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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Bom dia a todos. 
Estamos no ocaso do ano, última reunião. Já podemos anunciar que a 
primeira reunião do ano será em fevereiro, na semana seguinte do 
Carnaval, ou melhor, na quinta-feira de Cinzas, então nós... Que dia 
que é mesmo? Dia 15 de fevereiro. Acho que é um ano, foi um ano 
muito bom, não vou repetir tudo que nós fizemos. Foi um ano de muitas 
realizações para o IBDT e com uma previsão de que o ano que vem será 
melhor ainda. Estamos nos esforçando para... Com pouca gente, não é, 
na verdade, a diretoria é um grupo pequeno, mas estamos lutando para 
fazer mais ainda o ano que vem. A revista Direito Tributário Atual, 
número 28, está começando a circular, não sei se vocês já receberam.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A ideia, Ricardo, era que, hoje, nós 
comunicamos semana passada, que, hoje, o associado que quiser levar 
a sua revista ao invés de esperar pelo Correio, vai estar a disposição 
aqui, já fala com a biblioteca e já retira seu exemplar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Eu não sabia disso, 
porque estava em Brasília a semana passada, justifico atrasadamente a 
minha ausência. Hã? Obrigado. E a reunião passada, eu tinha alguns 
assuntos na pauta, de modo que eu lamento. Então, número 28 está 
pronto, muito bom, na minha maneira de ver, o conselho editorial 
trabalhou muito para... Não fazer uma censura, mas uma crítica 
rigorosa dos artigos, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu, às 
vezes, me pedem para participar de conselho de uma revista ou outra, 
nunca me pedem para fazer nada, então acho que são conselhos 
editoriais formais; no nosso caso aqui nós procuramos realmente que o 
conselho atue. Claro que como em tudo lugar tem uns que atuam mais, 
mas, de qualquer forma, nenhum artigo entra na revista sem uma 
avaliação bastante rigorosa da nossa parte. Muitas vezes solicitamos até 
revisão para os autores, para correção, ajuste, de um ou de outro ponto. 
Quero também anunciar aqui a revista, ou melhor, o livro Direito 
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Tributário Contemporâneo, Estudos em Homenagem à Luciano Amaro, 
esse é o título de livro, coordenado pelo Professor Ives Gandra e pelo Dr. 
João Bosco Coelho Pasin; livro de homenagem ao querido Luciano, acho 
que podemos até o ano que vem convidá-lo. Está saindo num momento 
acidentalmente importante, porque o Luciano está com problema de 
garganta, nada grave, mas está se estendendo um pouquinho mais do 
que era esperado, de forma que é um momento, assim, acho que de 
satisfação para ele. É uma surpresa, não sei, já deve saber a essa 
altura. Eu estou entregando um exemplar aqui da Editora Saraiva, um 
exemplar para a nossa biblioteca também. Devo comunicar que na 
Academia Paulista de Letras Jurídicas, em 4 de dezembro, nosso amigo 
Kiyoshi Harada, atual titular da cadeira número 20, da qual é patrono o 
professor Ruy Barbosa Nogueira, fez uma longa... Um longo elogio, nos 
mandou até cópia desse elogio ao nosso fundador, e o elogio é muito 
interessante porque conta muito da vida, da história do professor Rui 
Barbosa Nogueira. Então, eu, em nome aqui da diretoria e de todos nós, 
já agradeci ao Kiyoshi Harada, e agradeço novamente, faço de público 
essa comunicação. Acho que é muito importante também mencionar a 
titularidade assumida pelo professor Humberto Ávila, na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, que já ocorreu, ocorreu no início dessa 
semana, a posse. Mas é muito importante, porque o Humberto, aquela 
pessoa, aquele jurista que todos nós admiramos, aquela pessoa 
simpática, amiga de praticamente todo mundo, e também é nosso 
conselheiro, de forma que é com grande alegria que nós temos mais 
esse passo do professor Humberto e nos associamos a esse sucesso 
dele. O nome cogitado para a vaga no Supremo Tribunal Federal, 
evidentemente seria, entre outros, seria um nome importante para estar 
no Supremo, sob qualquer perspectiva, mas especialmente pela 
perspectiva de que é um tributarista, é um constitucionalista, enfim, é 
uma pessoa que tem uma cultura muito grande e tem uma vivência 
prática muito grande também, de modo que não é um teórico. E, 
lamentavelmente, última comunicação, é o falecimento de uma aluna 
nossa do Curso de Atualização, a Viviane Alves, ela era estagiária do 
Machado Meyer, faleceu com 22 anos. Então, até várias colegas, amigos 
dela me pediram que fizéssemos uma oração para ela e eu acho que é 
importante comunicar uma pessoa que estava praticamente no fim de 
mais um módulo e que, segundo testemunhos de colegas do próprio 
curso, gostava muito do curso, tinha muita admiração e estava 
aproveitando bastante. Infelizmente aconteceu. Alguma outra 
comunicação? Pode falar. Ele está perguntando se eu vou fazer uma 
oração, uma oração silenciosa, cada um de nós, cada um de acordo com 
a sua convicção, não é? Eu tenho feito também, mas cada um de nós 
fará no momento oportuno. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aproveitando, viu, professor, essa... 
Esse, talvez pesquisa que o Harada fez a respeito do professor Ruy, nós 
poderíamos implementar aquela sugestão do... De um dos nossos, acho 
que... Articulistas, no sentido de ele colocar no site, talvez até colocando 
mais alguma coisa, da história do professor Ruy Barbosa Nogueira, que 
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às vezes o pessoal reclama que entra no site e quer ver as notícias do 
fundador e acaba não encontrando, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria te dizer, Brandão, 
que a responsabilidade de não ter ainda entrado essa história do 
professor é minha. Porque foi proposta para mim, como presidente do 
Instituto, eu na mesma hora achei que era uma boa ideia, comuniquei 
aqui os colegas, pedi uma colaboração para alguns conselheiros mais 
antigos do que eu, inclusive fundadores do Instituto, assim, para 
transmitir alguns dados pontuais, e infelizmente eu não recebi. Eu, por 
sua sugestão, eu coletei alguns dados, retirados do livro em 
homenagem a ele, não foi?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Foi.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E, realmente, quando eu 
recebi essa cópia do trabalho do Harada, eu achei: “Bom, agora eu 
tenho elementos mais do que suficientes para escrever alguma coisa.” 
Claro, não vai ser um... Não será tão grande quanto o elogio do Harada, 
mas eu acho que agora eu tenho todos os dados, eu me prontifico a 
fazer isso para no começo do ano o site ter esse acréscimo.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Uma outra coisa que eu ia, talvez seja 
objetivo de reunião própria, mas de qualquer maneira, como ainda nós 
estamos comemorando o sucesso da equipe que foi para o Chile, nós, 
até para termos uma história, nós temos aqui um espaço, nós 
poderíamos colocar um quadro fotográfico das pessoas que foram e o 
diploma recebido, porque nós devemos ter recebido...  

Sr. João Francisco Bianco: Troféu. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Hã? 

Sr. João Francisco Bianco: Tem troféu.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, então. Colocá-lo... Aonde que ele 
está?  

Sr. João Francisco Bianco: Está na secretaria. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na secretaria ninguém ver, tem que ser 
aqui aonde entra o pessoal que... [risos]. A secretaria só entra a Eloiza e 
a... Hã? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Como serão outros, eu acho que a 
secretaria é um lugar onde se guardaria bem isso.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Secretaria que você... Sim, mas a 
secretaria lá dentro ou aqui?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu deixaria lá.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aqui com a Eloiza? Bom, é que nós 
temos muitos outros certificados e era bom a gente ter isso público, não 
é, aqui na nossa sala, principalmente nessa sala, que seria um lugar 
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assim, eu acho mais adequado pendurá-lo por aqui. Tudo bem. Queria 
falar só uma coisinha de... Não é nem um comunicado, é mais uma 
questão, assim, de... Uma notícia que chamou muito a minha atenção. 
Eu advogo para empresas, só advogo para empresas, já fui convidado 
para o serviço público, não tenho nada contra o serviço público, acho 
nobre quem gosta de exercê-la, com todas as honras, tanto por 
comissão como por concurso, eu só fiz concurso para ficar registrado no 
currículo, mostrar para os meus filhos mais tarde que eu fiz, mas eu 
não tomei posse em lugar nenhum. Mas eu vi uma publicação no Valor 
Econômico de antes de ontem, me chamou demais a atenção. É a 
Federação da Indústria do Cobre, que na verdade é um anúncio 
publicitário dizendo para os parceiros da cadeia produtiva, que em 
razão da Resolução nº 13, do Senado Federal, haverá um reajuste de 
preço a partir de 1º de janeiro. Quer dizer, é uma confissão expressa de 
que eles estavam sonegando com Santa Catarina, porque, em tese, a 
importação de cobre, o país maior produto de cobre do mundo é o Chile, 
então, o Brasil produz cobre, mas produz muito pouco, e avisando que 
vai haver uma... Ora, mas se a alíquota vai cair, a interestadual, de 12 
para 4, como você explica que vai aumentar o preço em função disso? 
Significa o seguinte: que eles realmente estavam se beneficiando com o 
preço de 12 que não era 12 e fazendo pagamento de 3, ficando com a 
diferença e, agora, declaradamente no jornal, num anúncio pago, dizem 
que vão aumentar o preço porque a alíquota caiu. Realmente é só aqui.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pegando aí o gancho do 
Brandão, que se referiu à vitória no nosso grupo lá no Chile, nós vamos 
ter o ano que vem duas realizações de cunho internacional, o nosso 
congresso bianual, provavelmente em outubro, não é, e vamos ter 
aquele evento cujo nome não sabemos bem ainda, não é, nós vamos 
reunir depois da reunião para decidir isso, mas que será em 
cumprimento àquele prêmio que o Instituto, aí o Instituto, venceu na 
IFA. De forma que esses dois eventos vão acontecer durante 2013.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Seria interessante, (...) me permitir, 
Ricardo, só as datas, que as pessoas que gostam de se programar, que 
considerem a semana de 30 de setembro até 3 de outubro, bloqueie 
aquela semana para não ter nenhum compromisso fora de São Paulo, 
porque ambos os eventos vão ocorrer nessa semana. Então, você já põe 
ali e fala... Não, porque às vezes a pessoa gosta de programar a agenda 
do ano que vem, já deixa marcada essa semana para estar em São 
Paulo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para encerrar o pequeno 
expediente, eu vou fazer uma comunicação, talvez saibam, mas, de 
qualquer forma, eu acho que é importante comunicar, e eu espero que 
não acabe gerando um debate muito extenso, todos sabem que a 
questão da trava de 30%, compensação de prejuízo limitada a 30%, foi 
objeto de jurisprudência pacificada no CARF, na verdade no antigo 
Primeiro Conselho de Contribuintes e na Câmara Superior de Recursos 
Fiscais, as decisões da Câmara de Recurso Fiscal chegaram a ser 
unânimes no sentido de que na incorporação, especialmente que é o 



 5

caso mais comum, mas também na cisão e na extinção, não se aplica a 
trava. Por pressão feita sobre a Câmara Superior no ano de 2009, 
exatamente na grande mudança de Conselho de Contribuintes para 
CARF, ficou muito... Mudança, inclusive, de presidência, de muitas... 
Pessoas lá no CARF, uma decisão muito estranha, houve uma decisão 
por voto de qualidade, invertendo essa jurisprudência e o assunto ficou, 
então, controvertido. Existem Câmaras, Turmas de Câmara, do CARF 
decidindo ainda da acordo com a jurisprudência antiga, outras de 
acordo com a decisão nova da Câmara Superior; a matéria na Câmara 
Superior daquele caso que mudou jurisprudência ainda não transitou 
em julgado, porque é objetivo de um embargo de divergência, devido às 
múltiplas falhas cometidas no julgamento, embargo de declaração com 
efeito infringente, e isso está pendente. E está em andamento, um 
julgamento na Câmara Superior, do Banco Alvorada, que vem já se 
desenrolando a várias sessões, vários meses, há uma expectativa muito 
grande de que venha a ser julgado agora no mês janeiro, fim de janeiro 
tem uma sessão da Câmara Superior, Primeira Turma, e a matéria, hoje 
é uma composição da Câmara Superior completamente diferente, e a 
matéria está sendo, inclusive, discutida sobre um ponto de vista 
bastante técnico, uma vez que foi apresentado um parecer do professor 
Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que ratifica razões para exclusão da 
trava nessas situações, uma visão bastante teórica, eu não digo que é 
nova, mas são subsídios teóricos muito fortes para explicar, não é nem 
para dar a origem a uma decisão, mas para explicar a jurisprudência 
anterior, que não nasceu do acaso. Aliás, uma jurisprudência que não 
era, assim, dividida, nem de decisões apertadas, eu acabei de dizer que 
a última decisão da Câmara Superior foi 16 votos a favor da exclusão 
contra 0. Então, não é possível que muita gente tenha tomado decisão, 
assim, de uma maneira tão impensada, não é? O importante, eu estou 
dizendo isso, porque o importante é uma decisão, ao meu 
conhecimento, é a primeira, uma decisão do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região, eu vou dar aqui, é um embargos de declaração em 
mandado da segurança, o número CNJ dele é muito grande, quem dizer 
depois anota aqui. Não sei se para efeito de ata, quer João? Eu te passo 
aqui, você põe na ata. Essa decisão, ela é muito... Ela é rápida, mas ela 
é muito precisa, no sentido, exatamente, das razões que levaram a 
jurisprudência administrativa se formar, que em síntese é: já que a Lei 
9.065 quando passou a limitar a compensação a 30% não pretendeu 
extinguir a possibilidade de compensação futura, e isto é objeto de 
decisões do Supremo Tribunal Federal. De passagem, mas várias 
decisões do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que há o direito à 
compensação posterior. Então, em função desta possibilidade e do fato 
de que a lei, ou melhor, o Decreto-Lei 2.341 proíbe a transferência de 
prejuízos, fica impossibilitada à empresa que é incorporada e que não 
pode transferir os seus prejuízos para a incorporadora, fica a 
impossibilidade de obter esta... Esta... Eu não quero chamar de direito 
aqui, mas esta... Possibilidade de compensar prejuízos no futuro. 
Então, a jurisprudência se formou no sentido de que a norma da trava, 
ela pressupõe uma empresa em continuidade, e não uma empresa em 
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extinção. Até pelo princípio da isonomia, você teria que não aplicar a 
trava no caso da empresa em extinção. É isso que diz, em síntese, em 
poucas páginas, o Tribunal Regional da 2ª Região. Essa decisão, na 
verdade, é do ano passado, 22 de março de 2011. O importante, 
entretanto, é que a matéria foi ao Superior Tribunal de Justiça, onde 
não entrou o Tribunal na apreciação do mérito, porque... Por razões 
processuais, mas, de qualquer forma, o Tribunal andou analisando o 
Acórdão regional e não vendo razão para que ele fosse objeto de revisão. 
É uma Decisão Monocrática do Ministro Campbell Marques, de forma 
que nós temos aqui um precedente importante jurisprudencial. Há 
trânsito em julgado dessa decisão no Tribunal Regional. Estou só 
fazendo essa comunicação, acho que a matéria já foi suficientemente 
discutida, não é?  

Orador Não Identificado [00:20:02]: [pronunciamento fora do 
microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. Como eu disse, um 
número de CNPJ longo. O REsp? O REsp é o 831814, do Rio de Janeiro. 
Agravo Regimental no REsp, Decisão Monocrática. João.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria também aproveitar para 
registrar dois Acórdãos que eu julgo importantes. Primeiro é um 
Acórdão do... Da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal e trata sobre 
base de cálculo de PIS e COFINS, conceito de receita bruta, conceito de 
faturamento. O que estava sendo discutido aqui, nesse caso, era a 
incidência de PIS e COFINS sobre as receitas de locação de bens 
imóveis, e... No período anterior à Emenda 20, é importante que seja 
registrado. E o caso aqui em discussão é um caso de uma empresa cuja 
atividade era uma atividade imobiliária, atividade de construção, 
empreendimentos imobiliários. Então, foi feito uma distinção aqui entre 
receita de atividade e receita não de atividade, receita operacional e 
receita não operacional. E reconheceu-se, aqui, a Ministra Relatora, 
Ministra Rosa Weber, ela reconheceu que antes da vigência da Emenda 
20, o conceito de faturamento equivalente à receita bruta da Lei 9.718 
referia-se exclusivamente à venda de mercadorias e venda de prestação 
de serviços e não às receitas de locação de bens imóveis, que seriam 
receitas fora da atividade. E a Procuradoria da Fazenda, nestes autos, 
ela fez um recurso chamando atenção para esse fato e dizendo que 
“Não, olha, aqui é diferente, nesse caso é receita da atividade, porque a 
atividade dessa empresa aqui é de... Voltada à atividade imobiliária.” E 
no seu voto, a Ministra Rosa Weber, ela afirma categoricamente que o 
conceito de receita bruta da 9.718, é igual a faturamento e faturamento 
é venda de mercadoria e venda de serviços. E ela reconhece, aqui ela 
não explora profundamente essa questão da atividade, ela até 
transcreve vários votos, de vários ministros, inclusive aquele voto 
famoso do Ministro Peluso, que fala da receita da atividade, mas ela 
passa por cima disso tudo e diz: “Olha, receita bruta da Lei 9.178 é 
equivalente ao faturamento.” Eu vou ler a ementa aqui: "A decisão 
agravada está em harmonia com a tradicional jurisprudência desse 
Supremo Tribunal Federal acerca do conceito constitucional de 
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faturamento, do art. 195, inciso I, da Carta, no sentido de equivaler a 
receita bruta de venda da venda de mercadorias da prestação de 
serviços. Precedentes. Embora se identifiquem decisões dissonantes, esta 
robusta orientação do Tribunal Pleno não foi superada e enquanto não o 
for, há de ser respeitada. Logo, revela-se ilegítima a incidência, no regime 
pretérito à Emenda Constitucional 20, da COFINS sobre a receita advinda 
da locação de bens, dados os limites do conceito constitucional de 
faturamento, que não alcança receitas provenientes de fontes diversas da 
alienação de mercadorias e da prestação de serviço". Eu achei interesse 
esse... Esse Acórdão, é o segundo Agravo Regimental no Agravo 
Regimental, no Recurso Extraordinário 396514-Paraná. A decisão é da 
1ª Turma do Supremo, de 20/11/2012. Eu não sei como é que está a 
discussão dos bancos sobre essa questão no Supremo, mas eu acho que 
esse entendimento aqui, ele se aplica também na questão dos bancos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bianco, eu até também lembrei a questão 
dos bancos, até porque eu estudei esse assunto dos bancos também, aí 
estudei o voto do Ministro Peluso, fico feliz com essa decisão. Eu só... O 
único reparo que eu faria é quando se fala em conceito constitucional 
de faturamento, porque eu acho que aqui é mais, é até mais do que 
isso, ou seja, na minha visão nós aprendemos que a Lei Complementar 
70, ela é materialmente ordinária, embora a gente leia lei 
complementar. E a gente se esquece de que ela é materialmente 
ordinária naquilo que é papel de lei ordinária, ou seja, instituir, definir 
alíquota, dar isenções e quejandas. No entanto, e esse é um ponto que 
às vezes é desprezado, a Constituição, no art. 146, previu um papel 
para a lei complementar, que é definir fato gerador, base de cálculo e 
contribuinte, e o art. 149, estende a regra do 146, III, às contribuições. 
Do meu ponto de vista, a Lei Complementar 70, de 91, quando define o 
fato gerador da contribuição sobre o faturamento, ela não é apenas 
formalmente lei complementar, ela é formal e materialmente lei 
complementar, porque ela define o que é faturamento. E enquanto não 
existir outra lei complementar dizendo o que é faturamento, a Lei 
Complementar 70, de 91, limita faturamento, limita o conceito, 
conceitua, melhor dizendo, conceitua faturamento como receita de 
venda de mercadoria e de prestação de serviços. Mesmo após a Emenda 
Constitucional nº 20, faturamento continua sendo venda de mercadoria 
e prestação de serviços. Porque eu quero insistir, ou seja, eu só insisto 
com essa questão do fundamento para tanto. É nós aprendermos a 
olhar a Lei Complementar 70, de 91, como lei complementar naquilo 
que ela o é. Ou seja, os precedentes do Supremo dizendo que ela seria 
materialmente ordinária discutia um tema de isenção de tributo. 
Isenção não é matéria de lei complementar. Discutia alíquota. Não é 
matéria de lei complementar. Agora, definir fato gerador é matéria de lei 
complementar, e é isso que foi feito pela 70, de 91. Ou seja, o único 
reparo que eu quero insistir é o seguinte: a Lei Complementar 70, de 
91, é material e formalmente complementar naquilo que cumpre um 
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papel previsto pelo art. 146, III, combinado com o 149. É materialmente 
ordinária naquilo que extrapola a função de lei complementar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi. Você tem outro 
assunto? Agravo regimental.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho um absurdo essa decisão. Porque no 
Brasil não precisa, no contrato social, estatuto, não precisa discriminar 
por atividade, qual atividade... Alguns países obrigam discriminar, não 
pode exercer atividade que não esteja discriminada. Agora, aqui no 
Brasil não. Mas uma empresa imobiliária que aluga, tem uma parte dos 
imóveis no ativo, imóveis usados alugando, esse daí é faturamento, 
independente de estar no contrato social, que a receita que tem por 
atividade a locação de aluguel. Eu, para mim, acho um absurdo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só uma observação aqui. 
Eu tenho um recurso extraordinário sobre essa matéria, pendente lá há 
uns 12 anos. E eu fui falar uma vez com o ministro relator, que já está 
aposentado, um ministro muito querido de todos nós, está aposentado, 
porque ele tinha dado despacho de... Não seguimento do recurso, eu 
estava apresentando algum... Não sei mais, não me lembro mais o que 
era, acho que um agravo, não sei, e eu me centralizei num ponto do 
despacho dele, que ele dizia assim: “imóvel é mercadoria”. Aí eu 
comentando com ele: “Olha, Ministro, o senhor disse que imóvel é 
mercadoria.” Ele falou assim: “Eu disse isso?” [risos]. Eu falei: “Pelo 
menos o seu despacho disse”. “Vamos rever”. Já se aposentou e não deu 
tempo de rever, infelizmente. João, mais outra.  

Sr. João Francisco Bianco: Queria registrar também uma decisão que 
eu julgo importante, que é um Acórdão proferido pela 1ª Turma da 4ª 
Câmara da 1ª Seção, sobre tributação de lucros no exterior, e na 
verdade ele trata da tributação direta no Brasil dos lucros auferidos 
pela controlada indireta da empresa brasileira, e ele vai numa linha 
exatamente oposta daquela linha que foi objeto do famoso do Caso 
Eagle 2. Então, esse Acórdão, é o 1401-000.832, ele é de 8 de agosto de 
2012, ele vai exatamente na linha contrária do Caso Eagle 2, esse caso 
aqui é caso BR Foods, e ele diz que o resultado da controlada indireta 
tem que ser consolidado na controlada direta, para somente depois ser 
objeto de tributação na controladora do Brasil. E esse Acórdão, ele vai 
na linha, inclusive, do que é determinado pela Instrução Normativa 
213, salvo melhor juízo, 213, que regulamenta esse assunto e coloca as 
coisas nos seus devidos lugares, digamos assim, porque o que causou 
muita estranheza foi o Caso Eagle 2 ter sido julgado da forma como foi, 
e contrariamente até na Instrução Normativa 213. De qualquer forma, 
pelo menos esse Acórdão, aqui, da BR Foods, já nos assegura uma 
discussão desse assunto na Câmara Superior. O Acórdão é 1401-000. 
832.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para lembrar, o Acórdão 
da Eagle 2, ele desconsiderou essa consolidação, desconsiderou 
praticamente, a palavra que eu estou uso desconsiderar é no sentido 
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não técnico, desconsiderou a existência da controlada direta e foi 
determinado tributação dos lucros de uma sub-controlada ou da 
controlada indireta, da empresa brasileira, ao argumento principal de 
que a Lei 6.404, diz que ela é controlada também, controlada indireta, e 
como a lei se refere aos lucros de controlada, ele segregou as 
controladas, evidentemente com isso colocando uma barreira, não estou 
dizendo se é certo ou errado, mas uma barreira à prática comum de 
você ter uma holding no exterior que controla todos os investimento no 
exterior e onde se consolidam lucros e prejuízos de umas e de outras. 
Esse Acórdão, então, segue nesta última linha que é a linha oficial da 
Receita Federal, já que está na instrução normativa. Mais alguma coisa, 
João?  

Sr. João Francisco Bianco: Só um detalhe aqui que eu queria reforçar. 
Consta da ementa desse Acórdão o seguinte: “Revela-se indevida a 
desconsideração de personalidade jurídica de pessoa jurídica, com o 
intuito de alcançar lucros produzido por suas controladas, sem que se 
comprove a ocorrência de alguma das hipóteses previstas em lei (abuso 
de direito, falta de substância da sociedade ou ocorrência de simulação 
ou fraude).” Quer dizer, o Acórdão, aqui, ele está admitindo a hipótese 
de haver uma tributação direta dos resultados da controlada indireta, 
desde que haja comprovação de que aquela pessoa jurídica interposta 
no meio do investimento entre a controladora brasileira e a controlada 
indireta não tenha substância, ou seja simulada, ou seja fraudulenta, 
ou seja, desde que se demonstre a efetiva existência dessa pessoa 
jurídica holding, entre a controladora brasileira e a controlada indireta, 
desde que então seja feita a prova de que ela tem substância, ela existe, 
ela opera, ela tem funcionários, ela tem uma existência real, ela não é 
simplesmente um escritório de contabilidade, como aqui, alguns... 
Nossos conhecidos escritórios de contabilidade em Cotia, em Poá, em 
Embu, que têm uma existência simplesmente fictícia, desde que haja a 
prova da efetiva, da realidade da existência dessa pessoa jurídica com 
substância na sua existência, então não há que se falar em tributação 
direta dos lucros da controlada indireta.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, eu só queria dizer o 
seguinte, duas coisas, foi bom você mencionar: eu pedi para 
considerarem, não no sentido técnico, quando eu disse que o Eagle 
desconsiderou a pessoa jurídica da controlada direta, porque a 
desconsideração da personalidade jurídica está mal utilizada nesse 
Acórdão, não é? A desconsideração da personalidade jurídica, que até 
pode ocorrer em situações como essa, mas não necessariamente nessas 
que foram citadas, na verdade é uma regra de responsabilização, aquele 
que abusa da personalidade jurídica responde juntamente com a pessoa 
jurídica pelos prejuízos causados à terceiros. Ao contrário do que pensa 
o relator desse Acórdão, a desconsideração da personalidade jurídica 
pressupõe a existência real da pessoa jurídica; ela existe, mas como 
alguém abusa exatamente da existência da personalidade jurídico, 
como diretor, um sócio, está certo, o que se desconsidera não significa 
dizer “não existe”; desconsidera essa personalidade naquilo que ela é 
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responsável pelos seus passivos perante terceiros, para que a 
responsabilidade seja transferida aquele que abusou. Na verdade, a 
desconsideração da personalidade jurídica pressupõe o direito e um 
abuso no exercício do direito. Isso era assim na doutrina, isto é assim 
no art. 50 do Código Civil. De forma que está errado falar em 
desconsideração da personalidade jurídica. A situação que está sendo 
cogitada nesse e que não foi o objeto da decisão do Eagle 2, é de uma 
pessoa jurídica fictícia, como disse o João, uma pessoa jurídica sem 
substância, algumas vezes chega-se ao extremo de ser uma caixa 
postal. De qualquer forma, este é um... Única observação que eu queria 
fazer a esta decisão. O Brandão tinha pedido a palavra, o Schoueri quer 
falar sobre isso especificamente? Então dá licença.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: [ininteligível 00:37:38] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, é só porque você usou uma 
expressão que eu tenho visto com mais e mais frequência e eu gostaria 
de comentar na Revista de Direito Tributário Atual número 28, aquele 
artigo escrito pelo Luiz Carlos e pelo Eduardo Madeira, sobre simulação, 
em que eles entram no mérito dessa tal de pessoa jurídica ou que tal. 
Eu tenho muita dificuldade de ver uma pessoa jurídica fictícia. Eu 
costumo dizer para os meus alunos que eu, na verdade, eu nunca vi 
uma pessoa jurídica, eu não conheço alguém que tenha namorado com 
pessoa jurídica, que tenha trocado beijinho com pessoa jurídica. Ou 
seja, a pessoa jurídica... Não é possível eu confrontar fato, algo que eu 
vejo, com o direito, pessoa jurídica, enquanto tal. Essa contraposição de 
fato não existe a pessoa jurídica, é bobagem. De direito não existe a 
pessoa jurídica é outra questão. A pessoa jurídica é uma realidade 
jurídica, é um patrimônio destacado a partir do qual eu passo a obrigar 
uma pessoa jurídica e não outra. Quando o Ricardo assina um papel, às 
vezes ele põe o nome dele, e ele obriga um patrimônio, o patrimônio do 
Ricardo; às vezes ele põe o nome do escritório, ele obriga um segundo 
patrimônio. Ele pode inclusive por o nome do instituto e obrigar um 
terceiro patrimônio. O fato vai ser sempre mesmo, e o fato é o Ricardo 
estar escrevendo um papel. Juridicamente são três situações diversas. 
Então, esta ideia da pessoa jurídica de papel, todas são. Não conheço 
pessoa jurídica que não seja de papel. Nós temos que começar a tirar 
esse tipo de discurso, porque nós estamos dando realidade a algo de 
não existe. O que existe, que é uma coisa completamente diferente, que 
merece toda a repressão, é quando, embora eu declare, embora eu 
pretenda ter um patrimônio separado, de fato existe um só patrimônio, 
um só vínculo, ou seja, existe uma confusão patrimonial total e que 
aquela separação que foi feita acaba não sendo levada a todos os seus 
efeitos, uma vez que eu tenho, eu destaquei uma parte do meu 
patrimônio, conferi-lhe uma pessoa jurídica, uma personalidade 
jurídica, agora aquela é outra pessoa jurídica, e já não responde pela 
minha obrigações. Agora, tenho que destacar; mas se eu cumpro esse 
requisito, se eu constitui uma pessoa jurídica e destaquei aquela parte 
do patrimônio, eu não consigo aceitar a discussão confrontando com 
“de fato não existe”. De fato não existe mesmo. Se eu pegar a maior 
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empresa que vocês encontrarem no país, de fato ela não... A pessoa 
jurídica não existe, são pessoas, são gente. Não vamos confrontar gente 
com pessoa. A palavra pessoa, persona, já vem de máscara, já vem 
duma ideia de uma realidade “para tais efeitos” “para este efeito eu vou 
assumir esta máscara ou outra máscara ou outra máscara”, ou seja, 
aqui eu sou uma pessoa, ali eu sou outra pessoa. A expressão pessoa, 
persona, máscara, é para dizer que em cada circunstância eu estou 
utilizando uma máscara, portanto, vale, aqui vale essa máscara, ali vale 
a outra máscara. Aquela mesma gente, nosso Ricardo, tem três 
máscaras, três personas, a persona Ricardo pessoa física, a pessoa 
Ricardo pessoa jurídica do seu escritório, e a pessoa do IBDT; são três 
máscaras que ele veste, a máscara, ele veste, ele se investe na 
personalidade e obriga o patrimônio. Nós temos que parar de admitir 
esse discurso fácil de dizer “de fato não existe”. Vamos parar de 
confrontar fato com realidade de personalidade jurídica e vamos 
perguntar se a realidade jurídica, o compromisso jurídico, aquilo que foi 
criado, foi levado às suas consequências. Vamos trabalhar a teoria da 
simulação a partir dali, nós vamos ter outras consequências e outro 
tipo de raciocínio.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu ia discordar do 
Schoueri, mas a parte final, é tudo. Pela ordem aqui, Brandão, 
Fernando. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, professor, eu ia falar, mais eu acho 
que ele já vai longe, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Então, Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu entendo que seja um pequeno 
expediente, mas essa opinião do Schoueri me chama a atenção por uma 
preocupação que ele tem de separar fato de direito que eu não entendi a 
função dessa distinção. Com tudo que eu procurei ouvir essa 
sustentação do Schoueri, eu não vi aplicação jurídica a essa tese. É 
natural que o fato e o direito sejam distintos, até porque só nos 
interessa o direito, nós somente construímos realidades em cima 
daquilo que é direito. O direito, assim como a personalidade jurídica, 
são criações ou cerebrinas, que regulamentam a conduta humana em 
diversas circunstâncias. Agora, o fato é importante, sim, o fato precisa 
ser contraposto ao direito, o fato é contraposto ao direito, inclusive na 
criação da personalidade jurídica no direito romano, não há dúvida 
disso. De modo que eu não entendi, eu gostaria até de seguir o debate 
numa outra oportunidade, porque a aplicação prática dessa 
sustentação do Schoueri não me convenceu de forma alguma, e não é 
argumento para discussão de simulação, não vejo como isso a gente 
chega num argumento de simulação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como você falou muito 
ponderadamente que gostaria de discutir, porque o assunto realmente é 
longo e nós todos aqui estamos preocupados porque o pequeno 
expediente está chegando já a metade do nosso tempo, eu estou 
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colocando na pauta, o primeiro assunto do ano que vem, no dia 15 de 
fevereiro, Fernando Zilveti e todo nós vamos falar sobre a personalidade 
jurídica. Daniel, para encerrar. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou encerrar o assunto, 
só lembrando que a norma incide sobre o fato, de forma que o fato é 
importante. E lembrando que a personalidade jurídica ordinariamente 
decorre da associação de pessoas com um determinado objetivo, fato, 
não é? Então, as hipóteses realmente são mais de simulação do que 
desconsideração da personalidade jurídica, que são hipóteses 
excludentes. Hiromi? Pois não.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu acho que isso daí ocorre em várias, eu 
conheço, olha, tem empresas que operacional, estão no país que não 
tem acordo, então, cria uma empresa no país que tem acordo de 
tributação com o Brasil. Mas mesmo nesse país que tem acordo, muitas 
vezes só tem dois, três funcionários, ou um funcionário só. Mas isso daí 
eu acho que não dá para descaracterizar, porque tributar 
indiretamente, controlar lucro da controlada indireta, eu, para mim, 
acho um absurdo. Agora, desconsiderar também, se fosse para 
desconsiderar isso daí, deve ter centenas no Brasil, porque vê que só 
tem aquele escritório com um, ou dois funcionários lá, num país que 
tem acordo porque aí não pode tributar enquanto não distribuir 
efetivamente. Eu acho que isso daí...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, fato é fato, e cada fato 
é diferente do outro fato, pode ser muito parecido, mas nenhum fato é 
exatamente igual ao outro. Então, entre aspas, “descaracterizar” por 
isso ou por aquilo, porque tem dois funcionários ou não tem nenhum, 
depende. A holding tem que ter uma substância muito menor do que 
uma empresa dedicada a outro tipo de atividades, então isso aí é 
problema de fato. Eu só queria lembrar também aqui, que antes de nós 
começarmos a pensar na tributação, nas sociedades fictícias, o direito 
civil já vem lidando com isso há muito tempo, onde também se fala 
algumas vezes de desconsideração de personalidade jurídica, uma 
maneira inadequada, nas relações civis, e até entre marido e mulher, 
onde é muito comum a existência de pessoas jurídicas que só existem 
para que a assinatura do outro cônjuge não precise ser obtida em 
determinados atos. De forma que isso é um problema que extravasa o 
campo da tributação das controladas diretas e indiretas. Vamos à 
pauta. E eu coloquei aqui um assunto que me pareceu importante, ágio, 
fundamento econômico, compensação, ágio em planejamento e 
incorporação às avessas, a propósito do Acórdão da 2ª Câmara, 1ª 
Turma... O número está errado aqui? Ah, está errado, realmente. Então 
vou ler minhas anotações, onde está certo. O número é 1202. Porque é 
2ª Câmara, da 2ª Turma da 2ª Câmara, da 1ª Seção do CARF. Este 
Acórdão, ele tem alguns dados importantes, eu vou só trazê-lo aqui na 
sua... No que ele se destaca, uma decisão de 3 de outubro de 2012. A 
Relatoria deste Acórdão é do Dr. Conselheiro Carlos Alberto Donassolo, 
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que é um Conselheiro da Fazenda, um conselheiro difícil, bastante 
rígido, difícil neste sentido, bastante rígido, mas que neste caso aqui ele 
trouxe uma decisão bastante interessante, pouco interessa se ganhou 
ou perdeu o contribuinte, na avaliação da lei em si. O que eu destaco 
desse Acórdão aqui, eu tenho ele aqui na discussão, se houver 
discussão, se houver interesse em consulta mais detalhada. O que ele 
destaca? Primeiro: trata-se de fundamento único. E mais ainda, 
fundamento de expectativa de rentabilidade. O que isso tem de 
importante? Tem de importante que este é mais um acórdão, não é o 
primeiro, mas é mais um acórdão que supera a interpretação de uma 
parte da doutrina... Pelo menos acho que uma parte bastante solitária 
da doutrina, que diz que expectativa de rentabilidade é residual, vem 
depois de todos os outros três fundamentos econômicos. Doutrina esta 
que está contrariada por outros trabalhos publicados e o CARF está 
aceitando inúmeros casos de fundamento único e expectativa de 
rentabilidade. Esse acórdão analisa esse ponto e o confirma. Segundo 
ponto importante: trata-se de incorporação às avessas, com a 
confessada intenção de não perder o prejuízo fiscal, em função do limite 
de 30%. Esta é uma matéria que tem gerado inúmeras controvérsias, 
não sei se recordam do caso... Como é que chama? Hum? Não. Caso 
que foi ao STJ, famoso, em que o STJ entendeu, confirmando a decisão 
do 1º Conselho de Contribuintes, que a incorporação às avessas era um 
ato jurídico válido, aliás, não pode dizer que não porque está na própria 
Lei 6.404, mas que no caso, exatamente porque a pessoa jurídica 
incorporadora não existia, e realmente ela era só um CNPJ e um Lalur 
com prejuízo; na verdade, quem incorporou, teria incorporado, se é que 
incorporação houve, foi a pessoa jurídica que subsistiu. Por quê? 
Porque ela que tinha funcionários, ela que tinha atividade, o endereço 
era dela, tudo passou a ser dela, o nome foi mudado, a diretoria foi 
mudada, enfim, tudo continuou onde estava com outro CNPJ. O 
importante é, no âmbito do CARF, ser mais um acórdão que reconhece 
a validade da incorporação às avessas e, principalmente, na minha 
maneira de ver, é reconhecer o direito do contribuinte fazer 
planejamento tributário e se organizar, com a intenção principal ou 
exclusiva de economia tributária, o que também desmente a mesma 
doutrina que se opôs-se à questão do fundamento econômico ser único 
e ser expectativa de rentabilidade. Com relação a essa segunda questão 
ou terceira, que é a do direito à economia fiscal, eu queria destacar aqui 
que esse acórdão, ele reflete um pensamento do CARF atualmente. Eu 
tenho participado de alguns casos, tenho ouvido outros casos, tenho 
lido outros casos, em que algumas vezes isso não fica expresso, mas é o 
pensamento que ocorre lá. Contrariamente o que ocorria há 7 anos 
atrás, em torno de 2005, no... Quando a 1ª Câmara, principalmente do 
1º Conselho de Contribuinte, incorporou totalmente a doutrina do 
abuso de direito que se caracterizaria pelo planejamento tributário com 
a única finalidade de produção de economia tributária. É claro que eu 
diria que toda hipótese de evasão fiscal, o objetivo é economia fiscal, até 
aí tudo bem, mas não que todos os casos de planejamento tributário 
tenham que ter outra razão econômica. É claro que precisa ter 
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consistência, o fato precisa existir realmente, ainda que motivado por 
economia tributária. Do que um melhor exemplo eu acho que é mudar 
de São Paulo para Santana de Parnaíba para pagar muito menos ISS do 
que aqui, ou então transformar uma limitada em sociedade anônima 
porque no estatuto, no estatuto legal da sociedade anônima está 
previsto que o ágio é não tributado. Só mudei porque quero me encaixar 
na norma, mudei mesmo, não é? De forma que esse Acórdão também 
tem esta virtude. O Acórdão também proclama a validade da economia 
fiscal e se vale como fundamento da decisão da Câmara Superior no 01- 
05413. Essa foi uma decisão que ficou muito comentada lá no CARF, 
porque apesar de estar muito bem fundamentada, um acórdão 
excelente, houve muita discussão sobre a seriedade do caso, então, 
normalmente, é um acórdão, assim, meio estigmatizado lá no âmbito do 
Conselho. E este acórdão teve também a coragem, posso dizer assim, de 
adotá-lo como fundamento de decidir. Ele deixa muito claro que no 
caso, embora haja motivação exclusivamente fiscal, não está 
caracterizada a simulação, ele reitera, isso é uma coisa importante 
também pelo menos para a teoria do Direito Tributário e do 
planejamento tributário, ele reitera que se trata de boa técnica de 
administração o planejamento tributário. Nós temos dito, 
incessantemente, “nós” eu digo os que escrevem sobre o assunto, que 
tem dito incessantemente que o diretor é até obrigado a planejar para 
pagar menos tributo, da mesma que ele é obrigado a comprar por um 
preço menor se for possível, ou vender por um preço maior se for 
possível etc. Este aspecto também consta do Acórdão 05413, da 
Câmara Superior, e foi expressamente referido no novo acórdão que 
estamos comentando. O problema é que em caso, aí entra numa outra 
questão, não havia demonstração adequada da expectativa de 
rentabilidade futura. De forma que o acórdão, apesar de tudo isso, não 
é, ele... Deixa eu só confirmar aqui, porque faz tempo que eu... É, o 
Acórdão deu provimento ao recurso do contribuinte apenas 
parcialmente, por outra razões, outras questões. Ele entendeu que, esse 
é o ponto que eu quero destacar aqui, ele entendeu que existe a 
necessidade do contribuinte fazer prova do fundamento econômico. 
Essa é uma outra questão que agora vem aflorando no Conselho, vem 
aflorando de uma maneira perigosa, perigosa, porque como todo mundo 
sabe, não é, em matéria de ágio houve uso e abuso, e muitas vezes se 
fez “laudos”, entre aspas, que não tem consistência suficiente para 
suportar uma contradição por parte do Fisco. Na minha maneira de ver, 
o Fisco sempre se equivocou ao atacar determinados planejamentos 
tributários em que havia ágio, por questões que foram depois 
derrotadas no CARF, como a questão da transferência, ser o primeiro 
pagador ou não, o ágil nascer somente quando há desembolso de 
dinheiro ou em outros atos jurídicos de aquisição e outras questões 
mais. E, também, até a questão do fundamento econômico único. O 
Fisco sempre atacou todas essas questões jurídicas e nunca atacou o 
fato especificamente. Nunca houve discussão, ou pelo menos na fase 
que chegou até o CARF, do conteúdo dos laudos. E neste processo aqui, 
isso está longamente discutido. E aí, infelizmente o conselheiro relator 
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ele não teve, não chegou ao ponto de declarar expressamente, mas se 
pode perceber pela sua exposição, que ele acolhe também o 
entendimento doutrinário de que a lei não exige um laudo propriamente 
dito, nos temos do art. 8º da Lei 6. 404, ou seja, um laudo que tenha 
assinatura de três peritos ou empresa especializada e outros requisitos 
mais. No caso, a lei simplesmente exige um demonstrativo, é o nome 
que a lei dá à obrigação formal do contribuinte. E diz mais, que esse 
demonstrativo é prova contábil e, portanto, como a contabilidade 
[ininteligível 00:58:52] num documento hábil faz prova favor do 
contribuinte e cabe ao Fisco provar o contrário, esse demonstrativo, 
mesmo que seja interno, é lastro contábil e cabe ao Fisco provar o erro 
do que está nele contido. Aí que está o problema, o Fisco nunca, ou até 
agora, não vinha atacando esse documento. E aí você se discute para 
ser laudo, ou não ser laudo, que também foi discutido nesse acórdão 
que, inclina-se, embora não chegue à conclusão, até porque não é 
relevante, inclina-se a aceitar um simples demonstrativo arquivado 
como comprovante da contabilidade, e não o laudo com aqueles 
requisitos mais complexos do art. 8º da lei 6.404. No caso, faltava esse 
documento com a adequada comprovação, ele não era capaz de 
suportar a contradição que foi apresentada pela fiscalização. Então eu 
diria que nesse caso a fiscalização fez o que devia ter feito em outros 
casos, ela atacou diretamente o fundamento econômico, ou melhor, a 
demonstração da realidade do fundamento econômico. Então em 
síntese, o Caso Sotreq, eu acho que é muito importante destacar isso do 
Acórdão, ele está aí disponível para quem quiser. Coloco em discussão, 
não sei se alguém quer falar. Na verdade eu trouxe aqui, podia ter sido 
até pequeno expediente, porque eu queria era fazer o destaque dessas 
questões. Pois não.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que essa possibilidade de deduzir ágio 
deveria ser simplesmente revogada. Eu acho que nem deveria ter 
aparecido isso daí. Por quê? Olha... Eu acho que é 100% desses aí, do 
ágio, eles colocam como fundamento a rentabilidade futura; quer dizer 
que agora se for empresa de capital aberto não vai poder porque a 
rentabilidade futura é residual, depois de feito todas aquelas outra. 
Teve até um caso até de fusão de duas empresas, que teve um ágio de 
bilhões. Agora, essa fusão ter ágio já é uma coisa que é estranha. Nos 
jornais sempre publicam que uma das empresas, a marca vale 50 
bilhões. Então, eu acho que aí, tudo esse... Colocar 100% como 
rentabilidade futura, para mim eu acho que é um negócio de 
enganação, quer dizer. Eu acho que é... Agora, capital aberto não vai 
poder fazer isso, porque tem que primeiro avaliar os ativos, essas 
coisas, e rentabilidade futura é o residual.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, independentemente 
da crítica à lei, porque na verdade há uma crítica à lei, a lei prevê esses 
três fundamentos, que são alternativas no sentido de depender de cada 
caso. Um caso pode ser relevante e o valor... O valor de mercado dos 
bens, outro é a expectativa de rentabilidade, depende do caso. Mas o 
importante é que haja essa consistência. É claro, como eu mesmo 
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mencionei, eu acho que há uma série de casos aí que se declarou 
expectativa de rentabilidade onde era difícil prová-la. Via de regra, o que 
a gente vê é a expectativa de rentabilidade de cinco anos para fazer 
amortização nos cinco anos mínimos da lei, que é também uma 
consideração meio sem sentido, bastante... Sem sentido não, mas 
bastante suspeita. Ah, enquanto você mencionava, ocorreu-me também, 
que... Isto acho que é uma questão que está bastante estratificada no 
CARF, de que as normas contábeis são absolutamente inaplicáveis ao 
regime tributário. Então, a sociedade, não apenas de capital aberto, 
mas também toda e qualquer outra que está sujeita ao CPC, realmente 
não vão poder ter contabilmente um ágio só de expectativa de 
rentabilidade; entretanto, o CARF está admitindo, e como a doutrina 
também que, para efeitos fiscais, as regras são distintas. É claro que é 
preciso compatibilizar as justificativas econômicas que estão na 
contabilidade com aquelas que estão no... No FCONT, na contabilidade 
fiscal. Mas, de qualquer forma teoricamente é possível, sim, e está 
ocorrendo. Alguém quer falar mais? Senão... Pois não.  

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O número é o 1202- 
000878. Tem um zero a mais, mas tem mesmo no acórdão. Está errado 
por culpa da nossa querida Eloíza, a quem eu cumprimento de público 
por ter terminado o seu curso universitário de Biblioteconomia... Ela é 
biblioteconomista, portanto, terminou o curso de Biblioteconomia. E é 
um ativo muito grande que o IBDT possui... Um dos poucos ativos que o 
Instituto tem [risos]. E que não tem existência contábil, mas é um ativo 
muito grande, nos apoia muito, então estamos todos felizes pelo feito da 
Eloíza. Vou inverter a pauta. Passo a palavra ao Paulo Akio, que traz 
uma questão da Lei 12.715. Paulo, por favor.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: Bom dia, professores, Paulo Akio. Essa... 
Colocar essa questão, porque quando da edição da Medida Provisória 
5613, 63, foi discutido esse §  12, do art. 18 da Lei 9.496, e naquela 
assentada, a Medida Provisória 563 trazia, num setor submetido às 
margens de 40, 30, tinha a expressão “fabricação ou comércio”, e-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dá licença só um 
pouquinho, Paulo. Queria registrar a presença do nosso conselheiro e 
amigo, muito honrosa, professor Sérgio.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele que é professor da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Os professores, eles são 
específicos. Sérgio André Rocha, que hoje está aqui, inclusive para a 
nossa reunião conjunta, eu agradeço a presença e chegou, Sérgio, no 
momento de participar do debate do próximo tema, que eu tenho 
certeza que você tem a contribuir. Paulo, desculpe a interrupção.  

Sr. Paulo Akyio Yassui: Não, exatamente, esse §  12, do art. 18, que foi 
trazer alteração pela Medida Provisória 263, do ano de 2012, retroativa 
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às margens do método PRL para setores submetidos a 40, 30%... Na 
medida provisória usava a expressão “fabricação ou comércio”, então 
criou a confusão se outros produtos... Não, outros produtos não. Outros 
setores que não estejam no 40, 30%, poderiam utilizar a revenda pura 
de 20%. Agora, usou a expressão “fabricação ou comércio” para a 
expressão “produto”. E nesse sentido, mesmo esses importadores 
submetidos às margens de 40, 30%, se importassem mercadoria para 
revenda pura, tudo indica que não estaria, não gozaria de margem de 
20%. Agora, é mesmo para esse produto da revenda pura, mesmo 
produto que não tem nenhuma alteração substancial, fica submetido 
não a 20, 40 ou 30%, conforme os setores, produtos do setor. Quando 
da discussão 563 eu já entendia dessa maneira, e agora parece que a lei 
veio aclarar mais um pouco a questão. Será que é isso mesmo? Essa é a 
questão que eu coloco.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Schoueri pediu a 
palavra, mas eu não resisto a dar a palavra ao professor Sérgio, até 
porque no nosso número 28, anunciado, há um artigo dele sobre, 
exatamente, PCI e PECEX, evidentemente escrito na época da MP, mas 
de qualquer forma. Então, com a sua licença, a palavra ao professor 
Sérgio, depois ao professor Schoueri.  

Sr. Sérgio Andre Rocha: Bom dia a todos. A palavra para falar 
exatamente sobre o que, não é? Falar [ininteligível 01:09:00] PCI e 
PECEX, porque eu não...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A questão específica que ele 
colocou.. Prefere que o Schoueri? O Schoueri está... 

Sr. Sérgio Andre Rocha: É, porque a questão específica, eu não 
acompanhei, é melhor o professor Schoueri falar primeiro e eu falar 
depois para pelo menos eu pegar aí a...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas nós gostaríamos de 
ouvir a sua opinião a respeito.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Embora eu esteja muito ansioso de ouvir o 
Sérgio sobre PCI e PECEX, aliás quero aprender muito com isso, só 
para responder a questão do Paulo para... Paulo, é assim, produto 
acabado ou em elaboração: não interessa; não existe mais o PRL 20. 
Agora é 20, 30 ou 40, conforme, então que olhar agora, o produto, 
também a ideia do setor mudou, porque antigamente era o CNAE, 
mudou com a lei, eu tenho que olhar se os produtos tais, tais e tais. E a 
pior notícia ainda, Paulo, você me permite, é que antes, para pura 
revenda, eu tinha 20 e eu não tinha que fazer nenhum tipo de 
proporcionalização, eu simplesmente aplicava 20%. Agora, como todos 
estão no mesmo balaio, mesmo na revenda pura, como eu tenho 
também, mesmo a revenda, eu tenho que fazer a proporcionalização 
com os custos internos, então talvez eu não consiga nem os 20% direto. 
Ou seja, antes eu pegava, na revenda, eu comprava por 100, enfim, eu 
vendia por 100, tirava 20, 80 era o máximo que eu podia comprar e 
estava resolvido o assunto, era muito simples. Agora não é assim. Agora 
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eu vendi por 100, vou verificar no meu custo quanto representa o 
produto, mesmo que acabado, porque eu tenho custos internos, e vou 
descobrir que ele representou 85, 90, 92%, mas, enfim, dificilmente 
representou 100%,vou ter que fazer uma proporcionalização para 
depois aplicar o percentual. Então, agora o mesmo balaio, vale para um 
e vale para outro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Sérgio.  

Sr. Sérgio Andre Rocha: Bom, sobre o PCI e o PECEX, eu tenho tido 
uma... Tem um ponto específico que veio com a edição da lei e que foi 
incluído na tramitação da MP no Congresso, que tem me gerado 
bastante dúvida, tenho que confessar. Porque quando da tramitação da 
MP, foi incluído na lei, no texto final da lei, uma regra aplicável aqueles 
casos em que o bem não tem cotação em bolsa. E isso tem gerado 
algumas divergências, porque quando a gente olha a própria lógica do 
PCI e do PECEX, o nome do método é o método para bens com cotação 
em bolsa, sujeitos à cotação em bolsa. Quando vem a regra, e 
estabelece lá, eu não lembro agora se é o § 5º, 6º, e estabelece as regras, 
a possibilidade de aplicação de preços emitidos por órgãos 
governamentais ou instituições reconhecidas e tudo mais, ela fala lá 
que você vai utilizar essas outras fontes para obtenção de preço 
parâmetro quando o bem não tiver cotação em bolsa. E o que tem, o 
problema que a gente tem enfrentado na prática é, nesses casos, a 
utilização dessas outras fontes seria uma faculdade ou... Porque... E o 
contribuinte poderia evidentemente continuar aplicando o CAP se 
quisesse ou ele seria obrigado? Porque é muito estranho para mim que 
ele seja obrigado a aplicar o PCI e o PECEX numa situação em que não 
há cotação em bolsa. Quando a gente olha lá os parágrafos, acho que 8º 
ou 9º dos artigos 18 e 19, ele fala lá, nos casos de bens sujeitos a 
cotação em bolsa se aplicarão os métodos... O PCI e o PECEX. Mas, é 
extremamente estranho para mim, e eu não tenho ainda uma posição 
final, mas estou com uma tendência a achar que nesses casos a 
aplicação desses outros preços de referência seria uma aplicação 
facultativa e eventualmente o contribuinte poderia continuar aplicando 
o CAP sempre que você tiver um bem sem cotação em bolsa, e teria uma 
opção, ou aplicar PCI e o PECEX usando como preço parâmetro esses 
preços fornecidos por autoridades governamentais e outras instituições 
etc., mas eventualmente ele poderia continuar fazer o CAP se assim 
quisesse. Então, em relação ao PCI e PECEX, principalmente com... 
Após a edição da lei, esse é um ponto que tem aparecido e que tem me 
gerado algumas dúvidas e questionamentos, se ainda seria possível em 
alguns casos não aplicar PCI e PECEX. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para o seu conforto, esse é 
um dos pontos, o Schoueri vai falar, um dos pontos que também tem 
nos deixado em bastante dúvida e discussão. E para conforto de todos 
nós, eu conversei com um procurador da Fazenda Nacional que está 
envolvido nessa questão, ele disse: “Nem nós na Procuradoria sabemos.” 
Então, o problema das dúvidas se estendem até à área governamental.  
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: A diferença é que eles têm cinco anos para 
saber e nós temos que saber imediatamente. Isso muda bastante a 
situação. Sérgio, eu acho que aqui é um típico caso em que... Vamos ser 
claros, lobistas, ou o que seja, tentaram interferir na redação da lei, 
quiseram fazer uma coisa e não tiveram a competência de fazê-lo e 
talvez uma instrução normativa venha tentar fazer algo sem base, 
agora, em lei, porque no texto que você olha da lei, e, assim, tem que... 
Interpretação pode... É claro, não deve ser interpretação literal, mas 
tampouco se pode emitir uma interpretação que despreze o que o 
legislador disse. O texto que se está na lei, o primeiro ponto é o seguinte 
que a gente... A porta de entrada para o 18-A, para o 19-A é o § 6º, o § 
9º, que eles falam o seguinte: produto sujeito à cotação em bolsa. 
Primeira coisa que eu queria deixar muito claro; se o produto em 
questão, ele, não estiver sujeito à cotação em bolsa, eu não tenho 
possibilidade de aplicar PCI e PECEX. Vamos dar um exemplo grotesco: 
uma jóia em ouro, cujo preço é referenciado no ouro, a jóia, não é 
produto com cotação em bolsa. O ferro velho também não é. Mas eu 
vou, agora, adiante. Se o petróleo, e vou ser claríssimo, se o petróleo 
cotado em bolsa, por hipótese é o número... Eu não sei o número, 30, e 
o meu petróleo é número 20; o meu perto petróleo não é produto sujeito 
à cotação em bolsa e não cabe cogitar a aplicação de PCI e PECEX. Eu 
sei que a instrução normativa vai falar outra coisa, mas o texto da lei é: 
o produto sujeito a cotação em bolsa; não é o caso. Ultrapassada essa 
etapa, que é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claríssimo, 
que o texto da lei é: o produto importado está sujeito a cotação. Uma 
vez que o produto está sujeito a cotação, estar sujeito a cotação, andei 
pesquisando esse assunto, não basta apenas cumprir alguns requisitos, 
ser commodities etc. Tem que ser admitido pelo (...) da bolsa. Eu olhei 
vários regulamentos de bolsas, todos colocam como último requisito a 
admissão para cotação. Então, existe, sim, um critério objetivo para 
saber se o produto está sujeito à cotação ou não. E esse critério objetivo 
é admissão para a cotação. Passada essa etapa, o produto está sujeito a 
cotação. E, agora sim, eu posso ter o produto sujeito à cotação, que tem 
cotação, ou seja, ele foi admitido, e existe negociação. E eu posso ter 
uma situação em que o produto é sujeito à cotação, foi admitido, mas 
talvez não tem cotação, ou ainda não tem cotação. Eu cheguei no meu 
livro a trabalhar com razoabilidade para dizer, como eu tenho duas 
alternativas, uma é considerar cotações anteriores e outra é considerar 
as pesquisas, do meu ponto de vista, e essa proposta que eu estou 
escrevendo no meu livro, Sérgio, estou dizendo o seguinte: o produto 
está sujeito à cotação. Não tem cotação atual, porque se ele tiver 
cotação atual está fácil. Ele não tem cotação. Eu tenho uma cotação de 
ontem, vou usá-la sem dúvida. Não é a situação. Eu tenho uma cotação 
do ano passado. E eu tenho uma pesquisa de ontem. Aí eu acho que eu 
aplico a pesquisa. Ou seja, o que eu vou ter que trabalhar é entre uma 
cotação passada e uma pesquisa, a mais próxima do mercado eu vou 
aplicar. Mas do meu ponto de vista o requisito, o requisito é estar 
sujeito à cotação. Então, de novo, é petróleo 30, por hipótese, por favor, 
os números, eu não me comprometo com o número, o petróleo X, que 
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está sujeito à cotação, eu entrei no PCI e PECEX e de lá eu não saio, e 
uma vez eu estou no PCI e PECEX não há cotação. Eu vou aplicar a 
cotação anterior ou a pesquisa, dos dois o mais contemporâneo. Essa é 
minha leitura do texto da lei, sei que a instrução normativa, acredito 
que a instrução normativa talvez venha entender de outro modo, mas se 
entender de outro modo, desculpe-me, não é o que está na lei.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para... Só para nós 
cobrirmos bem essa questão, vale a pena lembrar que o que a lei diz é 
que não havendo cotação no dia, utiliza-se a cotação à data mais 
próxima, não é? Mais próxima até quando?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso que eu estou dizendo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sei. Eu estou... Eu estou 
ilustrando e complementando. O que o Schoueri disse, eu quero já, a 
priori, dizer que eu concordo integralmente. É uma interpretação 
inteligente dos dispositivos legal escritos não inteligentemente ou pelo 
menos não suficientemente declaradores do que se pretendeu dizer. 
Então, há um dispositivo, mesmo no artigo, que trata de cotação, 
dizendo que se não houver cotação no dia, é a cotação do dia mais 
próximo anterior. E o parágrafo, eu vou ler o parágrafo, no caso do 18-
A, “na hipótese de não haver cotação dos bens em bolsa de mercadorias 
e futuros internacionalmente reconhecidas, os preços dos bens a que se 
referem o parágrafo primeiro poderão ser comparados com os obtidos a 
partir de fontes de dados independentes.” É o que nós estamos falando 
aqui. Ué? Qual que se aplica? O mais... O anterior mais próximo, ainda 
que seja três anos atrás, ou eu posso, se for há três anos atrás, eu 
posso adotar o de uma pesquisa recente e desde que seja uma... Que 
preencha os requisitos aqui do... Do dispositivo, precisa ser 
internacionalmente reconhecida, esse órgão, essa instituição que fez a 
pesquisa. Então, como é que se compatibiliza esses dois dispositivos. E 
o poderão é poderão mesmo, não é, no sentido de que... E se eu tiver 
cotação no dia... Não estou afirmando, eu estou colocando as dúvidas 
que se apresentar, eu poderia substituir a cotação da bolsa por uma 
pesquisa destas? O professor está dizendo não, também. Concordo, mas 
foram as dúvidas que foram sendo apresentadas. E a terceira, talvez, 
seria esta, eu não tenho cotação em bolsa, mas tenho pesquisa. Eu 
poderia, pelo poderão, sair dos outros métodos e aplicar esse método 
com base nessas pesquisas? Aí opcionalmente, mesmo eu não tendo 
cotação?  

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é a sua opinião.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só quero esclarecer a sua pergunta, 
Ricardo. Você disse: “Eu não tenho cotação e estou sujeito”; ou a sua 
hipótese é: “Eu não tenho cotação e, aliás, eu não estou sujeito porque 
o meu produto é outro”? O que eu ouvi no mercado... Que eu digo, pode 
até ser que a IN venha a admitir, eu não tenho cotação, eu não estou 
sujeito à cotação, no entanto eu sou uma commodity - eu aplicaria o § 
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5º. Eu não vejo fundamento legal para isso. Aí... Eu tenho... O requisito 
para aplicar o 18-A, o 19-A, é o estar sujeito à cotação. É só porque... 
Desculpe, Ricardo, eu quis esclarecer, você usou o termo “Eu não tenho 
cotação’, a pergunta é: eu não tenho e estou sujeito ou não tenho e não 
estou sujeito? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou deixar bem claro, 
porque a primeira colocação que eu fiz eu estou na bolsa, tenho 
cotação, não tenho naquele dia, mas tenho a pesquisa. A segunda é: o 
produto, ou como você quer, a commodity é uma commodity não cotada 
nunca, ela não é admitida em bolsa, está certo? Então, se nesse caso eu 
posso aplicar como se fosse um novo método, o § 4º, que me dá a 
possibilidade de recorrer aos mecanismos, aos institutos de pesquisa. 
Depende do artigo que eu estou, não é?  

Sr. Sérgio Andre Rocha: Esse é que eu acho que é o ponto, porque 
dependendo da leitura que se faça, se o Schoueri está trazendo todo 
esse conhecimento prático de funcionamento das bolsas etc. Mas 
quando você olha o § 5º, a redação dele não deixa de dar uma certa 
impressão de que ele não está tratando de uma situação eventual de 
não haver uma cotação naquele dia, ou naquele período, mas quando 
ele fala lá de não haver cotação do bem em bolsa, você pode fazer uma 
interpretação também de que, simplesmente, você não tem ou nunca 
teve, como o professor Ricardo falou agora, cotação daquela mercadoria 
em bolsa. E aí que a gente está vendo, essa... A leitura do início do 
parágrafo, junto com o verbo “poder”, com esse “poderão” que aparece 
depois, está meio... Eu estou percebendo uma interpretação de, 
efetivamente, como se fosse mais um método em que você tivesse uma 
commodity, sem cotação em bolsa e que aí você poderia, nestes casos, 
utilizar os outros métodos ou optar pela utilização desse método 
pesquisas ou preço governamental.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sérgio, o problema é só o seguinte: tudo 
bem, vou trabalhar com a sua hipótese, para você verificar qual é a 
armadilha que ela traz. Eu não estou sujeito à cotação, eu encomendo 
uma pesquisa e tenho um resultado. O resultado é que o preço é tal. O 
que eu faço com esse resultado? Ou seja, eu tenho o art. 18, caput, que 
diz, “na importação, na transação com partes ligadas”, eu vou comparar 
com os seguintes métodos: PIC, TRL e CPL; isso é um mandamento do 
art. 18. O § 6º, que remete ao 18-A, fala na hipótese de commodity com 
cotação em bolsa, que não é o caso, sujeito a cotação em bolsa. Eu não 
tenho como me... Entenda, a minha obrigação de comparar o meu preço 
com partes ligadas não está no 18-A, está no 18. E o 18 admite três 
métodos e ele remete ao 18-A exclusivamente no caso de commodity 
sujeita à cotação em bolsa. O fato de eu conseguir uma pesquisa pelo 
18-A, sozinha, não me tira a obrigação do 18 que é comparar... De novo, 
o 18 é claríssimo, importou de pessoa ligada, compare com três 
métodos. E única exceção do 18, se for commodity sujeita à cotação de 
bolsa, pode aplicar o 18-A. Eu não tenho como aplicar o 18-A sozinho,  
livrando-me da obrigação do 18. O que faltou esse legislador dizer: 
“Olha”, lá no 18, lá em cima, dizer: “Alternativamente aos três métodos 
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existe o 18-A, ele não pôs uma alternativa, ele pôs um caminho 
exclusivo, eu tenho usado a expressão um portão sem volta, passou 
pelo porta você não volta, que é o § 6º, e ele diz, se você for commodity, 
no lugar desses três métodos, você vai aplicar outro. O que você 
gostaria... Desculpe, não é você, o que o mercado, esse mercado, esse 
ente mercado gostaria, o que quiseram fazer e, desculpem-me, sem 
competência, quiseram fazer, que era uma alternativa, um quarto 
método alternativo, não tem mandamento legal no 18, dizendo 
“alternativamente aos três métodos é possível este”. O § 5º, tampouco 
diz isso. O § 5º, ele está no... Na abrangência do 18-A, e o 18-A, por sua 
vez, tem a remissão do § 6º. Está faltando, vou repetir, claro, que uma 
instrução normativa pode vir a tolerar algo diverso, provavelmente 
tolerará, afinal de contas, o lobby todo foi contrário, teve gente muito, 
certamente muito... Como é que eu vou posso dizer, assim, interessada 
nesse parágrafo; no entanto, o fato é que do ponto de vista da técnica 
legislativa, se queriam fazer isso, deveriam no 18, quando [ininteligível 
01:26:52] três métodos, falar, “alternativamente”, “facultativamente”. Se 
quisesse no 18-A, nesse § 5º, alguma remissão, alguma autorização. 
Não existe uma menção do legislador dizendo o seguinte: “Se você”, 
vamos ser claros, “Se você importar minério de ferro, se você exportar 
minério de ferro”, eu vou ler literal, gente, você exportou minério de 
ferro, é uma commodity que não está sujeita à cotação em bolsa. 
Lamento muito, mas não existe texto legal que te livre do 19 no caso, 
que manda aplicar aqueles quatro métodos da exportação. Porque a 
única liberação que seria para o PECEX seria no parágrafo tal se fosse 
sujeita a cotação em bolsa, “Ah, mas o 19-A, parágrafo tal me permite”. 
Pesquisa. Permite para o caso de eu aplicar o PECEX. A pesquisa foi 
inserida dentro do PECEX. Eu primeiro tenho que estar no PECEX, eu 
tenho que cumprir os requisitos de PECEX, e a aí eu uso a pesquisa.  

Sr. Sérgio Andre Rocha: O problema é que a redação do § 5º, ela é, 
como você já disse, extremamente infeliz para isso, porque se quisesse 
simplesmente apresentar as pesquisas, como um meio alternativo para 
você não ter cotação no dia, o ideal, a redação natural seria ela aparecer 
no § 3º. Então, assim, na hipótese de não... De você não ter... No § 2º, 
não tendo cotação disponível para o dia, você utilizará a última 
conhecida ou pesquisa e tudo mais. Então, o § 5º, quando ele cria uma 
regra específica com esse... Iniciando com essa redação da hipótese de 
não haver cotação dos bens em bolsa, e aí veja que ele não está 
tratando do § 5º, de uma questão temporal, de não haver hoje, de não 
haver agora, mas de não haver, que dá uma impressão de uma coisa 
mais definitiva, então é um bem que não tem cotação em bolsa, nunca 
teve, porque para aqueles que já tiveram e não têm hoje, você já tem a 
regra do § 2º. Então, o § 5º, por ele não ter incluído essas regras 
excepcionais no § 2º e nesse § 5º, é patológico, dá a impressão de que 
ele estava criando um método novo, excrescente, patológico dentro do 
artigo do PECEX, concordo totalmente que não deveria estar lá, mas 
que isso aí vai gerar bastante dúvida. Quando me perguntaram a 
primeira vez, e sempre com o foco mais em exportação do que em 
importação, “Ah, eu posso continuar usando o CAP nessas situações 
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aqui, já que tem um poderão aqui e ele está me dizendo que nunca, não 
há cotação em bolsa”, a minha primeira reação intuitiva foi: “Não”, se 
inventaram o PCI e o PECEX para commodity, a tendência é que 
qualquer transação com commodity esteja... Mas aí, conforme a gente 
continuou discutindo e tal, confesso que, sem ter uma visão fechada 
sobre o assunto, confesso que ficou uma pulga atrás da orelha, porque 
sistematicamente dentro do artigo, do 19-A, no caso, é estranha a 
inclusão do parágrafo junto com a outra regra que dispõe sobre qual 
tratamento que você vai dar quando não tem cotação no dia da 
transação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, nós devemos tudo 
isso à má redação, má técnica legislativa. O Hiromi pediu a palavra.  

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, eu entendo que a opção só pode ser feita 
pelos métodos do art. 18 e 19. Porque a própria lei fala que o método do 
art. 18 e 19 pode se fazer opção. Agora, 18-A e 19-A não é de opção, é 
obrigatório. Se enquadrar naquele artigo, não pode optar por outro 
método, porque tanto no art. 18-A como 19-A, lá fala “ou mercadoria 
sujeita”, quer dizer que um ou outro, quer dizer que commodity não 
precisa estar cotada na bolsa, porque se... Porque esse daí, a alteração 
principal foi querer pegar exportação de minério. Exportação de 
minério, minério é commodity, mas não tem cotação na bolsa. Se 
exportação de minério não fosse obrigado usar 19-A, perde toda a 
finalidade da alteração que a receita quis promover. Aí tem que utilizar 
aquele método do Instituto, método não, aquela avaliação do Instituto 
para... Para fixar o preço, mas não pode sair do art. 19-A; o 19-A é 
obrigatório, o 18-A é obrigatório; 19-A é obrigatório desde que a 
mercadoria enquadre naquele... Minério não tem cotação na bolsa, mas 
ele é obrigatório usar, exportação de minério é obrigatório usar o 19-A. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por quê? 

Sr. Hiromi Higuchi: Porque é commodity.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas desculpe, o 19-A é commodity sujeita 
à cotação em bolsa, você pode ver.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, não. Commodity ou mercadoria sujeita.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, parágrafo... O art. 19, § 9º, está na 
tela: na hipótese de exportação de commodities sujeitas à cotação em 
bolsa, deverá ser utilizada. Desculpe-me, Hiromi, você não pode negar o 
que está no texto legal. Aí desculpe, virou profissão de fé.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, olha, commodity 
também já é uma expressão equívoca, não é? Eu tenho falado algumas 
vezes com pessoas do mercado, eles falam em commodity como fala em 
o carro da pessoa, commodity é commodity, tudo o que eles negociam é 
commodity, mas o que é commodity? É o tal negócio, o que é faturar? A 
gente precisa ver exatamente... Faturar ainda tem uma definição legal, 
mas commodity é algo que os próprios agentes econômicos não sabem 
definir. Eu concordo inteiramente com o Schoueri, seja o que for, 
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commodity, para entrar no PCI e no PECEX, tem que ser cotado em 
bolsa. É, sujeita à cotação em bolsa. Sujeita à cotação em bolsa. É o 
termo que está escrito na lei. Na minha maneira de ver, a commodity é 
exatamente isto, porque a bolsa tem uma cotação para determinadas 
qualidades do produto, quando se fala numa commodity já sabe, não 
precisa dizer “Olha, é o petróleo 20 do Schoueri”, quando se fala no 
petróleo commodity seria o petróleo 20, ou seja, de pureza, tal, de 
consistência tal, de tal composição química, e também quantidades de 
cotação, porque variam. Bom, a matéria realmente está sujeita à uma 
série de controvérsias devida à redação péssima da lei.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que a instrução normativa, Ricardo, 
provavelmente vai contemplar esse entendimento que o Hiromi disse, 
desculpe-me, essa interpretação, eu vou insistir, usurpando Gerd, 
teleológica da lei, é o que gostaria, é o que queria. O legislador errou, vai 
sair instrução normativa exatamente dizendo que o minério de ferro 
está sujeito ao PECEX, e essa vai ser a realidade futura. Eu só quero 
registrar que, infelizmente essa instrução normativa vai ser mais uma 
daquelas que consertam uma lei que não autorizou aquilo que vai ser 
feito.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa questão e outras, 
desses dois métodos será igual à questão do PRL no tempo que a havia 
só o PRL 20% na revenda do produtos, que levou... E outras questões 
que o CARF acabou tendo que se debruçar, porque a IN pretendeu 
corrigir o que estava na lei, ou completar o que estava na lei, cobrir as 
lacunas da lei. Alguém quer falar sobre esse assunto? Paulo? 
Encerrado, não é? Estou sendo avisado que tem dois minutos, o meu 
relógio também confirma a existência de dois minutos para encerrar.  

Eu vou agradecer a presença de todos durante todo o ano, o apoio, vou 
pedir para o próximo ano onde nós temos uma série de 
empreendimentos, projetos novos, eu pretendo... Que nós pretendemos 
desenvolver, eu gostaria de também contar com a colaboração de todos, 
de acordo com que a gente for solicitando. Já antecipo aqui no primeiro 
semestre sairá a Revista de Direito Tributário Atual 29, quem tiver 
interesse, por favor, escreva já antecipadamente, porque o conselho 
editorial precisa de tempo para a revisão, e o nosso editor, que é 
dialético, é rigorosíssimo com os cronogramas e às vezes nós ficamos 
com o material sem possibilidade de integração. Pois não, Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só lembrar que aqueles que não quiserem 
esperar pela revista pelo Correio, essa questão de pedir na nossa 
secretaria hoje ou em outros dias, que a secretaria entrega mediante 
recibo, e com isso você não precisa esperar pelo Correio. A revista vale a 
pena, é uma boa leitura para esse fim de semana.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ou nas férias. Muito 
obrigado, novamente. Embora com bastante antecedência, bom Natal, 
boa passagem de ano e bom ano de 2013 para todos.  
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FIM 

Eu, Nathalia Toledo, estenotipista, declaro que este documento, segundo 

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

 

Texto sem revisão dos autores.  
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falta de revisão. 
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recomenda que seja a transcrição utilizada como fonte de 
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