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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Alguma 
comunicação da Mesa? Nenhuma comunicação. Lembrando que teremos a 
presença do Sr. Dennis Weber, no dia 31 de maio, aqui na nossa Mesa.  

Hoje, temos dois temas importantes. O Jimir não está aí. Vamos começar pelo 
segundo e, se o Jimir chegar, a gente discute o segundo; na verdade, é o 
primeiro da pauta. Essa é uma decisão importante da Corte Especial do TRF 
da 3ª Região, que declarou a inconstitucionalidade do limite de dedução da 
despesa de instrução do contribuinte e de dependentes na declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física, baseado no princípio da capacidade 
contributiva. Um dado importante é que essa votação é baseada - e podemos 
até dizer liderada - em voto da professora Regina Helena Costa, que é uma 
pessoa bastante envolvida conosco aqui no IBDT e no direito tributário. Mas 
vamos discutir com a presença do Jimir. Pois não, Mélega?  

Sr Mélega: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Dr. Mélega está lembrando que, 
na sessão passada, foi solicitada a indicação da fonte de publicação... 

Sr. Mélega: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas quem é o autor mesmo?  

Sr. Mélega: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É de uma... Do professor Isaac 
Pereira de Souza(F), não é, lá do Recife, um artigo antigo, de 1970: As Coisas 
Julgadas Tributárias. Segundo o Mélega, existe... Na verdade, é a tese de 
doutorado dele e, segundo o Mélega, existe uma série de pontos muito 
importantes, e nós mostramos interesse em conhecer. Aliás, o Mélega, na 
semana passada, fez uma breve apresentação das ideias aí contidas. Então, 



isso está publicado pela Imprensa Universitária da Universidade de 
Pernambuco, nº 472, de 1970. Eu acredito que será praticamente impossível 
obter essa publicação. Você tem ela, para poder...? Não?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É Salvador. Como eu pensei que ele fosse 
trazer a separada da Revista de Direito Tributário, essa tese foi publicada em 
um dos primeiros números, que eu tenho lá no escritório. Só que, como ele 
ficou de trazer, eu deleguei para ele. Mas eu vou, então, tentar recuperar e 
informar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ótimo, porque na biblioteca do 
professor Brandão Machado está um pouco difícil o acesso, agora. A gente tem 
mantido... Mantivemos, alguns meses atrás, o contato com as filhas dele. A 
biblioteca está um pouco... Eu não sei nem o destino dela. Acho que está 
parada, ali. Nós estivemos lá, mas, infelizmente, ela está um pouco 
abandonada e de difícil acesso, o que é uma pena muito grande. Bianco, por 
favor.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, rapidissimamente, eu só queria registrar, já 
aproveitando o gancho da coisa julgada, queria só registrar uma decisão do 
Supremo, que trata sobre coisa julgada e trata da relativização da coisa 
julgada, em uma questão que não é tributária, mas é sobre investigação de 
paternidade, DNA. Quer dizer, houve uma decisão proferida em um processo 
judicial em que não foi feita a utilização da prova do... Como prova, o exame 
do DNA. Então, transitou em julgado, transformou-se em coisa julgada o não 
reconhecimento da paternidade, em função de não ter sido feita a prova do 
DNA. Posteriormente, a pessoa entra com uma nova ação exigindo o exame do 
DNA, porque, na época anterior, não existia ainda o DNA. Então, aí se discute: 
faz o exame ou não faz o exame? Vai se reformar a decisão anterior? É coisa 
julgada. E o Supremo tem jurisprudência pacífica no sentido de que, nesse 
caso, o princípio do conhecimento da própria ancestralidade prevalece sobre a 
coisa julgada.  

Mas eu queria registrar, aqui, o acórdão proferido no Recurso Extraordinário 
649154, que foi relatado pelo ministro Celso de Mello, porque ele faz um longo 
voto, mas um longo voto, tratando... Questionando e criticando a relativização 
da coisa julgada. Ele cita a doutrina, cita a jurisprudência, é um voto 
excelente dele, em que ele revela o seu inconformismo com a questão da 
relativização da coisa julgada. Mas, ao final, ele se curva ante a 
jurisprudência, ao menos em tema de investigação de paternidade. Quer dizer, 
ele deixa muito claro: “Ocorre, no entanto, que a jurisprudência do Supremo, 
ao menos em tema de investigação de paternidade, firmou-se em sentido 
diverso daquele que ele estava sustentando. Por isso mesmo, com a ressalva 
de minha posição pessoal, devo ajustar-me ao entendimento majoritário”.  

Mas, eu acho que como fonte, aqui, de pesquisa, o voto dele, realmente, é 
excelente no exame da questão da coisa julgada.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Qual é o...? 

Sr. João Francisco Bianco: É o Recurso Extraordinária 649154, Minas 
Gerais. Está no Informativo STF 663, agora de abril de 2012.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma comunicação, ainda? 
Vamos ao tema. Eu sugiro que o professor Schoueri abra e exponha, ou o 
Bianco, que tem uma posição muito interessante, um caso concreto muito 
interessante. Podemos começar pelo caso concreto, daquele seu e-mail de 
ontem?  

Sr. João Francisco Bianco: Eu não sei se o Schoueri quer fazer uma 
exposição geral antes de entrar na questão específica. Quer fazer?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não sei se é necessário, porque eu tenho... Eu 
estou sendo sincero, eu tenho medo que uma exposição geral acabe 
prejudicando o debate, considerando que todos que viemos aqui viemos 
sabendo da programação e sabendo da medida provisória, conhecendo o texto. 
Então, eu acho que expor o contexto, porque foi e etc., dado o caráter da 
nossa Mesa, eu acho que seria inútil para os participantes.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou plenamente de acordo. 
Se o Bianco não quiser falar sobre o caso concreto dele, falo eu. [risos] Eu 
acho que nós devemos enfrentar a 563... Eu vou te dar a palavra. A 563 com 
casos, com situações, com exemplos. Nós não vamos fechar a interpretação 
dela, nós não sabemos as alterações que vão receber, embora o Bianco tenha 
informações de fontes fidedignas que haverá muito pouca margem de 
aceitação de emendas. Algumas correções serão feitas, mas por iniciativa da 
própria fonte produtora da norma, leia-se Receita Federal. Mas, claro, alguma 
alteração vai haver, não é?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só pela ordem. Já que a ideia é, exatamente, 
começar pelo caso concreto, eu só citaria, e todo mundo também já tomou 
conhecimento, e eu sei que o professor Schoueri, em algumas palestras, tinha 
defendido alguma posição contrária, salvo engano, todo mundo viu a 
publicação do Parecer Normativo nº1, em que a Receita Federal dá 
oportunidade de se refazer o balanço de 2009 e utilizar o PVL se for mais 
favorável no período de janeiro a maio, considerando que continua em vigor a 
Lei 9.439/96. É só para...  

Sr. João Francisco Bianco: Realmente, esse parecer normativo, eu acho que, 
por sugestão do Brandão, poderemos incluir como um tema na próxima 
reunião, discutirmos o parecer normativo, mostrarmos a impropriedade do 
parecer normativo, e faríamos isso com todo o prazer. Mas, hoje, quem veio 
aqui, veio discutir a Medida Provisória 563. Então, pela ordem, eu sugiro que 
a gente mantenha a 563.  

Bom, então posso colocar a primeira questão? É com relação ao método 
PECEX. O art. 19-A, da Lei 9430, introduzido pela MP 563, ele criou esse novo 
método para apuração de preço-parâmetro, que é o método do Preço sobre 
Cotação na Exportação, PECEX, e ele se aplica no caso de exportações de 
commodities e faz referência à comparação do preço utilizado, não é, o preço 
da exportação, em comparação com o preço público apurado em bolsa de 
mercadoria e futuro internacionalmente reconhecida. Nós tivemos 
conhecimento de uma commodity específica, que tem uma cotação na bolsa de 
Nova Iorque, mas o argumento da empresa que faz a exportação é que a bolsa 
de Nova Iorque é a única bolsa que comercializa essa commodity no mundo. Só 



que essa comercialização... O volume de negociação na bolsa de Nova Iorque 
representa apenas 15% do volume total do mercado mundial. Então, a bolsa... 
Essa cotação dessa commodity na bolsa de Nova Iorque, ela é restrita às 
operações realizadas nos Estados Unidos, não reflete o preço que é, 
efetivamente, praticado no mercado mundial. Tem um mercado muito ativo na 
Europa, um mercado muito ativo na Ásia, só que, na Europa e na Ásia, não 
tem negociação em bolsa de mercadoria. Então, o que essa empresa entende, e 
eu acho que com algum sentido, com algum fundamento, é que, apesar de ser 
a única bolsa do mundo que negocia aquela commodity, o volume de 
negociações não é representativo do mercado mundial; o preço praticado ali 
não é representativo do preço praticado no mercado mundial. Em função 
disso, essa commodity e essa bolsa, especificamente, não poderia ser utilizada 
como preço-parâmetro, porque ela não seria uma bolsa internacionalmente 
reconhecida como operando com representatividade nesse mercado. Então, 
essa é a questão que eu coloco.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ela tem desdobramentos, que eu 
sei, mas vamos parar por aqui, porque já é suficiente o tema para debate.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos começar, então, nesse artigo? Qual foi a 
razão de esse artigo ser o mandatório? Porque quebra... Aliás, toda a regra do 
preço de transferência, que sempre é a escolha do método, o melhor método, 
toda a lógica é uma. E eu não sei se tivemos curiosidade de saber por que 
aconteceu isso. Segundo o que a gente conseguiu saber, muitas grandes 
exportadoras brasileiras de commodities vinham se valendo do método do 
custo de produção mais lucro, que tem aquela margem pequenininha, 
atendendo esse método, vendendo, a partir disso, para uma empresa do grupo 
no próprio paraíso fiscal e reexportação a partir daquela empresa. O que 
explica, aliás, permitam-me, a lógica que pode amarrar a legislação de preço 
de transferência à tributação em bases mundiais. Ou seja, qual era a lógica da 
Receita? Como eles estão fazendo isso com o preço de transferência e deixando 
o lucro na subsidiária, eu vou pegar o lucro na subsidiária, aquilo que eu não 
peguei no preço de transferência. Então, chegou-se ao ponto de dizer que 
haveria uma... A ideia seria: “Vamos passar a tributar o lucro da subsidiária 
no valor de mercado a partir desse método obrigatório, de tal modo que 
amanhã possamos até rever a questão da tributação em bases mundiais”. 
Essa seria a lógica, ou seja, existe uma clara intenção de buscar as empresas, 
as grandes exportadoras brasileiras - e, normalmente, aqui se pensa em 
questões mais do setor mineral - para que essas empresas tenham... Essas 
commodities estejam com o seu preço de mercado. Essa é a lógica da coisa.  

O que o João está trazendo, o João e o Ricardo estão trazendo, é dizendo o 
seguinte: “Olha, mas isto não é preço de mercado. Preço de mercado é algo 
diverso”. Aí entra naquela questão do princípio versus a regra, não sei o que e 
tal. Na medida em que o texto da lei é este, eu acho que o argumento de dizer 
“isto não é preço de mercado” não é suficiente. O tema... O João foi mais feliz 
quando ele pergunta o que significa “internacionalmente reconhecida”, ou 
seja, havendo uma prova - e esse é o problema, porque a gente entrou, agora, 
na prova - de que esta bolsa tem um alcance local, seria isso um preço... O 



termo “internacionalmente reconhecido” é reputação internacional ou é 
mercado internacional?  

Eu reconheço que, até dois minutos atrás, a minha leitura seria reputação 
internacional. Reconhecida, leia-se reputação internacional. Ou seja, o fato de 
pessoas do mundo inteiro negociarem ou apenas locais negociarem não me 
pareceria relevante. E nós começamos a entrar um pouco no fato, ou seja, 
será que essa bolsa cria restrições ao ingresso de estrangeiros ou é uma mera 
questão prática? E vamos continuar, João. Se não houver restrições, qualquer 
tipo de restrição, é bastante curioso que alguém podendo comprar um produto 
por um preço mais baixo em um mercado aberto compre no preço mais alto na 
Europa. Ou seja, ou bem esse preço tem algum tipo de favorecimento, e nós 
estamos falando... Ou seja, existe alguma coisa por traz disso, existe alguma 
situação estranha. Ou é estranho porque a bolsa, no caso, embora 
oficialmente aberta, encontram-se, nas entrelinhas, restrições de tal modo que 
um agente europeu não consegue comprar lá, ou o inverso, o europeu tem 
outras razões para não negociar naquela bolsa na qual ele teria acesso. Gente, 
é muito estranho. Se eu fosse um juiz, se me trouxessem uma situação como 
essa, eu teria dificuldade, eu coraria, usando o termo do Ricardo, eu não 
teria... O teste do riso não passaria, Ricardo, se eu chegasse e dissesse o 
seguinte: “Quer dizer que um comprador que tem acesso à bolsa de Nova 
Iorque, onde tem o mesmo produto, ou de onde ele pode comprar, compra por 
um preço mais alto na Europa”. Insisto, duas a uma: ou ele não tem acesso ou 
existe alguma razão para essa compra na Europa. E eu acho que essa... Como 
nós estamos falando em tese, fica muito difícil avançar além disso, mas são as 
duas hipóteses que eu consigo imaginar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria propor que nós 
discutamos a questão esquecendo a prática de se vender para subsidiárias 
que revendem para o mercado, porque aí é uma situação que entra outras 
considerações, não é? Eu acho que nós temos que pensar na hipótese de uma 
venda direta, para simplificar a coisa, só o preço de transferência. Eu vou 
passar a palavra para o professor Gerd, que pediu, mas eu queria acrescentar, 
até para te encaminhar, uma dúvida também. Esse “internacionalmente 
reconhecido”, além da questão que foi bem apresentada, já, ela... O 
“internacionalmente reconhecido” ou ser uma bolsa internacionalmente 
reconhecida ou não, exige que ela tenha representatividade, certo, porque eu 
não sou do mercado, mas a gente sabe que as bolsas trabalham com lotes, 
está certo, e essa negociação direta com a Europa e outros luares, ou mesmo 
com os Estados Unidos, que não passa pela bolsa, são lotes que não são lotes 
da bolsa, especificações técnicas que a bolsa não leva em conta. Claro que o 
índice da bolsa é um índice que todo mundo lê para saber como estão as 
coisas lá na bolsa, mas não é o determinante da fixação de preço no livre 
mercado, não é?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Perfeito, demonstra, exatamente, a nossa 
concordância naquilo que é essencial. Aliás, desde que sentava lá ao lado, 
sempre estamos juntos. Realmente, a minha leitura do “internacionalmente 
reconhecido” não é se ela é idônea ou não é idônea, é se ela é representativa, 
se as operações delas são representativas para a verificação de quê? Do preço 



do mercado. Se não é representativa, não se discute se é boa, se é pequena, se 
deixa acesso a estrangeiros, não interessa nada disso. Objetivamente, é 
representativa em termos de preços internacionais, de preços de mercado. É 
só isso. Agora, o grande erro aqui, sem dúvida, como sempre... Porque os 
nossos maiores problemas aqui, inclusive na Mesa, é porque as leis são 
malfeitas. Aliás, não são nem leis, são medidas do fisco, que nós sabemos.  

Então, é simplesmente isso. Como pode colocar só essa possibilidade? E se 
não tiver bolsa ou se a bolsa não é representativa, como ficamos? Então, 
justamente, isso também tem que ser resolvido. Não pode deixar uma lei 
completamente capenga, não é, feita por alguém que não conhece o mercado, 
evidentemente, senão ele não colocaria isso, ele colocaria, no mínimo, “na 
ausência de bolsa representativa, então será utilizado outro método”. E 
verifica, justamente, no mercado de commodities, como se faz. Isso é dever do 
legislador. Ele tem que saber do que ele está falando e reproduzir isso naquilo 
que chama lei depois.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, Mara. Eu queria dizer 
que, antes de você falar, talvez você possa entrar nisso também, em função do 
que ele disse, “na ausência de representatividade, pode-se aplicar outro 
método”, eu coloco uma segunda questão: e se houver um outro método mais 
favorável, a regra do preço mais favorável que vigora se aplica também a essa 
disposição? Claramente que não. Eu tenho muitas dúvidas.  

Sra. Mara Caramico: Só fazer uma consideração. Quando o § 1º fala em 
preços comparados, preços de cotação dos bens constantes em bolsas de 
mercadoria e futuros internacionalmente reconhecidas, ele fala sempre no 
plural. Então, não sei se isso pode ser alguma coisa intencional ou não, no 
sentido de que para você ter um mercado, para você dizer que o preço pode ser 
comparado, ele tem que ser comparado com mais de um, e não só com um. 
Então, se uma bolsa só é o preço de referência, será que esta referência pode 
ser tida como comparável, se você está dizendo que, no plural, seriam preços 
internacionalmente reconhecidos em bolsas internacionais? Pode ter as duas, 
vamos dizer assim, interpretações? Mas, quando se compara, se compara a 
alguma coisa com mais de um. Então, será que, neste caso específico, por ter 
só uma bolsa, ela tem representatividade para fazer essa comparação? É só 
essa, a minha indagação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O professor Gerd pediu a palavra. 
Schoueri em seguida.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Em primeiro lugar, a dúvida da Mara. Realmente, a 
redação permite essa sua interpretação, mas eu acho que não é bem isso. O 
que eu queria referir é essa dúvida que o Ricardo levantou quanto ao outro 
método fora da bolsa, não é, mais favorável ao contribuinte. Eu acho que 
deveria aplicar claramente. Por quê? Qual é a finalidade da legislação dos 
preços de transferência? É evitar abuso, é transferência abusiva. No momento 
em que eu tenho organismos internacionais que me informavam preços que 
estão sendo praticados exatamente at arm's length, então eu acho que deveria 
ser o critério adotado. Então, eu compartilho, pelo menos, também, da 
preocupação do Ricardo. Eu acho que deveria ser perfeitamente viável, porque 



é um indício que não há abuso, é um indício que isso é praticado at arm's 
length.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria até acrescentar, Gerd, 
que esta inspiração manifestada pelo Schoueri, que quer combater a prática 
de venda por uma empresa associada em um paraíso fiscal ou em qualquer 
lugar, elas nem sempre estão em paraíso fiscal, e poucas, agora, restaram nos 
paraísos fiscais, a verdade é que isso não é função de preço de transferência. A 
função do preço de transferência é... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É apurar o preço de mercado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O preço de mercado.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito, concordo com você.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, ainda que o fisco queira, 
através disso, chegar às empresas no paraíso fiscal, não tem como.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E apurar o preço de mercado, Ricardo, claro que 
é apurar o preço de mercado; agora, que custo mais 15% não necessariamente 
identifica preço de mercado, não identifica. E que o legislador possa enxergar, 
dizendo: “Olha, de regra, os 15% estão satisfeitos, mas tem situações em que 
eu tenho um modo que me parece mais adequado”, me parece que sim. Ou o 
legislador escolher um critério apurável para saber o que é preço de mercado, 
me parece até louvável, ou seja, que ele tire a insegurança e diga: “Haverá 
situações em que preço de mercado é isso”. Isto é concretizar um princípio 
chamado arm's length, concretizá-lo. Portanto, o § 9º do art. 19, Ricardo, deixa 
explícita, me parece, essa é a minha leitura, que, no caso de commodities, o 
termo “deverá ser utilizado o PECEX” me parece uma exceção ao § 5º, que 
dizia “utiliza-se o melhor resultado”. Deverá ser o PECEX.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não deverá nada, eu acho que 
poderá. E tem muitos “deverá” no art. 19, também. Desculpa eu ter falado 
assim.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por favor. Mas são leituras diferentes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você sabe que eu tenho um 
respeito enorme por você, nessa matéria; e você é o maior especialista 
brasileiro nessa matéria, com a licença dos companheiros, aqui, que também 
são especialistas. Mas eu acho que a matéria... Depois, nós entramos em mais 
detalhes nisso, porque está uma bagunça. Como disse o Gerd, está malfeita, a 
lei, e vai abrir um campo enorme. Eu não sou contra o método. Eu acho que 
esse é um método muito preciso, mais preciso que outros. As imperfeições que 
nós temos são de como querem introduzir o método, a maneira como foi 
legislado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, existe o poderá e o deverá, e essa 
discussão do direito sempre aparece. E é claro que um argumento como o seu, 
com a sua autoridade e a sua experiência deve ser respeitado. Mas se a gente 
enxergar que o art. 19 apresenta três métodos, se o § 5º continua dizendo: 
“Olha, qualquer desses métodos”; daí vem o § 9º e diz: “No caso desse deverá 
ser o seguinte”, me parece uma indicação forte de o legislador excepcionar, 



dizendo que, para esse caso, não é o 19, é o 19-A. Assim, a minha leitura, aqui 
nesse momento... Não é a minha simpatia, é minha leitura. Ou seja...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, Schoueri, vamos chegar lá.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, eu gosto mais da discussão de saber 
qual o conteúdo do 19-A em relação à discussão se o 19-A se aplica. Ou seja, 
admitindo que o 19-A se aplica, a questão do que “internacionalmente 
reconhecida”, se é uma questão de reputação ou se é uma questão de 
representatividade, eu temo que lançar o termo para representatividade acabe 
frustrando a própria função do método, que é dar segurança.  

Eu quero insistir: toda a sistemática brasileira de preço de transferência, 
diversa da prática internacional, é no sentido do confronto entre o arm's length 
e a praticabilidade, tentar chegar ao meio termo. Todos nós, associados do 
IBDT, recebemos um excelente livro do Ricardo Gregório, em que procura 
trabalhar essa questão da praticabilidade. Ou seja, o nosso legislador, aqui, 
procura, na medida do possível, com um olho no arm's length, mas outro na 
praticabilidade, olhando... Ele olha, de um lado tem um princípio; de outro 
lado tem... Qual é o número de fiscais que a gente soube? Vinte?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:29:34]: Vinte e poucos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Estou falando segunda-feira. Vinte, não é isso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em torno disso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em torno de duas dezenas de fiscais que mexem 
com preço de transferência para 5.500 contribuintes em São Paulo, ele olha 
para um lado e olha para o outro, ele chega a uma solução de compromisso. 
Ou seja, não é o ideal, é o compromisso que ele consegue chegar. E ele vem e 
me põe um 19-A dizendo “bolsa internacionalmente reconhecida”. Se você 
falar: “Não, mas espera um pouquinho, haverá de verificar se é 5%, 10%, o 
que é internacionalmente reconhecida como quantidade em relação ao total”, 
você tirou toda a praticabilidade do 19-A para trazer toda uma discussão: 
“Será que é 1%?”. A discussão seguinte seria: “Prove-me que isso não é 
representativo. Vamos examinar o que é representativo, o que não é, quantos 
haverá e tudo mais”. Eu tenho muito temor que isso aconteça. Ou seja, mais 
provável, mais razoável me parece que a Receita, uma vez aprovada essa 
medida provisória, que foi convertida em lei, e não havendo mudança no texto, 
edite um ato dizendo: “Olha, as bolsas”... Como é?  

Sra. Mara Caramico: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, a Mara lembra que o § 5º tem essa 
necessidade. Serão editadas quais são as bolsas internacionalmente 
reconhecidas e nós teremos uma regra praticável, inspirada no arm's length, 
talvez não seja plena, inspirada no arm's length, nesse compromisso 
praticabilidade e arm's length. Ou seja, eu não vejo com muito otimismo a 
discussão com relação à representatividade. Vejo, sim, e quero insistir, que 
comprovando-se... Porque como todo o termo indeterminado, a administração 
adotará a sua interpretação e o contribuinte poderá trazer outra. Vou insistir: 
comprovado que, especificamente com relação a esse produto, existem 



limitações naquela bolsa que invalidam a característica de commodity, por 
exemplo, só podem ser produtos locais, por exemplo, os lotes não podem 
ultrapassar tanto, ‘n’ características que dizem: “Olhe, isto aqui já não é um 
commodity”. Uma discussão com relação à própria bolsa, com relação ao 
próprio mercado, desqualificando aquele mercado, me parece válida, me 
parece até importante que aconteça, mas não dizer: “Olhe, naquele ano, foi só 
12%”. Essa não é a pergunta. A pergunta é outra: “Olha, nunca seria mais do 
que 12%, porque quando você vai ao regulamento, às pequenas letras da 
bolsa, verifica-se que o produtor deve estar instalado nos Estados Unidos há 
cinco anos para poder negociar”. Coisas como essas, que, de algum modo, 
desqualificam a bolsa. Mas, não se encontrando um argumento para 
desqualificar a bolsa, o argumento meramente dizendo “existem outras 
negociações”, do meu ponto de vista, não afastará o 19-A.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pela ordem, aqui, de solicitação de 
palavra, Fernando Zilveti. Ele falou mais do que devia falar e falou o que o 
Zilveti ia falar. [risos]. Você ia discutir o deverá ou não deverá. Bianco; depois, 
Paulo. O Paulo tem um outro tema, mas... Você introduz o tema, por favor.  

Sr. João Francisco Bianco: Nós estamos discutindo a representatividade da 
bolsa e a gente não está discutindo se o deverá é deverá ou poderá. Não sei, 
porque um é prejudicial do outro. Mas só um comentário sobre o que o 
Schoueri disse. Eu acho que a praticabilidade do regime de preço de 
transferência faz sentido se você tem opções. Quer dizer, você tem três 
métodos, você escolhe o que for mais benéfico para você, então você achou um 
critério razoável, que tem uma certa margem de manobra para o contribuinte 
na identificação desse preço presumido, que corresponderia ao princípio arm's 
length. Agora, se você tem um método só e esse método é compulsório e ele 
chega a um valor que é aproximadamente, mais ou menos, talvez, mas atende 
à praticabilidade, eu acho que aí foge um pouquinho do conceito de... Sei lá, 
da aplicação plena da praticabilidade e passa a ser alguma coisa compulsória 
que não... Foge do espírito, não é?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: João, eu, justamente, pedi a palavra para 
confirmar o que você falou, porque, realmente, sempre, na crítica, qual é a 
característica essencial que diferencia o nosso sistema dos outros? São as 
margens fixas, não é? E, nas margens fixas, exatamente, nós temos esse 
argumento. É o safe harbour, porque assim nós temos certeza, segurança 
jurídica e etc., mas, pelo menos em teoria, sabemos que na prática não, mas, 
em teoria, existe a possibilidade, na legislação, de alterar essas porcentagens. 
Então, você tem toda a razão. Não pode dizer: “É 40” e não prever nenhuma 
possibilidade de ser 19 ou ser 21. Então, eu concordo perfeitamente. E 
praticabilidade, para mim, isso aqui é impraticável, porque no momento em 
que não aplica em bolsa, é impraticável. Eu preciso ter uma alternativa no 
caso de não haver uma bolsa representativa naquela commodity.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd, na sua linha, eu queria só 
ficar... Não é a gente discutir princípios, praticabilidade, que tudo isso é muito 
válido, não é, mas eu acho que a gente tem que voltar à nossa formação 
básica, de todos nós aqui, e não só... Isso independe de idade, de época que 
você se formou. A norma se aplica quando o seu antecedente, não é, for 



encontrado um fato, no mundo real, correspondente a ele, está certo? Eu não 
por praticabilidade ou por outro princípio, eu não posso aplicar a norma se o 
antecedente dela não se materializa. Então, eu acho que a questão da 
commodity, da bolsa, faz parte do antecedente. Eu tenho essa bolsa? Claro, o 
fisco vai dizer que são representativas tais, tais e tais. Ele não vai dizer 
nenhuma novidade, todo mundo sabe quais são as representativas. Ele não 
vai dizer que, para um determinado produto, a bolsa de Chicago não é, ou a 
de Nova Iorque não é. Ele vai dizer.  

Agora, o importante é: o fato concreto que eu tenho para subsumir a norma é 
um fato para o qual a bolsa tem real aplicação? Está certo? Então, se tem, tem 
e aplica a norma; se não tem, não tem e não aplica a norma. Então, eu acho 
que eu dependo da avaliação do caso concreto. O caso que o Bianco trouxe é 
um caso que dá muito para pensar. Eu não estou defendendo uma ideia 
dentro desta colocação que a inspiração foi controlar as exportações via 
paraíso fiscal. Eu não estou defendendo a ideia de manipulação de preços nem 
nada, eu estou fazendo uma interpretação teórica da lei. E o caso concreto 
justifica e mostra como a interpretação teórica pode ser relevantíssima, essas 
distinções pequenas que parecem semânticas, como elas são importantes. O 
Paulo pediu a palavra. Só pode colocar o outro tema, que a gente já fica 
cogitando dele.  

Orador não Identificado [00:37:32]: Sim, sim. Então, vou colocar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Coloca, pode colocar.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: Bom dia, professores. Dentro da medida provisória 
que nós estamos achando importante examinar o § 12, do art. 18, trazido pelo 
art. 38 dessa medida provisória, quando o § 12 diz o seguinte, assim, 
sinteticamente: “doravante a margem de 40, 30, 20%, serão aplicados a 
atividades econômicas por setores”. Então, alguns entendem que revenda 
ainda cairia no inciso III, do 20%. Então, dito isso, eu queria ler o § 12, para 
bem definir a coisa. O § 12: “As margens a que se refere a alínea D do inciso II 
do caput serão aplicadas de acordo com o setor de atividade econômica da 
pessoa jurídica brasileira, sujeita aos controles de preço de transferência e 
incidirão independentemente de submissão a processo produtivo ou não no 
Brasil, nos seguintes percentuais: inciso I, 40% para os setores de fabricação 
de fármacos ou farmacêutica, etc.; inciso II, 30% para os setores de fabricação 
de produtos químicos e etc.; inciso III, 20% para os demais setores”. E aí, 
também, até chegar nessas margens aqui, por que foi estabelecido dessa 
maneira, o § 12? Consentindo que esse § 12, quando fala “independente de 
submissão a processo produtivo no Brasil”, quis sepultar de vez a discussão 
de bens importados que implica na produção de outro bem ou não implica na 
produção de outro bem. E eu, até pouco tempo, por isso, por essa 
interpretação, eu estou defendo que, mesmo com a Lei 2.959, art. 2º, quando 
alterou para 60% nos casos em que há... Quando fala que “nas hipóteses de 
bens importados aplicados à produção”, quando fala “aplicados à produção”, 
aqui, produção, para mim, é transformação de bens em outro bem. Quando 
não há a transformação de bem em outro bem como princípio ativo, eu acho 
que ainda aplica revenda a 20%, mesmo com Lei 2.959. Então, eu estou 
entendendo que esse § 2º veio sepultar de vez esse tipo de interpretação. E 



isso... Eu só queria citar, não é acadêmico, o que eu estou falando, é que eu 
tenho um caso concreto em que a delegacia regional de julgamento, quando a 
gente importou princípio ativo, nós classificamos como matéria-prima, 
digamos assim. Aí o fisco falou que não. Princípio ativo de vacina, vai. Aí o 
fisco autuou, dizendo que: “Não, você errou a classificação, porque é princípio 
ativo acabado, é vacina, então você devia ter adotado a classificação de vacina, 
não de principio ativo”.  

Então, quer dizer que princípio ativo importado, não implicando na produção 
de outro bem, aplica já do... Não. Se o princípio ativo já é acabado, aplica a 
classificação fiscal do produto acabado, como vacina; se não implica na 
produção de outro bem, continua a classificação do princípio ativo. Então, eu 
estou sentindo que esse § 2º veio sepultar de vez esse tipo de conflito com o 
fisco e o contribuinte. E eu estou querendo concluir que não há mais revenda 
pura de 20%, agora é por setores. Caiu no setor de farmacêutico, é 40; se caiu 
no setor de químico, é 30; e, outros setores, é 20%. Não é porque é revenda 
que é 20%, outros setores é que estariam inseridos no 20%. Então, eu gostaria 
de ouvir a Mesa nesse ponto que eu acho relevante.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse é um ponto relevante, 
realmente. Vamos conservar esse tema para seguir do esgotamento de questão 
do PECEX. Vamos continuar no PECEX. Eu queria abrir para o auditório, 
aqui. Se alguém quiser fazer alguma consideração sobre os debates trazidos 
até agora ou tiver um caso concreto também... Pois não. Estamos restringindo 
a discussão ao PECEX.  

Sr. Eduardo: Sim. É Eduardo. Eu queria só colocar que a obrigatoriedade é 
somente para commodity. E, quando a gente olha o caput que define o que é o 
PECEX e o PCI, não fala a palavra commodity, fala em preço público. E eu fico 
me perguntando: será que o deverá é para commodity, mas o que for negociado 
em bolsa não é obrigatório?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não entendi.  

Sr. Eduardo: O § 9º.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:43:58]: [pronunciamento fora do microfone]   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, mas eu não entendi qual é a 
relação com o preço público. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:44:03]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você se referiu ao 19, não é? 

Sr. Eduardo: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. João Francisco Bianco: É curioso, porque o § 9º do art. 19 só obriga para 
commodity, só que o 19-A parece ter uma... Parece ser um tema mais amplo, 
que qualquer bem negociado, sujeito a preço público em bolsa de mercadoria 
estaria no 19-A. O que o Eduardo pergunta é: haveria uma situação de não 
commodity, mas que, ainda assim, pudesse ter um preço público em bolsa de 
mercadoria e futuro internacionalmente reconhecido? Ou seja, haveria algum 
espaço aqui para um bem... Ou isto é uma definição do que é commodity no 



sistema de aferição legal? Commodity é aquele bem sujeito a preço público em 
bolsa de mercadoria e futuro internacionalmente reconhecida. Você tem 
alguma hipótese de um produto que...?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você sabe definir commodity? Por 
que o microfone dele... Você está com o microfone aí? Então, você usa o meu.  

Sr. Eduardo: É que eu acho que tem várias definições do que é commodity, e 
não existe... Eu não encontrei, ainda, uma definição legal do que é commodity. 
Eu, no mercado, escuto, por exemplo, que aço não é commodity, mas aço, ele é 
negociado em bolsa também. E aí, como ficaria essa situação? Me parece que 
seria uma opção aplicar o PECEX e o PCI para aquelas mercadorias que 
podem ser negociadas na bolsa, mas não são commodity. E aí vem a pergunta: 
o que é, exatamente, commodity?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É difícil definir... Já que não há uma definição 
legal...  

Sr. Eduardo: Eu não encontrei, pelo menos.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Commodity, para efeitos legais, é aquele bem 
sujeito a preço público em bolsa de mercadoria e futuro internacionalmente 
reconhecida. Ou seja, parece que o legislador aqui utilizou a expressão nesse 
sentido. É uma interpretação sistemática.  

Sr. Eduardo: Mas é estranho, porque...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Até para evitar porque chegaria a um absurdo de 
imaginar que haveria uma... Commodity seria uma coisa, o 19-A seria outra 
coisa e haveria até situações em que estaria em um e não estaria no outro, ou 
vice-versa. Fica uma coisa muito de definição.  

Sr. Eduardo: Mas não é curioso, na definição do método PECEX e PCI não 
aparecer a palavra commodity, mas em um outro artigo, o artigo que torna 
obrigatório para commodity está em outro lugar da lei? E aí eu dou o exemplo 
do aço, que eu já ouvi do mercado que não é commodity, mas ele é negociado 
na bolsa também.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O mercado vai ter ‘n’ definições de commodity. 
Não existe uma definição legal de commodity. Commodity não tem definição. O 
mercado, um dirá uma coisa, o outro dirá outra; haverá opiniões. Agora, esta 
referência no mesmo texto do mesmo legislador que põe dois dispositivos, um 
e outro...  

Sr. Eduardo: Só para fomentar o debate, eu já escutei uma definição de 
commodity de que é aquilo que tem baixo valor agregado; e já escutei uma 
outra definição de commodity de que é aquilo que é simplesmente negociado 
em bolsa, tudo que é negociado em bolsa. Ou seja, tem uma série de 
definições de commodity.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, eu concordo com você que existem várias 
definições, exatamente porque... Sem dúvida, porque existem várias definições 
é que o legislador, no 19-A, tomou o cuidado de escolher uma delas. Se você 
encontrasse um argumento contrário dizendo que o 19-A não se enquadra em 



commodity, seria um argumento pela negativa, dizendo: “Olha, o 19-A é outra 
coisa, não poderia ser commodity, ninguém, no bom juízo, diria que é possível 
definir como commodity o que está no19-A”, eu seguiria o seu caminho com 
mais tranquilidade. Agora, se você reconhecer que pelo menos é aceitável que 
o 19-A seja uma das definições de commodity, então você pode dizer que foi 
uma escolha do legislador, ou seja, dadas as várias definições, o legislador 
escolhe uma.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:48:08]: Tudo leva a crer que foi isso, 
Ricardo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu ouvi um pedido de palavra do 
Brandão? Não?  

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, então, commodity, eu só 
passando a palavra para o Alexandre, eu me envolvi, há pouco tempo atrás, 
em uma discussão, em um processo, pediram-me um parecer, em que a 
questão girava em torno de commodity. A primeira coisa que eu perguntei para 
a empresa, que é uma empresa do mercado, o que vocês, no linguajar de 
mercado, consideram como commodity. Não definição legal, porque eu sei que 
não existe. O que o mercado considera como commodity? Olha, duas horas de 
explicação de duas pessoas se contradizendo entre si, e eu saí de lá sem saber 
o que era uma commodity. Eu tive que admitir que eu estava perante uma 
commodity, porque eu não sabia o que era o não commodity. Eu só sabia que 
estava cotado em bolsa. [risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Por isso, Ricardo, que o art. 19 foge de uma 
definição simplesmente para fins do método, classifica mercadorias e direitos 
cotados em bolsa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas você me permite voltar ao 
primeiro tema que ele trouxe: bens ou direitos sujeitos a preço público em 
bolsa. Vamos admitir que isso seja commodity. Agora, nós temos bens, e ele 
está trazendo o aço, que não seria uma commodity e que está em bolsa, mas 
nós temos bens cuja característica, cuja quantidade, cujo mercado... Porque 
produtos variam de acordo com o mercado destinatário, não é? Mesmo 
produtos cotados em bolsa de commodities têm variação de qualidade que 
afetam o preço. Então, eu volto àquela primeira colocação: tudo está sujeito a 
preço público? Porque tem cotação, por exemplo, de suco de laranja; suco de 
laranja tem o suco A, B, C, D, E e F para um mercado, a mesma quantidade 
para outro mercado. Como é que faz?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:50:40]:  Posso falar?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu só dar a palavra para ele, 
porque... 

Sr. Alexandre: Alexandre. É exatamente sobre isso a discussão sobre o etanol, 
que acompanhamos. O etanol por ser produzido apenas praticamente pelo 
Brasil não era considerado commodity, porque ele não era cotado em bolsa, e 
um dos requisitos sine qua non para que seja considerado commodity é que 



vários países, vários produtores tenham aquilo sendo produzido livremente, 
para que possa, então, a bolsa funcionar com liberdade. E aí houve... Como os 
Estados Unidos passou a produzir muito etanol, hoje o etanol já é considerado 
uma commodity, porque já tem vários produtores, vários países do mundo, a 
China inclusive produz também etanol, e isso hoje tem um equilíbrio de 
mercado que pode ser contraposto. Isso é uma das condições sine qua non. Se 
só um produto... Um produto é maciçamente monopolizado por um país ou 
por uma área, uma região, não seria considerado commodity, porque ele 
estaria não sujeito à cotação internacional, teria interferência no preço. Essa é 
uma das condições que eu vejo. Obrigado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu estava pensando aqui que, de fato, quando 
a gente fala em commodity, eu não consigo enxergar outra maneira do 
legislador trabalhar se ele não fixar, para fins legais, o que ele entende como 
commodity. E é isso que ele fez no art. 19. Só que, agora, pensando um pouco 
sobre o que o professor Gerd falou em respeito à praticabilidade, se essa 
fixação do legislador dá, em função da própria característica de bolsa de 
mercadorias, uma vagueza ao que possa ser aplicável para o contribuinte em 
termos de preço, a praticabilidade entra em choque. Então, aí haveria um 
risco para o contribuinte e, consequentemente, para o sistema. Então, isso 
poderia ser questionado.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A questão das dificuldades que, claro, esse 
dispositivo traz, embora, com a praticabilidade, ele não é tão simples assim, 
existe um problema, também, que eu tenho visto, é saber: normalmente a 
commodity, ou os mercados, utilizam um produto padrão e existem variações 
em relação ao padrão que o próprio mercado parte daquele padrão mais tanto. 
Ou seja, existe um produto padrão e existem variações em relação ao padrão. 
E também outra dificuldade que eu tenho visto e não sei a resposta, é saber: 
sendo uma negociação de um produto, de uma commodity, que varia em 
relação ao padrão, mas permitam-me, voltando àquela expressão terrível, o 
mercado, no mercado, até a questão da variação é conhecida, ou seja, tem a 
base, mas sabe-se que aquele produto tem uma pureza um pouco maior, no 
aço, isso acontece, um pouco mais, um pouco menos, você parte daquele com 
o ajuste, o legislador não falou, pelo menos que eu tenha visto, não falou no 
ajuste com relação à qualidade e nós estamos... Na IN, talvez vá falar. Nós 
vamos ter um problema sério, considerando que o 19-A é, me parece, Ricardo, 
obrigatório, um desvio em relação ao padrão é suficiente para que o 
contribuinte diga: “Eu não aplicarei o 19-A por falta de base legal e, portanto, 
eu fico no meu bom e velho 19”? Ou, ao contrário, seria algo subentendido que 
essa prática de mercado estaria adiante? Eu tenho para mim que está faltando 
aqui. O legislador, nesse ponto aqui, ele tem algo a esclarecer enquanto for lei, 
porque se a instrução normativa vier a admitir o ajuste, nós ficaremos em 
uma situação mais curiosa, porque quando o ajuste for conveniente o 
contribuinte, valendo-se da instrução normativa, vai dizer: “Eu estou no 19-
A”. Quando o ajuste for inconveniente, ele vai dizer: “Em nome da legalidade, 
eu não vou usar, porque eu não produzo exatamente aquilo”. E, segundo o 
que eu escuto, não sei se os colegas têm outra experiência, as bolsa negociam 



com um padrão e os demais, ou seja, os demais variam e o mercado considera 
ainda assim commodity, porque é sabido que existe um grau um pouquinho 
acima, um pouquinho abaixo, uma variação aqui e acolá em relação àquilo 
que é o padrão. O problema da commodity, um dos maiores problemas que 
existem, é a commodity escolher um entre vários produtos, negocia-se e cota-
se esse um e os demais produtos que seriam commodities, esses demais não 
têm uma cotação, porque a cotação se faz a partir do padrão. Então, qualquer 
desvio não estaria no 19-A. Eu penso que aqui nós vamos ter um problema 
muito sério com relação a esse 19-A.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, antes de mais nada, a preocupação do 
legislador foi, realmente, do mercado. Do mercado de trabalho dos advogados, 
porque ele aumentou a reserva de mercado para os advogados, pela falta total 
de técnica. Porque o art. 19-A não fala, em nenhum lugar, em commodities. 
Ele usa, e isso eu acho correto, aí ele acertou, ele fala de uma forma genérica 
“bens e direitos sujeitos a preço público em bolsas”, portanto, abrange tudo o 
que nós acabamos de falar agora, o que seria ou não seria commodities. 
Concordam? Muito bem. Aí vem a falta de técnica, a falta de cuidado, a 
pressa, a falta de discussão disso naquele lugar que seriam os nossos 
representantes, no Congresso, agora que eu lembrei. Então, aí, simplesmente, 
no art. 19, acrescenta um § 9º que deveria falar: “Na hipótese de exportação 
de bens e direitos sujeitos à cotação em bolsa será aplicado o art.19-A”. De 
qualquer maneira, aí ele já estava querendo reduzir esse... Ele achou muito 
comprido, eu não sei, alguma coisa, porque tem muita pressa para ser medida 
provisória, era muito longo repetir bens e direitos sujeitos a preços público e 
coisa e tal, então ele colocou commodities, e nós aqui quebrando a cabeça o 
que é commodity e o que não é commodity. É um absurdo total! Por isso eu 
digo: é uma reserva de mercado para os advogados. [risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria voltar à questão da dúvida da 
aplicação. Eu estava lembrando algumas anotações que eu fiz em relação às 
estruturas tipificantes, as estrutura práticas, não é? Tem uma posição bem 
interessante do Klaus Tipke dizendo que essas estruturas práticas devem ser 
razoáveis e não afrontar o princípio da igualdade. E tem outra colocação mais 
interessante ainda do Dieter Birk que eu acho que vem nesse debate que nós 
estamos tratando: “Se as estruturas práticas trazem novos critérios complexos 
para o contribuinte - que me parece que pode acontecer aqui -, de modo que 
os critérios originais pouco teriam sido aperfeiçoados, a simplificação não 
sobrevive”.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho, assim, essa opinião que externei tem, 
evidentemente, base jurídica, porque nós estamos interpretando uma lei, e, 
que eu saiba, além do método que eu inventei, o método teológico, que 
prevalece, mas é o sistemático e o teleológico. Teleologicamente faz sentido 
essa distinção entre commodity A, B, C ou não commodity. Fazer essa 
distinção que foi introduzida parece que não. Sistematicamente é, claramente, 
um cochilo - isso é muito eufemismo - um cochilo do nosso fisco legislador. 
Simplesmente isso. Ele, quando acrescentou o § 9º no 19, ele, simplesmente, 
errou, porque ele deveria ter utilizado, exatamente, o que está no 19-A e 



ponto. Então, isso, pela interpretação teleológica e sistemática, não tem o 
mínimo sentido.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para acrescentar, ele está 
pedindo a palavra, você está dizendo que foi... É um muito extenso. Ele 
poderia ter acrescentado... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:00:42]: O alcance do caput é maior do 
que...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele poderia ter se referido... No 
caso dos produtos, ele se refere ao 19-A, ou no 19-A, ele pode dizer 
[ininteligível] entre aspas, commodities.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Fernando falou a questão da praticabilidade 
em relação ao arm's length. Eu quero só tentar lembrar que o art. 19, ele, 
também em nome de uma praticabilidade, também desvia-se do arm's length. 
Mesmo o método PVEX tem um grave problema, porque é apenas exportações 
ex Brasil[1:01:20]. Ou seja, se eu só tiver um exportador nacional, que só 
vende para partes ligadas, eu não tenho como explicar o PVEX. Então, o 
PECEX, agora, ele vem inovar, às vezes, também, no sentido de caminhar, 
pasmem, mais próximo do arm's length, porque ele vai buscar um mercado 
que vai além do mercado brasileiro. Ou seja, qual é o dilema do legislador? Ele 
não conhece tantos mercados, então, ele faz o seguinte: se é exportação do 
Brasil, eu controlo; se for uma commodity ou se for um mercado 
internacionalmente reconhecido, eu posso controlar; outros, eu tenho menos 
como controlar. Então, a gente deve tomar cuidado com relação a verificar o 
que é mais ou menos arm's length entre o art. 19 e o 19-A, porque, até agora, 
o discurso nosso era: o 19-A está se valendo da praticabilidade, abrindo mão 
de um pouco de arm's length. Talvez, seja exatamente o contrário, talvez ele 
esteja abrindo mão da praticabilidade para chegar mais próximo do arm's 
length. Porque nós estamos falando em confronto entre princípios, e não dá 
para, de antemão, dizer que um ou outro... Assim, uma regra plenamente 
praticável e completamente não arm's length seria inconstitucional. E o 
contrário também eu corro o risco de dizer que seria. Ou seja, haverá o 
tempero do legislador entre um e outro. Eu não fico tranquilo, por mais que 
haja citação de doutrinadores estrangeiros, de chegar, pôr o dedo na ferida e 
dizer: “Aqui, nesse caso aqui, ficou mais complexo e, portanto, não é válido”. 
Eu tenho dúvida se ficou mais complexo, mas eu tenho que considerar que, de 
qualquer modo, eu também tenho dúvida de que não tenha chegado mais 
próximo do arm's length. Ou seja, se eu disser: “É menos praticável, mas está 
mais próximo do arm's length”, é um argumento a ser contraposto, também, 
nesse caso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Todo mundo aqui sabe que eu 
sou uma pessoa que gosto de reduzir as discussões ao sistema jesuítico, não 
é, em que a praticabilidade existe também, mas com uma observação lógica 
das coisas. Eu vou me permitir introduzir mais um dado nessa discussão que 
está vindo desde o começo aqui. Se vocês repararam, desde o começo, a gente 
falou o que é mercado, o que é commodity, o que é bolsa, mas tudo está 
girando em torno do problema inicial do Bianco. Então, no problema inicial do 



Bianco, existe um método, no velho e bom art. 19, que é o PVV. O PVV diz 
assim... O PVEX não se aplica, mas vamos lá. O PVV diz: “A média aritmética 
dos preços de venda de bens idênticos ou similares, praticados no mercado 
varejista...”. Opa, desculpa, eu mudei de... Não é o PVV, não, é o PVA, mas é a 
mesma coisa: “...praticado no mercado atacadista do país de destino em 
condições de pagamento semelhantes, diminuídos os tributos incluídos no 
preço cobrados no referido país e de margem de lucro de 15%”.  

Então, eu tenho uma situação, aqui, em que o método, aparentemente, em 
tese, é muito mais apropriado do que eu me reportar a uma bolsa nas 
condições que estão sendo descritas aqui no caso prático do Bianco. Aí nós 
voltamos àquela deverá ou não deverá. E eu só quero também dizer porque eu 
acho que esse “deverá” deverá ser entendido com ressalvas e por que eu estou 
meditando sobre essa questão, já emiti até uma opinião preliminar, que é uma 
matéria extremamente discutível, mas eu tenho pensado o seguinte. O art. 19, 
ele diz assim no § 2º: “Para efeito de comparação, o preço de venda no 
mercado brasileiro deverá ser considerado o líquido dos descontos 
incondicionais. Nas exportações será diminuído dos encargos de frete e seguro 
cujo ônus tenha sido da empresa exportadora”. Se eu não negocio no 
mercado, em bolsa, mas eu negocio no mercado físico, mandando a 
mercadoria para a Ásia, eu devo levar em consideração o § 2º, inciso II, ou 
não? O § 3º: “Verificado que o preço nas vendas é inferior ao limite que trata 
esse artigo, as receitas de vendas nas exportações serão determinadas de 
acordo com os quatro métodos, que são os antigos e tradicionais”. Mas há 
outros parágrafos, não é? “Na hipótese do seu preço real ser menor do que o 
do índice, o seu é que prevalece”. Na minha opinião, tudo isso se aplica ao 
PECEX. O PECEX não é um método que apareceu na lei brasileira isolado de 
todas as outras regras que estão mal dispostas topograficamente e também 
em termos de técnica de redação no art. 19 e nos outros todos que tratam da 
matéria. Se eu vou ao art. 19-A... Ou melhor, se eu encontro, no art. 19, o § 
9º, que diz que o PECEX deverá ser aplicado, eu também encontro no 19-A 
uma exceção às regras do art. 19: “As receitas auferidas nas operações de que 
trata o caput - quer dizer, aquelas do mercado bolsístico - ficam sujeitas a 
arbitramento de preço de transferência, não só aplicando o percentual de 90% 
previsto no caput do art. 19”. Quer dizer, a regra desse método fez uma 
exclusão de uma das regras ou sub-regras que estão lá no art. 19 e não fez a 
do preço mais conveniente ou mais apropriado. É por isso que o meu “deverá” 
é questionado, porque em uma interpretação lógica, racional, teleológica, eu 
encontro um método que é muito mais apropriado, independentemente de ser 
mais vantajoso, entendeu? Mas ele é muito mais apropriado na sua... No que 
eu chamei, há pouco, de antecedentes com relação ao PECEX, que eu chamo 
também aqui, do que outro. E por que, se ele for mais vantajoso, eu não posso 
aplicar, quando essa regra existe com relação aos outros quatro métodos? 

A praticabilidade ou não do art. 19-A, eu acho que ele é muito mais praticável 
mesmo quando eu encaixar nele. Eu acho que é. Mas por que ele, 
necessariamente, em função de praticabilidade, deva restringir e afastar todas 
as outras regras que formavam todos os métodos? Então, o meu “deverá”, 
apesar da definitiva oposição, ou, pelo menos, rigorosa opção dos meus 



parceiros aqui, lado a lado, eu continuo mantendo o meu “deverá” sob 
suspeita.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em primeiro lugar, eu acho que uma opinião do 
Ricardo deverá sempre ser levada em conta em qualquer circunstância que 
nós tenhamos. O argumento... Eu não tinha, Ricardo, pensado no argumento 
que você apresenta, do § 4º, e que me obriga, nesse momento, a tentar 
construir alguma coisa, e eu estou me perguntando: se eu não tivesse o § 4º, 
haveria como eu cogitar a aplicação do art. 19? Ou seja, existe alguma... A 
mera existência do novo § 9º já era suficiente para eu dizer que, em nenhuma 
hipótese, aplica o caput, ou - e essa é a minha cogitação - se eu fosse lendo a 
lei, eu começaria com o art. 19, e se eu estivesse... Agora, por hipótese, só 
para raciocínio, eu não tenho o § 4º, tenho todo o restante. Eu começo no art. 
19 e vejo a questão dos 90%, estou dentro dos 90%. Se eu estou dentro dos 
90%, eu não aplicaria... Não, eu não aplico... O art. 19 diz que eu não aplico o 
controle de preço de transferência. Daí, uma vez que não estou no art. 19 
caput, eu passo ao controle de preço de transferência, eu encontro quatro 
métodos e vou aplicar um deles. Aí vem o § 5º dizendo “aplique qualquer um 
deles”. Estou continuando lendo a lei. E vem o § 9º e diz: “Se for tal situação, 
deverá ser aplicado o método...”. Vamos ler de novo o § 9º? Desculpem-me, eu 
quero insistir nisso, quero ir na leitura, aqui, porque, na hipótese tal, deverá 
ser utilizado qual método? Este método. Então, o que o 19-A está dizendo é 
qual o método a ser aplicado. O art. 19... O § 9º não estava, em si, impedindo 
a aplicação do art. 19, caput. O art. 19, caput é: “não se controla”. O § 9º está 
dizendo: uma vez que haja controle, qual o método a ser aplicado. Então, se 
eu não tivesse o § 4º do art. 19-A, eu iria dizer: se eu estiver com os 90%, não 
há que fazer controle. E daí... Ou seja, Ricardo, desculpe, eu sou obrigado a, 
depois de ponderar um pouco sobre o seu raciocínio, que deve ser 
considerado, parece-me que o § 4º não é antissistemático no que ele está 
dizendo. Ou seja, não é suficiente para dizer que eu tenho uma remissão a 
todo o art. 19. Era importante, porque se eu não tivesse o § 4º eu diria: basta 
que eu tenha um preço equivalente a 90% que não há que cogitar método. Os 
parágrafos seguintes dizem qual o método se eu não estiver no caput, 
inclusive o § 9º também, se eu não estiver no caput. Então, era necessária 
uma regra dizendo: não se aplica o caput. E isso veio lá embaixo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só lembrar para a 
discussão, antes do Bruno, para você pensar, já que você está levando em 
consideração a minha interpretação, eu também levei em conta - vamos 
pensar um pouquinho por esse ângulo - o preceito de exegese que diz que não 
se interpreta nenhum dispositivo pela sua literalidade e nenhum dispositivo 
isolado do sistema e dos demais em que ele está inserido, especialmente do 
artigo dele. O último parágrafo do art. 19, ele só pode ser complemento ou 
exceção ao caput. Isso é norma que o Supremo Tribunal Federal tinha fixado 
ou preceito de interpretação que a doutrina, Vicente Rao e tantos outros 
pregaram antes de virar lei. Hoje é lei, é a Lei Complementar nº 95. O 
parágrafo se subordina ao caput para excepcionar ou complementar. De forma 
que, na interpretação que você está colocando, bastaria o § 9º do art. 19, 
entendido como exceção ao caput, e aí seria desnecessário o 4º do art. 19-A. 
Quando o art. 19-A só excepcionou, e aí expressamente, do art. 19 o caput, o 



resto, na minha concepção, não ficou excluído, porque senão deveria ter dito: 
“Não se aplica o art. 19 no caso do PECEX”. Então, eu, com respeito à opinião 
contrária, porque eu sei que a opinião contrária é a opinião, inclusive, da 
receita, mas a gente, pelo menos, está vendo que a falta de técnica... Como diz 
o professor Gerd, nós quebramos a cabeça para resolver o que o legislador 
deveria ter dito de uma maneira clara, não é? Bruno.  

Sr. Bruno Fazersztajn: É Bruno Fazersztajn. Bom dia. Ainda sobre esse 
debate, também sem encaminhar para nenhum dos dois lados, eu queria 
colocar dois argumentos, um favorável à tese do Ricardo e um contrário. O 
favorável é que o § 4º, que previa a possibilidade de utilização dos métodos, 
não foi alterado. Houve uma forte alteração em todas as regras e inclusão de 
dispositivos no próprio art. 19, com referência ao art. 19-A, quer dizer, o 
legislador trabalhou com as duas hipóteses e não alterou o § 4º, que seria um 
subsídio para a tese do Ricardo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Só deixando claro, eu acho que 
você está dizendo que o § 4º continuou com uma redação ampla. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Exato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  No caso de aplicação de mais de 
um dos métodos, ou seja, ser possível a aplicação de mais de um método, 
aplica o mais favorável.  

Sr. Bruno Fazersztajn: Exato. Esse é um argumento. Mas, por outro lado, o 
art. 41 da medida provisória introduziu o art. 20-A, que trata das regras de 
opção pelos métodos e da impossibilidade de modificação dos métodos quando 
a Receita está em... Quando o contribuinte está em fiscalização. E lá ele fala 
de opção por um dos métodos e fala só dos arts. 18 e 19, mais de uma vez, 
sem se referir ao art. 19-A, que é um argumento contrário. Eu também não 
tenho posição aqui, nós estamos refletindo, mas nessa ordem de alteração 
legislativa e sistemática, o art. 20-A não fez referência ao art. 19-A como um 
dos métodos passíveis de opção. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Mais um quebra-cabeça para o 
professor Gerd, não é? Não se aplica a ele, ao PECEX? É imutável e é único, 
que você querendo dizer? 

Sr. Bruno Fazersztajn: Estou colocando isso aí.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso trazer o tema do Paulo? Só, se 
concordarem, já está evidente que nós vamos ter que continuar essa 
discussão.  Mas o Paulo trouxe um tema, enfim, tocou em um tema que me 
parece, assim, dez entre dez pessoas que eu falo em medida provisória têm 
apresentado a mesma pergunta, ou seja, o § 12, quando ele parece... E a 
primeira leitura... Vamos ser claros, ele está muito mal escrito, porque ele 
parece contraditório. Ele vem, ele fala... De um lado, ele fala em setor de 
atividade econômica, que dá uma ideia de CNAE, e, por outro lado, logo em 
seguida, ele vem que: “incidirão independentemente de submissão ao processo 
produtivo ou não no Brasil”, que dá a ideia de ser dê-me qual o seu ramo de 
atividade, que não é CNAE, é outra coisa, é ramo de atividade. E nós vamos 
ter que construir alguma coisa com base nisso. O Paulo pareceu tender para 



ramo de atividade. Eu tendo para o inverso, eu tendo para o CAI. Ou seja, 
quando eu vejo o inciso I, 40%, e eu vejo primeiro a palavra fabricação, depois 
eu encontro comércio e depois extração, eu leio, no § 12, o 
“independentemente” para dizer: “Olha, o problema não é aí, o problema é 
saber...”. Ou seja, eu terei as três hipóteses, eu terei CNAEs diversos aqui em 
baixo, então eu terei CNAE de fabricação, eu terei CNAE de... Eu teria CNAEs 
diversos para fabricação, para comércio e para extração. Então, 
independentemente, eu dizer: “Olha, eu vou ter... Teria os mais variados 
CNAEs doravante e aplique o CNAE respectivo”. Ou seja, eu estou, em 
primeiro lugar, como todos, achando que foi muito mal escrito, mas a 
existência da expressão fabricação, comércio e extração me parece mandatória 
para entender que o “independentemente” do legislador não foi dizer: “Onde se 
lê fabricação, leia-se fabricação, comércio e extração; onde se lê comércio...”. 
Porque, veja, eu chegaria ao absurdo de imaginar que a letra D do inciso I, 
quando se lê comércio de máquinas, incluiria a fabricação, embora esteja aqui 
comércio. Ou seja, me parece o CNAE específico. Então, na minha leitura, e 
trago aqui, até esse momento, é que se eu estiver falando em fabricação de 
produto farmo-químico e farmacêutico, eu estarei nos 40% de lucratividade; se 
não estiver em fabricação, se o meu CNAE for comércio de produto farmo-
químico, eu não estou nos 40%, eu estou nos 20% que se aplicaria a isso, e aí 
sim a expressão “independentemente de submissão”, que eu chamo de caput 
até por engano, do § 12, que estaria dizendo: “Olha, isso aqui vai variar”, que 
doravante vai variar. Então, são duas teses. A tese do Paulo dizendo que o 
importante é o ramo e, na minha visão, o importante é o CNAE.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: Sobre isso mesmo, eu trouxe, aqui, a exposição de 
motivo desse ponto aqui. No item 62, essa exposição fala: “Entre essas 
alterações, merece destaque a seguinte: letra A - substituição dos atuais 
métodos do PRL 20 e 60 aplicáveis, respectivamente, à hipótese nas quais os 
bens importados sejam, exclusivamente, revendidos, ou seja, submetido a 
processo produtivo no Brasil, a um único método de cálculo de preço-
parâmetro. O que fará com que os controles em questão não mais sejam 
relevantes na tomada de decisões quanto à forma de atuação das entidades 
sujeitas ao controle de preço de transferência no Brasil, bem como eliminará 
inúmeros litígios concernentes a conceituação do que venha a ser, entre 
aspas, submissão a processo produtivo no país, fator esse de enorme 
insegurança jurídica no que toca à matéria. Letra B - aplicação, para fins de 
cálculo do PRL, de margem de lucro diferenciada por setores de atividade 
econômica”. Eu estou sentindo que, pela exposição de motivos, parece que 
estou com a razão. Eu gostaria de ouvir.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  O professor Gerd disse que não 
quer nem falar sobre esse assunto. [risos] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, porque isso caiu... Ele sonhou ou... Aliás, eu 
li, agora, ontem à noite, passando no departamento, tem um congresso 
constitucional espírita. Eu acho que nós deveríamos fazer um congresso 
tributário espírita, porque talvez assim nós podemos penetrar na cabeça desse 
pessoal como eles chegaram a 40, 30 e 20, porque não 45, 35 e 25? Outra 
coisa, 40% para os setores de fabricação e extração, e, no meio, colocaram do 



comércio. Por que esse setor alcança o comércio? Faz sentido, faz sentido? 
Então, são coisas que mostram que isso aqui é feito por quem não tem 
conhecimento do mercado, não sabe como funciona as coisas e proporciona 
essa belíssima reserva de mercado para nós.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O colega pediu a palavra. 

Sr. Jeferson: Meu nome é Jeferson. O que eu questiono é até o que o 
professor colocou, realmente é a legalidade ou a constitucionalidade desses 
percentuais, porque nós sabemos que, no caso do estado, São Paulo, quando 
ele presume uma margem, há uma pesquisa estatística nas organizações e 
associações para saber qual a margem mínima, ou a margem média, daquela 
atividade. No caso da Receita Federal, sabemos que essa presunção de 
margem, ela é mínima, mas que não reflete o mercado. Isso seria legal ou 
constitucional, estabelecer um percentual sem conhecer a prática do mercado, 
ou sem ter dados do mercado para que se possa validar esses percentuais? 
Então, esse é um questionamento.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Posso responder?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu acho que, justamente, esse é um ponto 
muito importante. Por quê? Praticabilidade. Quando se estabelece, por 
motivos de praticabilidade, uma pauta, porcentagens, sempre isso para, se 
possível, coadunar com o princípio da legalidade, da capacidade produtiva, 
etc., precisa abrir a possibilidade da contraprova, senão é inconstitucional. 
Isso que eu acho que é do sistema. O sistema é constitucional? Bom, coitada 
da Constituição. O que está previsto lá é justamente isso, são princípios que, 
no caso de praticabilidade, claro, o processo tributário é um processo em 
massa, muitas vezes não pode. O fiscal da prefeitura poderia chegar na casa 
de cada um pra estabelecer o valor venal para efeito de IPTU? É lógico que 
não. Então, o princípio da praticabilidade permite o quê? Uma pauta de 
valores, mas o contribuinte sempre deve ter o direito de chegar e discutir e 
provar que o valor do imóvel dele não é aquele, porque alguém fez o minhocão 
ou alguma coisa semelhante, não é? 

Então, simplesmente, o que caracteriza a praticabilidade, a admissibilidade 
dessa praticabilidade é que tenha sempre a possibilidade para o contribuinte 
ver resguardado aquilo que se chama princípio da legalidade. Então, é isso. E 
o que vejo aqui, pelo amor de Deus.  

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

Sr. Gerd Willi Rothmann: Então, isso que é importante. E uma outra coisa, 
preço de transferência, de uma forma geral, a gente quase nunca fala nisso, 
nem o Schoueri, ele não toca nisso porque ele sabe que não faz muito sentido. 
Mas, o nosso art. 9º dos acordos de bitributação, ele é mutilado. Ele é 
mutilado por quê? Porque, na verdade, pelo § 2º, deveria ter... O que significa 
preço de transferência? O fisco obriga a fazer um ajuste, em vez de deduzir 
100, só pode deduzir 60. Muito bem. Mas acontece que, pela sistemática 
prevista nos acordos, precisa haver o contra-ajuste. Por quê? O fisco 
brasileiro, então, ele vai cobrar justamente... Ou vai permitir uma dedução 



menor, aumenta a sua receita. Mas acontece que o fisco francês, alemão e 
coisa e tal, ele também precisa fazer o contra-ajuste, porque ele recebe 100 e 
tributa 100, quando, na verdade, pelo ajuste brasileiro, só deveria tributar 60. 
Por que não tem esse parágrafo nos acordos do Brasil? Porque, nesse caso, 
teria uma discussão, exatamente, não só com o contribuinte, mas com o 
Estado parceiro, e isso seria muito incômodo. Porque aí, em relação a esse 
Estado soberano, ele precisaria justificar por que ele cortou, por que essas 
porcentagens, como isso é. Isso está fora do mercado, não existe no mercado. 
Onde está o arm's length? Então, para evitar toda essa discussão, 
simplesmente não acolheu, em nenhum acordo, esse § 2º. Que é da essência, 
por que o que é tirado daqui deveria ser também isento ou alguma forma de 
crédito no país da matriz, do domicilio da matriz. Então, tudo isso mostra 
como esses fenômenos aqui, que chama medida provisória, são 
completamente fora da sistemática internacional, fora da... O Ricardo citou a 
Lei Complementar 95. Ela é fantástica, só que ela tem um artigo péssimo, que 
diz o seguinte: “A lei que não observa nada disso, nem por isso perde a sua 
eficácia”. Ponto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ela se refere às falha formais, não 
é?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, mas aí é que está. Por isso mesmo é que 
continua fazendo essas leis completamente malfeitas.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Lei Complementar 95 não é 
obedecida nem pelo Congresso, nem pelo Executivo e nem pelo Judiciário. 
Pouquíssimas vezes, o Judiciário aplicou explicitamente, não é? Mas eu queria 
só fazer uma referência para o Jeferson, é o seguinte... Tem um monte de 
pedidos de palavra, aqui, a nº1 é a Mara.  

Eu acho que, dificilmente, na prática, se conseguiria uma declaração de 
inconstitucionalidade das normas de preço de transferência. No debate 
teórico, eu acho difícil também, é um pouco complicado. Eu tenho levantado 
essa questão, ela tangencia com uma determinação, exatamente, da natureza 
dessa norma. Uns dizem que é uma norma anti-ilusão; outros dizem que é 
uma presunção legal e, como disse o professor Gerd, precisaria admitir prova 
em contrário e isso não está escrito em lugar nenhum. E se for, então, 
presunção ou ficção absoluta, não tem validade constitucional. Outros, e eu 
estou nesses outros, entendem que são limites de dedução, como existe limite 
de dedução para uma série de despesas. Aí nós caímos em uma questão 
maior: todas as normas do sistema tributário brasileiro, que estabelecem 
limite de despesa, têm validade ou não têm validade? Que é uma questão não 
respondida sequer pela doutrina, não é? Mara.  

Sra. Mara Caramico: Eu queria voltar um pouquinho à discussão anterior, 
que o Schoueri estava falando a posição dele a respeito do que seriam os 
setores, as atividades econômicas aí. Se a gente olhar o § 13 e o § 14, na 
verdade, eles... acho que até resolvem um pouco essa questão, porque quando 
existe a possibilidade de enquadramento da atividade em mais de um... O 
produto ser destinado a mais de uma das atividades, ou seja, encaixado em 
mais de uma margem, o que definiria, vamos dizer assim, a margem 



correspondente seria a margem de destino do produto. Então, quando ele fala 
aqui: “O preço-parâmetro final será a média ponderada dos valores 
encontrados, mediante a aplicação do método PRL de acordo com as suas 
respectivas destinações”, eu acho que ele está querendo, efetivamente, dizer 
que o produto deve ser encaixado na destinação que ele está se submetendo, 
para o seu enquadramento no primeiro, no segundo ou no terceiro caso. Até 
tirando um pouco a questão da atividade como...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para manter a posição, eu comprei um produto 
acabado, comprei um remédio, revendi o mesmo remédio na mesma 
embalagem. Vamos concretamente: 20 ou 40%?  

Sra. Mara: Vinte, porque o que vale é o destino.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: No seu discurso, pareceu o contrário, por isso 
que eu perguntei.  

Sra. Mara Caramico: Não, não. O que vale é o destino dele. O destino é o 
comércio do produto, então a margem a ser aplicada é os 20 e não os 40.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria que todos que falassem, no final 
voltassem a essa questão e falassem isso, que assim fica mais interessante.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse todos... Eu vou te dar a 
palavra. Espera um pouquinho. Calma. Eu sei que é sobre isso. Tem uma 
ordem, aqui. Por favor. Tem uma ordem, e eu peço que todos os que estão na 
ordem, o Bruno primeiro e vocês depois, lembrem que faltam dois minutos e 
meio. Bruno.  

Sr. Bruno : A Mara já falou o que eu ia comentar. O ponto é o seguinte. 
Embora o § 12 fale em atividades, depois, o 13 fala o seguinte: “Na hipótese de 
que a pessoa jurídica desenvolva atividades enquadradas em mais de um 
inciso no § 12, deverá ser adotada, para fins de PRL, a margem 
correspondente ao setor de atividade para o qual, observado o 14”. E o 14, ele 
trata atividade como revenda ou produção. Veja: “Na hipótese de um mesmo 
bem importado ser revendido ou aplicado na produção, aí aplica-se métodos 
separados”. Isso é o que diz o § 14. Logo, dá para fazer uma interpretação 
sistemática de que a atividade para esses fins é relevante, sim, se é comércio 
ou produção. Então, eu concordo, finalmente, com a posição do Schoueri de 
que se há revenda é 20, se há produção é 40.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo? 

Sr. Paulo Akyio Yassui: Não, Dr. Ricardo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está resolvido. O Bianco tem um 
outro assunto que nós precisamos... 

Sr. João Francisco Bianco: Só para ter uma ideia, Ricardo, porque isso é 
uma questão de sentimento de mercado. Quem acha que é 40 levanta a mão. 
Eu importei um medicamento pronto e acabado e revendi o mesmo produto, 
quem acha que é 40%? O Paulo, dois. Só para não dizerem que é covardia, 
quem acha que é 20?  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Meu voto não é necessário, porque 
a maioria foi tão esmagadora, e eu estou só mediando essa questão. Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, nós estamos nos minutos finais e eu 
queria, no último minuto... Eu sei que o Diego, ontem, esteve no CARF e 
acompanhou as decisões, os julgamentos sobre preço de transferência. Diego, 
você quer trazer as últimas novidades do que aconteceu ontem?  

Sr.Diego Marchant(F)[1:34:07]: Ontem, a gente teve julgamento de um caso 
que eu cuido lá do meu escritório. É PRL 60, IN versus lei. O julgamento foi 
bem surpreendente. A gente perdeu por 4 a 2.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [1:34:47]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Diego Marchant(F): A única coisa é que perdemos por 4 a 2 e tivemos um 
voto do conselheiro do contribuinte votando a favor da Fazenda, com uma 
declaração de voto para seguir o relator de 30 páginas. Eu não entendi o 
porquê disso. O outro julgamento...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Diego Marchant(F): Teve mais um julgamento na turma do Takata e do 
Aloysio, que é uma turma de julgadores de alta qualidade também no sentido 
da legalidade.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: São todos os nove acórdãos [pronunciamento 
fora do microfone] voto do Takata favorável à Fazenda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Então, a síntese do relato dos 
últimos julgados do CARF é no sentido de que mais de uma turma tem 
decidido no sentido da legalidade da IN na questão do PRL 60%. Eu queria só 
encerrar a reunião, porque o nosso tempo está esgotado. Agradeço a presença. 
Por solicitação do Schoueri, na semana que vem, esse tema da MP 563 fica 
ainda na pauta, e acrescido do parecer normativo também, nº11/12. 

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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