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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma pré-reserva no Hotel 
Renaissance, em virtude do Salão Nobre estar em reforma. Temos vários convites 
feitos, todos, até agora, aceitos, graças a Deus, não é, Elidie? Temos a presença 
da nossa conselheira Elidie Bifano. Por favor. Elidie tem nos ajudado em muitas 
coisas, inclusive, faz parte da comissão organizadora científica do congresso, 
professora da GV, todos conhecem, não preciso apresentá-la, não é? Então, esse 
congresso está indo muito bem. Também temos a grata satisfação de ter fechado, 
praticamente, a revista nº 27, com muitas colaborações de associados nossos e, 
também, colaborações de autores do exterior. De modo que estamos...  

Eu estou sendo informado, aqui, pelo Prof. Fernando, que é o responsável, o 
coordenador da revista, que está concedendo mais uns dias. Quer dizer, até 
segunda-feira que vem, para... Na verdade, ele falou dia 15, que é domingo. 
Então, acredito que se aplique a regra de prorrogação de prazo. Então, nós 
temos... Quem quiser, ainda, até segunda-feira, pode enviar. Embora a revista já 
esteja completa, não é? Praticamente completa. O conselho editorial já se reuniu, 
já aprovou os artigos que serão incluídos, como é praxe, não é? Nós temos feito, 
realmente, uma análise bastante criteriosa.  

Nós queremos melhorar a cotação de revista, colocá-la em nível internacional, 
que ela já está, não é? Mas queremos melhorar sempre, de forma que é a análise 
tem sido bastante criteriosa. Lamentavelmente, alguns trabalhos muito bons, nós 
tivemos que solicitar aos autores que reduzissem, porque, evidentemente, há 
uma limitação de espaço. E há trabalhos muito longos, que também estão fora de 
linha da revista, portanto, são trabalhos que nós estamos esperando que os 



autores revejam, para publicação no número subsequente, o número 28. Hoje, 
nós temos uma pauta extensa e assembleia anual. No pequeno expediente, 
alguém tem algum assunto? Brandão, por favor.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bem rapidinho. Ontem, como sempre, eu tive a 
curiosidade de assistir à reunião da Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado, discutindo a constitucionalidade da Resolução 72. E foi uma coisa muito 
interessante, porque o relator era proveniente de um estado que se julga 
prejudicado por ela, então, ele levantou as questões de inconstitucionalidade que 
o Schoueri trouxe, aqui, na última semana. E o resultado foi por maioria bem 
apartada, julgando que a resolução é constitucional, e que o Senado tem, sim, 
competência para elaborar. É, ainda vai para Comissão de Assuntos Econômicos, 
mas o curioso foi que tanto lá, como aqui foi uma discussão muito candente 
sobre esse assunto, não é? O Schoueri até se lembra do tema, que você trouxe 
aqui, não é, Schoueri?  

E outra coisa: sempre que fazem um assunto aqui, aquilo fica na minha 
memória. Foi o caso que você trouxe da contribuição sindical, e, ontem, acabei 
vendo uma decisão do TST, e me chamou atenção. Mas já é jurisprudência 
corriqueira no Tribunal Superior do Trabalho, não com base na Constituição, art. 
195, mas com base na CLT, que as holdings puras, que não têm empregados, 
elas estão dispensadas da contribuição sindical. Eu achei interessante, porque 
você trouxe o assunto do capital, não é? É isso aí, obrigado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando, por favor.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu queria só dar a notícia da edição de um 
livro, no 5º volume. Livro, aqui... Realmente, vale a pena comprar, que são os 
Estudos sobre a História da Tributação, editado por John Tile(F) [04:46]. É um 
catedrático de Cambridge, que tem por hábito convidar professores para visitar a 
universidade e apresentar trabalhos sobre a história da tributação. E cada 
volume é melhor que o anterior. Vale a pena comprar os cinco volumes. É um 
investimento que nós temos, aqui, na nossa biblioteca, mas se cada um tiver... 
Não? Não, não temos, que eu saiba... Bom, então, não temos, aqui, na nossa 
biblioteca. Mas vamos procurar ter na nossa biblioteca, porque é muito 
importante para nossos alunos, em termos de pesquisa. Mas mesmo que vocês 
não estejam fazendo pesquisa, em termos de... Simplesmente uma leitura de 
profunda análise acadêmica, vale a pena vocês comprarem.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Fernando tem uma expressão que eu achei que 
ele ia utilizar, para uma leitura como essa. Eu aprendi, com o Fernando, a usar 
expressão ‘leitura saborosa’. Eu diria que se aplica perfeitamente a esse livro. 
Você lê e fala: “Que coisa boa!” Como é agradável ler livro de gente que estudou e 
que sabe o que está fazendo. Eu não tenho, ainda, esse volume, até vou 
providenciar, mas os demais que eu li, que eu fui lendo, você tem um deleite na 
leitura. Então, se você quer formar uma boa biblioteca, quer ter aquele material 
que sempre começa uma boa pesquisa, eu recomendo que você tenha, na sua 
biblioteca, esses cinco volumes.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só falta dar o preço, agora.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Cento e cinquenta euros. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Cento e cinquenta euros, o volume.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Cada um.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O volume. Feita a divulgação 
importante, quero, também, mencionar, rapidamente, aqui... Não... Vamos à 
pauta.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Um pequeno expediente, mais para uma 
informação, porque eu acho que nós vamos ter que marcar uma reunião, 
especificamente para tratar disso, mas é sempre bom mencionar a medida 
provisória editada na semana que trouxe, dentre outras novidades, uma 
revolução na matéria dos preços de transferência. Eu não proponho que nós 
tragamos ao debate, agora, porque o pequeno expediente corre o grande risco de 
se tornar grande expediente, ultrapassando os temas que já estão inscritos. Mas 
fica... Embora com a presença da Elidie, aqui, Ricardo até me questiono... Até 
questiono, na verdade, a todos, aos inscritos, se acharem que é o caso de entrar 
com esse tema, porque nós temos temas inscritos, e [ininteligível] a preferência, 
ou, alternativamente, ultrapassados os temas, poderíamos, pelo menos, dar uma 
pincelada não para resolver as questões, mas levantarmos as questões já seria 
muito bom.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Paulo César Teixeira Duarte Filho, 
está presente? Ele colocou o tema na pauta. É o nosso... A pauta, hoje, está 
muito extensa, não é? É o nosso quinto tema, nós chegaremos lá. Mas podemos 
levantá-lo, sim, antes de encerrar, para que, realmente, seja debatido mais 
extensivamente, na próxima semana. Ou daqui a três semanas, devido a algumas 
ausências que teremos na Mesa, infelizmente. Vamos à pauta, então, Dr. Paulo 
Yassui, por favor. Pode? Não, você me desculpa, viu, Paulo? Eu acho que nós... 
Eu até estou propondo, aqui, à deliberação da Mesa... A finalidade de pauta é 
todos ficarem sabendo quais são os assuntos. Não é garantia que quem pôs um 
assunto pode chegar aqui e apresentar qualquer tema. Então, é por eu respeitar 
quem consultou à pauta, e muitos consultam, e vem aqui, para tratar desse 
tema, nós vamos ficar na pauta. Você pode, claro, colocar o assunto na próxima 
reunião. Ou no fim dessa, se houver tempo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, desculpe. Eu gostaria só de deixar 
reservado dia dez de maio, Elidie, se puder, como uma data. Só para que 
tenhamos a quinta feira, dia dez de maio. O tema será preços de transferência, se 
estiverem de acordo. Assim, se todo mundo puder se preparar, discutiremos 
medida provisória e viremos já com esse escopo, no dia dez de maio.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Boa ideia, Schoueri. Eu acho que é 
muito bom, nós vamos ter tempo de amadurecer. Ontem, eu gastei umas cinco 
horas para responder três perguntas, apenas, de um cliente, a respeito de 



Medida Provisória 563. E, realmente, ao tentar responder as perguntas, eu 
percebi a enormidade das implicações que estão ali dentro. De forma que nós 
precisamos um pouco de tempo, realmente, para amadurecer. Elidie. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Deixa eu fazer uma intervenção: você não gastou, 
investiu três horas. Ou cinco horas... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É bem uma visão de auditora, não é?  

[risos] 

Sra. Elidie Palma Bifano: É aprendizado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, Elidie, você tem toda a razão, 
porque três perguntas que, aparentemente, seriam ‘sim’, ‘não’ ou ‘pode ser’ 
redundaram em um e-mail... Eu respondi até por e-mail, e não por outra forma, 
devido à urgência, mas foi um e-mail de sete páginas. Para você ver que a coisa, 
realmente... Até para poder me explicar, não é? Então, foi um investimento, 
realmente. Eu não sei se o artigo é deferido.  

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu acho que vai à despesa, 
porque foi cobrado do cliente. Paulo, por favor. Aliás, sem querer te tolher na 
liberdade de trazer outros temas, esse que você colocou, aqui, é muito 
importante, tá?  

Sr. Paulo Akyio Yassui: Bom dia. É Paulo Akyio, bom dia, professores. Não, a 
questão que eu estou trazendo é referente a mercadorias entregues em 
bonificação. Então, os produtos fabricados entregues em bonificação, juntamente 
com os produtos vendidos numa mesma nota fiscal. Segundo o entendimento da 
maioria, hoje, inclusive, do STJ, não configura o fato gerador do PIS e Cofins. 
Mesmo porque o fato gerador de PIS e Cofins é o total das receitas auferidas. Se o 
produto entregue for em bonificação, não houve receita.  

Agora, a questão que estou colocando é como o produto entregue em bonificação, 
sem receita para a empresa que entrega, se haveria de estornar os créditos e PIS 
e Cofins efetuados quando da aquisição de matéria-prima, produto intermediário 
e matéria de embalagem, utilizados na fabricação desses produtos entregues em 
bonificação. Segundo... No ponto, segundo a jurisprudência e o entendimento 
dominante é que, no caso dos bens entregues, produtos entregues em 
bonificação configuram o desconto incondicional. Então, a nota fiscal que está 
sendo entregue já está sendo tributada. E foi concedido desconto incondicional, 
razão pela qual os produtos vendidos com tributação já estariam cumprindo a 
sua obrigação tributária, razão pela qual não haveria que se estornar o crédito, 
no caso de produtos entregues em bonificação. Eu gostaria de ouvir a Mesa sobre 
essa questão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão?  



Sr. Salvador Cândido Brandão: É Salvador. Vamos focar, exatamente, na 
colocação que você fez, não vou derivar para outras formas de dar bonificação, 
que muita gente quer que a bonificação seja dada em nota separada. Você 
colocou-- 

Sr. Paulo Akyio Yassui: Ah, não... Sim, eu frisei bem este ponto.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É a chamada dúzia de 13, não é? Então, você 
fornece 13 mercadorias como se fosse uma dúzia. O preço teu é o preço de 12. 
Então, nem se fala em desconto inconstitucional, é o preço da nota fiscal, 
daquelas mercadorias que você vai controlar, exatamente, no estoque. Portanto, é 
o preço que você vendeu, não há que se falar em estorno de matérias-primas 
aplicadas nos produtos que fazem parte dessa bonificação. Isso a Receita 
Federal, até por consulta, já tem isso sacramentado. Diferentemente das outras 
situações, que são mais complicadas. Essa situação sua não tem nenhuma 
dúvida, é como você colocar... Realmente, colocar um desconto na nota fiscal, 
incondicional. É claro que tem outra consequências para outros tributos, tipo 
ICMS, que é uma outra história. Mas no PIS e Cofins é isso aí, a dúzia de 13.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Algum comentário? Eu estou 100% 
de acordo. Elidie, por favor. 

Sra. Elidie Palma Bifano: Um comentário que... O que pode causar surpresa, 
porque tem a restrição, não é? O que, eventualmente, sai sem tributação, aí não 
poderia manter crédito. É que acho que é diferente, na dúzia de 13, o custo 
daquilo que não tem preço de contrapartida é diluído nas outras mercadorias. 
Então, por isso que acho que casa, perfeitamente, a consideração do Salvador.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri está levantando dúvida.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, na verdade, não é... É só dizer que existe uma 
complicação: não pode ser tratada dúzia de 13. Quando os 13 são entregues na 
dúzia, claro, na dúvida. Mas, eu só quero lembrar que, algumas vezes, o 13º é... 
Assim, uma vez completada a cota, ou seja, é muito comum que o supermercado 
exija a bonificação, e essa bonificação seja dada depois de algum tempo. Então, o 
produto, não é nem condicional... Ele é entregue, posteriormente. Existe uma 
entrega. A entrega da bonificação é feita a parte, numa outra saída.  

Sra. Elidie Palma Bifano: É descolada.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O que isso... Aí, costuma trazer um pouco mais... 
Eu te digo o seguinte: traz dificuldade, embora, do meu ponto de vista a tese seja 
identificada, ou seja, é a dúzia de 13, entregue em parcelas. Mas aí, costuma 
haver alguma divergência, no meu ponto de vista, até descabida. Mas surge a 
divergência.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: Professor, deixa eu complementar o Brandão. Quando 
eu falei que precisa ter desconto incondicional é por causa disso. Na nota fiscal 
são considerados como desconto incondicional os bens entregues em bonificação. 



Então... Por isso, podia fazer operação de entregar depois da bonificação, aí já 
não caracteriza desconto incondicional, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno, pediu?  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Bruno Fajersztajn. Só para completar, também: 
nós estamos falando de hipótese de estorno de crédito, não é? A questão é 
estorno de crédito. E a Lei 10.833 regula a matéria e prevê as hipóteses em que o 
crédito dever ser estornado, o § 13 do art.3º. E ela diz: “Deverá ser estornado o 
crédito da Cofins, relativos a bens adquiridos para a revenda ou utilizados como 
insumos na prestação de serviço...”. Espera aí, que o meu está... “Prestação de 
serviços ou na produção e fabricação de bens para a venda, que tenham sido 
furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou 
ainda empregados em outros produtos que tenham tido a mesma destinação”. 
Então, acho que essas são as hipóteses de estorno que estão aqui elencadas na 
lei. Não estamos... A hipótese, aqui, que a gente está discutindo não é uma delas. 
Então, isso seria um argumento para reforçar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que o assunto pode ser 
considerado encerrado. Eu não estou vendo o Jimir aí. Colocou um assunto 
importante na pauta, seria o segundo, vamos pulá-lo. É... Vamos ao assunto do 
Hiromi. Por favor, Hiromi. Miguel também não está aí. Deixa eu... Então, para 
encaminhar, antes de mencionar, ele está trazendo o caso do acórdão. O que 
estava mencionado, o 1402-0391? Você está me entregando o 13110-10365.  

Sr. Hiromi Higuchi: Final última página.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse acórdão do CARF é uma 
matéria que já vem sendo debatida, há bastante tempo, lá no CARF. Esta 
ementa, aqui, ela retrata, mais ou menos, o pensamento desta turma, da 2ª 
Turma da 4ª Câmara. Só de jogar os olhos, aqui, eu já vi que identifico essa 
redação e de outros casos. A legislação brasileira não estabelece incidência sobre 
lucros da controlada estrangeira, o que é vedado pelo art. 7º – está se referindo à 
convenção com a Hungria –, mas, sim, sobre lucros da investidora brasileira. Isto 
é, dispõe que lucro real da contribuinte engloba os lucros disponibilizados por 
sua controlada, incorporados ao seu patrimônio, em função do método da 
equivalência patrimonial. Logo, a tributação recai sobre os lucros da empresa 
brasileira, o que afasta a aplicação da medida, inciso 7... Art. 7. Então, esse é o 
tema. A ementa é bem longa, eu não vou ler toda. Por favor...  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, as duas decisões foram... A tributação foi mantida por 
voto de qualidade, não é? Então, o presidente votou para manter. Eu acho, para 
mim, meio absurda essa tributação, porque nesse primeiro acórdão, ele está 
tributando a equivalência patrimonial que está expressamente excluída na lei, 
não é? E depois, ainda, fala que, nesse acórdão, na ementa, fala que está 
tributando... Nos dois acórdãos fala que tributa a distribuição de lucro por ficção 
legal. Mas isso daí, eu acho que contraria o tratado, porque nesses dois acórdãos 
julgados pelas Câmaras diferentes, são de todos os países que têm tratado com o 



Brasil. Então, já está pacificado que o tratado internacional prevalece sobre a 
legislação interna. Então, no caso do art. 74 da Medida Provisória 2.158, já diz 
que tributa por ficção, distribuição ficta não é? Mas essa distribuição ficta só 
pode valer para países que não têm acordo, não têm tratado. Agora, se tem 
tratado, então, tem observar o tratado, porque no tratado, em todos, fala: 
dividendo pago. Dividendo pago é diferente de distribuído por ficção legal. Então, 
eu acho que, para mim, os dois acórdãos são ilegais, porque contrariam o 
tratado, não é? É isso que eu vejo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, esta uma decorrência da ficção, do 
art. 74 da Medida Provisória 2.158. E este acórdão, aqui, eu não sei quem é o 
relator, mas ele teve, pelo menos, a lhaneza de dizer que a tributação ocorre por 
ficção legal. E não teve nenhum pejo de admitir a validade da tributação, da 
ocorrência do fato gerador por ficção legal. Se a ficção legal puder criar o fato 
gerador numa situação em que a verdade verdadeira não ocorre, não é? É 
transformar o regime jurídico, todo o sistema tributário nacional em uma ficção, 
também, não é? De forma que o que se discute, aqui... O Schoueri vai explicar 
melhor, mas o que se discute, aqui, é: o lucro que não foi distribuído pode ser 
considerado disponibilizado por ficção? Essa é a discussão que está no Supremo 
Tribunal, a respeito da constitucionalidade do art. 74.  

Mas, se puder, aplica-se no caso de convenções que não permitem que o país da 
controladora tribute o lucro da controlada, e que permitem a distribuição de 
dividendos, quando pagos. Essa é a regra do que consta dos acordos? Essa a 
controvérsia. Ele mencionou, aqui, que as decisões estão sendo por voto de 
desempate. Lamentavelmente, esta é a realidade é atual do CARF, em que muitas 
questões de altíssima importância jurídica estão sendo decididas por bancadas, e 
não por considerações e motivações devidamente feitas no plano estritamente 
jurídico, não é? Infelizmente, essa é uma realidade do CARF atual. Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, obrigado, Ricardo. Eu não vou entrar no 
mérito da questão da constitucionalidade, já publiquei muito sobre isso e não é o 
tema. Esse acórdão tem... Algumas coisas têm que ser examinadas. Primeiro, 
saber como qualificar este valor, se eu posso qualificar como dividendo. Porque é 
bom lembrar algumas características da própria tributação brasileira. Tributação 
brasileira não incide sobre o valor distribuído, nem sobre o valor pretensamente 
distribuído. A base é o lucro da empresa no exterior, e o lucro anterior ao próprio 
pagamento do imposto estrangeiro.  

Então, a base não é o lucro líquido, não é um ILL que nós tributamos aqui, que 
seria um dividendo ficto. O dividendo ficto, ele teria que ser reduzido do próprio 
imposto. E como o imposto brasileiro incide sobre o lucro, a participação no 
próprio lucro, então, qualificar como dividendo, fosse a qualificação do estado 
brasileiro aplicável, parece-me inviável. Mas nós temos uma peculiaridade do 
tema, que tem que ser enfrentada: como qualificar esse pagamento? É segundo a 
lei brasileira ou é segundo a lei portuguesa? Eu, agora, estou no âmbito dos 
tratados. A pergunta que está sendo enfrentada, aqui, concretamente, é: no 



tratado, como eu devo qualificar este pagamento? A equalização exige que eu olhe 
para o pagamento e busque alguns dos artigos do tratado. E verificar se, no 
tratado, eu tenho algum tipo de definição. Eu tenho, eu peguei Brasil/Portugal 
porque o acórdão concreto se refere a Brasil/Portugal. Eu tenho algumas noções 
aqui. Eu tenho, em primeiro lugar, como foi dito pelo Brandão. Não foi o Brandão 
que disse? Dividendos pagos, alguém disse aqui.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Ricardo falou. Dividendos... Digo, Elidie, 
dividendos pagos. Então, Hiromi, dividendos pagos, a expressão pagos não pode 
ser desprezada, nesse momento. É bom entender assim: o tratado utilizou o 
termo ‘pagos’, o que dá uma ideia temporal. Em termos da tributação 
internacional, do direito tributário internacional, essa questão do ‘pagos’, a 
relevância do ‘pagos’ não surge apenas aqui. Na verdade, aqui, seria somente 
para a nossa situação. Mas existe a mesma questão... Surge, também, e com 
igual estupefação, nossa, no caso de ganhos de capital, na tributação da saída do 
país. Só explicando, o que é isso? É o chamado exit tax, ou seja, imagine que eu 
seja holandês, eu tenho um bem na França, e eu me encontro residente da 
Holanda. Se alienar o bem de França, estou sujeito a um imposto sobre ganho de 
capital na Holanda. O que eu faço? Ou o que eu fiz, por muito tempo?  

Já que o bem na França vale muito, e já que eu sou europeu, eu atravesso a rua 
e passo a ser residente na Bélgica, que não tributa ganhos de capital. E, uma vez 
residente da Bélgica, eu alieno a minha participação na França e não tenho 
qualquer tributação. Dado essa estrutura passa a acontecer com muita 
frequência, o legislador holandês introduz o chamado, exit tax, dizendo, 
basicamente: “Senhor holandês, o senhor pode se mudar. Mas no dia que o 
senhor se mudar, eu vou avaliar o seu patrimônio, e aquele ganho de capital, 
posto que não realizado, vai ser tributado, no momento de saída”. Existe uma 
questão europeia sobre o exit tax, se pode tributar, se tem que diferir, eu não vou 
entrar nesse mérito. Mas existe uma questão maravilhosa, que é saber se eu 
posso chamar essa tributação holandesa de ganho de capital, tendo em vista que 
não é resultado de uma alienação.  

E o mesmo tema, então, surge lá como cá, ou seja, o termo pago é pago, o termo 
alienação é alienação? Como qualificar situações como essas? E posso lhes dizer 
que, no mínimo, não é óbvio que o termo pago implique o desembolso, como 
tampouco é óbvio que o termo alienação implique uma efetiva transmissão de 
propriedade. Existem, vamos dizer assim, no próprio âmbito da OCDE, esses 
temas discutíveis. Então, embora o argumento ‘pago’ seja relevante, ele não é, em 
si, definitivo. Relevante, não definitivo. Mas nós temos que continuar, aqui, para 
saber o que é dividendo, para perguntar se esse tal de rendimento, se é um 
rendimento, ele é proveniente de ações. Bônus de fruição, partes de minas, ou 
seja, se ele se inclui nesse art. 3º, ou rendimentos de outras partes sociais? Eu 
gostaria de chamar a atenção da expressão que continua: “Sujeitos ao mesmo 



regime fiscal que os rendimentos de ações pela legislação do estado de que é 
residente a sociedade que o distribui”.  

Eu lhes pergunto se essa segunda parte da definição poderia nos ajudar para dar 
uma preferência, no momento de qualificação, para dizer que o tratado teria dado 
a opção, dado para essa situação a preferência da qualificação do estado que os 
distribui? Ou seja, se a qualificação se faz pelo estado que distribui e não pelo 
estado que recebe? Essa argumentação poderia ser útil para indagar: Em 
Portugal, eu posso chamar isso de dividendo, algo não que foi distribuído? 
Segundo a legislação fiscal do estado que o distribui. Esse seria um caminho. E, 
talvez, possa agregar, Ricardo, ao tema ‘pagos’. Mas vamos dizer que isso não 
seria suficiente, porque, se olharmos bem, essa obrigatoriedade da qualificação 
pelo estado que o distribui aparece somente na segunda parte, e não na primeira 
parte. Ou seja, eu poderia dizer que é dividendo e outros pagamentos 
qualificados como tal.  

Então, dividendo seria uma coisa, outros pagamentos... Os outros pagamentos 
teriam que seguir para dividendo, mas o dividendo seria dividendo. Então, eu 
voltarei a pergunta: afinal de contas, como qualificar dividendo? Mais definição 
do que essa, eu não tenho. E eu passo a cair na regra geral, por favor, João(F), do 
art. 3º, § 2º. Art. 3º, § 2º: “No que se refere à aplicação da convenção, num dado 
momento, por um estado contratante, qualquer termo ou expressão que nela não 
se encontre definido terá – a não ser que o contexto exija interpretação diferente – 
o significado que lhe for atribuído, nesse momento, pela legislação desse estado 
que regula os impostos que a convenção se aplica, prevalecendo a interpretação 
resultante desta legislação fiscal”. Esse artigo tem gerado muita discussão para 
saber se, afinal de contas, cada estado utiliza a sua interpretação.  

Portanto, a pergunta seria: o que, no Brasil, é dividendo; o que, em Portugal, é 
dividendo; ou se haveria uma preferência? Eu vou trabalhar com as duas 
hipóteses. Primeira hipótese, o art. 3º... Primeira hipótese, que não endosso: cada 
estado utiliza a sua interpretação. Fosse esse raciocínio correto, então, o termo 
dividendo teria, necessariamente, interpretação que a Legislação Tributária 
Brasileira dá a dividendo. E eu volto ao primeiro momento: dividendo é calculado 
sobre o lucro líquido. Ou seja, o rendimento... O lucro bruto, antes do imposto de 
renda não é, na Legislação Tributária Brasileira, dividendo. Vamos ao segundo 
caminho? Vamos ao seguinte: não, prevalece, primeiro, a interpretação em 
Portugal e, depois, cabe ao Brasil dar crédito ou não dar crédito.  

O resultado vai ser o mesmo, porque também em Portugal esse valor não seria 
rendimento. Ou seja, quer me parecer que seja examinando o termo ‘pago’, 
proposto pelo Ricardo, e que parece muito bom argumento. Desculpe, pelo 
Hiromi, e que me parece muito bom argumento: seja utilizando a definição do 
art.10, quando fala, quando estende rendimento àquilo que a legislação do país 
que os distribui e qualifica como tal. Portugal não qualifica isso como dividendos. 
Seja o art. 32, nas suas duas interpretações possíveis, em nenhuma das 
hipóteses, eu me sinto confortável para considerar o lucro da subsidiária como 



incluído no art. 10 da Convenção Brasil/Portugal. Por essas razões técnicas, me 
parece condenável a decisão do Carf.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco? Nosso mestre... Nosso 
mestre, junto com o Prof. Schoueri, sobre tratados.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas eu quero propor, também, para 
vocês, uma visão dessa questão, à luz da Convenção de Viena, perguntando se a 
ficção... Admitindo que é uma ficção, o acórdão diz que é uma ficção. Se a ficção 
não é uma maneira de driblar uma norma da convenção, para evitar bitributação 
e, portanto, contrariaria o princípio da Convenção de Viena, do pacta sunc 
servanda, e de que as interpretações e aplicações devem ser de boa-fé etc. Então, 
é um ponto a mais que eu quero trazer, aqui, para discussão. Um minutinho, eu 
te dou a palavra logo a seguir.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu, concordo integralmente com a linha de 
raciocínio do Schoueri. Eu só acho que nem precisa ir ao art. 3º, Item II do 
tratado. Porque o art. 3º, ele se refere àqueles termos não definidos no tratado. 
Aí, sim, vai se buscar a interpretação dada pela legislação de cada um dos 
países. Mas, aqui, nós temos uma definição do termo ‘dividendos’, que está no 
art. 10, Item III(sic). Então, eu acho que nem precisa ir ao art. 3º, Item II, porque 
existe uma definição expressa do que deve se entender por dividendos. E 
dividendos são rendimentos provenientes de ações. O lucro, lucro não é 
dividendo, dividendo não é lucro. Lucro é lucro, dividendo é dividendo todo 
mundo sabe disso.  

Então, eu acho que não há como enquadrar, aqui, esse lucro, do art. 74, como 
qualificar esse lucro do art. 74 como dividendo do art. 10 do tratado. Agora, eu 
devo reconhecer que existe uma forte tendência, no Carf, a qualificar aquele lucro 
de art. 74 no art. 10. Apesar de ter uma... Me parece que há uma corrente 
doutrinária muito forte não qualificando o lucro do art. 74 no art. 10 como 
dividendos do tratado, eu devo reconhecer que existe uma forte tendência, na 
jurisprudência do CARF, em qualificar esse lucro no art. 10. O que é bastante... 
Na minha opinião, bastante estranha essa linha de raciocínio. Mas eu vejo que 
existem muitas decisões nesse sentido.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para você esclarecesse, já que você conhece as 
decisões. Ingressa-se, pelo menos, examina-se o tema de a base ser bruta, antes 
do imposto, contra líquido, que seria o dividendo, ou isto... Porque uma coisa é a 
decisão ignorante. Ignorante no bom sentido: ignora porque ignorou o problema. 
Outra é aquela que enfrenta o problema e adota a posição que nós não 
concordemos. E, quando se enfrenta o problema, e nós não concordamos, nós 
respeitamos a opinião. Quando se ignora o problema, e ignorar no bom sentido, 
ignorar o problema, então, aquilo que é uma tendência pode ser algo de se 
levantar, de se dizer olha: “Pelo menos, conselho julgador, me explique por que 
isso”. Então, eu lhe pergunto, João: essa pergunta é específica, de lucro como 



algo antes do imposto, e dividendo como líquido foi enfrentada em alguma 
decisão que você conhece?  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, que eu me lembre, foi enfrentada em dois 
casos: no caso Eagle 1e no caso Eagle 2. Foi enfrentada pela conselheira relatora, 
a Sandra Faroni, desses dois casos. No Eagle 1, ela foi vencedora; no Eagle 2, ela, 
foi vencida. Eu não me lembro do voto do conselheiro relator ter enfrentado essa 
questão, mas eu me lembro bem que essa questão foi examinada pela conselheira 
Sandra Faroni, no mínimo, nesses dois casos, e a conclusão dela foi no sentido 
que você está sustentando, aqui.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu posso, aqui... Eu não estou com o 
acórdão inteiro na mão, mas no prosseguimento da ementa e na decisão, e nesse 
ponto foi unânime, a decisão reconheceu que o imposto de renda pago pela 
controlada seria compensável com o imposto de renda brasileiro. Quer dizer, 
tributa o lucro bruto, calcula o imposto de renda brasileiro, mas tem o tax credit 
do imposto de origem, no caso Hungria. Eu queria dizer, também, que este 
acórdão, aqui, ele... Os votos vencidos dos representantes das confederações são 
de conselheiros importantes, pela sua cultura: o Carlos Pelá, o Moisés Giacomelli 
Nunes da Silva e o Leonardo Henrique Magalhães de Oliveira. Quer dizer, esta é 
uma turma qualificada, tecnicamente. O presidente... O presidente, não, o relator 
designado foi o conselheiro Antônio José Praga. Esta turma, aqui, é presidida 
pelo Valmar. Não sei se era, na época, mas eu acho que era sim.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, desculpa, pelo amor da ciência, a gente 
tem que enfrentar todos os temas. E o caso específico, aqui, do Brasil... Eu estou 
falando, agora, só do caso Brasil e Portugal, o Processo 16127-001409, da 1ª 
Câmara.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o anterior.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esse tema uma peculiaridade que eu gostaria de, 
pelo menos, que nós debatêssemos e enfrentássemos, para verificar se tudo 
aquilo que eu dizia pode ter uma complicação. É o único acordo que eu tenho 
conhecimento que, além do crédito direto, prevê o crédito indireto. Eu convido 
todos a lerem o art. 23, III, do Acordo Brasil Portugal. Isso é uma peculiaridade 
deste acordo, que diz que, no caso do Brasil, quando uma sociedade residente no 
Brasil receber dividendos de uma sociedade residente de Portugal – note que a 
expressão é dividendos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E receber, também, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E dividendos. “Sujeita ao imposto português, e não 
abrangida por qualquer isenção.” A dedução prevista no § 1º – vamos lembrar a 
dedução do imposto português – levará em conta o imposto exigível da sociedade 
relativa aos rendimentos de que se originaram os dividendos pagos. Crédito 
indireto. Vejam que coisa interessante: de um lado, eu tenho uma distinção, no 
acordo, entre rendimentos e dividendos, porque fala do imposto sobre 



rendimentos e outro sobre dividendos. Argumento, portanto, que reforça a 
posição do contribuinte.  

Por outro lado, a previsão do crédito indireto poderia ser um argumento, 
pergunto, trago, para sustentar que, no caso Brasil/Portugal, haveria uma 
extensão do escopo do art. 10? Para o lucro no balanço... Desculpa, insisto: 
somente no caso Brasil/Portugal, por conta disso. Vejam, ele traz dos dois lados. 
De um lado, claramente, rendimento é uma coisa, dividendo é outra. A distinção 
está expressa no acordo. Então, não é mais problema de buscar legislação 
interna. Uma coisa é: rendimentos em que se originaram os dividendos. Mas eu 
pergunto se a previsão do crédito indireto seria um argumento favorável à 
extensão do art. 10 só no caso Brasil/Portugal. Gostaria de debater com os 
colegas, que eu não tenho posição clara sobre isso. Gostaria de ouvir. 

Sra. Elidie Palma Bifano: É só uma consideração, aqui. Parece que o dispositivo, 
aqui, esse artigo, esse Item III aí, do artigo, ele diz... Ele está dividido, 
claramente, entre base de cálculo, dividendo e créditos que você pode tomar. Eu 
não sei se esta divisão é um indicador de que nós temos que considerar o 
dividendo, mas trazer todos os tributos, sob pena de você tributar novamente. 
Parece-me que poderia estar no contexto. Estou enxergando, aqui, uma divisão 
muito clara entre o que é a base de cálculo e o que são os créditos admitidos, 
claramente, pelo tratado. Me parece.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De qualquer forma, o ponto que 
Schoueri trouxe, na primeira intervenção, é importante, não é? Porque o 
dividendo, necessariamente, incide sobre... Quer dizer, incide, não, o dividendo é 
originário do lucro após as tributações no país de origem, porque senão não tem 
como distribuir, não é? Com relação a este item, se for uma opinião, nesse 
momento... Bianco, nós temos uma solicitação de... A seguir, te dou a palavra.  

Sr. João Francisco Bianco: Só respondendo a pergunta do Schoueri, a minha 
opinião é que não. Não. E eu diria o seguinte: o Item III, do art. 23, ele fala em 
“quando uma sociedade residente no Brasil receber dividendos”. Quer dizer, há 
necessitado de receber recebimento dos dividendos. Enquanto os dividendos não 
forem recebidos, não se aplica esse critério. Quer dizer, quando houver o 
recebimento dos dividendos, vai-se buscar como crédito não só o imposto que 
incidiu sobre a distribuição, mas, também, o imposto que incidiu sobre o lucro, 
que, aliás, isso está previsto na nossa lei interna, não é? Mas, de qualquer forma, 
eu acho que ainda continua a discussão em cima de recebimento de dividendos, 
pagamento de dividendos. Mas a resposta, eu diria que é não, é negativa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, se identifica.  

Sr. Jeferson: Ah, sim, meu nome é Jeferson. Não, não apenas a acrescentar... Já 
expôs o que é o entendimento, pelo menos em vigor. Mas há, também, uma 
questão importante, que é a padronização das demonstrações contábeis a nível 
internacional, não é? E aí, não sei... Essa padronização, eu acho que ela tende... 
Os conceitos do que é dividendo e de lucro, em todos os países, até norma 



contábil, tendem a se padronizar. Então, por isso, acho que a Receita, ela 
considera a competência em relação aos lucros do exterior. Esse é um ponto de 
debate, também.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi. Depois, Alexandre.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, no caso de Portugal aí, esse crédito indireto será que 
não é porque Portugal não tributa o lucro. A falta de cobrar o imposto de renda 
não é sobre o lucro. Não é por causa disso?  

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, eu não conheço a legislação portuguesa 
suficientemente para isso. Então, eu não posso lhe responder como é a legislação 
portuguesa, a tributação lá. Então...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre.  

Sra. Elidie Palma Bifano: Tem um imposto de sociedade, não é? A princípio... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, depois, nós vamos parar...  

Sr. Alexandre: Eu só queria... A questão de fundo, de mérito, ela é relevante, 
relevantíssima. Mas se colocou, também, uma grande questão, que eu vejo, de 
muita relevância – eu acho que isso aqui é uma redundância –, que é a 
preliminar. E que eu vejo e que estou convencido que esse voto de qualidade 
seria até inconstitucional, porque se o CTN prevê... Acho que foi até defendido 
pelo Dr. Shcoeuri, que na dúvida é a favor do contribuinte, a interpretação... 

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

Sr. Alexandre: Mas...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É só para lembrar, Alexandre, o que eu defendi 
aqui. Só para esclarecer. O que eu defendi, e insisto com isso, é que no caso de 
voto de qualidade não é lícita a aplicação de qualquer penalidade, porque o art. 
112 é para penalidade, ou seja, o voto de qualidade pode confirmar a tributação, 
jamais aplicar a penalidade.  

Sr. Alexandre: Que seja. Eu vejo até, no fundo, no mérito, se o CTN prevê, aqui, 
na dúvida, no caso mesmo da penalidade...  

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

Sr. Alexandre: Mas não é uma interpretação mais extensiva? Porque o voto de 
qualidade sempre seria a favor de uma tese, por exemplo, contra o contribuinte. 
Eu não vejo isso uma questão relevante.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu vou lhe responder, Alexandre, como é que eu 
enxergo isso, por que eu distingo, só para... Assim, penalidade, eu não tenho 
dúvida – quero insistir com isso – que, no caso da penalidade, o voto de 
qualidade não pode impor penalidade, e eu acho que deve ser derrubado nos 



tribunais, que seja, qualquer multa por voto de penalidade. Com relação ao 
tributo, o meu pensamento é exatamente inverso, pelo seguinte motivo: aqui, eu 
tenho um lançamento feito pela administração, e que é levado a um órgão 
superior, para confirmar ou não. Na dúvida sobre a pertinência ou não do 
lançamento, não há razão para anulá-lo. Aí, é exatamente o inverso, ou seja, 
preservando o interesse da administração, a administração não poderia abrir 
mão do tributo que, pelo menos em dúvida, seria devido. Então, eu adoto como 
posturas exatamente opostas. Eu devo preservar a administração dizendo: se 
existe uma dúvida, eu não posso abrir mão do tributo, porque eu sou 
administração, e devo preservar o Tesouro, com relação ao tributo, não à 
penalidade.  

Sr. Alexandre: É, eu posso? Posso, doutor?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu acho que e... Na resposta do 
Schoueri... Nós temos que encerrar essa questão, porque já estamos na hora da 
assembleia. Ela está não somente centrada na letra e na teleologia do art. 112, 
quanto à capacidade, e admitida a validade do voto de desempate, não é? Aliás, o 
duplo voto, isso o Supremo já disse que é valido, se tiver no regimento. Admitindo 
isso, evidentemente, quem vai decidir a questão de fundo de meta é de acordo 
com acordo a sua convicção. Aí a dúvida, porque outros pensam em sentido 
contrário, não impede que prevaleça o voto de qualidade. O que é estranho é, 
realmente, o voto de qualidade, ou mesmo numa decisão muito dividida... Quer 
dizer, existe bastante dúvida com relação à existência ou à qualificação da 
infração e ser prevalecida a multa mais elevada. Isso que se discute muito, não 
é?  

Orador Não Identificado: [00:48:51]: Só uma consideração, Dr. Ricardo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não.  

Orador Não Identificado: Nesse julgamento em que se tenha o tributo, a 
obrigação principal e a obrigação acessória, que se converte em principal, que é a 
multa. Essa... Se eu aplico uma multa, [ininteligível] [48:55], por voto de 
qualidade, como é que... E voto, ao mesmo tempo, o mérito. Será que essa 
decisão pode ser híbrida? Olha, eu posso votar duplamente, inclusive, contra a 
interpretação mais favorável ao contribuinte, que é em relação à multa? Não há 
uma nulidade? Porque o julgamento é uno. Esse julgamento não é nulo, do ponto 
de vista formal? Porque ele aplicou uma multa. Pelo voto de qualidade, ele está 
aplicando a multa, que, na verdade, está atrelada ao mérito.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos dividir as coisas, não é?  

Orador Não Identificado: Sim.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nulidade seria alguma infração, 
algum requisito do processo. Não existe aí, não é? Existe uma ilegalidade, com 
relação... Mas isso não significa ser nula, não é? É uma ilegalidade em relação a 
não aplicação do art. 112. Hiromi? Pois não. Nós vamos começar a assembleia.  



Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas eu acho que essa decisão do Carf só prejudica o 
Brasil e as empresas brasileiras. Nenhum país que tem acordo, tratado, vai fazer 
reclamação contra o Brasil, porque não está prejudicando a empresa estrangeira, 
nem o país, só está prejudicando o Brasil e as empresas brasileiras. E outra: 
aquela questão de não poder compensar o imposto de renda pago sobre o lucro 
em país que não tem tratado, ou não tem reciprocidade, também só prejudica as 
empresa brasileiras. Eu acho que se pagou imposto de lucro, qualquer que seja o 
país, deveria compensar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos à assembleia? Esse ano, nós 
faremos a assembleia ordinária, como é exigência do Estatuto, nos quatro 
primeiros meses do ano, e, também, extraordinária, porque temos umas 
propostas de alteração no Estatuto, que é antigo, para adaptarmos à nossa 
realidade atual. E a convocação e a divulgação das alterações estatutárias foram 
feitas através de edital, no nosso site, e, também, por correio eletrônico, que 
todos devem ter recebido, com a devida antecedência. Aliás, com uma 
antecedência maior que os oito dias do nosso Estatuto. Então, eu declaro aberta 
a assembleia. O Dr. Bianco vai secretariar. E vamos começar com o relatório da 
diretoria, conjuntamente com a apresentação das demonstrações financeiras. O 
relatório da diretoria, conforme é nossa praxe, aqui, é feito de uma maneira 
bastante informal, verbalmente, aqui. Eu não sei se alguns dos outros diretores 
querem fazer alguma referência especial, específica a algum faço específico 
ocorrido em 2011, além daqueles que nós já mencionamos sempre.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, já foram mencionados no final do ano, 
Ricardo. Então, só por uma questão pro forma, nós temos que lembrar do 
congresso que nós tivemos; 2011 foi o ano do nosso congresso de direito 
tributário internacional, que foi de um sucesso. Acho que todos presenciamos. O 
nosso curso de especialização em direito tributário internacional, que se 
consolida como o curso brasileiro, o LLM de tributação internacional, os 
professores que vieram.  

Não sei se João Bianco gostaria de mencionar os nomes que já estiveram aqui, do 
curso, além do nosso tradicional curso de sábados e das Mesas, que também 
mais e mais são consultadas. Até preocupantemente consultadas, porque eu, vira 
e mexe, vejo citações da Mesa em trabalhos. Eu sempre sou obrigado a dizer: 
“Você não leu o básico, o início, em que nós dizemos que aquilo que é falado na 
Mesa não pode ser citado, não pode ser utilizado, porque a Mesa é um produto 
espontâneo de uma reflexão que se dá aqui, sem qualquer estudo mais 
aprofundado e, portanto, nenhum dos integrantes da Mesa responde ou confirma 
que a aquela posição dada no calor de discussão seja fruto de uma reflexão 
maior”.  

A ideia da Mesa é provocar. A ideia da Mesa é discutir, a ideia da Mesa é, assim, 
aprender, mas jamais ser citada. Mas só isso mostra o prestígio, mostra que as 
pessoas acabam sempre consultando as nossas Mesas. João, você quer falar 
sobre o curso só, sobre os palestrantes que vieram?  



Sr. João Francisco Bianco: Nós já temos falado bastante, aqui, nas nossas 
Mesas. O que eu queria só registrar é que além do curso estar tendo uma 
projeção muito grande, aqui, no território brasileiro, por incrível que pareça, esse 
curso está tendo – e o IBDT, também, está tendo – uma grande projeção no 
cenário internacional, também. Cada vez mais lembrada a atuação e as 
atividades do IBDT, tanto naquelas pessoas relacionadas à International Fiscal 
Association como, também, ao International Bureau of Fiscal Documentacion. 
Todas essas instituições internacionais vêm, cada vez mais, reconhecendo e 
prestigiando as atividades e os cursos, aqui, do IBDT.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu queria, também, fazer uma 
referência, é uma preocupação que o instituto, a diretoria teve, o ano passado, 
está tendo: é de rejuvenescer as contribuições, não é? Não ficar apenas na velha 
guarda e, sim, através de participações, as mais intensas possíveis, dos nossos 
associados, ainda que tenham concluído graduação ou pós-graduação há pouco 
tempo. E as contribuições para o curso de atualização, os cursos de sábado, têm 
sido dadas muito intensamente por professores dessa nova geração e, também, 
para as nossas duas edições anuais da Revista de Direito Tributária Atual. De 
forma que este foi, também, um ponto que eu acho que nós atingimos, no ano 
passado. A nossa biblioteca melhorou bastante, com que a aquisição de obras do 
exterior. E o curso de especialização, inclusive... O curso de atualização, 
inclusive, extravasa as nossas expectativas, porque o número de inscrições até 
nos obrigou a procurar um outro local para acomodar a quantidade de alunos 
pretendentes.  

E, com relação à Mesa que o Schoueri mencionou, eu quero dizer que, quando eu 
estou fora de São Paulo... Às vezes, a gente vai fazer algum congresso, em outro 
estado, ou vai a Brasília, para alguma defesa lá... É tão comum pessoas desses 
outros lugares dizerem: “Olha, mas tenho lido sempre o que vocês falam na 
Mesa”. E, algumas vezes, até pedem para... Indicação de como se tornar 
associado.  

Aliás, a respeito disso, também, eu queria dizer que, hoje, eu assinei 45 
certificados de novos associados, apenas no mês de março, o que é uma coisa 
muito boa para nós, não é? Nós tivemos uma perda bastante grande de 
associados, provavelmente, dos mais antigos, não é? Mas estamos tendo uma 
renovação, o que é muito importante, o instituto precisa ter um corpo de 
associados, não somente representativo em qualidade, mas em quantidade, 
também. Isso tá prestígio, também, ao instituto. Não é um orgãozinho qualquer, 
não é? De forma que os nossos... Paulo, quantos anos são? Trinto e oito de anos 
de existência. E dois anos... Então, nós estamos com 38 anos de existência e 
1.300 e poucas Mesas realizadas. Vamos tentar continuar assim sempre.  

Então, com relação ao relatório da diretoria, acho que isso é suficiente, não 
trouxe novidade nenhuma. Apenas, como disse o Schoueri, o registro formal. E, 
agora, sim, apreciação das demonstrações financeiras. O Brandão, que é o 



nosso... Juntamente com o Bianco, diretor tesoureiro, farão apresentação dos 
valores apurados.  

Sr. Salvador Cândido Brandão Bom, essa é uma parte que pouca gente gosta, 
não é? Mas... 

[risos]  

Sr. Salvador Cândido Brandão É. Não, de fazer, de fazer.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós só vamos publicar ativos, viu?  

Sr. Salvador Cândido Brandão É, então...  

[risos]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, o nosso patrimônio, ele está muito 
fortalecido, não é? Tivemos, no ano passado, realmente, uma série de 
investimentos, não é? Grandes investimentos. Mesmo assim o nosso patrimônio 
líquido, ele evolui mais de R$ 100 mil, numa evolução constante, desde 2005. O 
nosso patrimônio financeiro está bem robusto. Nós estamos com quase, hoje, R$ 
2 milhões aplicados financeiramente, em uma situação de baixo risco. E, além 
disso, temos aí um depósito judicial, que nós estamos discutindo a Cofins, sobre 
a incidência de Cofins no oferecimento de cursos e nos congressos, que a Receita 
Federal entendeu que há incidência de 7,6% sobre o valor da cobrança das 
inscrições. Nós estamos depositando em juízo. Infelizmente, até este momento, 
nós já tivemos uma primeira derrota, em primeira instância. Está com recurso no 
Tribunal Regional Federal. Mas está depositado e garantido, sem nenhuma 
contingência para o instituto.  

Aí, no ativo permanente, nós temos um grande investimento na biblioteca. E, 
evidentemente, a valorização do imóvel que nós compramos, aqui, durante a 
gestão do professor Alcides, praticamente triplicou o valor. Ele não está 
representado aí. Então, o nosso patrimônio líquido, certamente, é bem maior, 
não é? Esse é o nosso ativo. O nosso passivo, praticamente... As obrigações... 
Teve um acréscimo de 300 mil por cento. Mas é brincadeira, porque houve, 
apenas, a compra de um equipamento de transmissão via satélite, aqui, e mais 
esse computador, que ficou para ser paguem três parcelas de R$ 74,00, de 2010, 
para 13 mil... Quer dizer, o aumento percentual é muito grande, mas o valor é 
insignificante, não tem nada a se detalhar. A avaliação do nosso patrimônio 
líquido está representada aqui. Quer dizer, o nosso patrimônio líquido está em 
2,770 milhões(F), sempre uma evolução crescente, não é? O que mostra que a 
gente tem, realmente, trabalhado firme.  

O ano passado, só... Eu sei que é coisa que o Schoueri, às vezes, não gosta de 
falar, que, realmente, nós não tivemos prejuízo. Veja que... Não, mas cada... Nós 
temos, por natureza... Nós realizamos cursos de atualização, deu um resultado 
fantástico. O curso de especialização idem. Já o quarto congresso, ele, 
praticamente, empatou, não é?  



[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Um aparte. Todos os inscritos do curso de 
especialização foram ao congresso sem pagar qualquer valor por isso. Portanto, 
bastaria um pequeno ajuste, para que a mensalidade do congresso fosse alocada 
à conta correta, nós teríamos outro resultado.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, é? 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também, Brandão, se me permite 
um esclarecimento... Pessoal, atenção. O congresso tem um custo muito elevado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De transporte... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É um investimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ainda mais um congresso 
internacional. Muitas pessoas do exterior, não é? Nós temos o custo de 
transporte, de hospedagem, enfim, toda a permanência deles, ao longo dos dias 
que aqui ficam, não é? Curso de especialização também tem despesas, que são 
professores que vêm de fora do Brasil ou de outros estados. E o curso de 
atualização tem menos despesas mesmo, porque a maior parte dos professores 
são aqui de São Paulo, e muito pouca despesa.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não estou... Eu disse que nós... Foi um 
grande investimento, não é nem despesa nossa, não é? Mas o resultado não é só 
financeiro, é...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, Brandão, esses números, pelo 
menos, nos confortam, porque eles confirmam a preocupação. Agora, nós 
estamos com a preocupação de como vamos custear o congresso de agosto. Nós 
queremos fazer um congresso de alto nível, três dias inteiros, no Hotel 
Renaissence, não é barato. Vamos hospedar muita gente que vem de fora. Nós 
vamos convidar juízes e conselheiros do Carf, ministros dos tribunais superiores. 
Então, nós vamos ter uma despesa grande. Nós temos a grande colaboração de 
patrocínio de empresas auditorias sempre, não é? E temos conseguido equilibrar. 
Está aí a demonstração, graças a Deus.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, claro.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que é importante... Ricardo, só para 
mencionar isso. A postura que tem sido essa diretoria... Há alguns anos, eu trago 
em assembleia, é que se nós tivéssemos um prejuízo de R$ 145 mil, mas 
realizássemos um congresso com a qualidade que foi esse congresso, o instituto 
teria cumprido a sua função. E essa diretoria viria com mesma coragem, com a 
cara apresentar a todos, dizendo: “O instituto está cumprindo a sua função”. 
Então, assim, o conforto financeiro que nós temos é permitir que nós façamos, 



pelo menos, oito congressos como esses, sem ter qualquer centavo de receita, e o 
instituto terá cumprido a sua função. Então, assim, o conforto é esse: nós temos 
um colchão que nos permite ousar, e continuaremos ousando em nome de direito 
tributário. Não, mas é importante que isso fique claro, que não tenha dúvida 
nisso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só na sequência do que foi 
mencionado, agora, vocês podem verificar que nós temos um caixa em aplicações 
financeiras muito elevado, não é? O custo do congresso foi inferior a 10% desse 
saldo que nós temos, no fim do ano. Por isso que nós poderíamos ter tido, no 
cumprimento do Estatuto, da função institucional, e no uso dos recursos do 
instituto para essa finalidade, termos incorrido em prejuízo total. A verdade é que 
nós temos uma grande colaboração dos patrocinadores, que nos ajudam a 
equilibrar, e é melhor que seja assim, não é? Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu queria registrar, apenas, que os nossos 
congressos sempre são feitos em conjunto com o departamento de direito 
econômico, financeiro e tributário da faculdade de direito. Aliás, ainda que nós 
não sejamos formalmente uma entidade complementar à USP, na verdade, acho 
que todos, aqui, nos consideramos como membros de uma diretoria de uma 
instituição que é voltada para complementar as atividades da faculdade de 
direito. Então, esses nossos congressos, o IBDT custeia tudo, e a faculdade de 
direito tem cedido o espaço para a realização desse congresso quase que 
gratuitamente. O que nós concedemos à faculdade são bolsas para os alunos da 
faculdade. Então, nós concedemos 20 ou 30 bolsas para os alunos frequentarem 
o congresso. Em contrapartida, nós recebemos o Salão Nobre, normalmente, de 
graça.  

Esse ano, infelizmente, nós não vamos poder fazer o congresso no Salão Nobre de 
Faculdade, porque o Salão Nobre em reforma. Daí a necessidade da gente 
incorrer em um custo adicional, para realizar o congresso em um local que 
pudesse abrigar de uma forma digna, confortável um evento dessa grandeza. E 
aí, nós vamos ter que pagar um hotel, esse ano. Mas a ideia é sempre usar as 
salas e o Salão Nobre da faculdade de direito, até para justificar essa atuação em 
conjunto, que nós temos a faculdade de direito.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa atuação em conjunto é 
estatutária, não é? Está no art. 2º. O nosso instituto já foi órgão complementar à 
USP. Esta categoria foi extinta, algum tempo atrás, por alteração regimental da 
USP. Nós, portanto, não perdemos, por nossa situação, nenhum órgão 
complementar mais existe na USP. O professor Ruy Barbosa tinha muito orgulho 
de dizer que era um era um órgão complementar à USP. Mas isso não tira, do 
nosso art. 2º, que nós atuamos em colaboração com o departamento de direito 
econômico, financeiro e tributário da faculdade de direito. E, em caso extinção, o 
nosso patrimônio, salvo engano, melhor agora, reverterá para a faculdade, para o 
departamento.  



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, queria acrescentar que nossa instituição não 
tem função financeira, mas, sim, função de pesquisa. E, toda vez que nós 
decidimos fazer um congresso, muitas vezes, nós sentimos um pouco acanhados 
com o gasto que pode ser feito nesse ou naquele congresso. Eu insisto que não é 
gasto, é investimento, e nós temos sido tímidos em investir em pesquisa. 
Podemos investir muito mais. Nós temos investido em duas edições da Revista de 
Direito Tributário Atual. Nós temos feito publicações de teses de alunos da 
faculdade de direito, e, podemos, ainda, investir mais em pesquisa, e devemos 
direcionar o instituto para essa finalidade. A nossa projeção internacional, é fruto 
de quase uma teimosia dos nossos diretores, de direcionarem o instituto para 
pesquisa em caráter internacional, e que deu certo, e que, cada vez mais, fica 
uma marca do instituto não só aqui, como lá fora.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero dizer uma coisa, aqui, a 
esse respeito. Nós, quando pensamos em instituir o curso de direito tributário 
internacional, houve muita dúvida, na diretoria de então, sobre se não iríamos 
desviar as atenções da diretoria, as atenções do instituto. Afinal de contas, não é 
um cursinho qualquer, é uma coisa de muita envergadura. O Prof. Schoueri foi o 
grande lutador pela consolidação da ideia, pela aprovação da ideia, e ela foi 
aprovada e ela está consolidada. Então, o instituto e toda a comunidade devem 
muito ao professor Schoueri, nesse particular. João.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu estou preocupado um pouquinho com o tempo, 
aqui, porque eu acho que às 10 horas, a gente tem que terminar. Mas eu só 
queria registrar mais um fato que aconteceu com o instituto, no âmbito 
internacional. Nós nos candidatamos para organizar um evento junto à IFA. A 
IFA está querendo organizar um evento internacional em um local, em algum 
local do mundo fora do esquema da IFA. Ou seja, fora dos branches(F) [01:09:54] 
da IFA.  

Então, ela fez um convite mundial, convidando instituições de todo o mundo para 
se candidatar parar promover um evento que seria proporcionado pela IFA, com o 
objetivo de discutir temas de direito tributário internacional. E, por pura 
iniciativa do professor João Dácio Rolim, nós nos candidatamos. Fizemos um 
projeto, juntamente com a escola de magistratura, aqui, do TRF da 3ª Região, e 
nos candidatamos a organizar esse evento.  

Eu devo confessar que não tínhamos muito esperança de ganhar essa 
concorrência internacional, porque estaríamos competindo com instituições do 
mundo todo. E, para alegria nossa... Nós, hoje, estamos... Foram descartados os 
concorrentes todos, e sobraram dois concorrentes nessa “competição”, não é? 
Nós e um instituto de outro local do mundo, que nós não sabemos. Então, é com 
muita alegria que eu trago essa notícia, aqui, dizendo que nós estamos no páreo, 
disputando uma--  

[palmas] 



Sr. João Francisco Bianco: Mas estamos disputando, numa “concorrência” 
internacional, e estamos aí, quem sabe, com grandes chances de podermos 
organizar esse evento da IFA, aqui, no Brasil.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor, só para terminar, então...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Por favor, põe o último slide, que vem 
corroborar tudo aquilo que o Dr. Ricardo falou. O quarto slide, isto. A questão 
dos associados, aí embaixo. Vejam que houve, exatamente em 2008, 2009 e 
2010, um decréscimo, e em 2011 já houve quase uma duplicação. E, este ano, 
está havendo uma nova duplicação, sem aumento da mensalidade, não é? Da 
mensalidade, não, da nossa anuidade. Então, professor... Professor Ricardo? Só 
para terminar, então, se o senhor quiser colocar em votação? Tem algum 
[ininteligível] [01:11:59]?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, o professor Schoueri está me 
dizendo, aqui, que tem feito uma grande campanha entre os alunos da faculdade, 
e especialmente do pós-graduação, para se inscreverem. Eu não preciso dizer que 
a taxa paga, aqui, é uma das mais baratas com relação a institutos semelhantes, 
no Brasil todo, não é? Tem alguns até que são, realmente, elevados. E os 
benefícios que nós damos os outros não dão: os livros que recebem, descontos 
em congressos... Só os livros pagam o que nós contribuímos. Os números são 
esses. Alguém quer fazer um pedido de esclarecimento? Se está tudo bem 
esclarecido, podemos passar à votação das contas e do balanço, aprovação. 
Quem estiver a favor, por favor, levante o braço. Nós aprovamos por assinatura... 
Alguém tem alguma objeção? Apenas para registro, eu vi muitos braços 
levantados. Então, foi aprovado por unanimidade.  

Passando para a assembleia extraordinária, nós propomos algumas alterações no 
Estatuto. Vocês têm como projetar aí? Vocês devem ter verificado, foram com 
marcas de revisão, exatamente, para facilitar a localização. A maior parte delas 
são de natureza formal, ou de adaptação, não é? E há uma grande mudança. Na 
verdade, haveria duas grandes mudanças. Mas uma nós, em última hora, 
achamos melhor deixar para um estudo mais profundo e, se for o caso, voltar a 
ela em uma próxima oportunidade. Podemos... Eu não vou comentá-las, porque 
podem verificar que são todas bem simples. Dá uma paradinha. Assim.  

Então, nós acrescentamos, como possibilidade de serem associados, estudantes 
de direito, ciências contábeis ou afins com o direito tributário. Nós, realmente, 
temos muito interesse, claro, especialmente quem está estagiando em escritórios 
de advocacia ou em órgãos públicos de participar, aqui, do nosso instituto. 
Então, o Estatuto abriu esta possibilidade, que era uma coisa praticamente... 
Muitos desses participam. Estão presentes à Mesa, informalmente. Então, na 
verdade, esta é uma alteração para consolidar uma situação de fato.  

Aqui... Aqui, sim, o art. 16... Há uma grande mudança. O conselho deliberativo 
será eleito juntamente com a diretoria. Até então, o conselho, ele era renovado, 



conforme verifica na parte final... Ele era renovado anualmente. Eu nunca me 
lembro bem. Há dois anos, não é, Paulo? A cada dois anos era renovado 1/3. Isso 
é uma ideia que foi colocada na origem do instituto. Hã?  

E nós sabemos, inclusive, quem foi o autor da ideia, o professor Nabantino. Mas 
nunca houve uma razão muito clara para isso, pelo menos nos nossos tempos 
atuais; e era uma complicação a renovação a cada dois anos. Então, achamos 
por bem que seria mais simples que os membros do conselho fossem eleitos para 
mandatos iguais aos da diretoria, e com o período de quatro anos. 

Conjuntamente com isso, nós colocamos uma disposição transitória no art. 27, 
que será 26, dizendo que o atual conselho, que foi eleito dentro daquelas 
categorias, não é? Aliás, a eleição era feita, alguns, para dois anos; outros, para 
três. Era muito complicado. Então, nós estamos propondo que o atual conselho 
permaneça até o término do mandato da diretoria atual, ou seja, por mais três 
anos. Então, essa é uma grande alteração que eu coloco em discussão. Ninguém 
quer comentar nada. 

Com relação ao art. 26, ele está aí por um descuido, mas ele merece ser 
explicado. Na verdade, nós iríamos... Não sei se notaram, quando passou pelo 
art. 9º, tem lá umas alterações deletadas, no parágrafo. Está certo? Ali, o 
Parágrafo único ia virar primeiro, e seria o § 2º, amarrado com o art. 26.  

Nós recebemos, algum tempo atrás, uma solicitação de um antigo associado, que 
diz que tem mais de 30 anos de associado, se ele poderia ser remido da 
contribuição. E não havendo essa categoria no Estatuto, nós, da diretoria, não 
ficamos impedidos de dispensá-lo, conforme ele solicitou. A nossa ideia seria, 
então, propor uma alteração estatutária. Mas percebemos que não há muito 
interesse, talvez, um, que se manifestou. Nós temos um corpo muito grande de 
associados antigos, eu diria que é perto de 20% a 25% que estariam nessa 
categoria de mais de 30 anos, e que estão contribuindo, naturalmente. O 
instituto precisa dessa contribuição. Então, nós retiramos essa proposta, e 
estamos retirando o art. 26, também. De forma que se aprovado o 27, ele vai ser 
aprovado como 26, e o 28 como 27, não é? Que é a entrada em vigor, no fim 
deste mês.  

Alguma consideração da mesa ou dos associados? Então, eu vou colocar em 
votação. O quê? Ah, desculpa. Ah, é que na folha que eu tenho, aqui, ele não está 
com destaque.  

Esta, realmente, é uma alteração. O que está embaixo, riscado, é a redação 
anterior, tradicional, desde o início da existência do instituto, foi mantido. Mas 
nós colocamos um requisito para a presidência. “O presidente deverá ter 
exercido...” Já foi riscado aí. Aqui, não tinha sido ainda. “...participado da 
diretoria por dois mandatos consecutivos”. Então, esta é uma essa uma 
preocupação que nós temos. O Schoueri quer explicar.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É, eu acho que é bom explicar. Na verdade, isso tem 
toda a consistência com o fato que, agora, nós não precisamos mais nos 



preocupar com a questão dos quatro anos, seis anos. A grande preocupação de 
uma entidade como a nossa, que tem um patrimônio como o nosso é de que não 
apareça – vamos usar o termo claro – o aventureiro. Aquele que, sabendo dos 
recursos financeiros, aparece e começa a conduzir, por questões políticas, ou o 
que seja, numa assembleia convoca 60 pessoas, se elege e, de repente, nós 
pomos a perder tudo o que foi conquistado nesses anos. Então, esse dispositivo é 
para a preservação do instituto, de acordo com a sua finalidade. Uma pessoa que 
participou, em dois mandatos, na diretoria, conhece a história, está integrado, 
vestiu a camisa pode ser um candidato à presidência. Ou seja, é medida de 
preservação do instituto, para que nós possamos garantir, para as próximas 
gerações, o IBDT, como nos foi legado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma coisa? Pois não.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] [01:21:25] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você traz... Não, você traz 80 pessoas, aqui, e elege 
alguém para... Quem não gostaria de ter um caixa desses e administrar para 
questões políticas? Nós não podemos correr esse risco. Mas é muito claro por 
isso.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém? Alguém está com 
procuração de algum associado? Porque o Paulo Fonseca de Barros Faria 
solicitou autorização para mandar procuração. Paulo você recebeu? Paulo, você 
recebeu procuração do Paulo de Barros Faria? Não, Paulo Fonseca de Barros 
Faria. Não, não é? Não, porque ele mandou um e-mail, dizendo que queria 
participar, mas não poderia vir, e que iria mandar a procuração. Foi pensado no 
seu nome, como procurador. Não recebeu. Ninguém está, aqui, representando 
nenhum... Para registro: todos estão votando em nome próprio. Então, eu coloco 
em votação o Estatuto, com essas propostas, retirado o art. 26. Quem estiver de 
acordo não precisa levantar a mão. Então, fica aprovada, também, a alteração, 
por unanimidade. Alguma coisa?  

Brandão, obrigado pelo esforço de manter a contabilidade em ordem. Nós 
chegamos à assembleia com o balanço bem apresentado, mas nós temos tido um 
acompanhamento mensal, que é um grande passo, também, do ano passado, 
viu? Porque era bastante difícil a gente fechar a contabilidade, para apresentar 
na assembleia. Ela fechava corretamente, mas sempre com um grande esforço. E, 
graças... O contador é o mesmo. Graças à presença e à atuação permanente do 
Brandão, nesta parte, e do João, como diretor tesoureiro, nós estamos com a 
contabilidade em ordem e em dia. Parabéns, também. Obrigado.  

Então, estou declarando encerrada a assembleia. Ainda temos dez minutos. 
Prosseguimos com a pauta.  

O assunto do Paulo César, que é a medida provisória, já resolvemos que ficaria, 
então, para o dia dez de maio, por uma questão de melhor debate.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Preços de transferência. Se tiver [ininteligível].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está proposto, aqui, preços de 
transferência. Ok? O próximo assunto, novamente, o Dr. Paulo Akio.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: É Paulo Akio Yassui. Professores, a questão é... Alô, 
professores, a questão que eu gostaria de colocar é referente à contabilização de 
crédito de PIS e Cofins. É que a empresa comercial impetrou mandato de 
segurança visando ao crédito de PIS e Cofins sobre despesas de propaganda e 
publicidade. E se dispôs, desde logo, a efetuar o depósito, em juízo, do valor 
questionado, do crédito. Agora, a empresa, para mim, surpreendentemente, não 
quer contabilizar esse crédito discutido. Com a alegação de quê? Se contabilizar 
essa despesa de um milhão, por exemplo, de propaganda, a despesa é um 
milhão; e se creditar o Cofins 9.25 seria, desse valor, 92.500. Então, a despesa 
baixaria, no valor do crédito, para o 907.500(F) [01:25:47]. Então, se creditar 
baixa a despesa e aumenta o lucro tributável pelo imposto de renda e 
contribuição social. Se contabilizar pela despesa, normalmente, seria um 
milhão... Imposto de renda e contribuição social seria menor. E eu estou 
sentindo que não seria possível deixar de contabilizar um fato, um fato contábil, 
um fato econômico. A empresa está questionando, em juízo, exatamente, para 
visar a esse crédito. E, se não contabilizar, não vai apurar o débito para ser 
suspenso. E aí-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Paulo, só para esclarecer a sua pergunta, desculpe-
me, é sobre a correção monetária ou sobre o depósito.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: É sobre contabilização do depósito.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É porque a pergunta, aqui, é correção monetária. 
Então, não é esse o tema.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: Não, não... Não é esse aqui.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ah, então, só para esclarecer: o tema que foi inscrito 
foi um e ele está trazendo um outro tema. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] [01:26:56] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo. Eu vou-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu vou fazer um aparte, mas é extragravação. Por 
favor, só... Eu queria pedir... [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo, eu pedi para você falar sobre o 
último assunto da pauta. Como está envolvido o depósito, eu estou supondo que 
você está indo no último. Ele me perguntou: “Mas é isso aqui?”. Eu falei: “É”. E, 
agora, você está dizendo que não é o assunto da pauta? Por favor, se atenha a 
pauta. Se atenha a pauta. Na pauta.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: Ah, na pauta?  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: Então, tá. Não, então, da pauta...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se você quiser inserir, dentro, da 
pergunta, se precisa contabilizar o depósito, porque também estava tratando de 
depósito.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: Ah, tá. Não, é que [pronunciamento fora do microfone] 
[01:28:39] Dr. Ricardo, o Miguel Gutierrez não está presente?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. Não, o assunto é seu, da pauta.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: O Miguel está na frente?  

Orador Não Identificado [01:28:55]: Mas ele não está.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu pulei, porque não está 
presente, também.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: A questão colocada, aqui, se--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, o tempo está encerrando, hein?  

Sr. Paulo Akyio Yassui: Se o depósito é corrigido pelo... Se deve ser corrigido e, 
se corrigido, se devo oferecer a tributação. Até onde eu saiba, o depósito, até 
discussão final, não deveria ser corrigido, porque não pertence nem ao estado e 
nem ao contribuinte, está em juízo. Então, não seria corrigível. E, 
surpreendentemente, vi alguns acórdãos do STJ dizendo que tem que oferecer a 
tributação. Tem que corrigir e oferecer a tributação à correção. Por isso que eu 
estou querendo colocar a questão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o assunto, não é? Alexandre.  

Sr. Alexandre: Eu acho que como são juros, a taxa Selic seria juros, e 
[ininteligível] [01:29:27] é juros, entraria na regra da não incidência sobre o 
imposto de renda. Nenhum efeito teria, porque seria uma indenização do 
depósito judicial, ou ficaria no valor histórico. Não tem sentido isso, tributar uma 
correção.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Veja, como é que fica o passivo?  

Sr. Alexandre: Não, então, seria o encontro lá, no passivo e o ativo, anulando-se-
-  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que uma coisa é você dizer o seguinte--  

Sr. Alexandre: Ou é receita ou é despesa--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que se você disser que os dois se encontram-- 

Sr. Alexandre: Agora, se for receita, se o depósito converter em favor do 
contribuinte é receita, ele vai ter que... Ele teria que lançar a tributação, aqui, 



porque é uma receita... Veja, ele está tendo... Desculpa, o depósito judicial, ele 
não tem efeito nenhum. No valor, ele não pode ser lançado para nenhum efeito, 
ele fica suspenso. Não é isso?  

Então, a correção... Eu vejo... Eu vejo... Não vejo correção monetária, eu vejo 
como juros. Não existe mais correção monetária. Taxa Selic é juros. Então, eu 
iria pelo acórdão, do entendimento que está se firmando, e que, pelo Código Civil, 
trata-se da mera... Uma indenização, porque são juros. Eu tenho um principal... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu falar, então.  

Sr. Alexandre: Tá.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi quer falar, também. Mas só 
dizer o seguinte: abstraindo desta questão, o problema, aqui, é temporal, não é? 
Se precisa ou não precisa reconhecer, e se é ou não tributado. Está pacífico, no 
Carf, que não precisa reconhecer, porque, enquanto não há decisão final, 
ninguém tem a titularidade, muito menos a disponibilidade sobre juros ou 
correção monetária, como quiser chamar, do depósito judicial. E, como 
mencionou, aqui, o Schoueri, se eu contabilizar no ativo os juros do depósito, 
como eu tenho uma provisão no passivo, tem que contabilizar, também, o que 
anula uma coisa. Eu tenho uma despesa e uma receita no mesmo valor. Então, 
isso está pacífico, no conselho, independentemente... Realmente, essas decisões 
do STJ, que não deve ter analisado a questão em toda a sua extensão. Eu acho 
que a matéria está muito tranquila. 

Hiromi. Um minuto, hein?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu quero só um esclarecimento: o livro de atas, por 
favor, só os associados assinam; o de presença, todos. Mas o de atas só quem for 
associado, se não vamos ter problema no cartório, depois, para reconhecer quem 
assinou.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, temos que ser rápidos.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu acho que, nesse caso, é não contabilizar o crédito. 
Porque se contabilizar o crédito, vai diminuir a despesa de publicidade que lança 
como despesa dedutível, não é? Então, só vai poder lançar como despesa essa 
parte do crédito se perder. Mas isso vai postergar a despesa. Então, eu acho que 
aí é não contabilizar, porque não há necessidade de contabilizar esse crédito para 
fazer depósito judicial. Eu acho que se contabilizar esse crédito vai ter prejuízo 
na despesa, imediatamente, já.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Só que esta sua intervenção é 
relativa ao assunto que ele não colocou na pauta. Então... De qualquer forma, 
está esclarecido. Eu acho que nós acompanhamos o Hiromi na pergunta não 
perguntada e não pautada. Podemos encerrar a reunião. Alguém tem algum 
assunto? Na próxima semana, nos reuniremos novamente. Muito obrigado pela 
presença e pela aprovação das propostas da diretoria 



 

 

 

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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