído, seria isento. Um lucro contábil maior com 
base no segundo fechamento este não seria isento.  

A mesma coisa é relacionada a juros sobre capital próprio. A base para 
cálculos de juros sobre capital próprio seria o apurado com base naquele 
primeiro fechamento.  

O que mais? Depreciação. No primeiro fechamento - dizem eles - seriam 
adotadas as regras contábeis do IFRS, mantendo daí o ajuste no Lalur, 
quando adotadas as taxas da legislação tributária. Ou seja, nesta parte não 
haveria mudança.  

Várias questões daí sobre temas específicos ficaram em abertos. A Receita 
admitiu que ainda não teve tempo para analisá-los. Então, além da questão do 
goodwill em combinação de negócios, reflexos do IFRS para regras de preços 
de transferência, eles falaram que isso ainda não foi analisado; operações de 
hedge, eles falaram: “É um tema muito complexo, ainda não tivemos tempo de 
nos dedicar a isso”. Para o setor imobiliário, a tendência é manter o sistema 
atual, mais calcado em regime de caixa, mas que ainda não teve uma 
necessária atenção. E o plano da Receita é prosseguir no aprofundamento dos 
estudos nos próximos meses, para então fechar o que seria esse sistema e 
partir para a etapa seguinte de redigir uma medida provisória para ser 
apresentada, para ser analisada ainda neste ano, para que no final do ano já 
tenha daí o novo sistema adotado.  

O seminário não foi para discutir regimes alternativos ou algo assim, foi 
simplesmente para a Receita expor o ponto que ela está no momento atual e 
ouvir dúvidas das empresas. Ainda não está fechado esse sistema, mas nota-
se que a Receita está evoluída quanto a isso.  

E, por fim, apenas para acrescentar aqui, também foram noticiadas outras 
providências não relacionadas à questão do RTT, como a finalização de um 
novo RIR. Segundo eles, está sendo finalizado um novo RIR para ser 
apresentado, que tiveram, inclusive, dificuldades daí para discutir com a 
Procuradoria da Fazenda frente a essas questões das normas contábeis 
internacionais. E outro, a adoção de uma sistemática de autorregularização 
das pessoas jurídicas. Eles pretendem colocar um sistema semelhante ao de 
“malha fina” para as pessoas físicas. Então, o contribuinte pessoa jurídica 
poderia verificar no sistema da Receita que esta considera que ele incorreu em 
certo equívoco e deixou de recolher o tributo. E a Receita, também, mandaria 
até uma mensagem para o contribuinte pessoa jurídica, apontando 
inconsistências que ela considera existir e dando a oportunidade, com isso, 
para o contribuinte pessoa jurídica fazer a correção antes de propriamente 



começar uma fiscalização e ele vir a ser punido. Acho que são esses os pontos 
que me parecem mais relevantes.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito bem, obrigado. Acho que 
essa última informação da autorregularização é muito interessante, realmente, 
permite ao contribuinte pelo menos saber que ele tem alguns pontos de atrito 
com o Fisco. Acho muito interessante. No mais, lamentavelmente, é manter o 
sistema atual. Pelo que você disse, de tudo que não será aceito, é aquilo que 
não aceitou hoje. A Receita, realmente... A Receita, e nós todos, estamos numa 
situação complicada, porque o sistema atual do RTT foi um sistema razoável 
para a transição, necessário para a transição, para dar até uma segurança 
para todo mundo, mas é um sistema insustentável ao longo prazo. Porque 
imaginar que se vai refazer a contabilidade como era em 2007 é imaginar que 
se vai lembrar como era em 2007. Os contadores não estão mais aprendendo a 
contabilidade de 2007. E nós que lembramos como eram as regras de 2007, 
daqui a pouco vamos ter esquecido, e pessoas que vão entrar agora na 
atividade nunca terão tido contato com essas regras. De forma que precisa, 
realmente, haver uma lei nova, um grande novo Decreto-Lei 1.598, de 
adaptação da legislação tributária. O grande problema foi exposto. O grande 
problema é: as regras internacionais são tão distintas das nossas, e tão 
distintas daquelas que são aceitáveis para o sistema tributário nosso, 
especialmente perante a questão da realização da renda, né, que precisava ver 
essa quantidade enorme de ajustes mesmo, alguma coisa precisa ser feita. Só 
me preocupa um pouquinho esse: “Não tivemos tempo ainda”. O RTT está em 
vigor há dois anos, estamos entrando no terceiro ano dele. E em junho do ano 
passado, no congresso da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, lá 
do Rio Grande do Sul, esse foi o tema principal em que se foi discutido tudo 
que foi falado aí. E essas dificuldades, essas omissões, os caminhos que são 
uma interrogação, então já houve bastante tempo para a Receita pensar. 
Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só queria lembrar, assim, que você disse: 
“Precisamos adaptar etc.”, eu escrevi há uns dois anos um trabalho que eu 
chamei de “O mito do lucro real”. Eu reitero o meu entendimento no sentido 
de que - no meu entendimento - nada impediria, não vejo incompatibilidade 
com o Código Tributário Nacional, que nós adotássemos os padrões 
internacionais, desde que do começo até o fim, e que apurássemos uma 
disponibilidade, apurássemos um patrimônio a partir de um critério 
econômico sem disponibilidade econômica, que eu não acredito que o termo 
patrimônio, acréscimo patrimonial, seja necessariamente um conceito de 
Direito Civil, eu acho que o próprio Direito Privado, hoje, tem dois conceitos de 
patrimônio, um está no Código Civil, outro está na legislação societária. E a 
legislação societária tem uma apuração de patrimônio própria. E, para mim, 
também, ela é patrimônio, e o legislador tributário poderia sim, do começo até 
o fim, adotar o critério societário e apurar um acréscimo patrimonial, apurar 
renda a partir desse novo critério. Claro que teria que ter uma coerência do 
primeiro ao último ponto. O que não pode é viver assim, alguns casos sim, 
outros não, porque daí tem um problema seríssimo de igualdade. Mas, em si, 
eu penso que esse passo, que me parece até ousado, poderia plenamente ser 
tomado pelo legislador nacional  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Bianco, depois Fernando, e 
depois o Ricardo.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu tomo essa posição do Schoueri como uma 
posição doutrinária teórica. Porque, na prática, é impossível aplicar o critério 
do IRFS de cima a baixo. É inviável, não dá. Então, a gente pode conversar 
doutrinariamente, em termos teóricos, mas na prática é impossível. O pessoal 
da Receita Federal está completamente convencido disso, e, a meu ver, eles 
têm razão, porque o IFRS está baseado num princípio que eles chamam de 
subjetivismo responsável. Ou seja, as regras de impairment, as regras de 
trazer, fazer Ajustes a Valor Presente, são regras baseadas completamente no 
subjetivismo do contador, são critérios completamente não objetivos dentro 
desse espírito da responsabilidade do contador de assumir a dedutibilidade, 
ou aquela perda, naquele valor. Mas, em termos práticos, isso vai gerar um 
contencioso impossível de ser solucionado. Então, não dá, não dá.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu preciso rebater esse ponto. Não me consta 
que os Estados Unidos tenham tido problema de arrecadação, e o IFRS não 
me parece com problemas por conta isso. Eu insisto, o problema é uma 
mudança de paradigma. Mas dizer que não daria segurança, que não daria 
arrecadação, ou coisa como tal, vários países que hoje já adotam, mostram 
que é possível, é uma questão de como você vai fazer etc. Agora, dizer que isso 
seria impossível, seria um sonho, não me parece uma quimera, considerando 
o número de países que não têm problema de arrecadação, que já o adotam.  

Sr. João Francisco Bianco: Só uma palavrinha, só para rebater. Eu não falei 
em problema de arrecadação. Eu falei em problema de aplicação, o 
subjetivismo na quantificação do valor da perda. E esse subjetivismo na 
apuração do valor é que é de impossível aplicação.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem, agora que me deixaram falar. 
Quando eu li esse artigo do Schoueri sobre “O mito do lucro real”, que ele 
empresta um pouco a expressão de um trabalho do [ininteligível], e que, enfim, 
provoca tudo isso, toda a comparação que ele faz também. E aí a própria 
comparação do Schoueri com as regras do IFRS, eu confesso que na hora eu 
pensei que o Schoueri tinha colado o relê(F), como dizem os antigos, né? Que 
ele estava... estava num devaneio doutrinário. Mas, logo em seguida, eu 
comecei a pesquisar, porque eu estava finalizando a minha livre-docência 
naquela época, e eu fui convidado para dar uma palestra sobre o assunto de 
IFRS nesse congresso do Rio Grande do Sul. Eu achei um monte de doutrina 
sobre a matéria. Na Alemanha, eles têm se dedicado muito a IFRS, têm 
matérias sobre o assunto, e a gente assina um repertório de jurisprudência e 
de doutrina que ajuda muito nesse aspecto. E eu me convenci exatamente do 
contrário. Nas comparações com os Estados Unidos, com a Inglaterra e os 
países europeus não há nenhuma restrição a isso. Não há nenhuma discussão 
sobre a impraticabilidade da aplicação das regras. Não há nenhuma discussão 
sobre dificuldades, simplesmente se aplicam. É lógico que tanto lá quanto cá 
houve a necessidade de uma adaptação legislativa e de uma adequação da 
autoridade fiscal ao que, efetivamente, propõem-se ser as regras 
internacionais sobre contabilidade a refletirem uma outra maneira de ver a 



realização do lucro. O que não está aqui, ninguém ia dizer certo ou errado, 
direito ou torto, mas, sim, se aplica e se aplica de forma menos dramática.  

Então, seria de bom tom que a Receita - como diz minha filha - deixasse o 
drama de lado e procurasse um entendimento mais adequado ao que se faz no 
mundo. Porque, de outra forma, a gente vai sempre ter um sistema lá e um 
sistema aqui que não conversa com lá, que absolutamente tem uma razão e 
uma aplicação a afugentar investimentos de estrangeiros.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer falar, Jimir? Estava no fim 
não, mas eu cedo para você.  

Sr. Jimir Doniak: Só um comentário quanto ao que o Bianco falou das 
dificuldades. Realmente, a Receita está bastante com essa visão. Um 
comentário específico sobre o Ajuste a Valor Presente, eles falaram: “Olha, eu 
não tem condições, a Receita não teria condições de aplicar isso”. E a posição 
dada dos técnicos da Receita: “Nós não teríamos condições de discutir qual 
seria a taxa correta de um negócio específico do Ajuste a Valor Presente. Não 
teríamos condições de aplicar, de saber mais do que os próprios técnicos 
internos da empresa, e, depois, não teríamos condições. Mesmo se 
conseguíssemos entender o negócio tão bem a ponto de questionar as taxas 
utilizadas pela empresa, não teríamos condições depois de convencer os 
julgadores de que a nossa taxa é mais adequada do que aquela da empresa”. 
E, por isso, daí eles falaram: “A gente não tem condições de adotar isso”. Mas 
é a posição que daí eles falaram, tá?  

E os comentários depois daí foram bastante também no sentido que o senhor 
falou, Dr. Ricardo, de se considerar que a Receita estava sendo um pouco 
simplista para falar: “Olha, o que eles estão prevendo...” Eles dizem: “Ah, vai 
ser muito mais simples etc.” Vai ser muito mais simples para eles, que vão 
criar daí uma sistemática adotando determinadas normas contábeis, mas 
naquilo que é mais complicado isso fica fora. Então, realmente, vai ser uma 
sistemática mais simples para eles. Para as empresas, vão ser tantas exceções 
que, no primeiro ano, até ok, mas à medida que os anos vão se passando, 
aquilo vai gerando uma complexidade cada vez maior, a ponto de representar 
de fato duas contabilidades. Então, seria falso, que muitos falaram, que seria 
sistemática realmente muito mais simples, como a Receita estaria divulgando.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria fazer um resumo 
aqui, Jimir e companheiros - companheiros dá uma ideia de movimento 
grevista, né? Evidentemente, a Receita se preocupa, principalmente, com a 
fiscalização. Precisaria haver uma mudança de cultura, como o Fernando 
apontou aqui. A taxa que eu usei, ou que eu gostaria de usar, ou que eles 
usaram, isso tem que ser abandonado. Terá que ser aceita a taxa usada pela 
empresa, evidentemente sujeito à conferência, às explicações, para evitar a 
irrealidade, como se faz no mundo inteiro. Então, precisaria haver uma 
mudança de mentalidade. Nós também precisaríamos ter uma mudança de 
mentalidade geral. O Schoueri falou do “mito do lucro real”, eu aceito a 
expressão no seguinte sentido: não existe um lucro real como existe esse 
bloco. O lucro real não é uma coisa visível fisicamente. É uma definição 
abstrata que procura tirar de uma realidade complexa, que é a realidade 



econômica das empresas e do patrimônio dos contribuintes, um resultado 
para sobre ele haver a tributação. Então, a própria definição de todos os 
componentes é abstrata. Portanto, variável. Os Estados Unidos adotam tanto o 
regime de caixa quanto o accrual basis. E o accrual basis nada mais é do que o 
regime econômico de renda realizado. Não financeiramente, mas é um conceito 
de realização, talvez, mais flexível. A gente teria que flexibilizar o conceito de 
realização.  

O ponto fundamental que eu acho é o seguinte: eu não quero nem ficar na 
prática, porque eu acho que a prática aqui é absolutamente desnecessária, 
porque as empresas não vão conseguir cumprir o RTT para o resto da vida, 
nem o Fisco vai conseguir fiscalizar. E esse regime vai ser um regime 
onerosíssimo. As empresas já reclamam, hoje, do custo do RTT, que são duas 
ou três contabilidades. É um custo absurdo.  

E outra coisa importante, a Receita, que não aceita a ideia das novas regras 
internacionais, não aceita por esse desvio, assim, de mentalidade: “Eu preciso 
fiscalizar. Eu preciso dizer o que é certo, o que é errado, o que eu aceito, o que 
eu não aceito”. Porque se ela pegar o resultado, os resultados de IFRS são 
muito maiores do que os resultados - na maioria dos casos - dos resultados do 
RTT. Então, aumentaria a arrecadação sem aumentar alíquota, sem mexer em 
nada. Certo? Então é, realmente, uma questão de mentalidade. Eu acho que 
nós precisamos ter uma certa segurança, porque no Brasil as coisas ficam 
como o que é abuso de direito? Quando que o planejamento tributário é 
abusivo ou não? Alguma coisa precisa ter. Mesmo na contramão do que foi 
dito pelos dois aqui, de que no exterior está se chegando a conclusão que as 
normas antielisivas não resolvem, devem ser substituídas pela interpretação 
jurisprudencial, que é a posição do professor Alcides, mas nós estamos 
precisando de alguma coisa nesse momento aqui, senão vira um circo de 
doidos. Ninguém sabe mais o que pode e o que não pode fazer.  

Agora, o grande problema, na minha maneira de ver, das novas normas, é que 
ela tributa o lucro que ainda não aconteceu. O accrual basis é lucro não 
recebido financeiramente, mas um lucro já existente, já disponível na 
terminologia do CTN. As novas regras, elas tributam o lucro que eu posso vir a 
ter. E aí, sim, tem um subjetivismo muito grande. Não é à toa que grande 
parte da crise de 2008 foi gerada pelo inchaço patrimonial das empresas, que 
refletia uma coisa que, na verdade, não estava para acontecer e não 
aconteceu. Isso é gravíssimo, porque você teria pago o imposto. E, 
provavelmente, pagar imposto sobre algo que não aconteceu. Então, fica na 
interpretação do contabilista, evidentemente atuada pela empresa, de que esse 
lucro que eu acho que vou ter, eu vou ter realmente. E, de repente, eu não vou 
ter. Se você conversa com um professor de contabilidade, ele vai dizer assim: 
“Olha, se a taxa... Se a cotação no mercado de um título que eu tenho é ‘X’, e 
eu posso vender ele nesse dia, mas não vendi, mas pretendo vender na 
semana que vem, isso é um lucro realizado desde agora, tudo bem. Mas se eu 
não tenho essa perspectiva, o valor justo, o valor que eu pretendo realizar na 
ativa, é um lucro possível, e não existente. Então, mesmo no plano 
doutrinário, mas doutrina, muita doutrina leva àquela conclusão, né, nem 
tanto ao mar nem tanto à terra. Foi muita doutrina para a ideia. Então, eu 



acho que essa questão parte de um ponto muito difícil, porque não existe uma 
definição dogmática, superior, sem a qual o mundo não vai para frente. Mas 
tem esse problema, [ininteligível] doutrinário, é tributar lucro que pode vir a 
acontecer. Esse é o grande problema. No mais, olha, se o meu ativo vale tanto, 
ou se a taxa de valor presente é esta, aí teria que haver uma norma legal que 
diz: o que for feito é a base de cálculo, e a Receita tem que aceitar. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A distribuição do lucro que vai 
acontecer é um outro problema. 

[falas sobrepostas]   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também existe a necessidade da 
separação dos lucros a realizar. Está certo? Infelizmente, o que nós... Olha, 
infelizmente, se é para falar, vamos falar. Infelizmente, infelizmente, muitas 
vezes, essas reservas não são feitas porque os bônus não podem ser 
prejudicados, está certo? Os resultados de agora podem vir a ser o prejuízo do 
futuro, que não vai ser meu problema, vai ser de outro. E o acionista do 
presente fica feliz da vida que recebeu o dividendo, a ação dele valorizou, e 
capaz de ele vender, no dia seguinte, na Bolsa, porque ele já, se ele tiver boas 
informações, imaginar que poderá vir a ter problema no futuro. Então, essas 
coisas eu acho que a gente precisa ser bem claro. Pode haver a tributação de 
lucro ainda não existente.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então nós temos consenso. É o seguinte, só para 
dizer que não temos debate, ou seja, existe... São duas questões: uma, nós 
poderíamos adotar IFRS etc. etc., que é uma questão. Outra é: as regras 
atuais que nós estamos aplicando são as melhores, ou piores, ou coisa 
parecida, ou seja, podemos criticar o próprio IFRS etc.? Daí nós entraríamos 
num debate que nós estaríamos no mesmo nível – permitam-me aquela 
expressão horrível - do resto do mundo. Ou seja, é um debate até bastante 
positivo de saber: olha, essas regras ainda merecem correção. Mas vejam como 
nós mudamos de debate. O debate já não é mais se nós podemos adotar, e, 
sim, se essas regras merecem ainda outras correções? E aí nós estamos 
juntos, Ricardo. Eu acho que todas, certamente, merecem uma discussão. É 
outro tipo de debate.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Muito bem. Exatamente para lembrar o mais 
essencial, eu gostaria de referir o seguinte: lucro contábil e lucro fiscal, duas 
coisas tão distintas que, em alguns países, existe até balanço fiscal e o 
balanço contábil. Esse movimento, exatamente, da uniformização das normas, 
das regras de IRFS têm a base, uma grande base pelo menos, na 
harmonização à vida na União Europeia. Por quê? Porque dentro da União 
Europeia era impossível comparar um balanço contábil da Alemanha com o 
balanço contábil da Holanda, que critérios completamente distintos. Isso criou 
uma série de problemas, isso intensificou muito esses estudos que levaram a 
essas regras internacionais.  

Muito bem. Onde existe, onde está a grande problemática? Vamos usar a 
terminologia balanço fiscal, balanço contábil. No balanço contábil, o 



contribuinte, ou melhor, o empresário vai fazer o quê? Ele vai inflar a situação 
dele. Ele vai querer mostrar que tem uma situação patrimonial melhor 
exatamente para o mercado, para uma série de consequências. No balanço 
fiscal, coitadinho, ele está à beira da falência. Ele quer fazer exatamente o 
contrário. Ele quer mostrar que não tem resultado, o patrimônio é péssimo, 
tudo péssimo. Então, a rigor, é uma certa esquizofrenia empresarial. De um 
lado, ele pensa assim, o aumentado, o outro vai diminuir.  

Muito bem. Acontece que nessas regras internacionais, que servem para o 
balanço contábil, ou seja, para efeitos contábeis, as autoridades fazem o quê? 
Evitar, inclusive, a questão dos mercados capitais etc., inchar, inflar 
artificialmente esse resultado. Então, nesse sentido, eu concordo com o 
Schoueri. Nesse sentido, é exatamente contrário, vamos dizer, aos interesses 
do Fisco. Ou seja, essas normas não significam, de primeira mão, um 
aumento da arrecadação, mas pode ser até uma diminuição da arrecadação 
pela fiscalização do mercado de capitais, por exemplo. Então aí, naturalmente, 
uma série de detalhes, precisa haver ajustes, precisa ter... Mas, em princípio, 
eu não vejo problema algum, hoje, com essas regras, adaptar essas regras e, 
pelo que eu soube agora, já há trabalhos que mostram que a adoção 
significaria uma diminuição da arrecadação, e não um aumento. Isso são 
detalhes que, evidentemente, têm que ser estudados. Aí que vem os debates 
exatamente como o Ricardo levantou essa questão agora, e assim por diante. 
Mas, em princípio, eu concordo com o Schoueri, nada obsta, considerando 
essa tendência de controle também para efeitos extras ou não fiscais, melhor 
dizendo, permitiria, com as necessárias adaptações, a utilização dessas regras.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que a questão, ela eu 
acho que está bem colocada. Se a empresa quer apresentar lucro maior do que 
efetivamente já tem, quer distribuir dividendo, bônus, quer fazer reserva, se a 
auditoria dela, com todas aquelas ressalvas: “Nós aceitamos as informações, 
não somos responsáveis [ininteligível]”, que lhe dá o certificado final, a 
aprovação das contas apresentadas, é um problema secundário pagar imposto 
sobre isso. Eu quis apresentar lucro maior. Agora, no plano teórico, o que 
acontece é que a contabilidade, hoje, ela não visa o fato do passado. Os 
contadores estão dizendo: “O custo histórico é coisa do passado. Eu quero 
saber quanto vale o meu ativo hoje, quanto eu posso realizar de lucro com 
esse ativo”. Então, a contabilidade, hoje, ela tem uma visão prospectiva, para 
o futuro. E o fato gerador é uma coisa corrida, não se tributa o fato gerador 
que vai ocorrer no futuro. Então, a tributação pura e simples do resultado 
contábil importa em tributar, transformar em fato gerador um lucro 
meramente potencial. Esse é o ponto que eu queria destacar. Agora, se for 
para ser assim, que seja, eu acho que é um critério mais simples, mais 
econômico, menos litigioso, desde que seja necessariamente aceitáveis os 
critérios de avaliação feita pela empresa, senão vai virar uma discussão 
infindável.  

Bianco... Agora já perdi quem está... Fernando e Schoueri... Vamos encerrar o 
debate?  

Sr. João Francisco Bianco: Nós estamos abandonando a nossa pauta aqui, 
eu só queria fazer mais um comentário. O que me preocupa, o que me 



incomoda nesse regime do IFRS... Tudo bem, existe um comitê na Europa, nos 
Estados Unidos que determina as regras. Essas regras precisam ser alteradas. 
Esse comitê se reúne na Europa, nos Estados Unidos, altera essas regras. 
Nós, aqui, o nosso CPC, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil, que é 
composto por cinco pessoas, aceita essa alteração das regras, afeta, modifica 
completamente a apuração da base de cálculo do nosso Imposto de Renda, e o 
efeito fiscal disso é que, em detrimento do princípio da legalidade, a base de 
cálculo do imposto é modificada por pessoas na Europa e nos Estados Unidos. 
Isso é uma coisa que me incomoda nesse regime, tem alguma coisa errada, 
não pode ser assim.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, é justamente isso, Bianco, que a gente 
precisa aprender a conviver. Você mencionou um ponto, que até eu escrevi na 
minha tese, sobre esse assunto. Ou seja, alguém decide o que vai ser o seu 
lucro, só que não é aqui, é lá fora. O CPC apenas ratifica, ele não cria, ele 
copia o que está descrito lá fora. Mas e quando a gente trata de modelo OCDE 
para regras de Direito Tributário Internacional? Não é o mesmo, não é a 
mesma coisa? Não é parecido? Eu acho que, se não for idêntico, é quase a 
mesma coisa para os países que adotam, sem nenhum critério, o que se 
discute lá fora com interesses diferentes dos nossos. A questão que eu vejo, 
assim, você tributar um evento futuro, se isso é possível ou não é, eu entendo 
plenamente possível, desde que você adapte as regras brasileiras e que você 
faça com que esse evento futuro seja tributável e de acordo com uma 
previsibilidade mínima para o contribuinte. Se isso for possível, de acordo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Lembrando que a tributação do fato 
de futuro, quando é de dupla mão, como é o Imposto de Renda, é menos 
traumática que nos tributos de mão única, como são PIS/Cofins. Se eu 
reconheço uma receita que depois eu não vou ter, a menos que legislação 
permita eu deduzir, e é uma questão complicada saber se tive ou não tive, fica 
uma tributação sobre o vazio econômico, onde não existe nenhuma 
capacidade contributiva. No Imposto de Renda isso fica menos grave, porque 
eu posso tributar hoje e diminuir o lucro [ininteligível] futuro se eu não 
realizar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para, dentro da ideia de terminar, se por um 
lado dizia: é possível a adoção do IRFS, por outro lado, é bom insistir que isso 
é uma opção legislativa, e precisa de lei. E que também vejo como 
perfeitamente possível, e é essa a encruzilhada, é esse o debate mais atual, 
nós podemos perfeitamente seguir o caminho inverso, adotar o caminho de 
um balanço fiscal, que já não seria o balanço tributário, com regras... 
[ininteligível] seria o balanço societário, com regras próprias, de tal modo que 
eu teria até duas contabilidades com dois conceitos, ou seja, pode ser uma 
opção do legislador perfeitamente válida, eu diria, está sendo a atual opção do 
legislador, porque RTT é infinito enquanto dura, é a formação de uma outra 
contabilidade. Não é o critério de 97. Nós temos que assumir que existe, hoje, 
um balanço tributário, com regras próprias, e que a legislação societária 
seguiu o seu caminho, a legislação tributária tem o seu outro caminho, o 
legislador tributário pode adotar mais e mais regras, positivando uma outra 
contabilidade. Eu dou-lhes um exemplo que parece importantíssimo: o tema 



do ágil. O tema do ágil, em que eu vejo questões e mais questões contábeis de 
puristas, pessoas que eu respeito normalmente, e que começam a me buscar 
na contabilidade para dizer: “Não, não existem três fundamentos para ágil, 
existem só dois”. Com todo o respeito a esses puristas, o nosso legislador disse 
que existem três fundamentos para o ágil, cabe-nos apenas interpretar a lei e 
de saber o que o legislador quer considerar comum outro e outro. E não há 
contabilidade que me convença a desrespeitar a lei. Se o legislador toma uma 
decisão e diz: “Existem três fundamentos”, cabe-me como jurista interpretar a 
lei e dizer como contabilizar, como lançar previstos tributários. E jamais 
utilizar a contabilidade para negar o que lei diz. Então, nós estamos num 
momento de uma encruzilhada, de uma decisão e que eu entendo 
perfeitamente possível, também, que nós definamos, nós, nesse Brasil, defina, 
nós teremos duas contabilidades: a societária, a tributária, e que nós vamos 
ter que passar a ter formação, inclusive, de profissionais contábeis e de 
profissionais tributários; história [ininteligível] que chamam na Alemanha. Ou 
seja, nada impede, nada impediria - e é uma decisão legislativa - que eu tenha 
um profissional com uma formação diversa do contador, diversa do advogado, 
é o profissional tributário que faz uma técnica, que eu vou chamar aqui - na 
falta de outro nome - contabilidade tributária, mas que não é contabilidade e 
nem é tributária, seria a técnica daquilo que seria em 1997. Não, o nome eu 
não sei, o consultor tributário, aquele que teria uma formação própria e que 
apuraria a base de cálculo do Imposto de Renda de acordo com que a lei 
prevê. Se essa é uma boa ou má decisão, é uma decisão do legislador.  

O que eu disse aqui, então, portanto, o legislador pode optar, por seu conforto, 
em adotar as regras, em adotar o balanço societário para efeitos tributários. 
Não vejo incompatibilidade com o Código. Mas ele pode optar, também, por ter 
toda uma disciplina legal da tributação, que é, aliás, a situação temática 
atual. Eu diria, a continuar como estamos. Nós vamos precisar de uma 
formação de um profissional que já, como o Ricardo disse com toda a razão, o 
profissional de contabilidade não tem formação para isso, as escolas de 
contabilidade não formam contabilistas tributários. E ao manter essa 
situação, é problema apenas de criar uma nova profissão, o contabilista 
tributário, que terá uma outra técnica, que terá uma outra formação para 
apurar o Imposto de Renda.  É uma solução legislativa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Mesa não quer encerrar o 
assunto, eu transfiro a palavra ao professor Gerd. Depois a Fernanda.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Na verdade, não vou colocar o assunto, eu 
simplesmente vou aproveitar a oportunidade dessa referência ao conselheiro 
fiscal, que existe na Alemanha, é uma pessoa especializada, são pessoas que 
têm formação em administração, economia, direito etc. e fazem um curso 
especial, como fazem, por exemplo, para auditor, e tem responsabilidade, tudo 
isso bem definido. E é muito interessante que dentro das tentativas de 
simplificação do sistema tributário, que na Alemanha sabidamente também é 
caótico, uma das ideias que surgiu na Alemanha é a seguinte: vamos fazer o 
seguinte: todos os balanços, antes de serem entregues para os efeitos fiscais, 
têm que passar pelo exame desse conselheiro fiscal, que responderá 
pessoalmente por essas apreciações. Ou seja, a fiscalização da própria 



administração pública tributária passaria para um, para profissionais 
autônomos. Portanto, nas questões subjetivas tem uma maior flexibilidade 
desde que observadas as regras de responsabilidade civil e criminal.  

Então, é muito interessante essa figura, e [ininteligível] vem como países que 
têm outras instituições podem encarar toda essa matéria de outra forma. 
Então, nós sempre pensamos... Aliás, o Zilveti sempre bate nessa tecla, Direito 
Comparado só permite comparar o que é comparável, ou seja, não pode 
construir coisas sobre instituições inexistentes.  

Mas, de qualquer maneira, a instituição dessa categoria profissional, 
independentemente agora essa ideia de... Ah, detalhe que eu esqueci, mas 
quem vai pagar esse profissional? O empresário? Não, o Fisco. Por quê? 
Porque ele está fazendo um trabalho de fiscalização e a remuneração dele sai 
do imposto devido. Não é? Ainda não é, mas justamente a tentativa de 
conseguir isso. Porque eles dizem: “O Fisco tem uma vantagem, 
internacionalização - economia, despesas -, então ele paga esses profissionais, 
que recebem sua remuneração pelo já na redução do imposto devido pelo 
empresário. Então, os senhores veem que existem mil ideias, mas que sempre 
precisamos ter o pano de fundo, ou seja, de que país estamos falando.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É rapidamente. Essa intervenção do professor 
Gerd... Existe uma discussão muito grande já na Alemanha sobre o encargo 
que você transfere para o contribuinte em função da legislação tributária 
complexa e ininteligível, e que os contribuintes demandam que eles sejam 
remunerados para decifrar a legislação tributária e para cumprir com todas as 
regras e todos os requisitos que a lei manda.  

Mas voltando a questão da formação do profissional, eu entendo que o 
contador, que antigamente era apenas um guarda-livros, alguém que 
registrava as informações sem nenhuma acuidade, passa a ser um contador 
técnico na evolução do tempo, e, depois, passa a ter uma demanda de 
conhecimento jurídico. Por isso, os contadores mais, às vezes, estudam Direito 
depois de formados em faculdades de contabilidade. Com as regras do IFRS, 
eu entendo que falta uma outra especialidade também aos juristas, e não só 
aos contadores, que é de economista. Porque grande parte das considerações 
feitas no regime IFRS são considerações de economistas, não são de juristas 
nem tampouco contadores. Então, a formação de um profissional para 
trabalhar na tributação precisa ser mais completa. E isso até tem sido 
discutido nas faculdades de Direito de ponta, como a Faculdade de Direito da 
Getúlio Vargas.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre, para encerrar o 
assunto, por favor.  

Sr. Alexandre: Eu tenho a seguinte visão: concordo plenamente com a Mesa 
no seguinte sentido de que tem que haver uma normatização explícita, mais 
de legislação, como o Dr. Ricardo colocou, para evitar que a Receita Federal 
fique no subjetivismo dos contadores, ou desse novo profissional etc. A nossa 
cultura é positivar tudo. A nossa lei maior é muito prolixa porque a nossa 



cultura é: vamos sempre legislar, sobretudo, por quê? Mesmo a boa-fé é hoje 
legislada positivamente, uma coisa que seria inerente ao ser humano, na 
nossa Constituição e nas nossas leis, em nosso Código Civil, é positiva. Todos 
devam agir de boa-fé. Mas o problema que nós temos é... Falou-se muito: 
quem vai interpretar isso, ao final das contas, é o juiz. E nós sempre tivemos 
na lei o freio ao juiz, positivamos tudo, ao máximo, para evitar o medo que nós 
temos da interpretação subjetiva. E, talvez, hoje, tenta-se colocar esse 
subjetivismo do juiz como uma coisa maior do que a própria lei. Eu posso 
interpretar diferente, direito alternativo... E nós temos medo disso. A nossa 
cultura... Nós temos até ditados populares que são, inclusive, impronunciáveis 
aqui sobre essa questão. Então, isso é uma cultura nossa que temos, e o 
problema é: no Direito Penal Tributário Brasileiro, ele não funciona. Ninguém 
vai preso se o contador fraudar essas informações, fraudar esse subjetivismo, 
usar com fraude para lesar o Fisco e lesar, inclusive, os investidores. O nosso 
Direito Penal Tributário não funciona por quê? O subjetivismo do nosso 
Judiciário é sempre tendente a não fazer nada. E isso, hoje, nós estamos com 
essa luta, inclusive no Supremo Tribunal Federal, no CNJ, exatamente para 
tentar colocar esses freios. Por isso é que eu entendo que temos que também 
evoluir muito no Direito Penal Tributário, para chegarmos a esse ponto da 
boa-fé dos contadores ser oponível, inclusive, ao Fisco. “Olha, meus dados são 
bons”. Por isso que o Dr. Bianco está completamente correto, e que temos que 
ter essa legislação, e o Fisco tem esse medo. Porque nossa cultura é 
exatamente de tentar burlar a lei. Sempre tem o jeitinho brasileiro. A verdade 
é essa nua e crua.  

Então, essa aplicação do Direito Internacional, da boa-fé, porque nos Estados 
Unidos o cara vai preso, bobeou fica preso mesmo. Não fica preso uma 
semana, fica preso cinco anos, dez anos. E isso sim, eu acho que nesse ponto 
a gente tem que evoluir. Se o Direito Penal Brasileiro evoluir e os nossos 
julgadores forem bem conscientes e aplicarem a lei de forma prática, eu creio 
que a gente evolua nesse sentido. Hoje, tem que ter lei, tem que especificar, 
colocar as norminhas lá, para amanhã o juiz, ao interpretar, seguir essas 
regras.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Vamos passar à 
pauta, finalmente. Os minutos que nos restam. Foi boa a sua apresentação, 
muito obrigado. E eu acho que valeu, porque o debate foi muito profícuo, 
entendo eu.  

Eu solicitei quase que como pequeno expediente a referência, a sentença que 
tratou do art. 74, § 15, não para dar notícia, porque eu acredito que todos 
tenham lido, essa sentença teve uma repercussão bastante apreciável, mas é 
muito interessante, porque nós havíamos discutido aqui, no instituto, é a 
sentença da 14ª Vara Federal Cível aqui da Justiça Federal de São Paulo, da 
juíza federal Cláudia Rinaldi Fernandes. É uma sentença de muito boa 
qualidade, então merece também ser citada. O número do processo - é um 
mandado de segurança. É um número enorme, hein, 0005054-
72.2011.403.6100. Quem quiser, depois, pode copiar aqui. O que é importante 
nessa sentença é o equilíbrio, na minha maneira de ver. Eu estou só 
apresentando a sentença e o equilíbrio como ela apreciou o art. 15... O § 15 do 



74. O 74, da Lei 9.430, trata da compensação, ressarcimento - todos sabem - 
e a Lei 12.249 acrescentou, fez algumas alterações e acrescentou esses §§ 15, 
16 e 17, aplicando a multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de 
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. O § 17 diz que aplica-se a 
multa prevista no § 15 também sobre o valor do crédito objeto de declaração 
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração 
apresentada pelo sujeito passivo.  

O § 16, simplesmente, trata da multa exatamente na hipótese de falsidade, na 
homologação... no pedido de compensação. E todos sabem que o que o levou à 
propositura dessa alteração legislativa foram os abusos cometidos 
especialmente nos pedidos de compensação; apresentava esse pedido que não 
tinha lastro nenhum e, durante um tempo, aproveitava-se... Até a não 
homologação, aproveitava-se aquela redução tributária daquilo que não se 
pagou através da compensação a qual o contribuinte não tinha direito.  

Do abuso praticado, você chegou a um abuso de redação que simplesmente 
resultou no indeferimento do pedido, não só de homologação, de 
compensação, mas o próprio pedido de restituição, de ressarcimento, tornava 
o contribuinte sujeito à multa de 50% do valor do crédito, nem era do valor... 
O valor de crédito, no caso, seria do tributo. Mas uma multa bastante elevada 
pelo exercício do direito de petição indeferido, mas pelo simples exercício do 
direito. A sentença é muito interessante porque ela julga a 
inconstitucionalidade conforme a Constituição, mais ou menos eu acho que 
na linha que nós concluímos aqui na Mesa, não? O simples pedido em si não 
pode ser motivo, evidentemente, pelo exercício de direito. Um direito legítimo 
não pode ser motivo de penalização. Ela só ressalva os casos, então, de má-fé, 
e aí, evidentemente, será sujeito à apreciação, à livre apreciação do juiz.  

De modo que eu faço referência à sentença mais para dizer que é um 
precedente importante, de boa qualidade, acho que é uma interpretação, uma 
conclusão bastante equilibrada, e coloco aqui à disposição se alguém quiser se 
manifestar a respeito.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria, eu acho que esse assunto a gente, 
inclusive já comentou anteriormente, mas eu queria só trazer uma informação 
aqui. A informação é a seguinte: segundo eu ouvi de uma fonte da Receita 
Federal, logo após a publicação desse dispositivo, houve uma redução de 90% 
nos pedidos de compensação de crédito tributário. Então, ao mesmo tempo 
que eu me revolto de ver que o legislador criou uma multa que incide sobre o 
exercício do direito de pedir alguma coisa, eu me revolto mais ainda de ver o 
nível de picaretagem que a gente vê entre os contribuintes do Brasil.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só quero dizer que eu não endosso a opinião do 
João Bianco de modo algum, e acho justamente, quer dizer, se existe uma 
multa que me impede de [ininteligível], esse perigo é muito maior. E quando 
você me dá uma informação como essa, eu só posso lamentar, significa que 
90% das pessoas que achavam que tinham direito, por conta de uma ameaça 
do Estado, não estão exercendo o seu direito.  

Sr. João Francisco Bianco: Desculpe, só... É mais uma informação, eu 
também estou partindo de dados que eu ouvi, eu não sei exatamente se são 



corretos. Mas o fato é o seguinte, o que ensejou a proposta da Receita Federal 
de criação dessa multa foi justamente a identificação de uma enormidade de 
pedidos falsos. Então, a partir dessa informação--  

[falas sobrepostas]   

Sr. João Francisco Bianco: Eu sei, mas veja, eu não estou... Eu não sou a 
favor dessa legislação, eu acho que a legislação é absurda, mas, mais uma vez, 
o bom pagador paga pelo mau pagador, isso que é uma constante aqui no 
nosso país. Mas esse é um fato da realidade. Eu só estou trazendo essa 
informação, eu não estou formulando o juízo de valor nem estou dando a 
minha opinião. Eu estou dizendo: esse é um fato da realidade. Esse é fato da 
realidade.  

[falas sobrepostas]  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Assim, eu acho que você deu uma opinião ao 
mencionar que existia picaretagem do contribuinte em fazer exercício do seu 
direito. Eu acho que isso não procede, não dá para a gente concordar com 
isso. Ao contrário, só levo isso em tom de brincadeira porque, às vezes, o 
cachimbo que a gente usa entorta a boca. Então, você estava no CARF, você 
estava com a boca um pouco torta. Agora que você já saiu do CARF, a boca vai 
ficar no lugar de novo. Porque a questão de a gente ter uma visão de fazer: 
olha, é um exercício do direito, você é ameaçado para não exercer seu direito. 
E ainda assim, por uma estatística que não prova absolutamente nada, se não 
o fato de que o contribuinte não quer pagar uma multa absurda, e ele acaba 
se sujeitando a uma situação constrangedora de não exercer seu direito por 
medo de ter que pagar mais, se ainda considerado como um mau contribuinte 
pelo fato dele ter se refreado diante de uma ameaça da autoridade pública 
que, graças a Deus, está sendo refutada pelos tribunais.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria passar a palavra... Eu 
queria passar a palavra para o Brandão, mas vou apenas fazer uma 
observação. O Bianco usou o direito de expressar a opinião dele, e, mais do 
que isso, dar informação. Eu também posso pensar ao contrário, né, 
[ininteligível] isolada pode incentivar a fiscalização a simplesmente glosar 
todas as compensações e aplicar multa isolada, e, mais uma vez, nós temos 
uma enxurrada de processos administrativos e judiciais.  

Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, eu quero dizer, inicialmente, que 
realmente eu nunca estive favorável a esse § 15, da aplicação da multa de 
50%, até sempre concordando com a interpretação mais restrita, porque ela 
não se refere à restituição e, sim, só aos pedidos de ressarcimento, porque os 
pedidos de restituição têm una sistemática mais rigorosa de pedido, de 
informar DARF... É, diferente do ressarcimento, que você informa créditos de 
[ininteligível]. Ok. Mas, de qualquer maneira, só o fato de pedir, realmente, 
parece ser assim... É quase que inominável você ser autuado por uma coisa 
que você pede, que é negada, e, mais ainda, que pode ser negada por... 
Embora isso exija fundamentação do ato administrativo, nem sempre ele vem 
dessa forma, simplesmente vem a rigor.  



Mas essa questão que o Bianco falou é verdadeira. O principal pedido de 
ressarcimento que havia nesses dois, três últimos anos eram de coisas que 
estavam expressamente proibidas na lei, quer dizer, já não é nem assim uma 
discussão jurídica, ou não sei o quê, haviam discussões jurídicas a respeito do 
crédito [ininteligível] de IPI, aquele antigo que foi dito pelo Supremo, que 
[ininteligível] em 90, o crédito e a alíquota zero que estava em discussão, e 
aquilo gerava pedidos enormes de ressarcimento. Agora, se a gente interpretar 
o § 15 junto com o 16, porque o 16, sim, poderia ser considerado 
[ininteligível]. Ele sim, porque você recebe, você fez a compensação e obteve 
uma vantagem financeira que recebeu por falsidade. Mas o 15, realmente, está 
fora de qualquer contexto legislativo. O 16, realmente, se você pega(F) um 
crédito que a Receita depois constata que ele é falso, a compensação, o 
recebimento do valor dá ensejo, porque aí ele levou adiante e não houve 
aquela ponte de ouro do arrependimento eficaz, porque eu posso fazer um 
pedido e pedir para cancelar, desistir dele. Mas, depois que eu recebi... É isso 
aí.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, pessoal. Eu acho que está 
debatida a questão. É, vamos passar ao segundo assunto da pauta, que eu 
tinha solicitado ao Bianco, mas ele, imediatamente, transferiu o encargo para 
o Schoueri, a respeito da IN 243, na parte que trata do PRL 60%, é uma 
matéria que está sendo debatida intensamente no CARF, com uma perspectiva 
não muito favorável. Há uma decisão do TRF de São Paulo também não 
favorável, de forma que vale a pena nós tratarmos do assunto numa tônica 
específica que foi levantada pelo Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Obrigado, Ricardo. Na verdade, eu vou poupá-los 
de entrar em todo o mérito sobre a Instrução Normativa 243, sobre... Enfim, 
em termos gerais o que vem da discussão, que eu suponho que a maioria já 
esteja acompanhando isso. Existe um ponto que pareceu importante, eu até 
publiquei um trabalho sobre isso, parece importante que seja insistido, que é 
a questão do erro lógico na interpretação da IN 243. Por que eu digo isso? 
Porque, dado que nós conhecemos o texto da Lei 9.959, nós sabemos que 
existe uma dúvida sobre a interpretação daquela chamada margem de 60% do 
PRL, como isso deve ser, ou seja, houve a Instrução Normativa 32, que deu 
uma interpretação, houve a Instrução Normativa 243, que veio dar uma nova 
interpretação. Nós temos visto uma mudança do debate - e eu fico triste de 
dizer que tem tido sucesso essa mudança de debate - quando o Fisco, a 
Procuradoria passa a dizer, a falar do resultado absurdo, que a Instrução 
Normativa 32 levaria, e, ao mesmo tempo, ao dizer, ao defender a lógica do 
resultado da Instrução Normativa 243. Eu poderia – e quero insistir com isso – 
eu poderia manter a discussão, que foi o primeiro patamar, que era a questão 
da literalidade, mostrar que a Instrução Normativa 243, e cria categorias que 
não estão na lei. Eu poderia aqui, e me parece... Eu quero insistir com isso, já 
têm tantos trabalhos publicados sobre isso, então vou poupá-los para dizer 
que realmente a Instrução Normativa 243 não tem qualquer correspondência 
ao que existe no texto legal. Não existe correspondência na literalidade. Mas 
eu só - naquilo que a gente chama pelo amor à discussão, ou para irmos 
adiante - eu faço questão de dar esse passo. Vamos dizer que “Lei, ora a Lei”; 
“Palavras, ora palavras”; “Texto, ora texto”, o que interessa é a essência. 



Gente, é claro que eu não concordo com isso, eu só estou querendo seguir 
esse tipo de raciocínio para examinar, comparar a Instrução Normativa 32 
com a 243 dentro de uma premissa, com a qual eu não concordo, e que ambas 
poderiam ser extraídas do texto. Insisto, não concordo, a 243 não sai do texto. 
Mas assim, só por raciocínio, só para dar esse passo, e permitam-me ter essa 
liberdade agora. Façamos de conta que eu estivesse tratando de dois textos 
legais e não de duas instruções normativas, e verifiquemos se a Instrução 
Normativa 32 é ilógica e verifiquemos se a Instrução Normativa 243 é a 
solução dos deuses para a panaceia dos preços de transferência, que é assim 
que é apresentado. A Instrução Normativa 32, e é apresentada como ilógica 
pelas autoridades, dentro de um exemplo que tem sido repetido toda hora. É a 
história do para-brisa e do automóvel, dizendo mais ou menos o seguinte: que 
não é possível, quando eu importo um para-brisa, e revendo o automóvel, que 
não é possível que eu considere o preço de revenda do automóvel para apurar 
o custo do para-brisa, que é necessária a uma proporcionalização. Então, 
portanto, a Instrução Normativa 32 teria um erro lógico, porque ela partiria do 
preço de revenda do automóvel, quando está querendo buscar um para-brisa. 
E a solução dos deuses, a solução da iluminação divina, das tábuas da lei, 
informação divina é: devemos proporcionalizar, saber o quanto aquele para-
brisa representa no automóvel, e, a partir dali, calcular a tal da margem de 
60% sobre o percentual a que se refere o para-brisa. Essa é a discussão que 
acontece. Esse percentual, que é bom lembrar, que é de 60% sobre o preço de 
venda... 60% do preço de venda seria o lucro. Ou seja, na interpretação do 
Fisco, o raciocínio é muito simples: eu descubro qual é o preço de revenda do 
para-brisa, que foi revendido no automóvel, uma vez tendo esse preço, 60% é 
lucro, 40% é custo. Em outras palavras - é somente um raciocínio inverso que 
eu tenho insistido muito - significa que a interpretação deles seria que o 
legislador exigiria que todas às vezes que eu importasse um para-brisa por 40, 
eu acrescentasse 60 de lucro para revender por 100. Portanto, se eu compro 
40 e ponho 60 de lucro, significaria, na interpretação deles, que todo aquele 
que num ato de insanidade resolvesse fabricar um bem no país, teria que 
agregar uma margem de lucro de 150% sobre o seu custo; o custo 40, 150% 
em cima, que é 60, dá o 100%. Até tenho insistido muito que nós paremos, 
Ricardo, de falar em PRL-60, falemos em PRL-150, para mostrar exatamente 
qual é o lucro... Ou seja, se você quiser produzir uma coisa no país, tribute 
como lucro 150%. E se não tiver lucro, tribute como tal. Esta é a visão do 
Fisco, e diz: “Lamento muito, foi assim que o legislador decidiu”.  

Bom, o que a Instrução Normativa 32 - e insisto, vamos fazer de conta, eu falo 
só instrução normativa. O que ela fala? Ela fala: “Não, na verdade, os tais dos 
60% de margem do preço de venda, dificilmente, aliás, em nenhum caso, serão 
aplicados enquanto tal. Porque a fórmula da Instrução Normativa 32 diz que a 
margem de lucro é de 60% do preço de venda menos o valor agregado no país. 
Então, 60% sobre preço de venda menos valor agregado significa que quanto 
mais eu subir o valor agregado, menor a margem. Insisto, se o valor agregado 
fosse zero, a margem seria 60% do preço de venda. Se o valor agregado é um, 
é 60% do valor de preço de vendas menos um do valor agregado. Então, eu 
vou, conforme eu agrego o valor, eu diminuo a margem que eu vou exigindo, 
ao ponto que, se eu agregar muito valor local, a margem será baixíssima, ou 
até negativa, vamos supor, porque a Receita fala: “Veja que raciocínio ilógico, 



chega à margem negativa”. Do ponto de vista de lógica de preços de 
transferência, tem razão a Receita. Não existe explicação no princípio arm’s 
length para dizer que quanto maior o valor agregado, menor a margem. Mas a 
própria margem pré-determinada que o Brasil adota faz com que raciocinar 
em termos de arm’s length exija, pelo menos, um cuidado adicional. Ou seja, a 
pergunta que a Receita não enfrenta é saber: esta regra de 60%, menos o valor 
agregado é inspirada no princípio arm’s length? Ou é inspirada em outra 
fundamentação constitucional? Ou seja, em termos de arm’s length, não serei 
eu a defender que quanto maior o valor agregado, menor a margem exigida. No 
entanto, quando eu verifico que a partir dessa interpretação, dessa instrução 
normativa, eu estou estimulando a agregação de valor no país, eu vejo ali um 
norma tributária indutora, ou seja, a justificativa e a lógica não é arm’s length. 
E não precisa ser arm’s length. O legislador pode tomar uma decisão de adotar 
uma regra que estimule a industrialização no país. Que quanto mais você 
agregue de valor no país, menor vai ser o lucro exigido, e, se você agregar 
muito valor no país, eu não exijo lucro algum, porque você já cumpriu a sua 
função. Isso me parece plenamente constitucional e válido. Então, só para 
enxergar o seguinte: na minha leitura – eu estou na 32, estou dando uma 
lógica para ela - se eu importasse um produto acabado, eu aplicaria o que nós 
chamamos de PRL-20, eu teria que, necessariamente, considerar como lucro 
20% do produto final. Se eu importunasse um produto e industrializasse no 
país, daí a regra... eu não preciso ter o lucro mínimo, ou máximo de 20. Eu 
vou ter um lucro maior ou menor, conforme eu agregue mais valor. É uma 
lógica de estimular a produção local. Considerando que o art. 170 da 
Constituição, inciso I, põe como primeiro princípio da ordem econômica a 
soberania econômica, é a soberania econômica no sentido de crescimento da 
economia, eu vejo a fundamentação constitucional para esse tratamento, 
baseado... Ou seja, que não é – eu insisto – não é lógica de preço de 
transferência, não é lógica arm’s length, é lógica desenvolvimentista, que tem 
tudo a ver com a política nacional.  

Permitam-me que eu compare agora com o resultado da interpretação do 
Fisco, da 243. Na interpretação do Fisco, da 243, novamente eu tenho duas 
opções: eu importo o produto acabado, e devo ter um lucro de 20% do preço 
de venda; Eu importo uma matéria-prima, eu devo ter um lucro de 60% do 
preço de venda. Em outras palavras: por que eu resolvi industrializar um 
produto no país por esse ato antipatriótico de industrializar no país, e eu que 
poderia ter um lucro de 20% do preço de venda, devo ter 60%. Eu teria uma 
norma claramente inconstitucional. Veja, não falei ilegalidade nem nada. Eu 
falo porque ela seria inconstitucional pelo efeito indutor contrário à soberania 
economia, porque ela desestimula a produção no país, ela desestimula o 
crescimento do país. Então, o primeiro ponto da inconstitucionalidade da 243 
- veja, eu estou querendo jogar novas luzes para essa mesma discussão. Eu 
não estou falando em ilegalidade, não estou em inconformidade de texto, eu 
digo: a interpretação que o Fisco diz ser válida é inconstitucional porque 
contraria a ordem econômica. Pelo efeito indutor, contraria a ordem 
econômica. Mas, agora, eu dou um segundo passo, que me parece importante, 
e digo aqui, enquanto think tank, enquanto o IBDT, para que nós 
divulguemos, que nós pensemos sobre isso, falemos sobre isso. É um erro 
lógico, agora, da 243. Eu quero denunciar o erro lógico da 243. Porque como 



eu disse para vocês, o argumento deles, dessa iluminação de vida, inspiração 
que aconteceu com Moisés uma vez, e agora de novo com a Receita Federal. 
Deus disse, disse que eu deveria aplicar a 243, que eu devo descobrir qual é o 
percentual do para-brisa no automóvel. Existe um conceito de lógica chamado 
petição de princípio. É um erro lógico primário que para eu provar alguma 
coisa, eu parta da própria premissa. Eu não posso partir da premissa que eu 
quero concluir, porque isso dá um raciocínio circular. Se eu quero demonstrar 
qual é o custo de um bem importado, o erro primário é eu incluir na minha 
fórmula o custo do bem importado. Por quê? Quanto maior o custo do bem 
importado, tanto maior vai ser o custo do bem importado.  

Permitam-me, eu tenho aqui, e agora vou reproduzir o raciocínio em termos de 
números, já um artigo que eu publiquei no “Valor Econômico”, que eu acho 
que merece aqui mais pelos números. Um exemplo absurdo. Um bem cujo 
item importado custe em valor de mercado um, enquanto os custos nacionais 
sejam nove, ou seja, o custo do para-brisa é um, o resto é nove. Portanto, o 
custo do automóvel foi dez. E o preço de revenda, 25. Um, para-brisa; nove o 
restante, dez é custo; 25 é preço de venda. Vamos aplicar a IN243. Qual é a 
participação do bem importado no custo de produção? É 10%. Se o automóvel 
foi vendido por 25, por quanto foi revendido o para-brisa? Dois e meio. Com a 
margem de lucro de 60%, 1,5, eu vou chegar ao preço de mercado tolerado de 
um e não vou ter nenhum ajuste. Está certinho, deu certo, eu fiz de propósito 
numeralmente para dar certo. Ou seja, eu importo por um, quando eu revendi 
por 25, não tenho ajuste nenhum nesse raciocínio.  

Agora vamos fazer o seguinte: agora eu sou malandro, eu sou aquele 
contribuinte malandro que quero praticar o tal do preço de transferência - o 
picareta a que o João se referiria. Ou seja, o meu para-brisa que custava um, 
eu vou sextuplicar, ele não vai mais custar um, ele vai custar seis. E os 
demais itens, os nove, continuam nove, porque eles não têm nada a ver. 
Portanto, agora o meu custo qual que é? Seis mais nove é 15. E, portanto, seis 
sobre 15 dá 40%. Agora o para-brisa representa no meu automóvel não mais 
de 10%, mais de 40% porque eu inflei, eu sextupliquei. Representa 40%. Vou 
aplicar o mesmo percentual sobre o preço de venda de 25% e eu vou ter um 
PRL sobre dez. Sessenta porcento de margem, o preço máximo tolerado vai ser 
quatro, ou seja, agora o meu PRL é quatro, ou seja, eu sextupliquei o preço, de 
um foi para seis, e eu tenho agora quatro como dedutíveis, só vou ter que 
tributar dois. É só continuar que eu vou perceber que o raciocínio quanto 
mais eu aumentar o preço do para-brisa, maior vai ser o PRL tolerado, e, 
portanto, eu estou sendo estimulado a praticar esse tipo de operação, porque 
o raciocínio é circular.  

Poderia ser evitado esse erro lógico? Poderia, e agora eu falo de lege ferenda. 
Eu falo porque existe um projeto de lei que pretenderia criar uma... 
pretenderia legalizar a 243 com uma margem nova. Mas, mesmo legalizando, 
eu vou insistir... Desculpe, só um detalhe que eu queria mencionar. Esse erro 
lógico vai ficar mais evidente, e eu peço que vocês façam esse raciocínio, se 
quiserem, depois. Eu acabei de aplicar seis com o preço de empresa e concluí 
que quatro era o PRL tolerado. Eu não tenho número aqui, mas se você falar o 
seguinte: “Bom, então o PRL é quatro”. Então, o para-brisa não vai mais ser 



nem um, que era antes, nem seis que eu fiz, quando deu um PRL de quatro. 
Se eu aplicar o PRL de quatro, e os outros nove, eu vou chegar a ajuste de 
preço de transferência também. Ou seja, em virtude do erro lógico, se eu 
chegar a um PRL e aplicar o próprio PRL, eu tenho ajuste de novo. Eu sempre 
vou ter ajuste, porque o raciocínio é circular. Se eu pretendesse aplicar, se eu 
tivesse a iluminação divina e quisesse criar uma coisa contrária à lei, eu teria 
que não partir do custo do bem importado, eu teria que partir justamente dos 
nove, que é o custo local, porque esse eu não preciso comprovar. Ou seja, no 
exemplo, o custo local era nove, agregue uma margem de lucro para o custo 
local, os mesmos 150%, e eu vou chegar a um valor, agora, do bem... É o 
preço de revenda do bem importado... Desculpe, do bem local dos nove, nove 
mais 150% em cima dá 22,5. Pego 25 a preço de revenda, tiro 22,5, que é a 
revenda do resto do automóvel... Note, o Fisco erra quando pega a revenda do 
para-brisa, ele tinha que pegar a revenda do resto do automóvel, pega o valor 
agregado, calcula a margem em cima dele, deduzo do preço de venda, e agora 
eu chego a um raciocínio que não é circular, que sempre vai dar os 2,5 como 
preço do onerado, que não interessa... Ou seja, o erro lógico... Gente, esse é 
erro lógico, eu não posso partir do custo do bem importado se eu quero chegar 
ao custo do bem importado. Como é que a fórmula seria correta, e que não é a 
proposta, em nenhum lugar eu vi isso? Valor agregado, sobre o valor agregado 
eu ponho a margem exigida pela lei, deduzo do preço de venda, chego ao preço 
de venda do para-brisa. Aí, no mínimo, seria lógico, mas não é o que está na 
243.  

Ou seja, eu acho que nós temos, Ricardo, que denunciar pela questão 
indutora e pela questão de falta de lógica, se não fosse pela legalidade, se não 
fosse pelo fato [ininteligível] na lei, denunciar o que o Conselho de 
Contribuintes vem endossando e, lamentavelmente, você tem toda razão, o 
TRF de São Paulo, em duas decisões, também endossou, [ininteligível] decisão 
favorável. Esse tema ainda vai para Brasília etc., ainda tem muita água para 
correr. Mas é importante que este debate não fique por um ou outro, que fale 
isoladamente. É importante que todos conheçamos isso e escutemos em 
comum isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd, dois minutos. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Rapidamente, Sr. Presidente, é muito simples. Em 
primeiro lugar, como já escrevi, falei, eu sou contra o Direito formular essas 
fórmulas todas que discutem, principalmente porque elas não têm base legal, 
como é a 243. Nós já falamos isso no congresso, escrevemos etc., e tal. Muito 
bem.  

Segundo ponto, o Fisco nesse caso não é só ilógico, mas também 
esquizofrênico. Ilógico por quê? Ilógico porque ele acha que a fórmula da 243, 
justamente, desincentiva a própria industrialização no país. Isso é um 
absurdo. Simplesmente a 32 tem essa finalidade, e essa finalidade é dentro da 
política industrial de desenvolvimento do país. Esquizofrênico por quê? 
Porque, se não me engano, em relação ao IPI, o fisco legislador emitiu uma 
medida provisória que exige para um benefício, na importação de automóveis, 
um elevado grau de nacionalização. Então, ele beneficia tendo em vista o valor 



agregado no país, e diz: “Não, mas para efeito de preço de transferência, a 
história é outra”. Então, isso chama esquizofrenia.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, nós vamos ter que 
encerrar. Tem um assunto na pauta, a Juliana está presente? Juliana... 
Desculpa, você estava meio escondida aí. Vamos ter que deixar para a semana 
que vem o seu tema. Nós temos a presença do professor Rolim... Mas é rápido 
o seu tema?  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós vamos, então, colocar na 
pauta da semana que vem... Agradeço a presença de todos, e reitero o convite 
para prestigiarem a palestra do professor Rolim na semana que vem, porque 
vão ganhar ouvindo o que ele tem a dizer, com certeza. Muito obrigado. 

 

 

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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