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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. Vamos dar início, então, à 
nossa Mesa de Debates. O Dr. Ricardo Mariz de Oliveira essa semana se 
licenciou, pediu que eu assumisse os trabalhos e vamos tentar fazê-lo então do 
melhor modo possível. Esta semana, nós temos no pequeno expediente algumas 
comunicações que eu pedi que o João Bianco desse. Primeiro, na questão de uma 
grande notícia que o Instituto teve com relação à IFA e depois com relação às 
atividades nossas de pesquisa. João, por favor, ambas as notícias para que 
registre, para que saibam das atividades do Instituto.  

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, eu estou trazendo essa notícia 
fresquíssima, de primeira mão. Foi decidido no Congresso da IFA, na semana 
passada, em Boston, nos Estados Unidos, a concessão daquele prêmio que nós 
estávamos concorrendo, que é o prêmio David Tillinghast. Na verdade, esse 
prêmio é concedido pela IFA, todos os anos, a um projeto de pesquisa. Então, 
eles dão um prêmio em dinheiro com o objetivo de financiar um projeto de 
pesquisa. Este ano foi o primeiro ano que eles resolveram fazer alguma coisa 
diferente e, então, ao invés de financiar uma pesquisa, eles decidiram financiar 
um evento. Então, eles abriram uma concorrência, uma competição pública 
internacional e cinco países se candidataram. Eles não disseram quais foram os 
países que se candidataram, mas nós acabamos ficando sabendo que nós 
estávamos concorrendo diretamente com o Cazaquistão, com a Faculdade de 
Direito do Cazaquistão. Desses cinco países, dois foram pré-selecionados, o 
Brasil e o Cazaquistão, o Brasil representado pelo IBDT. O IBDT apresentou um 
projeto em conjunto com a Faculdade de Direito e com a Escola da Magistratura 
aqui do TRF da 3ª Região. No final, no congresso da IFA, na semana passada, o 
projeto apresentado pelo IBDT foi o escolhido. Então, para nós foi um motivo de 
grande alegria essa escolha, o que somente demonstra o surpreende prestígio que 
o IBDT goza no cenário internacional, porque... Eu realmente, eu confesso aqui 



publicamente, que eu fiquei impressionado realmente. Com todas as pessoas 
com quem eu conversava, todas elas conhecem muito bem o IBDT, conhecem o 
trabalho que está sendo feito aqui no IBDT, reconhecem a importância e a 
seriedade do trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Esse prêmio, na 
verdade, foi uma espécie de um... Sem querer autoelogiar em demasia, mas foi 
uma espécie de um coroamento, de um reconhecimento desse trabalho que nós 
estamos desenvolvendo aqui, que o IBDT vem desenvolvendo. Esse prêmio, 
então, é um prêmio em dinheiro, no valor de € 25 mil, que vão ser conferidos 
aqui, concedidos ao IBDT e com o objetivo de financiar a realização de um evento 
aqui de Direito Tributário Internacional. O objetivo do dinheiro é financiar o 
evento com passagens, com hospedagem dos professores do exterior, que vão ser 
convidados para participar aqui. Vai ser um evento de dois dias, que nós vamos 
realizar na Faculdade de Direito, vai ser entre março e abril. O que mais?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João, eu acho que em primeiro lugar, 
assim, é claro, nós estamos festejando muito, porque uma coisa é você organizar 
um evento, outra coisa é você conseguir um apoio oficial de uma instituição como 
a IFA para que você organize um evento. Quer dizer, isso... Ou seja, ainda mais 
competindo, ainda mais havendo vários candidatos, aquela história de que no 
final alguns projetos são aprovados e, no final, você consegue provar que o seu 
projeto é o mais consistente. Então, é um reconhecimento à instituição e, 
também, ao projeto que nós temos aqui. É bom esclarecer que o ano que vem, 
então, em termos de atuação, de tributação internacional é um ano promissor 
para nós. Quer dizer, nós vamos ter no ano que vem, no IBDT, além do nosso 
curso de tributação internacional, que eu ouso dizer, João, já está consolidado, 
ou seja, hoje existe procura, existem as pessoas que querem se inscrever e 
infelizmente, até por questão de espaço, não conseguem entrar, além de vários 
palestrantes estrangeiros já confirmados para o ano que vem para eventos 
nossos. Nós temos aqui... Para o primeiro semestre, vamos ter o Reuven Avi-
Yonah de Michigan, vamos ter o Yariv Brauner da Flórida. No segundo semestre, 
nós vamos ter já confirmada Ana Paula Dourado, que já disse que vem, o 
Pasquale Pistone vem e vamos ter outros tantos professores. Além disso, nós 
vamos ter agora então este evento patrocinado principalmente pela IFA, eu usei o 
termo principalmente, porque não impede que nós tenhamos também outras 
colaborações para fazer um grande evento. Não podemos esquecer que o ano que 
vem é ano ímpar. Portanto, o Congresso de Direito Tributário Internacional do 
segundo semestre vai acontecer, ou seja, não é que este evento substituiu o 
nosso congresso, até por uma questão do nosso compromisso com esse evento, 
esse evento tem que ser algo que não fosse a colaboração da IFA não aconteceria. 
Então, não são coisas diferentes. No primeiro semestre, fazemos o nosso evento 
da IFA e, no segundo semestre, o nosso congresso. Na prática, nós estamos 
dizendo que vamos ter dois eventos de grande porte na área de tributação 
internacional, no ano de 2013. Eu acho que é o ano da coroação de um projeto 
que nós começamos há mais de 10 anos, João, e que agora a gente vê acontecer. 
Então, realmente, o João diz assim: “É duro a gente puxar elogio para a própria 
direção”. Mas também, ao mesmo tempo, entre amigos, porque o IBDT é um 



grupo de amigos a gente pode dividir uma alegria, não é? Uma alegria de ver isso 
acontecer e saber que está acontecendo, ou seja, vamos todos nós ficarmos 
felizes com um projeto que nós conseguimos fazer. João, obrigado pela sua 
participação. O João foi o soldado que foi lá batalhar, que estava na IFA-- 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: --e o Rolim.  

Sr. João Francisco Bianco: O Rolim, o João Dácio Rolim também teve uma 
participação essencial. Foi ele que na verdade encabeçou todo o encaminhamento 
desse projeto. Então, o Rolim é uma pessoa que a gente tem que agradecer 
também publicamente.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, o João Dácio Rolim tem sido um 
grande companheiro nosso, um parceiro para isso. Esse envolvimento da Escola 
de Magistratura o João Dácio foi atrás, nós estamos trabalhando no projeto e é 
bastante positivo. Quanto mais pessoas que trabalham... O Instituto, o IBDT tem 
essa característica, ou seja, todos nós queremos colaborar, o que acaba tornando 
grande a coisa. Bom, mas nós temos um outro assunto, é isso, João?  

Sr. João Francisco Bianco: Não, temos vários assuntos ainda, não é? Temos no 
próximo dia 22, que é uma segunda-feira, pela manhã, nós vamos receber a 
visita do Professor Jacques Sasseville, que é o Chefe da Unidade de Tratados 
Internacionais da OCDE. Ele é nada mais, nada menos o sujeito que escreve, que 
redige os comentários da OCDE. Ele vai estar aqui por dois dias para dar aulas 
no nosso curso de Direito Tributário Internacional, na segunda e na terça. Na 
segunda-feira de manhã, nós organizamos uma Mesa de Debates com ele, lá na 
Faculdade de Direito.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Onde ele pode falar um pouco sobre 
questões que já existem os comentários e também certamente o Jacques é aquela 
pessoa que a gente aproveita para explorar, para dizer, para saber: o que vocês 
estão pensando, ou seja, o que vem por aí da OCDE e quais são as preocupações 
futuras do futuro modelo. Acho que trabalhar um pouco sobre tendências. O 
Jacques é a pessoa que vai nos contar de tendências da tributação, tendências 
da OCDE na área de tributação. O evento já está confirmado na faculdade, vai 
ser na Sala da Congregação, não é isso?  

Sr. João Francisco Bianco: Ou na Congregação ou na sala chamada Sala Pedro 
Conde. Acho que nós reservamos a Sala Pedro Conde. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, eu tenho a impressão de que teve 
algum problema. Enfim, vamos confirmar, mas eu acho que é na Congregação, 
mas na Faculdade de Direito vai acontecer o evento. A ideia é que ele fale um 
pouco, depois nós fazemos uma Mesa de Debates, aquele esquema com cara de 
IBDT, mas aproveitando o conhecimento dele para dizer o que a OCDE pensa 
hoje, o que ele pensa e o que a OCDE pensa hoje sobre a questão da tributação 
internacional.  



Sr. João Francisco Bianco: Esse evento, ele é gratuito e todos estão convidados, 
quem quiser participar. É uma oportunidade única encontrar o Jacques 
Sasseville aqui no Brasil. Ele, no dia seguinte, vai ter um encontro com a Receita 
Federal, encontro fechado com a Receita Federal. Então, a Receita Federal 
quando soube que ele estaria aqui se interessou muito de ter um encontro com 
ele e eles vão fazer um encontro fechado lá na Demac, para vocês a importância 
do Jacques Sasseville. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas como nós temos muitas notícias, 
João, agora, a terceira informação sobre Brasília. 

Sra. Elidie: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. João Francisco Bianco: Pois é--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É que às vezes o João passa uma 
semana viajando, Elidie(F), e tem explicação para isso.  

Sr. João Francisco Bianco: Ontem, eu e o Jeferson, nosso pesquisador, 
estivemos na Receita Federal conversando com o Flávio Araújo, que é o chefe da 
área internacional da Receita Federal. O Flávio é que está coordenando as 
negociações dos tratados internacionais, hoje, em nome do Brasil. Nós estivemos 
lá para fazer um pleito junto à Receita Federal. Na verdade, isso é uma proposta 
que foi trazida aqui para o Instituto pelo Schoueri e está sendo desenvolvida no 
âmbito do Observatório Ibero-Americano do Direito Tributário Internacional, no 
sentido de tentar levantar os documentos internos dos países no processo de 
negociação de tratados internacionais. Então, se o Brasil está negociando um 
tratado com a Argentina, ou com o México, ou com a Áustria, ou com a Holanda, 
internamente os negociadores trocam correspondências, fazem relatórios, trocam 
informações, consultam-se, até que ponto eles podem ceder, até que ponto eles 
não podem ceder. Existem pareceres, isso eu não sabia, mas ontem eu fiquei 
sabendo, que existem pareceres da Procuradoria da Fazenda sobre o tratado, 
sobre as cláusulas do tratado, algumas questões de inconstitucionalidade, de 
legalidade, problemas de tradução do tratado são objetos de discussões internas. 
Então, nós gostaríamos de fazer um trabalho científico, de pesquisa desses 
documentos para eventualmente identificar o valor histórico desses documentos, 
porque são tratados que foram negociados há 20, 30 anos atrás e têm um valor 
histórico. Quais os critérios que foram utilizados pelos negociadores? Qual era a 
política tributária brasileira na época? Em que medida ela está diferente da 
política tributária hoje, do governo brasileiro com relação à negociação de 
tratados? Depois fazer um confronto com esses documentos dos outros países. 
Quer dizer, um trabalho histórico, científico e interessantíssimo, a meu ver.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vai ser a primeira pesquisa feita no 
âmbito do Observatório, ou seja, o Observatório, vocês sabem, foi criado há 
pouco tempo. Então, assim como nós nos propusemos a conseguir o máximo 
aqui, o pessoal da Carlos III está lutando para conseguir na Espanha a mesma 
coisa. O pessoal da Externado, na Colômbia, que na verdade acabam sendo 



menos acordos, mas o mesmo esforço. O Yariv Brauner, da Flórida... Sim, porque 
Flórida também é ibero-americana, também está conseguindo ou lutando para 
conseguir a documentação da negociação dos acordos norte-americanos. A ideia 
é o Observatório conseguir fazer uma rede de instituições cientifica que busquem 
esses documentos históricos, porque eu acho que dali em diante uma pesquisa 
na área de tributação internacional, uma dissertação, uma tese vai ter que ter 
um capítulo contando um pouco do cenário, contando um pouco como 
aconteceu, o que se pensava, qual era o cenário econômico e jurídico da época da 
negociação. Essa questão histórica, nós sabemos buscar a vontade do legislador 
não é um método suficiente, mas certamente é uma informação importante. Para 
a academia conhecer o que se pensava, quais eram os medos, por que aquela 
expressão foi incluída, o que havia por atrás, ou até como o João disse, a questão 
da tradução, por que essa expressão e não outra? Certamente, no futuro, nós 
vamos ter outro tipo de qualidade de trabalho na área de tributação internacional 
com isso. Então, é um esforço. João, agradeço o João ter ido, passado o dia lá 
por causa disso com o Jeferson. É auspiciosa a notícia, não é?  

Sr. João Francisco Bianco: É, a receptividade do pessoal da Receita Federal em 
relação a esse projeto foi muito grande, eles realmente se entusiasmaram e 
acharam interessantíssimo esse trabalho de pesquisa que nós estamos propondo. 
Só que eles precisam verificar, são documentos antigos e eles precisam verificar 
da existência desses documentos, se foram guardados, se foram destruídos, o 
que é que existe. Então, eles se comprometeram a fazer um levantamento hoje 
para verificar o que é que existe e, em função depois do que for... Da existência 
do que forem levantados nesse trabalho de verificação do que existe aí, então, 
nós vamos estudar um a um desses documentos, ver qual é a relevância 
histórica dele e a sua divulgação. Então... Também, independentemente disso, 
esse trabalho serviu como um alerta para a Receita Federal, até para daqui para 
frente todo esse material de troca seja efetivamente guardado e que seja 
classificado dentro da legislação de-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Transparência. 

Sr. João Francisco Bianco: --transparência, não é? Legislação de livre acesso, 
livre divulgação desses documentos da administração pública, que eles sejam 
classificados no seu grau de confidencialidade e que daqui a cinco anos, daqui a 
dez anos eles passam a se tornarem públicos. Ou seja, seja criado um roteiro de 
procedimento até para daqui para frente, para que daqui há dez anos eles 
possam ser, esse trabalho de pesquisa possa ser feito, também. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É, porque é muito difícil imaginar... 
Veja, alguns tratados, pega o Brasil e a Alemanha, já está denunciado há alguns 
anos. É um material histórico, é difícil imaginar alguma razão por que nós não 
podemos saber quais foram as circunstâncias da negociação do Acordo Brasil-
Alemanha e que nem mais em vigor está. Agora, como pesquisa histórica é 
fundamental.  



Sra. Elidie: Ou até as razões da denúncia, não é? O que leva o contexto, não é? 
O começo, o meio e o fim.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, irá buscar... O que nós 
conseguirmos disso, esse é... Então, esse é um projeto de pesquisa que o 
Instituto abraçou, está trabalhando com isso usando a Lei de Transparência e 
vamos ter novidade sobre isso, é claro, no seu devido tempo. Eu acho que para 
pequeno expediente... Alguém mais com alguma notícia de pequeno expediente? 
Então, vamos à ordem do dia? 

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

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, Salvador antes?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente. Se só permitir, a permissão é a 
seguinte: na penúltima ou na antepenúltima sessão, foi feita uma afirmação de 
que havia uma jurisprudência do STJ no sentido de que a propositura de um 
pedido de repetição no administrativo não interrompia a prescrição. Foi dito que 
havia jurisprudência. Ele como vai sair e ficou encarregado pelo Professor 
Ricardo de trazer-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Luiz Carlos(F). 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O Luiz Carlos(F), isso. Como ele tem que sair, eu 
pediria, ele só vai dar a notícia do número do acórdão, mas que na verdade não 
produz aquele efeito de não interromper a prescrição, certo? Então, é só isso e eu 
pediria isso, se fosse possível.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se todos estão de acordo? O Hiromi está 
inscrito. Você está de acordo que haja uma inversão e que o Luiz Carlos(F) dê 
essa notícia deste acórdão? Eu acho que já que o Salvador provocou, 
independentemente da possibilidade de em uma próxima reunião nós virmos a 
discutir o tema, que seja para noticiarmos a existência para que aqueles que 
tenham interesse possam ir atrás. Então, o Luiz Carlos(F) tem a palavra para dar 
essa notícia, por favor.  

Sr. Luiz Carlos(F): Muito bom dia a todos. Bom, nessa reunião em que se 
discutia um caso em que o STJ havia considerado que o pedido administrativo de 
compensação seria um requisito para a ação de repetição de indébito. Eu 
comentei que tinha de lembrança que em alguns precedentes o STJ tinha 
considerado que o pedido administrativo não suspenderia a fluência do prazo de 
prescrição para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, não aquela ação 
anulatória da decisão e tudo o mais. Há de fato precedentes em que se decidiu 
dessa maneira. Só para deixar claro. Nesses casos, o que aconteceu basicamente 
foi: o contribuinte entrou com um pedido administrativo, esse pedido foi julgado, 
não houve desistência, só que depois o advogado ao invés de entrar com uma 
ação anulatória, entrou com uma ação de repetição de indébito. O juiz então 
disse: “Olha, desculpe, você entrou com a ação errada”. Ele entrou com uma ação 
que está já prescrita. Então, o contribuinte falou: “Olha, mas não está prescrita, 



porque o meu pedido administrativo teria suspendido ou interrompido o prazo de 
prescrição”. Isso foi até o STJ e o STJ, então, teria considerado que não haveria 
aí essa suspensão ou interrupção. Esses precedentes, eu vou mencionar muito 
rapidamente, mas depois se a Mesa achar interessante, eu mesmo achei 
interessante, poderia até colocar em pauta novamente. O Agravo Regimental no 
Agravo de Instrumento 629184, de Minas Gerais, ele é sempre mencionado como 
sendo o precedente básico. Depois, eles falam... Um outro mais recente que eu 
achei foi o Agravo Regimental no Resp 1.085.923, da Bahia. Mais recentemente, 
o Resp 774.775, ele aborda as duas questões, tanto dessa não suspensão como 
da necessidade do pedido administrativo, que esse foi exatamente o comentário 
que eu fiz que haveria uma incompatibilidade. Ou o bem é um requisito da ação 
e aí teria de haver suspensão da prescrição ou o bem não é requisito da ação e aí 
não tem suspensão da prescrição, Foi o comentário que eu fiz na ocasião. Nesse 
caso aqui, o Ministro João Otávio Noronha disse as duas coisas, a meu ver, de 
uma maneira um pouco compatível: não suspende a prescrição e é requisito da 
ação. Então, essa notícia, até acho que vou sugerir depois à pauta e se 
considerar pertinente poderia voltar à pauta.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, o tema fica já inscrito. Luiz 
Carlos(F), eu peço que você formalize com a Eloiza, já deixa o tema inscrito para 
a próxima reunião para voltarmos a isso, mas aí já... Faça, por favor, a inscrição 
com os acórdãos na inscrição, que assim os associados que têm interesse já 
podem ler o acórdão e virem debater já em cima disso.  

Sr. Luiz Carlos(F): Eu agradeço, obrigado.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Plínio, com a palavra também no 
pequeno expediente para pequenas notícias.  

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Exato, pequeno expediente. Plínio Prado 
Garcia. Eu só queria pedir uma retificação. Verifiquei que acho que há três 
semanas atrás, em uma manifestação minha, naquela questão relacionada com a 
razoável duração do processo, vi na transcrição da ata que constou lá a lei de 
1977, quando na realidade a lei é de 2011, mas é a Lei 11.457, art. 24, e não lei 
de 1977. Só isso.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vai ser... Jeferson, providenciar a 
retificação, então, da ata para esta questão.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Do pequeno expediente não vejo mais 
manifestações. Vamos entrar, então, na ordem do dia. O primeiro inscrito é o 
Hiromi Higuchi, querendo discutir a obrigatoriedade ou não dos métodos 
acrescidos pelos art. 18-A e 19-A, acrescidos à Lei 9.430 pela Lei 12.715, de 
2012. Tem a palavra, Hiromi Higuchi.  

Sr. Hiromi Higuchi: É que o art. 18-A e 19-A já não fala que é obrigatória a 
utilização daquele método se o bem enquadrar naquelas condições, ou seja, ter 
cotação em bolsa reconhecida internacionalmente. No caso de importação de 
commodities está dito que é obrigatório usar o art. 18-A, mas na exportação, 



mesmo sendo commodity ou não, não é obrigatória a utilização daquele art. 19-A. 
Então, só que tanto no art. 18-A como no 19-A não é só commodity, podem estar 
incluídos outros bens, desde que tenham cotação em bolsa internacionalmente 
reconhecida. Tem bem que é mercadoria que não é commodity, mas tem 
negociação em bolsa internacionalmente reconhecida. Então, eu entendo que se 
o bem, tanto na importação como na exportação, mesmo não sendo commodity se 
enquadrar naquele art. 18-A ou 19-A, eu entendo que é obrigatório o uso, mesmo 
que não estando dito em lugar nenhum. Por quê? Porque se tem uma cotação na 
bolsa internacionalmente reconhecida, eu acho que é incompatível uma empresa 
aqui utilizar outro método para dizer que o valor de mercado daquele bem é 
inferior ou superior àquele da bolsa. Eu acho que é incompatível. Então, mesmo 
não estando escrito que é obrigatória a utilização do art. 18-A ou 19-A, eu 
entendo que é obrigatória.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, a pergunta do Hiromi ou o tema 
do Hiromi acaba... Nós podemos dividir em alguns temas, ou seja, uma pergunta 
é saber se existe uma relação biunívoca entre 18 e 18-A. Ou seja, se essa 
expressão commodities é idêntica a bens com negociação em bolsa, que se refere 
o 18-A. Se seria um modo indireto de o legislador ter definido commodity, ou seja, 
para efeitos da Lei 9.430 com a redação da 12.715, a expressão commodities se 
confundiria com bens com negociações em bolsa internacional. Essa é uma 
pergunta que nós vamos ter que trabalhar. Uma segunda pergunta, um tema que 
o Hiromi diz é: o art. 19-A não seria obrigatório, ele não teria encontrado uma 
exigência, ou seja, o caso do exportador não haveria literalmente a exigência da 
utilização do método 19-A. Mas o Hiromi defende a tese que seria despicienda a 
notícia ou a exigência expressa, já que pela própria natureza do método por que 
ele refletiria, na opinião do Hiromi, aquilo que o americano chamaria o best 
method, o melhor método, o método que melhor reflete, o Hiromi defende que 
havendo um best method não haveria fundamentação para se utilizar um outro 
método, posto que igualmente previsto na lei. Ou seja, seria uma lacuna no 
dispositivo, mas não na lei, porque haveria algo assim, como dizendo o seguinte: 
se existe um método próprio, específico que ululantemente, eu estou tentando 
traduzir o que o Hiromi diz, ululantemente reflete o que é o mercado, que seria o 
19-A, seria indefensável a utilização de outro método e o fato de o legislador não 
ter sido expresso a esse respeito não afastaria a conclusão de que o método 19-A, 
quando aplicável, seria obrigatório. As duas questões são importantes e eu 
pergunto quem gostaria de falar sobre um dos assuntos. Elidie, eu acho... Não? 
Então, Elidie, qual dos dois assuntos só para a gente combinar por ordem. 
Porque vamos combinar o seguinte: uma vez iniciado um tema, tratamos deste 
sem o segundo e depois o segundo sem o primeiro. Vamos evitar... Ou seja, se 
você quiser falar sobre os dois temas, por favor, fale só de um e deixe para depois 
falar do segundo, quando for a hora, para que a gente tenha uma ordem no 
tema.  

Sra. Elidie: Pois eu gostaria de colocar antes de discutir o método nos dois 
artigos, eu gostaria de colocar a questão de uma definição ou de uma 
abrangência o que é a commodity-- 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, portanto o tema agora-- 

Sra. Elidie: --em primeiro lugar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O tema que nós vamos tratar agora é 
exclusivamente se existe uma relação biunívoca entre art. 18 e 18-A. Se quando 
o legislador-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É 18-A e 19-A. 

Sra. Elidie: E 19. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas o que fala commodity aparece no? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: No 18-A e 19-A. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, se... Não, 18 e 18-A, desculpe-
me. Foi introduzido um parágrafo no 18 e o 18-A vem com o método. Então, a 
pergunta é específica: existe uma relação biunívoca entre a expressão 
commodities inserida no art. 18, no seu parágrafo... Eu não sei qual é o 
parágrafo, João, só para que fique registrado. Só para registrar qual é o 
parágrafo. Qual? 

Orador Não Identificado: Dezesseis. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Dezesseis? Então, existe uma relação 
biunívoca entre a expressão commodities inserida no § 16, do art. 18, e aquele 
método introduzido pelo art. 18-A? É esta a pergunta que nós vamos lidar até 
terminar para depois entrar na segunda questão. Elidie, mais uma vez a sua 
palavra. 

Sra. Elidie: Voltando por que eu considero que a determinação da abrangência 
da expressão commodity é importante, qual é o conteúdo de commodity? É 
exatamente pelo o que o Dr. Hiromi acaba de dizer: bens que são negociados em 
bolsa e que necessariamente não são commodities. Por que a gente conclui isso? 
Há uma definição legal de commodities? Há uma associação, via de regra, da 
commodity com o fungível e com o descartável. Então, do que nós estamos 
falando? Eu posso estar negociando... O meu exemplo não tem a ver com bolsa 
de mercadorias, mas em uma bolsa de valores eu posso estar trabalhando com 
uma debênture identificada, é da CCR, é dessa, é da outra empresa. Então, eu 
não estou falando exatamente que é qualquer debênture, é uma debênture, 
contudo ela é negociada em bolsa, mas ela é específica. Então, eu queria saber, 
no contexto jurídico brasileiro, se eu tiver que me valer do conceito de commodity, 
o que eu vou usar? Eu quero trazer para vocês, eu tenho um [ininteligível] 
[00:28:40] de ter trabalhado em uma empresa de consultoria. Algumas pessoas 
diziam: “Um produto de consultoria pode se tornar uma commodity, se ele for 
produzido por qualquer entidade, porque a finalidade de uso dele vai ser uma 
só”. Então, tanto faz se é o A ou se é o B. então, ele não está preocupado com a 
qualidade ou com o diferencial. Ele dizia: “Eu quero só aquele produto”. Então, 
às vezes, ele era tratado como uma commodity. A minha pergunta, de novo, 



devemos trabalhar e buscar: é um descartável, é um fungível, o que é uma 
commodity, Luís, é a minha proposição. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A pergunta... Veja, existe uma tese, 
Elidie, que a gente pode concordar ou discordar, que seria: para efeitos da Lei 
9.430, a expressão commodity não teria sido entregada no seu sentido comercial, 
no seu sentido de mercado. A expressão commodity teria sido empregada bem ou 
mal para se referir exatamente à situação descrita no art.18-A. Portanto, se eu 
tiver um bem... Olha o 18-A aqui, João. Se eu tiver... O 18-A. Se eu tiver... Então, 
se eu tiver bens importados-- 

Sr. João Francisco Bianco: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, não. 

Sr. João Francisco Bianco: O § 16. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, não, eu quero confrontar. O § 16 
utiliza a expressão commodities. 

Sr. João Francisco Bianco: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos lá, commodities sujeitas à 
cotação em bolsa de mercadoria e a tese é que ao falar commodities sujeitas à 
cotação em bolsa de mercadorias e futuros, a tese que está sendo proposta, é que 
esta expressão não seria qualquer commodity no sentido comercial, no sentido do 
jargão do-- 

Sra. Elidie: Qualquer bem. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Qualquer bem, e que esta locução, essa 
expressão como um todo teria o seu sentido reduzido ou definido pelo art.18-A. 
Por favor, João, 18-A. Seriam bens ou direitos sujeitos a preços públicos em 
bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, ou seja, sendo 
um bem que esteja sujeito a preço público em bolsa de mercadoria e futuro seria 
aquela expressão que eu li há pouco, commodity e etc. 

Sra. Elidie: Para essa finalidade. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Para a finalidade da lei. Ou seja, a tese 
seria, eu usei a expressão e quero mantê-la, relação biunívoca, não seria nem 
mais e nem menos. Obviamente, a situação inversa é dizer: “Não, eu tenho 
commodity como um gênero e tenho a hipótese do 18-A como um caso específico 
ou vice-versa”. Só para imaginar, vou pôr uma questão onde pode ser colocada, 
eu posso ter bolsas que discutem até valores de moeda, e no jargão comercial, 
ninguém se refere à moeda como commodity. Ou seja, como o 18 torna 
obrigatório o uso do método e o 18-A explica o método, você poderia dizer: “Não, 
esse método é obrigatório para commodities e é facultativo para outros bens”. Ou 
a relação: “Não, espera aí, se esse método é aplicável, ele é obrigatório”. Só para 
tentar lembrar e quase vincular o raciocínio por trás disso, a lógica por trás disso 



seria algo muito parecido com o que o Hiromi vai defender na segunda parte, que 
é o best method. É dizer: “Puxa, se existe um preço de mercado, se existe uma 
cotação de mercado, não haveria uma justificativa do preço”. Ou seja, a tese do 
Hiromi, na segunda parte da nossa discussão de hoje, acaba vinculando, acaba 
trazendo essa primeira para dizer commodity torna-se obrigatório o uso do 
método quando houver cotação. Então, a tese a ser enfrentada pelo sim ou pela 
não é da relação biunívoca entre o § 16 do art.18 e o art.18-A. Com a palavra 
dele, Diego Marchant. 

Sr. Diego Marchant: Oi, Diego Marchant. Schoueri, o art.18-A, no § 4°, ele trata 
daquela nova disposição que se não tiver cotação em bolsa, a empresa poderá 
utilizar outras fontes e fornecidos. Aí eu até acho que em linha com o que a gente 
falou poderá e, então, para esses daí é facultativo. Eu acho que esse caso aí foi 
incluído até na conversão da lei para pegar especialmente minério de ferro, que 
não é commodity, mas ele tem um preço mundial, que é feito pela Platts, que 
pega o preço das quatro maiores mineradoras e ele fala o preço commodity. Não é 
bolsa, mas é uma cotação utilizada como referência no mercado. Então, eu acho 
que para commodity, acho que seria obrigatório ou poderia, enfim, a legislação 
leva a entender que seria obrigatório e para os que não têm cotação, que é o caso 
do minério de ferro, seria facultativo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Portanto, o Diego está defendendo, só 
para a gente entender, que a expressão commodity é menos, ou seja, é um caso 
dentro daqueles previstos no 18-A, mas o 18-A teria mais do que commodity pelo 
o que conta o § 4°, é isso? 

Sr. Diego Marchant: É.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, a tese do Diego é: o art.18-A, 
por conta desse § 4°, vai além do art.18. João Bianco pediu a palavra. 

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

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Questão de ordem do Salvador, por ser 
questão de ordem. 

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

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: No microfone, questão de ordem. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É questão de ordem exatamente para esclarecer. 
Quando da conversão da Medida Provisória 563 na Lei 12.715 foi introduzido um 
§ 9° no art.19-A tornando obrigatório, também, o Pcex nas exportações de 
commodities. Então, nós estamos falando de obrigatoriedade dos dois lados. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, a questão da obrigatoriedade, 
questão de ordem, é o segundo tema de hoje. Nós combinamos agora que é só o 
tema-- 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Somente foi dito que para importação é 
obrigatório e para as exportações, não. Houve uma mudança na conversão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Isso trataremos em seguida. 
João Bianco pediu a palavra. 

Sr. João Francisco Bianco: Justamente, eu ia trazer esse § 4° aqui, que a meu 
ver ele é muito estranho, não é? Eu, sinceramente, não estou conseguindo 
entender a racionalidade desse dispositivo aqui. Porque o artigo... Cadê ele aqui? 
O § 16, do art.18, que trata especificamente no caso da importação de 
commodities, ele parece claro. Ele diz assim: “Na hipótese de importação de 
commodities sujeitas à cotação em bolsa de mercadorias e futuros 
internacionalmente reconhecidas, deverá ser utilizado o método previsto no 
art.18-A”. Ou seja, o § 16 me parece ser uma porta de entrada. Quer dizer, se 
passou pela porta é obrigatória a aplicação do método previsto no 18-A, se não 
passou pela porta não aplica o método, está sujeito aos regimes dos métodos 
anteriores. Na hipótese de importação de commodities sujeitas à cotação em bolsa 
de mercadorias. Quer dizer, essa é a porta de entrada. Tem que ser commodity e 
tem que ser sujeita à cotação em bolsa de mercadoria. Aí vem o § 4°, do art.18-A, 
e estranhamente trata de uma situação em que é uma commodity, mas é uma 
commodity que não está sujeita à cotação em bolsa de mercadorias. Então, está 
me parecendo que há uma contradição aqui entre esses dois dispositivos. O 
Diego agora está trazendo essa explicação, que talvez esse dispositivo tenha sido 
introduzido para alcançar os minérios que são commodities, mas que não estão 
sujeitos à cotação em bolsa. Mas eu acho que tem uma contradição esses dois 
dispositivos aqui. O Diego quer explicar de novo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Elidie, você cede a palavra? 

Sra. Elidie: Claro. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, o Diego primeiro. 

Sr. Diego Marchant: Essa inclusão veio de um pleito, acho que do setor de óleo e 
gás, que na exportação então o pleito veio para as exportações, no § 5°, do 19-A. 
Se puder baixar, João, que fala que é uma redação parecida com o § 4° das 
importações do 18-A, só que ele permite a utilização de dados, especialmente o 
inciso II, preços definidos por agências ou órgãos reguladores e publicados no 
Diário Oficial, que é o caso da ANP. Então, essas empresas, elas queriam 
aplicar... Antigamente, aplicavam o Pcex, o Pvex, e agora elas acho que buscaram 
uma segurança jurídica para aplicar o Pcex com essas cotações que a ANP 
publica. Então, essa é a informação que eu tenho. Então, veio no 19-A, aí eu 
acho que para manter a linha e para deixar linear eles colocaram no 18-A, 
também, sem a previsão das cotações por agências. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Espera, desculpa, Eduardo, Elidie 
primeiro. 



Sra. Elidie: Deixa eu fazer uma consideração. Nós começamos conversando 
sobre o que é a commodity. Então, uma primeira indicação, a commodity é o bem 
que tem cotação pública, que é negociado em bolsa, mas há commodities que 
também não são negociadas em bolsa. Há um conceito mais abrangente do que 
seja commodity do que simplesmente o bem ou o direito negociado em bolsa. Há 
mais, aqueles que não são negociados em bolsa, quando você diz, Diego: “Eu 
tenho a faculdade de usar outros elementos”. Eu não sei nem se eu tenho a 
faculdade, ou se eu também não tendo na bolsa eu só posso usar esse caminho 
e, então, me parece que ele é dirigido. Então, eu volto, Luís, com uma dúvida 
inicial, eu ainda não consegui resolver pessoalmente a abrangência de 
commodity. Ela não é necessariamente o que está cotada em bolsa ou tem preço 
público, porque há commodities, não sei quais são, há um outro conceito de 
commodity que ela pode não estar cotada em bolsa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E está no § 4°. 

Sra. Elidie: É esse e é essa a minha dúvida. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas agora, desculpe, só amarrando 
isso, Elidie, parece com a introdução do § 4°, porque já que o legislador é 
coerente, não é isso? Parece que ao introduzir o § 4° esgota a possibilidade de eu 
ter alguma possibilidade de commodities que não estejam no 18-A, ou seja, aquilo 
que estiver no § 16, do art.18, tem necessariamente um tratamento esgotado no 
art.18-A, ou seja, como disse o João, a porta de entrada. É commodity, então, 
agora eu vou... Existiria, pergunto-lhe, a hipótese inversa? Que eu tenho um bem 
que eu possa aplicar o 18-A e que, vou usar a expressão, pela natureza das 
coisas não seria commodity? Eu estou trabalhando a hipótese de uma moeda, ou 
seja, eu tenho uma negociação de moedas. Eu peguei um exemplo qualquer, ou 
as suas debêntures, como você quis, a debênture da Elidie ou a moeda que eu 
me refiro. Se eu tivesse uma negociação de debêntures/negociação de moeda, 
que confortavelmente cairiam no 18-A, mas que eu vou usar de novo a 
expressão, pela natureza das coisas não seriam commodities, para efeito da Lei 
9.430 com a redação da 12.715 tornam-se commodities e, portanto, sujeitas à 
aplicação obrigatória do 18-A? Eu acho que essa pergunta tem que ser 
enfrentada. Diego, você quer falar sobre essa... O Eduardo também quer a 
palavra. Eduardo Madeira. 

Sr. Eduardo Madeira: Eduardo Madeira. Não, eu só queria colocar que para o 
que a gente tem ouvido, porque para a Receita Federal o minério é commodity e 
esse método é obrigatório. Então, eu concordo com o Diego que não é o que está 
escrito... Ou melhor, a lei, ela não é tão clara e eu até eu tendo a concordar com 
o Diego de que existe uma obrigatoriedade para o que é commodity e o minério 
não necessariamente é uma commodity, nos termos da lei. Portanto, seria 
opcional, porque não está definido o que é commodity, eu não consigo enxergar 
uma definição de commodity na lei. Agora, para a Receita Federal o minério é 
commodity e vai ser obrigatório aplicar o método do PCI. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu confesso que quando eu vejo a 
introdução do § 4°... Que uma coisa era a interpretação quando era medida 
provisória, mas como o § 4° estendeu a situações que não tenham bolsas, ou 
seja, aquela oposição que eu teria ao minério dizendo: “Mas espera aí, o minério 
não tem cotação em bolsa”. Desaparece... O § 4° alargou de tal modo a situação 
que, Eduardo, eu tenho dificuldade de contrariar essa interpretação de dizer que 
para efeito da Lei 9.430 com a redação da 12.715, a expressão commodities tem 
uma definição própria e seria incluída no 18-A. Haveria uma... A relação 
biunívoca está me parecendo muito forte. Eu queria manter a questão só da 
relação biunívoca por enquanto. Elidie. 

Sra. Elidie: Eu gostei muito quando você usou a palavra... Como é que você 
disse, a condição natural? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Natureza das coisas. 

Sra. Elidie: Natureza das coisas. Então, acho que todos nós aqui temos um 
conceito de commodity, que é um conceito que vem do uso da palavra que foi 
trazida ao Brasil. Eu acho que ele tem muito mais e por isso que eu volto, Luís, a 
natureza de um fungível, daí que a Receita Federal pode estar entendendo, por 
exemplo, que o minério é. Porque eu posso te vender não aquele minério que está 
escrito, é qualquer minério e ele é substituível, digamos assim. Então, eu gosto 
muito dessa expressão. Mas voltando, então, agora à nossa discussão, uma vez 
que o conceito de commodity a gente não consegue inferir com clareza e, então, 
vamos para a nossa outra questão, que é--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, só da questão biunívoca. 

Sra. Elidie: É. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Plínio quer falar sobre isto, só a questão 
biunívoca. Plínio Gustavo Prado Garcia. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Se nós estamos falando de comércio 
internacional, nós estamos falando de mercadoria. Se nós estamos falando de 
mercadorias, nós temos que verificar que tipos de mercadorias estão sendo 
consideradas. A expressão commodity, no inglês, é uma expressão que abrange 
matéria-prima e abrange também os produtos primários, ou seja, os produtos 
agrícolas, por exemplo. Então, a questão aí então fica clara de ser resolvida, se 
nós considerarmos que há uma distinção ali que diz respeito apenas àquelas 
mercadorias que estão ou não cotadas em bolsa, ou seja, commodities que estão 
ou não cotadas em bolsa. Daí pode ter aquelas que estão cotadas em bolsas e 
pode ter aquelas que não estão cotadas em bolsa. Eu acho que por aí que tem 
que seguir a distinção. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, o Plínio sugere que o requisito 
tem que ser commodities como entendidas na prática internacional. Então, 
retirando a hipótese de se considerar, por exemplo, voltando à debênture da 
Elidie, que não é uma commodity, embora possa ter cotação em bolsa, na opinião 



do Plínio não estaria no art.18, § 16, conquanto possa estar no 18-A. Então, seria 
uma hipótese de aplicação facultativa do 18-A, mas não obrigatória, porque 
voltando à expressão pela natureza das coisas não é uma commodity. 

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

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não a debênture. É que a debênture da 
empresa X, ela é fungível, mas não é bem agrícola e não é aquilo que 
normalmente se chamam commodities. Então, na tese do Plínio, existiriam 
situações em que o art. 18-A teria uma aplicação facultativa. A versão contrária é 
dizer: não, se o 18-A é obrigatório. Mais alguém falando sobre isto? 

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

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Já que você vai passar para o outro. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, passar para outro item. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu me recordo que há poucos meses a indústria 
alcooleira brasileira lutou, embora a gente saiba que o álcool é uma commodity, 
mas não era considerado commodity no mercado internacional. A partir deste 
ano, ou do ano passado, a comercialização do álcool é feita em bolsa de Chicago 
e, então, passou a ser considerada como uma commodity, não é? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: O etanol, não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Etanol, exatamente.  

Sra. Elidie: Mas veja o detalhe que você acrescentou, é o álcool negociado em 
bolsa passou a ser uma commodity. Conquanto a gente possa ter um outro 
conceito, pela natureza de que ele é substituível por qualquer outro álcool 
exatamente igual, ele poderia também ser tido como essa commodity. A ideia 
também do insumo, que é a ideia internacional, é perfeita. Matéria-prima é 
insumo e é o conceito tradicional de commodity. Luís, a gente tem muitos 
caminhos aqui nas nossas commodities--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, o João pediu que eu resumisse a 
tese e ele disse que ele se perdeu aqui nas teses. Então, João, são duas 
hipóteses, só para ficar claro a questão. A primeira tese. O § 16 não se refere 
apenas às commodities no sentido de bens agrícolas e, sim, à locução utilizada 
pelo § 16, commodities sujeitas à cotação em bolsa de mercadoria e futuros, seria 
uma remissão direta ao 18-A a dizer no seu sentido verso: quando aplicável o 18-
A, o 18-A se torna obrigatório. Segunda leitura. Não, o 18-A pode ser obrigatório 
ou não. Quando for o caso de commodity, o 18-A é obrigatório, mas não sendo 
commodity e o 18-A, conquanto aplicável, não é obrigatório. Para trazer ao caso, 
porque sempre quando a gente traz ao caso fica mais evidente a situação. Uma 
empresa, não vou dar o nome, mas uma empresa da área de petróleo brasileira 
emite debêntures e essas debêntures são negociadas em bolsas. O art. 18-A 



parece, João, talvez a gente possa ler, mas parece que eu teria como entender 
que essas debêntures estariam no 18-A, seriam bem negociadas em bolsa de 
futuros, enfim, já teria aplicação, parece que eu estaria no 18-A. Mas a 
debênture, tradicionalmente, não é considerada uma commodity. Então, duas 
perguntas só para trazer ao caso, a debênture dessa empresa de petróleo 
negociada em bolsa, que tem cotação em bolsa, poderia ser avaliada por outro 
método, que não o método previsto no art. 18-A? Esta é a pergunta.  

Sra. Elidie: Durante a sua exposição, Luís, você fez uma específica referência: 
commodities seriam bens agrícolas, não sei se exemplificativamente-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Plínio utilizou e-- 

Sra. Elidie: Exemplificativamente. Mas ela é mais ampla, não é? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agrícola, minérios. 

Sra. Elidie: Minério. Até a vitamina, por exemplo, no setor farmacêutico é 
considerada como uma commodity, porque pode se comprar e trocar por 
qualquer outra, é um problema de pureza. O que eu acho que é relevante nesse 
resumo que você faz é que a gente, então, tem indicadores diferentes e você pode 
se pautar por condutas diferentes. Aí a minha questão seguinte é: a gente 
consegue responder às perguntas importantes de aplicação de métodos se a 
gente não ultrapassa essa primeira fase? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi Higuchi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Mas a definição de commodity normalmente utilizada é 
produto primário largamente comercializado no mundo. Pode ser produto 
primário, mas se não é largamente comercializado no mundo não é commodity. 

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

Sr. Hiromi Higuchi: A [ininteligível] [00:50:55] é: tem que ser produto primário. 
Então, debênture não é produto primário e, então, já está fora dessa definição. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, o Hiromi está dizendo que 
haveria a possibilidade do 18-A ir além do 16, do § 16, do art. 18. João Bianco.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, porque-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, Hiromi, mais uma vez.  

Sr. Hiromi Higuchi: Todos os jornais econômicos dividem commodity agrícola e 
commodity mineral. Agora, tem coisa aqui que na realidade não é commodity, 
mas para efeito de publicação de cotação o jornal publica, mas não é commodity, 
não é? Por isso que eu acho que no caso de 18-A, porque aquela obrigatoriedade 
de usar o 18-A está em um parágrafo do 18, não é? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  



Sr. Hiromi Higuchi: Então, está no parágrafo de outro artigo. Mas acontece que 
está dizendo: no caso de ser commodity é obrigado usar o 18-A, mas o 18-A não é 
só commodity, pode ser... Não precisa ser commodity para estar lá, não é? Então, 
eu acho que... Agora, no caso de minério, por exemplo, é commodity, porque é 
primário e largamente comercializado no mundo, mas não tem cotação nas 
bolsas e em nenhum jornal traz cotação na bolsa. Mas então-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Continua.  

Sr. Hiromi Higuchi: Naquele parágrafo que permite utilizar aqueles outros, se 
não tiver cotação na bolsa, eu acho que deveria ser, não o poderá, deveria ser, 
deverá, não é? Deverá, eu acho que essa palavra poderá eu acho que não está 
correta. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João, ainda só sobre a questão que nós 
estamos colocando, estamos encerrando.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu não sei, eu acho que não sei, a gente ainda está 
meditando sobre o tema, mas está me parecendo que o método do 18-A é mais 
um método, mais um método dentre os outros. Ele é obrigatório nos termos do § 
16, quer dizer, se for uma importação de commodity sujeita à cotação em bolsa, 
aí ele é obrigatório e aí o § 4° não se aplicaria para ele. Agora, veja que o 18-A 
não trata de commodity. O 18-A, em nenhum momento, ele está mencionando 
commodity. Ele simplesmente é mais um método que se aplica para importação 
de bens ou direitos, sujeitos a preços público em bolsa de mercadorias e futuros. 
Quer dizer, ele parece que é um método mais largo, mais amplo, ele se aplica em 
qualquer situação de bens ou direitos sujeitos a preço público. Agora, ele é 
obrigatório no caso de commodity sujeita à cotação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João, tem um ponto interessante... 
Desculpe, posso? Ainda sobre o tema, Bruno, com novidades.  

Sr. Bruno: Só uma pergunta, na verdade. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É que eu queria continuar.  

Sr. Bruno: Prosseguindo a proposição do Bianco, mas por que seria obrigatório 
só para commodities, qual a razão para outro bem--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me-- 

Sr. Bruno: É vinculado à segunda-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Essa é a segunda pergunta, por isso eu 
queria terminar a primeira só para tentar entrar na segunda. 

Sr. Luiz Carlos(F): [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, ainda só para encerrar a questão 
da commodity. Luiz Carlos(F). Senão a questão a gente não consegue avançar. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, tem e vai ser em seguida. 

Sr. Luiz Carlos(F): Só para encerrar, eu estava tentando me forçar aqui para ver 
por que a commodity, lá do 16, poderia realmente ser um conceito legal de 
commodities para significar ou para ser equivalente a bem ou direito sujeito à 
cotação em bolsa. Como se, por exemplo, os regulamentos das bolsas de valores 
dissessem: “Aqui, nós só admitimos para cotação tais bens e tais bens serão 
commodities”. Eu acho que quando vem o § 4° lá no 18-A e falar: “Tem commodity 
que não tem cotação em bolsa”. A própria lei está dizendo que a commodity não 
sujeita à cotação também pode estar sujeita ao método, não é isso?  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Luiz Carlos(F): Não é isso? 

Sra. Elidie: Não tem cotação pública, não é? 

Sr. Luiz Carlos(F): Que não tem cotação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos agora, vamos só-- 

Sr. Eduardo Madeira: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eduardo Madeira. Mas, por favor, 
Eduardo, para terminar esse tema. Passa o microfone para o Eduardo e 
terminando.  

Sr. Eduardo Madeira: Mas o § 4° não é claro que ele se aplica à commodity e 
esse é o ponto. Porque o § 4°, do 18-A, ele pode se aplicar a bens e direitos, o § 4° 
pode se aplicar à debênture, Dra. Elidie. Então, não é verdade que o § 4° se 
aplica à commodity, esse é o outro--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, gente, agora, por favor, Luiz 
Carlos(F).  

Sr. Luiz Carlos(F): Então, está bom e, então, eu retiro o que eu disse. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, agora vamos avançar para a 
segunda pergunta, ou seja, é claro que se nós concluíssemos para uma relação 
biunívoca, dada a obrigatoriedade do § 16, o 18-A estaria esgotada pergunta em 
si, porque o 16 já exigiria a obrigatoriedade. Como a notícia que o Salvador disse, 
com a introdução do § 9°, no art. 19, a solução seria idêntica também à 
obrigatoriedade e à relação biunívoca. O § 9°, 19, por favor, João, só para-- 

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

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, seria a Lei 9.430, por favor. 

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

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, enquanto o João procura, 
admitindo essa... Agora, vamos avançar, está bom. Existem bens que não são 
commodities e que, portanto... Por favor, agora é para efeito de raciocínio, seguida 



a via de que não é uma relação biunívoca, nós caímos no problema da debênture 
da Dra. Elidie. Havendo uma cotação em uma bolsa de um bem e esse bem se 
acomodando com conforto na definição do 18-A, poderia um eventual negociador 
utilizar outro método, um dos três métodos tradicionais e dizendo: “Olha, eu não 
estou obrigado ao 18-A”? Notem que coisa curiosa e, por favor, me corrijam. No 
texto do 18-A, embora seja definido o método, o texto do 18-A não diz que esse 
método deve ser empregado e o caput do art. 18 fala em três outros métodos. Ou 
seja, a situação é curiosa, porque o 18-A se limita a definir o método, mas não 
diz a empregar o método. Ao contrário, o 18 fala: “Serão utilizados três métodos”. 
E fala um, dois, três e não fala o 18-A. Então, eu estou na situação da debênture 
da Dra. Elidie. A debênture se enquadra no 18-A, mas quando eu leio o 18, o 18 
faz referência só a três métodos. Então, primeira pergunta: eu posso aplicar o 18-
A? Segunda: eu estou obrigado a aplicar o 18-A, quando se enquadrar? Essa é a 
questão agora. O Diego está com o microfone, você quer falar sobre isso?  

Sr. Diego Marchant: Schoueri, eu acho que a tradição e desde sempre a 
legislação brasileira deu essa faculdade ao contribuinte de utilizar mais de um 
método e sem nenhuma racionalidade. Até por isso, eles utilizam o PRL para a 
indústria, que não é uma recomendação internacional.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, o § 4°, do art. 18.  

Sr. Diego Marchant: Na hipótese de utilização do 18, da 9.430. Eu acho que é o 
§ 4°, não é?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É o § 4°, do art. 18.  

Sr. Diego Marchant: A hipótese de utilização de mais de um método. Esse 
princípio, ele foi mantido e sem nenhuma exceção em relação ao 18-A. Então, aí 
haveria um espaço aí para questionar eventualmente que--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, a tese do Diego, o Brasil não 
adotou o best method rule e, ao contrário, expressamente autoriza que utilize 
mais de um método. Ao que o Hiromi poderia dizer, na hipótese de ser possível a 
utilização de mais um método, de ser cabível. Agora, na hipótese... O Hiromi traz 
a tese de que havendo o 18-A, ele seria um supermétodo, ele é o preço de 
mercado ululante. A pergunta é: havendo... Eu não estou entrando no mérito, 
Diego, não estou entrando no mérito se o 18-A, ele é tão ululante assim, porque 
afinal de contas a gente sabe que a cotação média não pode ser a da cotação 
naquele momento, mas passado isso, a tese do Diego é: desculpe-me, se o 
legislador introduziu o § 4° é uma decisão do legislador, negando, afastando o 
raciocínio pelo best method rule e o Diego cita com razão a jurisprudência do 
Conselho, no caso do PRL, quando o Conselho rechaçou a tese de que o método 
seria inadequado. O Diego diz: “Inadequado ou adequado é uma opção que foi 
dada pelo legislador e se o legislador autoriza a utilização desse método, ele vai 
ser mantido”. Ainda sobre essa pergunta, eu tenho o desafio aqui, Diego, que é-- 

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



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu queria saber se alguém encontrou, 
porque veja, o 18 apresentou três métodos. Não aparece no 18, caput e nos seus 
incisos, o método PCI. Esse método aparece no § 16 para commodities.  

Sra. Elidie: Ele foi criado com isso, não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, foi.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A pergunta que eu estou formulando é: 
se eu estiver com a debênture da Dra. Elidie, que cabe por definição e eu estou 
admitindo como premissa que se enquadra, está no 18-A. Mas eu posso aplicar o 
18-A por mais que ele caiba lá, quando o art. 18 determina que eu utilize um de 
três métodos e nesses três métodos não está o PCI? Seria um caminho de 
retornar à relação biunívoca. Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio. Eu fico pensando na seguinte situação: 
o que é que vigora no país? Vigora entre nós o princípio da legalidade e, 
efetivamente, ninguém é obrigado a fazer aquilo que a lei não exija que seja feito. 
E, segundo lugar é: há situação em que a lei pode me facultar um procedimento 
ou outro? Há. Nessa possibilidade, portanto, de optar tenho eu o amparo da lei 
quando, por exemplo, em um conceito de commodity, nós temos um conceito 
fechado e depois temos um conceito legalmente ampliado. Se esse conceito, ele é 
legalmente ampliado e está aí na lei, eu fico pensando da seguinte maneira: não 
seria o caso de eu procurar ver aquilo que mais me favoreça, no sentido de optar 
pelo o que seja mais benéfico?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, o tema está sendo o seguinte: 
se a debênture da Dra. Elidie é commodity, o § 16 remete ao art. 18-A e torna 
obrigatório o 18-A. Agora, se não é commodity, como aplicar o 18-A? Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, eu não consigo entender, seja commodity ou não, mas 
se tem cotação na bolsa internacionalmente reconhecida, como é que pode 
utilizar outro método para dizer que o preço é mais embaixo ou mais... Não dá 
para... Olha, eu acho que é uma coisa que também é--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A tese do Diego é que você não precisa 
entender ou não entender se o legislador autorizou, ou seja, a tese é, desculpe-
me, é uma decisão do legislador que você utilize qualquer dos métodos e pronto. 
Ou seja, nós não estamos nos Estados Unidos, o best method rule é tema que não 
existe no Brasil. A tese do Diego é uma tese bastante sustentável, porque tem 
texto legal expresso.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu compartilho do inconformismo do Hiromi 
aqui, porque a tese de que houve um erro do legislador aqui me parece muito 
plausível. Porque quando foi feita a medida provisória, esse § 4° não constava e, 
então, ele foi inserido na tramitação da medida provisória, na conversação em lei 
por algum engano. Não é possível, porque ele é completamente contraditório, até 
com o caput. O caput do 18-A fala em aplicação do método, definido como os 
valores médios diários de cotação de bens a preços públicos em bolsa de 



mercadoria. Como é que agora o parágrafo, ele excepciona, é uma hipótese 
excepcional. Tudo bem, o parágrafo pode excepcionar o caput, mas como se caput 
está prevendo que o método é aplicável para os bens que têm cotação em bolsa. 
Aí vem o parágrafo e diz: “Não, mas se não tiver cotação se aplica outras coisas, 
outros em fontes de informação?”. Não sei, não entra na minha cabeça, não entra 
nem na cabeça do Hiromi e nem na minha cabeça. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João, é outra pergunta. 

Sr. João Francisco Bianco: Agora, nós temos que achar alguma solução para 
isso, Hiromi, porque alguma explicação, a lei está aí, nós temos que achar uma 
forma de aplicar, porque a lei está aí. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João. 

Sr. João Francisco Bianco: O que nós vamos fazer?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu quero só esclarecer, você está pondo 
uma pergunta um pouquinho diferente daquela, ou seja, a questão do § 4° em 
relação ao caput. A provocação aquela vez que eu propus é um pouco anterior. É 
dizer: eu tenho a debênture, eu não aplico o § 4°, porque a debênture da Dra. 
Elidie tem cotação em bolsa. Assim, confortavelmente, eu encontro de bens e 
direitos sujeitos a preço público em bolsa de futuros. É a debênture da Dra. 
Elidie. Não há dúvida da aplicação do 18-A e eu estou admitindo isso como 
premissa. Agora, salvo engano meu, a única hipótese de se aplicar o 18-A, na 
literalidade, é o § 16, do art. 18. Ou seja, o caput do 18 não remete ao método do 
PCI, ele arrola três métodos, que são: PIC, CPL e PRL. Só três métodos, não tem 
no caput o quarto método, que seria o PCI. O PCI aparece no § 16 em caráter 
vinculante para commodities. Estender o método do PCI a algo que não seja 
commodity, esta é a proposta que eu estou fazendo aqui, eu não encontrei 
dispositivo literal. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, não é... Eu não encontrei um 
dispositivo na literalidade. Você pode falar assim: a norma é mais do que o 
dispositivo, etc., mas a literalidade... Porque a interpretação sempre a gente diz: 
começa e termina em um texto alheio, eu preciso do texto. O texto da lei, do art. 
18, fala em três métodos e o art. 18 se refere ao PCI em caráter obrigatório para 
commodity. O que eu não tenho? Uma introdução de um quarto método no 
próprio art. 18. Se tivesse o art. 18 dito: métodos um, dois, três e quarto; e o § 16 
dizendo: o quarto é obrigatório para commodities estaríamos confortáveis, mas 
infelizmente eu não tenho o inciso IV. Então, a pergunta que é: a debênture da 
Dra. Elidie, se não for commodity, pode ser cotada, eu perguntei pode e não deve, 
pode ser cotada pelo método PCI? Dra. Elidie, dona das debêntures, pediu a 
palavra.  

Sra. Elidie: Eu vou fazer dois comentários. O primeiro lembrar que eu aprendi 
na faculdade de Direito que a gente só negocia debênture na bolsa de valores aí, 



é um título de valor mobiliário e não na bolsa de mercadorias e futuros. Essa foi 
a sua... Nem pode ser aplicada. O exemplo-- 

Orador Não Identificado: O exemplo está errado. 

Sra. Elidie: Não, o meu exemplo foi apenas para dizer que há outros bens 
negociados em bolsa.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-- 

Sra. Elidie: Não, o exemplo meu era o seguinte: há outros bens negociados em 
bolsa e que não têm característica de fungibilidade. Era esse o exemplo, mas 
acho que podemos continuar na nossa ficção, não muda nada. Podemos procurar 
outro termo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fica substituída a debênture por?  

Sra. Elidie: Vou pensar em um outro, mas eu quero fazer um outro comentário.  

Orador Não Identificado: Feijão. 

Sra. Elidie: Não, mas o feijão é fungível, também.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, por moeda. 

Sra. Elidie: Moeda é-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Por moeda, uma compra de moeda. 

Sra. Elidie: Não, eu só queria fazer essa ressalva, porque a gente estava falando 
das minhas debêntures e eu sei onde é que eu tenho que negociar. É na Bovespa 
que eu negocio a minha debênture, porque ela não é uma bolsa de mercadorias, 
ela não está na bolsa de futuros. Então, só para deixar essa ressalva, era apenas 
um exemplo aqui na nossa discussão. Agora, eu queria só retomar o seguinte, 
Luís, por que saiu essa norma? Essa norma foi um pedido do segmento. Quem 
tem oportunidade e conhece as empresas que operam com essas chamadas 
commodities, sabem que esses produtos são vendidos no país e fora do país 
sempre referidos às cotações internacionais, inclusive, com o valor referido à 
moeda estrangeira. Os custos que essas empresas assumem, muitas vezes até 
com entidades aí que fazem concessionárias, estão sempre referidos até a moeda 
estrangeira, que é o valor dela na bolsa. Então, eu concordo com o Dr. Hiromi 
que há uma impossibilidade de a gente ter uma regra que todo mundo buscou 
para saber qual é o valor de mercado, que é o de bolsa, e de repente a gente não 
vai usar o de bolsa. Então, eu concordo com o João, eu acho que a gente tem que 
entender qual é esse contexto. Então, por isso eu sempre volto na minha 
pergunta original: se eu digo que o meu é commodity, quem diz e quem vai definir 
isso. Mas vamos esquecer essa primeira fase. Então, há uma razão para isso ter 
sido alterado na lei, é um problema. Agora, se eu não tiver como usar, por 
qualquer razão que careça de negociações ou por que não tenha especificamente 
uma cotação, aí eu acho, João, que cabe a ideia da aplicação do outro método ou 
da facultatividade de você cair para outra coisa. Mas caso contrário, eu concordo 



com você, não faz nenhum sentido você... E nem sei qual seria o preço de 
mercado se não aquele, porque todo mundo só se pauta pelo preço de bolsa.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Elidie-- 

Sra. Elidie: Esse é o ponto do fato, é pé do chão, como acontece no mundo. Era 
isso que eu queria dizer. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Quer me parecer do ponto de vista 
jurídico: ou nós vamos aceitar que a expressão commodity, no § 16, é mais ampla 
que a expressão que a gente chamou da natureza das coisas e, portanto, o § 16 
seria a base legal para a utilização do art. 18-A, o que implica dizer que o 18-A, 
quando aplicável, se torna obrigatório ou eu não estou encontrando uma 
possibilidade de aplicar o 18-A em caráter facultativo. Ou seja, eu estou 
caminhando, estou caminhando e, por favor, sujeito a ser corrigido, hein? Eu 
estou caminhando para dizer o seguinte: ou o 18-A... Se o 18-A for aplicável, ele 
necessariamente é obrigatório. Eu não encontrei uma possibilidade no 
dispositivo, pelo menos, para a aplicação facultativa do 18-A. Como eu disse, 
tivesse o legislador arrolado o método como o quarto método aí sim, mas na 
medida em que eu só tenho três métodos e a remissão ao quarto método vem no 
§ 16 obrigatória, a aplicação facultativa do 18-A carece de dispositivo. Eu aceito 
se vocês me disseram que não, a construção da norma vai além do dispositivo. 
Mas eu digo, o seu esforço argumentativo tem que ser muito forte, porque o 
legislador arrolou, disse quais são os métodos e não colocou o PCI; o PCI vem só 
no 16. O 18-A, que poderia ter dito: além dos métodos acima fica criado tal 
método, toda essa expressão, todos esses verbos não apareceram. O 18-A 
simplesmente define o método, não existe ali: poderá deverá, haverá. No 18-A, ele 
define o método apenas. Então, claro, talvez uma releitura com essa minha 
provocação, alguns dos colegas possa, chegando em casa, reler o 18-A e 
encontrar uma expressão poderá, deverá, caberá ou algo parecido, que na minha 
leitura aqui eu não encontrei isso. Estou abrindo a isto, mas digo, eu não 
encontrei esta previsão do 18-A com uma aplicação sem o próprio 18. O 18-A me 
parece, por favor, sujeito alguém que leia melhor e encontre a palavra, é quase 
um pesca-palavras, alguém me identificar o 18-A como um dispositivo de 
aplicação autônoma em relação ao 18. A minha leitura até este minuto é da 
aplicação vinculada, mas o Bruno parece que encontrou. Bruno, por favor. É só 
porque isso é um desafio.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno Fajersztajn. Não é que eu encontrei também, mas 
tem um outro elemento sistemático para ser considerado, que foi a introdução do 
art. 20-A à Lei 9.430. Está no 51 da lei nova aí, 12.715. O 20-A fala da mudança 
de opção por um dos métodos e fala da glosa do Fisco ao desconsiderar a opção 
do contribuinte por um dos métodos. Ele veio com a nova redação, ou seja, 
sabidamente ele conhecia o 18-A e o 19-A e ele só fala do 18 e do 19. Vejam, a 
partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos nos 
arts. 18 e 19 será efetuada e aí ele vai dando a regra.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas o 18-A está previsto no 18.  



Sr. Bruno Fajersztajn: O 18-A-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Está previsto no 18, § 16.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Mas é obrigatório, não é? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Bruno Fajersztajn: Ele fala que a opção por um dos métodos. Eu acho se o 
18-A fosse método passível de opção, ele estaria aqui por um dos métodos do 18, 
18-A, 19 e 19-A. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, a sua tese, que parece um 
terceiro tema, não sei se é isso... Porque, veja, o 20-A se aplica quando eu tiver 
opção.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Sim.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Quando eu estou obrigado, o 20-A não 
se aplica.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Ele está fazendo referência só ao 18 e ao 19, a confirmar, 
que eu só tenho opção nas hipóteses do 18 e do 19 não, do 18-A e do 19-A.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, nós estamos... Por favor, gente, 
assim, nesse debate é assim que funciona, não é? Se alguém aparecer e 
encontrar no 18-A uma possibilidade de aplicação autônoma o tema pode voltar. 
Neste momento só, nós estamos caminhando para uma conclusão de que ou o 
18-A é obrigatório ou ele é inviável. A facultatividade do 18-A... Eu estou 
caminhando para isso. A facultatividade do 18-A, como facultativo, está 
carecendo de base. Então, ou bem a linha do Hiromi, se couber o 18-A, ele tem 
que ser aplicado, que é a linha do João Bianco, não é isso? Mas assim, como: 
“Ah, não caberia este outro”. Que era a linha que o Diego tentou trazer e está 
faltando, Diego, neste momento um dispositivo para isso. Elidie, Luiz Carlos(F) e 
daí nós vamos mudar de tema, porque nós temos mais temas inscritos.  

Sra. Elidie: Luís, eu queria fazer a seguinte consideração: que a avaliação, a 
análise que nós estamos fazendo deste método implica, visão minha, em uma 
desconstrução da norma. A norma foi feita, porque não havia um método 
apropriado. Então, essa me parece, que quando se fala que o melhor método 
quando a gente cuida de preço de transferência, em termos gerais, é o mercado, 
esse é o mercado. Então, eu só não usaria, veja, só não usaria naquelas 
hipóteses em que eu não tenha um referencial de mercado, uma cotação. Então, 
esse me parece, por isso que eu gosto do caminho do João e do Dr. Hiromi. Esse 
trabalho de desconstrução da norma, ele é o oposto do que se fez com o PRL. 
Quando veio o PRL, muito nitidamente ele era o tal do preço de revenda e alguém 
construiu este PRL cabendo também em umas hipóteses de industrialização. 
Então, parece que é... Nós, parece, que estamos desconstruindo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não apoio. 



Sra. Elidie: Não, é isso que eu queria lembrar, estamos desconstruindo a 
introdução do método e por isso que eu acho que ele é o método a ser praticado 
nesse segmento, salvo as hipóteses às exceções.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luiz Carlos(F). 

Sra. Elidie: Era essa só a minha--  

Sr. Luiz Carlos(F): Presidente, eu estava tendendo a concordar totalmente com a 
sua construção, mas olha só, se a gente fosse por esse caminho eu acho que nós 
relegaríamos à completa construção de que não haveria possibilidade de se optar 
pelo método e, somente no caso da obrigatoriedade, ele seria aplicável. Mas se 
fosse assim, eu acho que o § 4°, do 19-A, ele seria relegado à total ineficácia. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não. 

Sr. Luiz Carlos(F): Porque ele é um caso de opção, porque a obrigatoriedade só 
ocorre nos casos de commodities sujeitas a preços públicos. Então, quer dizer, só 
no caso de commodities sujeitas a preço público é que existe a obrigatoriedade. Aí 
vem o § 4° e fala assim: “Olha, mas se não tem preço público, aí você pode usar o 
método”. Então, quer dizer, mas se eu não tenho preço público, eu não estou 
obrigado e eu vou usar o método por quê? Eu posso, é uma opção. Quer dizer, eu 
vou ter uma norma ali absolutamente ineficaz. O que o Kelsen, pelo o que eu 
lembro ele dizer, seria um caso de norma nula por absoluta ineficácia. Aí eu me 
lembro que, assim, o intérprete, nesse caso, ele vai ver nesse texto, ainda que 
seja um texto muito mal feito, o texto que vai permitir extrair a norma por meio 
da qual o legislador criou a opção. Quer dizer, isso é quase que um adendo ao 
art. 18, querendo dizer: “Ei, você pode optar”. E aqui é uma hipótese de opção, 
no caso dos bens não sujeitos à cotação. Quer dizer, é um texto muito ruim, mas 
aqui o legislador fala assim: “É possível a opção”. Eu não posso relegar esse texto 
à total ineficácia.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luiz Carlos(F), mas você pode dar uma 
eficácia para ele, desculpe-me, só para tentar construir isso. O termo bens 
sujeitos a preço público não significa necessariamente que eu encontrei o preço 
público, ou seja, eu posso ter um bem sujeito a preço público, mas naquele 
momento, naquela... Ou seja, eu conheço casos de ações de companhias abertas 
que não são negociadas ou negociações suspensas. Eu posso ter um bem sujeito 
à negociação, mas que não teve cotação naquele período. 

Sr. João Francisco Bianco: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco, por favor, eu estava 
querendo mudar de tema, mas... O Professor Bonilha escreveu um tema. João, 
por favor. Leia, por favor.  

Sr. João Francisco Bianco: Não havendo cotação disponível para o dia da 
transação, deverá ser utilizada a última cotação conhecida.  



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, gente, o tema vai ficar... Eu acho 
que nós vamos ter que voltar a esse tema, ficam convidados... Nós saímos aqui 
com uma... Um pouco, assim, surpresos, estupefatos com essa conclusão e, 
talvez, por estarmos estupefatos é bom, que podemos voltar a esse tema, relendo 
esse tema, voltando a discutir isso. O Diego lembra até, dia 25 vai ter uma 
reunião sobre preço de transferência, enfim, a gente volta a tratar disso. O tema 
não está esgotado, mas certamente nós saímos daqui pensando nisso. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É que o Professor Bonilha trouxe um 
outro tema, e eu acho que no mínimo o Professor Bonilha poderia-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Pode deixar para a próxima-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Professor Bonilha se compromete a 
trazer para a próxima reunião nossa? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sim.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, o Professor Bonilha abre mão de 
trazer o tema agora, a questão da substituição, tema bastante importante. Peço, 
então, a compreensão de todos que ficará para a próxima reunião, só para 
podermos abrilhantar a próxima reunião com esse tema, que já fica inscrito. 
Plínio, com a palavra e ainda mantendo o tema.  

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio. Eu volto ainda aqui à seguinte questão: 
o que é commodity por sua natureza ou por sua definição usual e aquilo que é 
commodity por equiparação. Em qualquer dessas situações que nós estamos 
examinando aí, não se pode, por exemplo, considerar que debênture seja 
commodity, porque não é. É um título, negociação de um título de crédito no 
contexto societário. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E que também não é bolsa de futuros, 
ela já mudou o tema. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Sim. Então-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agora já trocamos de tema. Então, por 
favor, onde seria debênture, por favor, leia-se moeda. Só para mantermos o 
exemplo.  

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Bom, de qualquer maneira, veja só, ou nós 
temos a commodity no seu contexto usual ou temos um conceito mais ampliado 
de commodity, de modo a incluir aqueles produtos semi-industrializados, que 
normalmente não seriam produtos primários. Ora, o que nós temos no caso do 
álcool, por exemplo? Nós temos... É um produto que é de origem natural, 
agrícola, e que no entanto passa a ter essa extensão de commodity. Fora disso, eu 
não vejo como commodity possa haver onde não exista uma operação de comércio 
internacional.  



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi Higuchi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Por exemplo, na geração de commodity dos jornais 
econômicos traz cobre, prata, alumínio. Cobre será que é largamente... É produto 
primário, mas será que tem negociação largamente negociada nas bolsas? Se não 
tiver negociação, então, não é commodity, apesar de ser produto primário e ter 
cotação na bolsa internacional, não é? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Elidie. 

Sra. Elidie: Luís, eu só queria acrescentar que a lei fala de commodities, de 
direitos e de bens. Eu acho que os direitos devem ser talvez os contratos referidos 
às commodities, talvez, não é? Para falar bem a verdade, esse conteúdo ainda de 
direitos e de bens a gente acabou não explorando ainda. Então, penso que é, não 
sei, cabe também futuramente a gente pensar nisso.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para... Depois da minha questão de ordem, 
eu não ouvi o Professor Hiromi. A premissa que começou o debate foi no sentido 
de que havia uma obrigatoriedade para a importação e não havia regra para a 
exportação. O senhor viu que também tem a regra para exportação. Nesse ponto-
- 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, pois é, mas... Mas que é o tema, não é? 
Então-- 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, por favor, microfone.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, o senhor colocou de início que havia uma 
regra, no § 16, dizendo que para a importação se aplicaria o art. 18-A e não havia 
uma regra específica para a exportação. Mas diante da existência da regra, como 
é que o senhor coloca essa questão de ser exatamente a obrigatoriedade de 
quando as commodities exportadas também tem a obrigatoriedade de ser aplicado 
o 19 A? Que a redação do 19-A, tirando a palavra exportação, é a mesma coisa 
do 18-A, não muda nada.  

Sr. Hiromi Higuchi: Tanto o 18-A como o 19 A não é só de commodity, porque se 
fosse só de commodity teria dito no caput, não precisava usar parágrafo. Então, o 
caput do 18-A e 19 A pode ser commodity ou não, desde que, por exemplo, tenha 
cotação na bolsa, não é? Por isso que eu acho que é obrigatório utilizar, desde 
que se enquadre não pode usar outro método.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador, palavra.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É que ainda não recebi a resposta. Quando o 
senhor iniciou, o senhor disse assim: “Para as commodities ou bens importados 



tenho a obrigatoriedade de aplicar o 18-A, para as commodities ou bens 
exportados não tenho a obrigatoriedade de aplicar o 19-A”. É isso que eu ainda 
insisto. Mas na verdade como existe a regra da obrigatoriedade de aplicar, no 
caso onde fala que se aplica o 19-A, obrigatoriamente, quando se tratar de 
commodities, então, aquela premissa do senhor, inicial, ela não está completa, 
não é? Certo, ou não? 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, por favor, microfone.  

Sr. Hiromi Higuchi: A única discussão que eu queria aqui fazer é se enquadrar 
no 18-A o ou 19-A é obrigatório utilizar esse método, estando descartada a 
utilização de outros métodos, a única coisa, independente de ser commodity ou 
não.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agora... Bom, gente, o nosso tema está 
bastante trabalhado, o Paulo tirou o tema dele, porque é mais longo e o Bianco 
me noticia que ele tem um tema bastante curto, que ele pode noticiar agora. 
Então, eu vou passar a palavra para o Bianco para esse outro assunto.  

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, é mais para trazer a notícia e comentar 
aqui, no dia 21 de junho de 2012, a Segunda Turma do STJ julgou o Recurso 
Especial 1.203.236, que trata sobre a incidência de IPI, no caso de roubo ou 
furto de mercadoria. E está havendo uma mudança na orientação aqui da 
segunda turma, porque sempre se entendeu-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Qual é o número do acórdão? 

Sr. João Francisco Bianco: É o Recurso Especial n°. 1.203.236, é do dia 21 de 
junho de 2012. Eu vou ler aqui a ementa rapidinho: “Esta turma se posicionara, 
inicialmente, no sentido de que roubo ou furto de mercadorias é risco inerente à 
atividade do industrial produtor. Se roubados os produtos, depois da saída da 
mercadoria, deve haver a tributação. Naquela oportunidade, fiquei vencido ao 
lado do eminente Ministro Castro Meira. Só que agora aquelas observações 
motivaram aqui maior reflexão sobre a justiça de onerar o contribuinte com 
tributação que não corresponde ao proveito decorrente da operação. O fato 
gerador do IPI não é a saída do produto do estabelecimento industrial, esse é 
apenas o momento temporal da hipótese de incidência. O aspecto material 
consiste na realização de operações que transfiram a propriedade ou a posse dos 
produtos industrializados. Não se pode confundir o momento temporal do fato 
gerador com o próprio fato gerador, que consiste na realização de operações que 
transfiram a propriedade dos produtos industrializados. A obrigação tributária 
nascida com a saída do produto do estabelecimento industrial está sujeita - no 
caso de condicao resolutória - O furto ou roubo de mercadoria impõe estorno do 
crédito de entrada relativo aos insumos, o que leva à conclusão de que não existe 
o débito de saída, em respeito ao princípio constitucional da não cumulatividade. 
Do contrário, além da perda da mercadoria e do preço ajustado, estará o 
vendedor obrigado a pagar o imposto e anular o crédito, já lançado na escrita 



fiscal. O furto de mercadorias, antes da entrega ao comprador, faz desaparecer a 
grandeza econômica sobre a qual deve incidir o tributo. Não se concretiza o 
negócio jurídico por furto ou roubo da mercadoria negociada, já não se avista o 
elemento signo de capacidade contributiva, de modo que o ônus tributário será 
absorvido não pela riqueza avinda da própria operação tributária, mas pelo 
patrimônio do contribuinte, que não se relaciona especificamente com o negócio 
jurídico que deu causa à tributação, em clara ofensa ao princípio do não 
confisco”. Na verdade, eu estou mais comentando aqui, acho que o acórdão, ele é 
muito rico aqui em vários conceitos.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Olha-- 

Sr. João Francisco Bianco: Mereceria até um exame mais aprofundado aqui.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João, assim, eu poucas vezes me lembro 
de ter visto o sereníssimo Paulo Bonilha se manifestar como se manifestou agora. 
Então. eu peço a concordância de todos que o único que terá a palavra, dado o 
tempo agora, será o Paulo Bonilha, o que não impede depois de continuarmos, 
mas eu faço questão de ouvi-lo, por que a sua expressão.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, eu não li, estou tendo 
conhecimento agora dessa decisão e pelo pouco que eu ouvi da leitura do João, 
eu acho que é um equívoco muito grande nisto, porque não há perda, não é? Na 
verdade, aquela mercadoria está com crédito e, normalmente, seguiria para o 
consumo. Por um evento, um incidente, essa circulação foi interrompida. Então, 
aí aplica-se a técnica da não cumulatividade, ou seja, cessa a circulação do 
produto, se houver créditos, os créditos devem ser estornados. A lei 
complementar do ICMS é um dispositivo que diz expressamente: roubo, perda, 
extravio, etc., etc.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas é verdadeira a afirmação do IPI, 
dizendo que o IPI, o fato gerador do IPI seria a operação? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não, aí-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Porque isso... Se houve um problema 
aqui, você soltou o seu ai, ai, ai no momento que me pareceu bem, assim, 
próprio.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Na verdade, o fato gerador é a 
industrialização, ou seja, o processo de industrialização, a criação de algo novo 
tido como industrializado é o fato gerado.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, é necessária a celebração de 
um negócio? Só lembrando daquela hipótese que eu industrializo... Não, 
desculpe-me, eu industrializo um bem e consumo eu mesmo. Um exemplo 
clássico é daquela fábrica de automóveis que utiliza o automóvel ela mesma, em 
que não há circulação, mas há IPI.  



Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Aí depende da lei, não é? Se a lei autorizar 
o autoconsumo.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Entendeu? É assim, ou seja... Não, é só 
para lembrar que a afirmação que o fato gerador implica um negócio jurídico de 
transferência da propriedade está certíssima para o ICMS, para o IPI houve uma 
afirmação aqui que justificou alguma estranheza. 

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

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador pediu para completar. 
Salvador, tem um minuto.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, conforme o Paulo... Realmente, no IPI há, 
no passado, até o ICMS também, até depois de 88 até mais ou menos 1995, 
vigorou a regra do consumo próprio. Quem produzia uma máquina para uso 
próprio pagava ICMS. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, senhor. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Depois da Constituição nova, inclusive. Então, a 
empresa tinha lá tecnologia para produzir uma máquina, ela produzia, fazia o 
destaque do ICMS, não se creditava porque na época não se dava crédito, mas 
fazia o crédito dos insumos. Bom, no caso do IPI, realmente, antes era chamado 
imposto de consumo, não é? Com esse conceito, ainda acho que há exceções 
para os cigarros e automóveis, só. O autoconsumo de uma máquina, por 
exemplo, quem produz uma máquina não vai destacar o IPI, mas quem produz 
cigarros e fornece aos funcionários, na verdade, está vendendo, também. Quer 
dizer, o autoconsumo mesmo da... Não dá para falar em autoconsumo de cigarro, 
não é? A própria empresa, não, ela não fuma, quem fuma é alguém que compra. 
Mas eu dizia, a saída, a saída mesmo, não é? Agora, o que esse acórdão trata é 
basicamente, assim, que o Fisco queria exigir o IPI da saída, quer dizer, do valor 
da operação não se contentava com o estorno e, então, nesse ponto eu acho que 
o acórdão está bem. Tanto inclusive que acho que começou essa história com as 
exportações, muitas exportações saíram com imunidade, eram roubadas e o 
Fisco-- 

Sra. Elidie: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O tema do roubo de mercadorias 
envolve IPI, ICMS, PIS/Cofins, furto é um tema, uma constelação que merece que 
sempre volta, mas pode ser estudada. Pergunto se alguém gostaria de inscrever 
esse tema e estudar? Roberto, você quer escrever esse tema? 

Sr. Roberto: [pronunciamento fora do microfone] 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, o Roberto inscreve o tema do 
furto de mercadorias e seus vários aspectos para tratar um pouco disso, eu acho 
que merece ser estudado, também.  

Sra. Elidie: Luís, só um comentário. O mais extraordinário é que houve uma 
mudança no entendimento do tribunal, que me dá a entender que no passado o 
furto acabava sendo hipótese de--  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Meus amigos, então, nós já temos para 
a próxima reunião já inscritos: o tema do Luiz Carlos(F), o tema do Bonilha, que 
volta com substituição tributária e agora o tema do Roberto. Com isso, já temos 
uma expectativa de uma ótima reunião futura e convido todos a participarem da 
próxima reunião. Muito obrigado.  
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