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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos, muito obrigado 
pela presença. Eu, realmente, não sei o que aconteceu com o lado direito da 
Mesa. Eu não sei se existem alguns corintianos aqui que ficaram até tarde 
vendo o jogo e estão cansados. O Dr. Zilveti provavelmente está muito 
cansado, porque, ontem, ele passou o dia inteiro finalizando a revisão dos 
artigos da Revista 27, para adaptá-la à exigência de Qualis.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele mandou um e-mail ainda hoje. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Às sete horas da noite, ele ainda 
estava mandando... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Chegará às nove e trinta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está prometendo que vai chegar, 
mas mais tarde, um pouquinho. Não tenho notícia dos outros diretores, mas 
vamos fazer os nossos trabalhos normalmente. Queria, novamente, divulgar o 
evento coordenado pelo professor Ives Gandra, da Academia Internacional de 
Direito e Economia, A Reforma Tributária Possível - A Busca do Consenso, nos 
dias 21 e 22 de maio, na Fecomércio. É um evento muito interessante, pela 
multiplicidade de visões a respeito da reforma tributária. Nós temos políticos, 
temos juristas, eu não vou citar nomes aqui, e temos tributaristas também de 
bastante experiência. Eu considero este um evento de grande importância. 
Então, estão em aberto as inscrições, quem quiser pode participar.  

Nós vamos ter, também, e essa é uma divulgação sem convite, porque já está 
preenchido o limite de inscrições para um evento organizado pelo professor 
Schoueri, dia 24 de maio, também pela Dialética, a respeito de ágios. Esse é 
um evento muito interessante, é a oportunidade do lançamento de um novo 
livro do professor Schoueri sobre a matéria. Ele chama de livrinho, porque diz 
que tem 120 páginas, mas, na verdade, o conteúdo é que interessa, não é? 
Existem alguns livros muito grandes que não têm muito valor, inclusive um 
conhecido nosso aqui, mais pela capa tricolor dele. Você quer falar alguma 
coisa? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:03:05]: [pronunciamento fora do microfone]  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Enquanto eles discutem, eu 
queria dizer que nós tivemos, essa semana, a grande alegria, nós da diretoria, 
a grande alegria de fecharmos, praticamente, o programa para o grande 
congresso que nós vamos ter, em agosto, dedicado ao CARF e à Justiça 
Federal, com os convidados praticamente... Somente três ainda não 
confirmaram, mas esperamos a confirmação, todos os demais sim. 
Evidentemente, temos dois ministros de tribunais convidados, e esse a gente 
tem que ter um pouquinho mais de tolerância no prazo de resposta deles. A 
Ajufe confirmou, também, a participação; o departamento de direito 
econômico e financeiro de faculdade também, de forma que vamos ter um 
evento muito interessante. Recuperamos a possibilidade de fazer no salão 
nobre, que estava perdido por causa das obras, estivemos com o diretor e ele 
confirmou que será possível. Isso nos abre, então, um espectro muito grande 
para a realização desse evento, inclusive com relação ao público participante. 
O limite lá é muito superior ao dobro, praticamente, de qualquer auditório dos 
grandes que nós temos disponíveis. Disponíveis entre aspas, porque foi muito 
difícil conseguir um na fase em que estávamos em dúvida. Mas o congresso, 
então, vai ser começado a divulgação dentro de alguns dias. Já estão todos 
convidados também. Já chegaram a um consenso aí?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O João está pedindo só para informar, mas, 
realmente, dia 24 de maio, vai ser feito, pela Dialética, um evento sobre Ágio, 
Reorganização Societárias - Aspectos Tributários. Começará com o primeiro 
bloco, o professor Alexsandro Broedel, que é titular de contabilidade na USP, 
falar sobre ágio contábil e ágio tributário, as distinções; e o professor Roberto 
Quiroga, ágio interno e transferência de ágio. Esse tema de que a gente tem o 
ágio em uma e transfere para a outra e os problemas que surgem nisso. O 
segundo bloco, Alberto Xavier, Ágio sem Movimentação Financeira - 
Incorporação de Ações, e depois Ricardo Mariz... Não, desculpa. Alberto 
Xavier, Ágio, Simulação e Multas Agravadas; e o Ricardo Mariz, sim, Ágio sem 
Movimentação Financeira - Incorporação de Ações. O bloco da tarde terá o 
Antônio Praga falando sobre Empresa, Veículo e Propósito Negocial; e, depois, 
eu vou falar sobre Ágio em Operações Internacionais, ou seja, quando eu 
tenho ágio em uma aquisição lá fora, se eu posso aproveitar o ágio, todo o 
tema com relação ao ágio internacional. Finalmente, o quarto bloco, o Rafael 
Fuso, que é conselheiro do CARF, Rentabilidade Futura e Intangíveis - 
Fundamentos diversos ou Cumulativos. Teve um acórdão que ele relatou, 
muito interessante, sobre essa distinção entre rentabilidade futura e 
intangíveis, quando é um e quando é outro, e o Fuso vai nos contar um pouco 
sobre isso. E o Ricardo Lacaz Martins vai falar sobre Documentos 
Comprobatórios do Ágio - Laudo de Avaliação e seus Requisitos. E a pergunta 
é: eu preciso de um laudo? O que deve ter nesse laudo? Como fundamentar o 
ágio? Esse é o tema do evento do dia 24. 

Eu não posso deixar de mencionar, também, se me permitir... Isso é na 
quinta-feira. E no dia 25 de maio, sexta-feira, e agora um evento com 
inscrições ainda em aberto, e eu acho que eles são complementares, vai haver 
o tema de controvérsias jurídico-contábeis. É, de novo, aquela discussão entre 
direito e contabilidade. Já houve dois eventos coordenados pelo professor 
Quiroga e pelo professor Alexsandro Broedel, e esse é o terceiro evento. O 



primeiro bloco vai tratar da evolução do regime contábil e tributário no Brasil, 
professor Eliseu Martins e o professor Sérgio de Iudicibus. É a deixa para os 
contadores falarem da parte deles. E, depois, o Quiroga vai falar sobre 
Evolução do Regime Tributário de Transição, RTT, e Perspectivas. É o 
transitório que virou definitivo, não é? O segundo bloco de palestras, 
Reconhecimento de Receitas, Nelson Carvalho, também da área de 
contabilidade, e Ricardo Mariz, Reconhecimento de Receitas - Questões 
Tributárias Importantes. Terceiro bloco, Ariovaldo dos Santos, da 
contabilidade, falar sobre Ajuste a Valor Presente, e Marcos Takata, 
conselheiro, Stock Options - Tratamento Tributário. Finalmente, o quarto 
bloco, o Alexsandro Broedel vai falar sobre Dividendos e Juros sobre o Capital 
Próprio no Novo Modelo Contábil, e eu vou falar sobre Dividendos e Juros 
sobre Capital Próprio no Novo Modelo Contábil e seu Tratamento Tributário. 
Esse é o evento da sexta-feira, portanto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre esse evento, como é praxe 
da Dialética nesse seminários que ela organiza, vai haver um livro. Todos os 
participantes se comprometeram a fazer uma exposição para publicação, que 
já deve estar pronto. O Valdir, com aquela organização dele, já deve estar 
pronto. O evento de quinta-feira, não haverá nada escrito.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, o de quinta-feira, haverá o meu livro, 
justamente. O de quinta, não haverá uma coletânea, porque o evento foi ao 
contrário, eu escrevi o livro e o Valdir sugeriu o evento depois do livro. Então, 
a razão foi essa. Eu fiz o livro, o Valdir falou: “Por que nós não fazemos um 
evento para lançar o livro?”, e daí surgiu o evento. É essa a explicação para 
isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém tem alguma comunicação 
no pequeno expediente? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria uma coisa, desculpa, no pequeno 
expediente, antes de mais nada, porque tem a ver. Terminamos a última 
reunião falando sobre o PRL, e a última palavra foi: “Não existe um 
precedente, o CARF vem decidindo sempre os casos do PRL”. A última palavra 
foi do Diego, falando que o CARF vem decidindo o PRL sempre contrariamente 
ao contribuinte, ou seja, para a nossa surpresa, o tema da legalidade não 
vinha vingando. Você permite que o Diego nos conte uma novidade? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Diego, você não quer dar a novidade? Essa é que 
aconteceu às dez e quinze.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você tem que vir aqui, por favor.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A reunião terminou às dez horas; às dez e 
quinze, veio a novidade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aliás, a semana passada, nós 
tivemos algumas surpresas, como na anterior, a Câmara Superior, algumas 
surpresas agradáveis em matéria de decisões do CARF, não é? E parece que 
estamos tendo nessa semana também, na Câmara Superior.  



Sr. Diego: Oi, é o Diego falando. Logo após a nossa última reunião da semana 
passada, a Câmara do Marcos Melo julgou favoravelmente um caso. Por três a 
dois, foi o resultado, sendo que um conselheiro da Fazenda votou 
favoravelmente aos contribuintes na questão da ilegalidade da IN. Era um 
caso que tratava de... Do ano de 2002, então já tinha um precedente que o 
auto de infração tinha sido cancelado. Nesse caso, eles enfrentaram a 
ilegalidade da IN e, por três a dois, declararam a IN 243 ilegal. Então, eu acho 
que é um fôlego que a gente ganha, os casos vão subir, agora, para a Câmara 
Superior.  

Sr. João Francisco Bianco: Só lembrando, três a dois porque um conselheiro 
do contribuinte estava impedido, no caso. Então, portanto, aí é mais 
importante ainda o três a dois, pela circunstância. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você está se referindo ao PRL 60? 

Sr. Diego: PRL 60. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque outra discussão que está 
em aberto, no CARF, é a questão de frete seguro no PRL, quando pago a 
terceiros.  

Sr. Diego: Exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, a questão que está sendo 
mencionada é o PRL 60. 

 Sr. Diego: O PRL 60, a ilegalidade da IN 243.  

Sr. João Francisco Bianco: Na prática, significa que, possivelmente, agora, 
todos os casos deverão ir à Câmara Superior, então recomeça a questão no 
âmbito da Câmara Superior do CARF, ou seja, algo que não... O frustrante era 
a Câmara Superior não se manifestar sobre um assunto dessa importância, e, 
agora, todos os casos devem ir para lá.  

Sr. Diego: Esse era o grande trabalho que a procuradoria fazia para não 
deixar subir, e agora já...  

Sr. João Francisco Bianco: É, agora nós, finalmente, vamos conseguir isso. 
Houve todo um trabalho dos contribuintes para que isso acontecesse e foi 
positivo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se vocês me permitirem, já que muitos aqui se 
interessam e sabem que o tema, hoje, é preço de transferência, o Diego me 
sugeriu e a diretoria acatou e eu vou assumir também isso, em paralelo ao 
que nós temos, a tradicional, que são as mesas de debates todas a quinta-
feira, que é uma coisa que sempre vai haver, nós vamos montar, aqui no 
IBDT, uma vez por mês, uma reunião só sobre preço de transferência. Será 
uma espécie de um grupo de trabalho, que se discutem casos atuais. Quem se 
interessa por essa matéria, não é mesa de debate, não é o perfil da mesa de 
debate, vai ser um grupo técnico que vai se reunir, uma vez por mês, para 
esse tema. Aí, é claro, os associados que queiram participar, com esse tipo de 
perfil, vai ser uma nova atuação no IBDT.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem tiver o interesse de 
participar, pode falar informalmente com o Diego ou com o Schoueri. 
Informalmente, não...  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria registrar aqui três soluções de 
divergência que foram publicadas recentemente, a Solução de Divergência nº. 
3, nº. 4 e nº. 6. Me chamou a atenção, aqui, a questão da Solução de 
Divergência nº. 4, que trata da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro 
para as corretoras de seguros. Esse é um assunto que vem sendo discutido, 
assim, há muito tempo, no âmbito do CARF, e para a minha surpresa, porque 
existe um entendimento muito forte na Receita Federal e no próprio CARF no 
sentido de que as corretoras de seguros deveriam estar sujeitas ao regime 
tributário das instituições financeiras, porque a lei fiscal remete à 8.212, e a 
8.212, ela faz um elenco de instituições financeiras e é mencionado lá 
corretoras e distribuidoras de títulos de valores imobiliários. Então, muita 
gente, na Receita, interpreta esse “corretoras”, como todas as corretoras, 
inclusive as corretoras de seguros, que não têm nada a ver com uma 
instituição financeira. E me lembro que houve uma decisão, uma ou duas 
decisões da Câmara Superior acatando o entendimento de que as corretoras 
de seguros não são instituições financeiras, não estão sujeitas ao regime das 
instituições financeiras, mas havia um antigo parecer normativo que 
sustentava essa tese. E, depois dessa decisão da Câmara Superior, houve 
outras decisões, ainda, em sentido contrário à tese. Agora, eu fico feliz de ver 
que a Solução de Divergência nº. 4, pelo menos no âmbito da administração, 
está pacificando o entendido, aqui, no sentido de que as corretoras de seguros 
estão sujeitas à alíquota da CSLL de 9%, que é a alíquota normal e sujeitas ao 
regime de todas as demais pessoas jurídicas e não o das instituições 
financeiras.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que a Receita Federal, acho que uns dois, três 
anos atrás, a Receita Federal entendia que, por analogia, digamos... Como é 
que chama mesmo? Corretora de seguro estava equiparada a corretora de 
valores imobiliários. Isso faz acho que uns três anos, mas depois a Receita 
Federal reconheceu o engano e mudou e deu um prazo de 30 dias para pagar 
a diferença de... Eu acho que tinha... O problema era de contribuição social 
que cobrava, achava que era de instituição financeira e o fim social de outra 
forma. Então, deu um prazo de 30 dias para recolher sem os acréscimos. 
Então, eu acho que já estava pacificado. Então, se é própria Receita Federal 
deu aquele prazo, reconhecendo que as corretoras de seguro estavam sujeitas 
à Contribuição Social sobre o Lucro de 9%, mas, no caso de Cofins, era 
diferente, então deu um prazo para pagar sem acréscimo. Então, eu não sei 
por que agora, ainda, depois da Receita Federal pacificar por instrução 
normativa, essas coisas...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: então, vamos a pauta. João, está 
um pouco... Eu fiquei sem a minha cópia de pauta aqui. Nós, na verdade, 
colocamos o Parecer Normativo 1, na pauta, mas o primeiro item da pauta, eu 
acho que a Maria Helena não entendeu... A Luísa, eu acho que não entendeu 
bem. Está aí sim, não é? A recém publicada medida provisória, que nos 



tomou, praticamente, a última reunião inteira, mas sentimos que ficamos no 
meio dos debates, de forma que vamos mantê-lo e vamos abrir os debates com 
ele, com esse tema, e mantendo, exatamente, se possível, o sistema da semana 
passada, ou seja, se alguém tiver alguma questão pontal, algum caso 
concreto, que já tenha analisado as implicações, pode trazer que nós vamos 
debater. Eu não sei se vocês dois tem alguma coisa. Eu proponho que a gente 
discuta um pouquinho mais a questão do que é commodity. Você tem algum 
assunto, João?  

Sr. João Francisco Bianco: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se você puder pôr, então, João, a 
medida provisória... Lembrando que, na semana passada, não vou me 
recordar... Ah, foi você que fez uma referência a uma possível interpretação de 
que o art. 19A se referiria aos produtos... O 19A é aquele que trata do método 
PCEX. Então, restringia aos produtos, incluindo commodities - se não for bem 
a interpretação, você me corrigi -, mas o § 9º do art. 18, que torna 
obrigatório... É § 9º? Que, aparentemente, torna obrigatório o método PCEX, 
seria relativo apenas às commodities. Por quê? Porque o parágrafo se refere às 
commodities e o art. 19A não se refere às commodities. É o 16, desculpa. É o § 
16, não é o 9º, que diz: “Na hipótese de importação...”. Não, mas aí nós 
estamos na importação. Seria no 19. É o 9º mesmo: “Na hipótese de 
exportação de commodities sujeitas a cotação em bolsas de mercadorias e 
futuros internacionais reconhecidas, deverá ser utilizado o método do 
preço...”, o método do PCEX. E o 19A, que o João vai tentar localizar agora, 
não se refere à palavra commodities. O 18A também se refere ao método 
inverso, não é? O 19A, vamos lá depois, então, o método PCEX é definido 
como os valores médios diários de cotação de bens ou direitos sujeitos a 
preços públicos em bolsas de mercadorias e futuros.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O ponto interessante é alguns... Existem... 
Desculpe, realmente, a gente tem que insistir nesse ponto. Commodity, 
embora não tenha uma definição, costuma ser utilizado para bens agrícolas, 
bens primários e o art. 19A inclui direitos, ou seja, eu posso falar em outras 
coisas que não bens, então, meros direitos também estão no 19A. Isso gera 
um argumento muito interessante para essa distinção, para dizer que 
commodities estão no 19A, mas o 19A não esgota... Não é apenas commodities. 
Isso me parece... Desculpe-me, o texto do 19A fala “direitos”. Eu estou 
pensando o seguinte, quer dizer, eu tenho bolsa de outros itens que não são, 
necessariamente, commodities.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu imagino que você possa estar negociando um 
direito de opção de compra, uma opção de venda ou alguma coisa relacionada 
a uma commodity. Não sei, isso que eu imaginei. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou eu posso, simplesmente, fazer uma 
negociação financeira que não seja a juros, mas eu posso comprar um título 
que seja e ser um direito que não é a própria commodity.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bens e direitos é a expressão a 
que os artigos anteriores, o 18 e 19, referem-se a tudo, não é, mercadorias e 
commodities e outras coisas mais.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se eu comprar uma ação negociada em bolsa, só 
para ficar um caso bem claro, eu comprei de uma parte ligada a ações de uma 
empresa com negociações em bolsa. É um direito, é negociado em bolsa.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:22:01]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, desculpe-me. Bolsa de mercadorias, 
então, não daria essa...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mercadorias e futuro, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, ação não funciona. Eu queria achar um 
caso limite para tentar achar isso. Moeda? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Banana.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Banana é commodity. Eu pensei em uma coisa 
que não fosse...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [Risos]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Moeda? Eu comprei uma moeda, e daí? Eu fiz um 
contrato de negociação de moedas. Isso, claramente, não é juro, não tem que 
se falar em juro e tudo o mais. Eu fiz o meu negócio, comprei moeda e um 
preço que nós combinamos. Nós acertamos que, no dia tal, eu vou comprar 
moeda ao preço fixo. Fazemos uma negociação privada em moeda, um head(F) 
privado, etc. Eu faço um head(F) com a minha controladora, uma moeda de 
um terceiro país. E aí? É commodity? É obrigatório, não é obrigatório? Esse 
método existe? Como é que fica? O 19A é opcional?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, sendo opcional ou não, é 
uma questão que nós podemos até voltar a ela, mas a pergunta é: esse método 
se aplica, mesmo que não seja obrigatório, portanto, à moedas, ou só às 
hipóteses em que o § 9º diz que ele deve ser aplicado? Porque, vejam, o 19, ele 
se refere a bens de direitos, mas não diz que deve ser aplicado, não define 
quais são os bens de direitos. Ele tem uma abrangência bastante ampla, basta 
ser algo... Porque bem é um conceito muito amplo, não é? Se formos ao Código 
Civil, bem móvel é um conceito muito amplo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É interessante, eu só queria mencionar aqui que, 
lendo o texto, que o § 1º não fala mais em bens de direito, fala só bens 
exportados. É uma distinção.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que isso também já existe 
lá em cima, no 19 propriamente dito. Infelizmente, a legislação é sempre 
malfeita. Então, essa é questão. Agora, eu queria voltar a perguntar o que é 
commodities. Você pode pôr lá o 9º de novo, João, o § 9º? O § 9º, no caso, é 
que... Exportação de commodities. O que é commodity? Se for importação é 
idem, o problema.  

Sr. João Francisco Bianco: Está me parecendo que o § 9º, ele, se a gente fizer 
uma interpretação sistemática aqui, a definição de commodity é aquela que 
consta do art. 19A.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas o que é, ainda, commodity? 
Essa interpretação, salvo se eu estou enganado, foi aquela que o Maluf, da 
Receita Federal, no nosso encontro lá na faculdade, quando o Sasseville devia 
ter vindo, entender o que seria. Ele disse: “Pela primeira vez, nós temos uma 
definição legal de commodities na lei brasileira”. Eu não estou satisfeito com 
isso, não.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A primeira reação, Ricardo, minha, do Maluf e de 
todos que lemos, a primeira reação, a minha primeira reação foi essa. Eu li o § 
9º, li o art. 19A, amarrei um ao outro e, sem qualquer dúvida, dizia: 
“Commodity é isso”. O problema é que quando a gente vai ao detalhe e começa 
a enxergar, aqui, existe uma distinção. Não dá para negar essa distinção entre 
um e outro. Então, a afirmação primeira, aquela reação automática: “Claro 
que qualquer commodity está, obrigatoriamente, no 19A”; ou, em outras 
palavras: “Eu não tenho mais como usar outro método”, a primeira reação é 
esta, sim. Eu acho que a reação do Maluf é a reação média, a reação que a 
gente tem de cara, que depois você vai ao detalhe e começa a falar: “Não, 
espera aí. Existe alguma coisa aqui de diferenciado. Por que o legislador, em 
um certo momento, utilizou a expressão commodity e, no outro, não utilizou?”. 
Quer dizer, não dá para ter dúvida que commodity, o que quer que seja, está 
no 19A, porque, afinal de contas, o § 9º se refere ao 19A. Agora, a dúvida 
surge ao perguntar: o 19A engloba algo além de commodities? Ou seja, haveria 
alguma coisa que, embora cotado em bolsa, não é commodity? O exemplo da 
moeda. Eu não tenho notícia, assim, de alguém - eu vou chamar, de novo, no 
mercado, ou seja, no dia a dia - que utilize a expressão commodity para além 
de produtos bens primários. Eu nunca vi, até hoje, a expressão commodity 
utilizada para um direito financeiro como uma moeda. Ou seja, o tratamento 
de moeda como commodity seria uma novidade, até, desse legislador. O 
legislador pode fazer isso, mas não é algo que se utiliza.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, está aberto o debate. Quem 
quiser participar, por favor, eu passo a palavra.  

Sr. João Francisco Bianco: Acontece que essa redação está meio estranha, 
não é? Porque os artigos 19A e 18A, eles definem o método, mas eles não 
dizem quando que esse método se aplica; eles, simplesmente, definem o 
método. O único dispositivo que diz “aplique-se o método” é o § 9º e o outro 
parágrafo que trata das commodities. Quer dizer, a única hipótese de aplicação 
do método é no caso de commodities. Então, ainda que exista alguma outra 
coisa que seja negociada, mas que não seja commodity não está sujeita ao 
método.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O João tem toda a razão. Eu não tinha percebido 
esse detalhe e, realmente, acolho o entendimento. O art. 19A não diz: “No caso 
de importação de bens sujeitos a cotação em bolsa deverá ser utilizado o 
método tal”. A palavra deverá, poderá ou o que seja não surge no 19A, surge 
apenas no 19. O 19A apenas define um método, mas não tem uma ordem. Não 
existe ali um conteúdo dizendo: “No caso de tal coisa deverá ser feito tal 
coisa”. Só existe isso no 19A. Então, com isso, o João esgota, me parece que 
com razão, qualquer tentativa de colocar no 19A algo que não esteja no 
próprio 19, porque o 19A não teria sentido, definiria um método para algo... 



Seria o método sem antecedente consequente nele mesmo. Conheço... Definia 
o método, mas o legislador não define, ele manda e onde ele manda é no 19. 
Eu concordo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpe, Schoueri. Eu não estou 
discordando definitivamente do que foi mencionado pelo João e que você está 
concordando, mas os outros métodos, no art. 19, também são... Não dizem 
quando eles se aplicam. O caput do art. 19 que se refere a bens de direitos, de 
uma maneira geral. Então, eu não vejo, em princípio, que o art. 19A seja 
restrito a commodities. Não sei se essa foi a sua interpretação da semana 
passada. Foi essa? 

Sr. João Francisco Bianco: Foi. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, o 19, desculpe-me, ele tem o “deverá”: 
“Os preços deverão ser segundo os tais método, um, dois e três”, e o § 9º diz: 
“Deverá outro método”. Ou seja, a palavra deverá... “Na hipótese de 
interpretações de base ligadas etc., etc”, desculpe-me, o 19 manda, ele não... 
O 19 original não se limita a definir métodos, existe uma ordem: “Na hipótese 
de transação entre partes ligadas, deverá ser empregado um daqueles 
métodos”, e vem o parágrafo dizendo: “Na hipótese de commodities, deverá ser 
utilizado outro”. O que o João diz, e me parece com razão, é que o art. 19A não 
tem nem implícita a expressão “deverá”, o 19A apenas define o método, 
então...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O 19A está para os demais 
métodos da mesma forma. Os demais métodos são “deverá” e os métodos são 
relacionados e não dizem quando se aplicam. Aí vem a regra do método mais 
favorável, que é a segunda discussão ou terceira, ou a mais importante.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa é uma outra discussão. O que o João disse 
e que eu estou acolhendo aqui é que não a que cogitar um 19A para além do 
próprio 19. Não é que o 19A estende o método de preço de transferência para 
algo que não estivesse no próprio 19. Isso me parece correto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não queria ser tão conclusivo, 
porque o que eu acho que sei é que todas as commodities são contadas em 
bolsas internacionais, mas pode haver cotações de coisas que não sejam 
commodities, não sei. Eu acho que o 19A pode ser, como você mesmo trouxe 
as moedas, pode ser um método mais abrangente que simples commodities. 
Estou colocando essa possibilidade, não é? Porque todas as commodities 
podem estar no 19A, não tem nenhuma dúvida.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas poderia. Vamos pegar uma moeda. Vamos 
admitir só para raciocínio, e seguindo o raciocínio do João, que eu estou 
acolhendo, aqui, nesse momento, eu vou pegar um caso de moeda. Então, eu 
acabei de fazer aquela transação em moeda, um head(F) internacional em que 
eu comprei uma moeda para futuro, de parte relacionada, uma moeda que é 
cotada em bolsa internacional. Pronto. Daí, eu fiz uma transação com parte 
ligada. Vou ao 19, primeiro. O 19 diz: “Transação com parte ligada a 90%...”. 
Não, não somos 90%, não tenho que cogitar isso, devo fazer um ajuste por um 
dos quatro métodos do 19, um, dois, três, quatro. Até aqui, eu sei o que fazer, 



é PVEX, é PVA, PVV e caput, pronto. Daí, eu vou ao § 9º, que diz que, no caso 
de commodity, eu deveria usar o 19A. E eu, no meu raciocínio limite, eu digo: 
“Moeda não é o commodity, portanto, eu não devo aplicar o 19A, eu sou 
obrigado a voltar aos quatro métodos originais, porque o § 9º apenas 
manda/autoriza - é outra discussão - a aplicação do 19A em caso de 
commodities”.  

Então, se eu sustentar que moeda não é commodity, que seria a hipótese que 
eu estava falando, eu não teria como ir ao 19A. Eu só tenho como ir ao 19A se 
eu falar: “Estou diante de uma moeda”. Então, além dos quatro métodos ali 
em cima, eu tenho um quinto método, leitura do Ricardo, eu tenho, 
alternativamente, o quinto método, a minha primeira leitura, pelo menos, 
como deverá, que é uma outra... Não essa a discussão, o deverá. Mas o que 
me parece acertado do João é que não existe espaço para cogitar a extensão 
para este quinto método se não for commodity. De novo, o 19 manda aplicar 
quatro métodos, o § 9º estende um quinto método para commodity. Se eu 
disser que moeda não é commodity, eu não encontro espaço normativo para 
aplicar o art. 19A, só para as commodities é que eu tenho a aplicação do 
quinto método. É isso que o João disse e me parece acertado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso, na verdade, ele tangencia o 
outro tema, que é o da obrigatoriedade. Eu digo que tangencia pelo seguinte, 
porque eu posso ter, nos demais produtos em geral, não commodities, para a 
gente sair dessa discussão, eu posso ter uma situação em que - e, aliás, é 
comum - em que eu não tenho como aplicar um dos métodos. Então, claro que 
se for commodity, o método do 19A é aplicado. Eu só não sei, continuo a não 
saber, se eu posso ter algum produto que não seria commodity - e não 
respondemos, ainda, a primeira pergunta: “O que é commodity?”; depois, eu 
vou falar, contar uma coisa interessante - mas alguma coisa que poderia ter 
cotação nos mercados internacionais, em bolsas reconhecidas, e não ser, 
propriamente, uma commodity.  

Sra. Mara Caramico: A única pergunta que eu queria fazer é: porque a 
excludente... Vamos dizer assim, se a gente não tem uma commodity, por que 
não seria um quinto método se ele fosse até mais favorável ao contribuinte? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]  

Sra. Mara Caramico: Não, a base é que... Na verdade, o 19A não diz que ele 
só se aplica à commodity, ele define o método. E o § 9º, ele dá uma 
interpretação de que, obrigatoriamente, nos casos de commodities, você só 
pode usar esse método. Porém, se eu tiver uma outra, vamos dizer assim, 
como uma moeda que não seria uma commodity, mas tem preço cotado em 
bolsa, ou até, vamos dizer assim, que se enquadrasse neste último método, 
qual seria a razão de não poder aplicar...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mara, vamos assumir só por premissa, um... Só 
para a gente raciocinar. Um, moeda, por premissa, nesse momento, não é 
commodity. Dois... Vou assumir por premissa: moeda está no 19A. Estou lhe 
dando de graça, moeda está no 19A, eu vou lhe perguntar: qual é o dispositivo 
legal que autoriza que eu faça um ajuste em uma transação de moeda com 
base na transação na bolsa? O 19A não diz “poderá ser feito ajuste”, ele só 



define. Eu preciso de um dispositivo que diga: “No caso de transação entre 
partes ligadas, no caso de transação de moedas entre partes ligadas, utiliza-se 
o preço de bolsa”. Qual é o dispositivo que diz isso?  

Sra. Mara Caramico: No 19 caput, ele dá uma definição das situações em que 
você tem que fazer o ajuste.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito, e ele dá quatro métodos, não incluiu a 
bolsa. O argumento do João é esse: não estão ali nos quatro métodos a bolsa, 
a bolsa aparece depois. O 19, justamente, você tem toda a razão, o único 
artigo que diz: “No caso de transação de moedas entre partes ligadas se fará o 
ajuste” é o 19, e ele fala: “um, dois, três, quatro e ponto”, ele não fala o quinto. 
Daí, o § 9º diz: “No caso de commodity em moeda” - para nós, combinamos, 
não é commodity - “eu uso o 19A”. Está faltando um dispositivo dizendo que, 
no caso de moeda, mesmo que não seja commodity, eu posso usar, 
alternativamente, o 19A. não tem esse dispositivo. 

Sra. Mara Caramico: Eu concordo com você. A única coisa que eu fico um 
pouco incomodada é o fato de você ter a lei te autorizando a ter um método 
mais favorável, dos quatro, e só tornando obrigatório em um determinado 
caso, que é quinto. Agora, não existe, eu acho, em algum lugar aqui, 
aparentemente, uma, vamos dizer assim, uma negativa de você poder utilizar 
esse método caso seja mais favorável. Ele só pode ser utilizado... Ele só é 
obrigatório no caso de ser commodity. Agora, eu não sei, a sensação que eu me 
dá é que...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que a Mara está trazendo é 
muito curioso, porque nós discutimos, aqui, a semana passada, e essa 
discussão está no ar, aí, em todo lugar, se o PCEX é obrigatório para 
commodities e não admite os demais métodos, ainda que mais que favorável. 
Agora, você está trazendo uma outra hipótese, de um bem que não pode estar, 
por não ser commodity, pode estar nos outros quarto métodos, não é, e não 
poderia estar no quinto? Por quê?  

Sra. Mara Caramico: É essa, a minha pergunta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não vejo razão nenhuma. Por que 
não poderia estar no quinto? A não ser que vingue a interpretação de que o 
19A só se aplica aos casos de commodity, em função do § 9º do art. 18. Na 
minha opinião, eu vou falar de novo o que eu disse, na semana passada, para 
justificar por que eu acho que o método PCEX não é o único, inclusive para 
commodities. O que se procura aí é estabelecer um parâmetro o mais próximo 
possível do mercado, está certo, dos preços independentes, e como tem vários 
métodos na nossa lei, e no exterior também, o contribuinte pode adotar o mais 
vantajoso, mas também pode adotar o mais específico.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você está interpretando além do texto da lei, 
tentando construir a lógica do legislador? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estou dentro da lei. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, desculpe. Depois, a gente pode tentar 
falar o seguinte: “Não, o legislador silenciou, o silêncio é eloquente”. Vamos 
começar, pelo menos começar com o texto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou dentro do texto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Me mostre, por favor, algum lugar, que eu estou 
lhe mostrando no texto da lei, se o João quiser mostrar o 19, o texto original 
do 19, eu estou... Por favor, o último serei eu a dizer que o texto da lei esgota a 
interpretação, eu apenas começo porque a interpretação sempre começa e 
termina no texto. A gente começa no texto da lei, vai lá e, no fim, confirma 
aquela interpretação sistemática no texto da lei. Eu não posso, simplesmente, 
desprezar, dizer: “Isso é irrelevante”. Ora, eu tenho que considerar... No 
mínimo, é relevante saber o que o legislador disse. Eu insisto, isso não é 
interpretação literal, é respeitar o legislador em uma decisão dele, quando ele 
escreve alguma coisa sabendo o que ele disse. Lendo o 19, ele fala... Qual é a 
hipótese que fica sujeita ao arbitramento? Nós já passamos o caput para 
admitir que temos uma transação entre partes ligadas e não passou dos 90%. 
“Ficará sujeito a arbitramento quando etc., etc., etc., o preço de venda no 
mercado...”, vamos lá embaixo, por favor. O § 3º: “Verificado que o preço de 
vendas - e aí está a ordem, aí está o deverá - verificado que o preço de venda 
das exportações é inferior ao limite, as receitas de venda serão determinadas 
tomando-se por base o valor apurado segundo um dos seguintes métodos”, e 
vem quatro método. Veja, eu tenho o antecedente em que hipótese verificada 
tal, haverá arbitramento segundo um dos quatro métodos. Aqui, eu não tenho, 
ainda, o legislador cogitando uma hipótese de um arbitramento por um quinto 
método, ele fala só quatro métodos. Depois, ele vem no § 9º, agora no novo § 
9º, para dizer que será possível, no caso de commodity, um quinto método, 
que se é alternativo ou cumulativo, não é essa a discussão. Mas, no caso de 
commodity, só no caso de commodity... Vamos pensar o seguinte, só para a 
gente pôr no raciocínio inverso, qualquer outra coisa que não seja commodity, 
eu esgoto nos quatro anteriores. Se eu tiver commodity, eu tenho a 
permissão/determinação, que é uma discussão que nós estamos, 
propositadamente, deixando de lado, mas só existe espaço para um quinto 
método no caso de commodity, porque a regra do melhor método, que você 
fala, Mara, nos termos do 19, se o João voltar ao 19 e a gente olhar mais uma 
vez, é o melhor entre os quatro, não existe...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, eu não... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos olhar ali. Por favor. Isso, o 19... O que fala 
que é o melhor método. 

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

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O § 5º: “Na hipótese de utilização de mais de um 
método, será considerado o menor dos valores apurados”. Veja, eu tenho que 
utilizar mais de um método. Não está dizendo aqui que eu poderia cogitar o 
quinto método também no § 5º.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não existia. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não existia, não está, o fato é que não está 
cogitando isso. Quando veio o § 9º, o § 9º só cogita um quinto método para 
commodity. Está faltando um texto legal para dizer que na hipótese de algo 
que não seja commodity, mas que eu, por um raciocínio, porque eu queira, que 
eu possa entender no 19A, porque o 19A é mais largo ou o que seja, que eu 
posso aplicar o quinto método. E o 19A não fala o seguinte: “Na hipótese de 
commodities poderá ser utilizado...”, porque, se tivesse isso. Vamos ler, de 
novo, o 19A, vamos ver se o 19A fala o seguinte: “Na hipótese de importações 
tais poderá ser utilizado o método tal”. Como diz o João, e me parece muito 
forte esse argumento, o 19A não tem um permissivo, não tem o poderá, não 
tem o deverá, não tem um antecedente, ele só define o método, ou seja, ele 
está pedindo que eu amarre o 19A com alguém que diz o poderá e o deverá, 
em que hipótese eu uso o 19A. E ele não diz em que hipótese, é essa que é a 
falha dele.  

Sra. Mara Caramico: A gente não poderia dizer que existe uma imperfeição aí 
do legislador, porque criou um método, não definiu, vamos dizer assim, 
nenhuma hipótese de não possibilidade de uso, mas definiu uma obrigação 
pela possibilidade do uso, certo? Agora...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por que imperfeição? Ele pode ter sido uma 
ordem clara de que...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele não foi tão claro assim, não é? 

Sra. Mara Caramico: Não foi tão claro.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O raciocínio contrário... Eu tendo a afastar o 
texto da lei quando ele me leva a um raciocínio absurdo. Se você me disser 
assim: “É um absurdo, é ilógico que eu aplique o 19A às commodities, porque 
o 19A não se refere às commodities, por exemplo, o 19A refere-se a outra coisa 
que não commodity, o seu raciocínio seria muito bom; agora, como o 19A, 
ninguém ousou dizer que as commodities não estão no 19A...  

Sra. Mara Caramico: Mas, justamente, o contrário. É que, na verdade, as 
commodities estão no 19A, mas tem mais coisa que pode estar no 19A.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que muito pouca coisa... 
Nós estamos discutindo em tese. Por favor. Você tem que tomar o microfone, 
por causa da gravação. Por favor. E se identificar, também, é claro.  

Sra. Gabriela: Bom dia. Meu nome é Gabriela. A interpretação que me ocorreu 
é que, no 19, ele traz quatro métodos para todos o bens; então, no 19A, ele 
traz uma outra categoria de bens negociados em bolsa, que então se aplicaria 
o PCEX. O 19, § 6º, ele traz uma parte dos que estão dispostos no 19A. Então, 
o 19, § 6º, ele traria uma exclusividade para as commodities negociadas em 
bolsa, que esses sim são, exclusivamente, o PCEX, mas os outros que são 
negociados em bolsa mas não são commodities teriam essa opção de utilizar o 
19A também. Foi o que me ocorreu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É a posição que a Mara está 
sustentando. Eu só queria, Schoueri, para a gente passar para o outro tema, 
porque nós vamos ficar com duas possibilidades aqui. Eu só queria esclarecer, 



eu tenho me batido, aqui, desde a semana passada, que o “deverá” não é 
“deverá”, necessariamente; o “será” não “será”, necessariamente. E nós temos 
outros exemplos na legislação tributária, mas no caso do § 3º, do art. 19, 
quando ele diz, como foi dito: “verificado que o preço das exportações é inferior 
ao limite de que trata o artigo - que é os 90% - as receitas nas exportações 
serão determinadas por um dos seguintes métodos”, esta imposição que 
decorre do “serão”, ou poderia estar escrito “deverão”, é no sentido de que 
esses métodos devem ser aplicados, e eu não posso procurar outras maneiras 
de provar valor de mercado. Quando saiu a 9.430, essa foi uma discussão, 
chegou até a ir ao CARF isso, alguém pretendia dizer: “Ah, mas eu vou provar 
que o meu preço é, por outra prova qualquer, técnica, de mercado, é o de 
mercado, mas eu não preencho nenhum dos métodos”. E o que se entende é, 
se eu estiver no mercado na data que eu fizer a exportação, porque também, 
aqui, são médias anuais, e, na data que eu faço a exportação, eu posso estar 
no mercado e, de repente, eu não estou no mercado, na média anual, 
aplicando qualquer dos métodos, eu estou perdido, eu tenho que fazer o 
ajuste.  

O que a lei pretendeu com essa impositiva redação é dizer: “Olha, tem que ser 
um dos métodos”. E é o seu sistema, o que caracteriza o sistema brasileiro. 
Agora, eu entendo, e leio na Lei Complementar 95, que a norma legal não está 
contida no caput, no parágrafo e em algum outro lugar. A norma legal é o 
conjunto das exposições, e quando eu me restrinjo a um artigo, começa no 
caput e vai se espraiando pelos parágrafos. E, no caso, eu acho que talvez 
tenha sido, com quase certeza, tenha sido a intenção do redator da alteração, 
o redator da medida provisória, é colocar o 19A como um artigo, e não como 
mais um inciso, para, topograficamente, dizer: “Olha, commodities, é esse que 
é o método”. Mas a norma, na verdade, não se esgota nem no § 9º do art. 19 e 
nem no art. 19A, eu tenho que aplicar o contexto todo. Eu só estou falando 
isso para dizer que eu encaro o “será” do § 3º e o “deverá” do § 9º com cautela.  

Agora, o que é commodity? Vamos, agora, esquecer o que não é commodity. 
Porque commodity, evidentemente, pode estar no art. 19A. Então, eu tenho 
duas perguntas: deve estar ou pode estar? E o que é commodity? Ontem, eu 
conversei... Só para introduzir o assunto, vamos voltar ao começo, não é, 
ontem, eu conversei com um colega nosso muito experiente no mercado 
mundial de produtos minerais. E quando eu fiz a pergunta para ele, o que é 
commodity, tal como o que eu mencionei de uma mesma pergunta feita a 
pessoas do mercado aqui local, pessoas que negociam em bolsa, alguns anos 
atrás, e que não sabiam definir o que é commodity... Todo mundo fala 
commodity, mas ninguém sabia restringir, colocar os limites para saber: “Olha, 
dentro desse limite é commodity; fora, não é commodity”. Ontem, a mesma 
coisa, mas ele me deu um feeling interessante, só para a gente ir acumulando 
ideias para chegar ao que é uma definição. Ele falou que a commodity é 
alguma coisa que você não precisa especificar.  

Se você fala: “Eu vou te vender um imóvel”, você tem que dizer que imóvel, é 
uma casa, é uma casa construída em alvenaria ou em madeira, quantos 
metros quadrados, senão você não define o objeto. O commodity, basta você 
falar: “Ouro”. É ouro, mas todo mundo sabe do que se está tratando, ninguém 



precisa ir e dizer: “Olha, ouro é um produto com tais e tais especificações ou 
pureza, blá, blá, blá”. E ele estava me dizendo que, no mercado de ouro, que é 
um dos mercados onde ele atua, existe o ouro que não é commodity. Existe o 
ouro... E aí, para surpresa sua, que você mencionou que a gente alia 
commodity sempre ao produto in natura, e eu também tenho essa ideia, ao 
contrário, no mercado do ouro, a commodity é um ouro já que passou por um 
processo de purificação para chegar a um nível mínimo de pureza. Você pode 
vender ouro como é extraído e isso não é commodity, porque a maneira como 
você extrai o ouro significa que a pureza pode ser 90, 70, então, isso não é 
commodity. Para isso, não há mercado de bolsa. E, ao contrário, existem 
commodities que são produtos industrializados, suco de laranja, por exemplo, 
que é produto industrializado, há uma discussão, para efeito de ICMS, se é 
semi-industrializado ou não, mas não é mais in natura, evidentemente. Basta 
ver o tamanho da fábrica para sair na outra torneirinha, lá, entra laranja e sai 
na torneirinha suco de laranja. É commodity, mas ela tem, segundo 
informações, apenas 15% dos negócios mundiais dentro da bolsa, e existem 
variações de preço e de qualidade dessa commodity, que me leva a pensar se 
ela é mesmo uma commodity, conforme o mercado consumidor e outras coisas 
mais. Então, essa indagação é fundamental. Alguém aqui de nós precisa fazer 
um estudo de palavra commodity, inclusive fora do país, em outras línguas, 
para saber o que é commodity.  

Sr. João Francisco Bianco: Só rapidamente, eu estou me lembro aqui de 
uma discussão que ocorreu há uns dois, três anos atrás, quando o Brasil 
começou a se tornar um produtor significativo de álcool. Não sei se vocês se 
lembram disso, mas o Brasil queria exportar o álcool e houve uma dificuldade 
na exportação, porque se dizia que o álcool não era uma commodity, porque 
não existia um padrão mundial de álcool, digamos assim, uma especificação 
aceita em todo o mundo sobre o teor de água ou de alguma outra coisa dentro 
do álcool. Eu não sei se esse assunto foi resolvido, mas eu me lembro que, na 
época, se considerou que o álcool não era uma commodity, ainda que fosse um 
produto agrícola, primário, com teor de industrialização, com toda a cara de 
commodity, mas não era commodity porque não obedecia a um padrão e não 
poderia, então, ser negociado.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu lhe prometo que eu lhe trarei uma definição 
de commodity quando você me trouxer uma definição do que é uma despesa 
necessária para atividade da empresa, ou seja, o direito tributário convive com 
conceitos indeterminados. Conceitos indeterminados, nós temos, no direito 
tributário, aos montes, e nós vamos ter que conviver com mais um, e que é 
conceito, não é tipo, é um mero conceito indeterminado, que a jurisprudência 
vai, aos poucos, confirmando, negando, confirmando, negando, até que a 
gente vá chegando próximo daquilo que... Porque nós todos sabemos o que é 
commodity, não sabemos definir, não sabemos expressar isso...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós não sabemos. Eu não sei. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nós sabemos. Uma hora, você vai dizer é ou não 
é. Eu fico me lembrando muito daquele famoso julgado do Aliomar Baleeiro, 
que não sabia o que era segurança nacional, mas que batom de mulher não 
era, não era. Quer dizer, a gente consegue dizer o que não é commodity. Eu 



tenho certeza que em muitas coisas, eu vou dizer: “Isso aqui não é 
commodity”, e o que é commodity, a gente vai chegando, confirma, nega, como 
qualquer conceito indeterminado, e vamos ter que conviver com os conceitos 
indeterminados, vai ser mais. Eu não sei se nós devemos, aqui, nos dedicar a 
dizer o que é commodity, porque é uma pergunta que vai ser resolvida a partir 
da experiência, a partir de um caso e outro caso que vai sendo testado. E eu 
vejo um outro problema, que é confirmado que existe uma commodity, por 
exemplo, vamos pegar o seu ouro, ouro é commodity? A pergunta, e essa eu 
não vejo... Essa, eu acho que dá um trabalho muito maior, é perguntar: um 
produto que não tenha exatamente a especificação daquele ouro a que se 
referiu o Ricardo, mas que também, em termos de mercado, costuma ser 
negociado, porque também existem mercados que trabalham a partir do 
padrão mais tanto, ou seja, existe uma coisa chamada ajuste. Eu quero 
perguntar a todos os colegas: no caso de commodity, existe espaço para 
ajuste? Ou seja, algo que parece comum, quer dizer, eu fale: “É o preço da 
bolsa mais tanto, por causa do ajuste”. Existe espaço para o ajuste? Admitido 
por premissa minha que esse método é obrigatório, aceita a ideia do professor 
Ricardo, de que é optativo, a pergunta se mantém: se eu não estiver 
exatamente naquela especificação, mas existe... Enfim, eu vendo um produto 
que eu sempre vendi, sempre soube que era o preço da bolsa, mas está o 
ajuste, porque, afinal de contas, tem tal diferença e esse ajuste é de mercado, 
como eu fico com essa situação? Há espaço para ajuste, no caso de 
commodity?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, foi bom a gente ter 
lembrado disso, que também veio nessa conversa com o colega do ouro, 
ontem. Ouro, cobre e outros. Ele tratou, exatamente, disso. Existe ouro que 
não é commodity porque está fora da exigência ou do padrão de qualidade. Ele 
diz que não necessariamente, mas o mercado usa, sim, o preço de bolsa como 
um dos... Eu acho que é a bolsa de Toronto, inclusive, é um que usa como 
referencial para a negociação livre. Eu não estou falando de negociação entre 
partes relacionadas, hein! O mercado livre usa a bolsa como referencial e põe 
ajuste, sem dúvida nenhuma, mas não é commodity. E aquele produto dessa 
negociação não é negociado em bolsa. É ouro do mesmo jeito, mas não é 
negociado em bolsa. Onde que nós vamos aplicar algum método para preço de 
transferência quando houver negócio com esse ouro entre partes 
relacionadas? É um dos outros métodos, está certo?  

E eu vou propor uma coisa aqui, o estágio em que eu estaria para tentar... É 
claro que é um conceito indeterminado, mas um conceito mínimo. Eu acho 
que a commodity é aquela que... Ou, pelo menos, para esse efeito, eu não vou 
ter a pretensão de dar uma definição, mas para esse efeito aqui. Qual é o 
efeito? Aplicar ou não explicar o método PCEX? O PCEX, o que é? Cotação em 
bolsa. Então, eu vou dizer que deveria ser sujeito... Vamos admitir que seja 
obrigatório, também, o PCEX, que seria o produto naquela especificação que 
permite negociação em bolsa, ou seja, a commodity não é como o meu colega 
de ontem tentou dizer que era um produto de prateleira, porque eu posso ter 
copo na prateleira, não é, e não é commodity, e também todo mundo sabe o 
que é um copo, mas tem copo daquele modelo, tem copo de outro modelo, não 
é? Então, o fato de estar em prateleira foi afastado. É o produto que tem uma 



padronização convencionada para efeito de negociação em bolsa, pelo menos. 
Até aqui, eu já cheguei. Pode ser que tenha uma outra commodity que não 
preencha esse requisito, mas tudo que for padronizado para efeito de 
negociação em bolsa é commodity. Eu estou vendo a Nereida, ali, ela está 
fazendo assim com a cabeça. Não é porque você está concordando, mas ela 
tem a experiência, pelo menos, no mercado de grãos. A Dra. Nereida é 
conselheira do CARF, sabem, não é? Ela tem experiência de grãos e alguns 
produtos industrializados. Você teria alguma contribuição, Nereida? Por favor.  

Sra. Nereida: Eu concordo com essa definição de commodity que você está 
colocando, Ricardo, que é algo assim, é algo que está sendo negociado na 
bolsa e todo mundo sabe que é aquele açúcar, é aquela soja. E, por exemplo, o 
açúcar negociado na bolsa de Nova Iorque, ele tem algumas especificações, o 
açúcar negociado na bolsa de Londres tem outras especificações. E eu acho 
difícil, por exemplo, no caso, as mineradoras, que a gente até conversou, a 
semana passada, eu acho que elas, em alguns casos, elas têm a exportação de 
produtos que têm um percentual muito grande de níquel, de ouro, de ferro, 
mas não é a commodity. Isso é o que quer me parecer, entendeu? Mas eu 
concordo com essa definição.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, se eu não estiver exatamente na 
especificação da bolsa, na sistemática rígida brasileira, eu continuo sem poder 
cogitar a aplicação do PCEX, e a cotação da bolsa, só para lembrar, por conta 
da instrução normativa que não foi revogada, poderá ser utilizada para a 
formação de um PVEX, que é outra discussão, aqui, que seria a parte, ou seja, 
para o PVEX, eu posso cogitar pegar um preço da bolsa, fazer ajustes e chegar 
ao PVEX.  

Sra. Nereida: O que eu acho é que você foge ao conceito de commodity, se 
você... Você está abrangendo. Se você for falar com alguém da área de 
informática, de telecomunicações, ele acham que o produto deles é commodity. 
Você fala, sei lá, determinado celular é esse e todo mundo conhece, no mundo 
inteiro, aquele celular, que é essa sensação de que: “Olha, é um produto 
padronizado e todo mundo sabe do que eu estou falando”. Então, eles acham 
que é commodity também, mas, como a gente está vinculando à bolsa, quer 
me parecer isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que palavra commodity, 
pegando o gancho do que você acabou de falar, a palavra commodity é mais ou 
menos o uso indevido da palavra produto. Que produto você tem aí? O que é 
um planejamento tributário, não é? Que mercadoria você tem? Eu tenho um 
imóvel. Pergunta para um corretor de imóvel qual é mercadoria, ele sabe, é os 
imóveis da minha carteira para vender. É uso impróprio que o mercado adota, 
não é, mas não técnico.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas, como nós temos... De novo, eu queria saber 
se eu estou certo nesse ponto. Uma coisa é, configurada a commodity, 
portanto, configurado o próprio produto, identifico àquele negociado em bolsa, 
sem qualquer espaço para ajuste, o método que eu me referir é PCEX. 
Havendo qualquer distinção, em que o preço da bolsa é mera referência para o 
meu produto, porque o meu produto não é o da bolsa, eu não estou na 



hipótese do § 9º, portanto, eu estou naqueles métodos arrolados acima, entre 
os quais o PVEX, e, para apuração do PVEX, a instrução normativa - eu 
achava que era lei, mas o João está me mostrando que é instrução normativa - 
autoriza que eu utilize cotações em bolsa. Mas as cotações, agora, não servem 
para firmar ou infirmar o PCEX, mas sim para firmar ou infirmar o PVEX, o 
PVA, qualquer outro método. E, nesse segundo escopo, que é apenas de 
elementos complementares, a instrução normativa utiliza o termo 
“complementares”, não é isso, elemento complementar, agora sim, porque eu 
estou apenas tentando me aproximar de um dos métodos, eu posso cogitar 
qualquer ajuste, como sempre cogitei, mas são aproximações, são métodos 
complementares para chegar aos métodos que já pré-existiam. Então, me 
parece, Ricardo, que a bolsa, agora, ganha dois espaços diferentes. Um espaço 
é a bolsa enquanto determinante de um método; outra, a bolsa enquanto 
indicativa para a formação de um outro preço de um outro método.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que o indicativa, nós 
estamos só debatendo, aqui, claro, eu acho que o indicativa não será um dos 
outros métodos. O método 19A é cotação de bolsa, não tem discussão. Agora, 
se eu não estou... O produto ‘x’, commodity ou não, não está cotado em bolsa, 
porque ele não tem especificação da cotação, eu estou nos outros métodos. E 
pode ser o PVEX, sim, pode ser o PVA, dependendo do produto, PVV.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A hipótese que eu estou falando é a seguinte, eu 
não estou, mas estou muito próximo. É a hipótese do ajuste, é aquela pequena 
diferença, como eu disse, eu não estou no método, mas utilizo como 
indicativo. Foi esse o raciocínio que eu quis dizer agora. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. Eduardo.  

Sr. Eduardo: É Eduardo. Eu queria só colocar um ponto, que no § 1º do art. 
19A, ele permite ajuste... Ele fala, expressamente, ajustado para mais ou para 
menos do prêmio médio do mercado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Prêmio, hein!  

Sr. Eduardo: Também eu tenho a dúvida, o que é o prêmio? E algum ajuste já 
se permite. Agora, o que é, exatamente, esse prêmio médio do mercado?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O prêmio, a Nereida sabe.  

Sra. Nereida: Depende do dia, depende da safra, depende de alguém, sei lá, 
algum continente que precise daquela commodity. Tem gente que achava que 
era preço futuro comparado a preço presente. Não. É coisa da data, do dia, e 
pode variar durante o dia, assim... É mercado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas o prêmio, assim... Desculpe. Diferença na 
qualidade pode configurar prêmio? Impureza ou o que seja? É importante 
saber o que não é prêmio.  

Sra. Nereida: Cada commodity vai ter a tua especificação de prêmio. O que 
acontece? Você acorda, no dia, e aí você gira com as corretoras para saber: 
“Olha, o preço da bolsa é esse, mas qual é o prêmio do dia?”, e ele varia pelo 
mercado. A melhor explicação que eu tenho é o mercado, não é preço futuro...  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sempre o mercado bolsístico?  

Sra. Nereida: Mercado da commodity. É: “Olha, os Estados Unidos vai querer 
comprar...”.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas transacionado dentro da 
bolsa?  

Sra. Nereida: Não. Aí já fica fora da bolsa, aí é os players de mercado que 
estabelecem o prêmio. O prêmio não é fixado na bolsa, que é um outro 
problema dessa legislação, que a gente vai ter que obter o prêmio através das 
corretoras, que podem... Como eu posso auferir que aquele prêmio é 
verdadeiro? Quem pode me dar aquele prêmio do dia? E o prêmio varia ao 
longo do dia.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O prêmio, ele é publicado?  

Sra. Nereida: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como tem a cotação média do dia, 
tem prêmio médio do dia? 

Sra. Nereida: Não. É relatório de bolsas de commodity. Hã? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [01:05:41]: [pronunciamento fora do 
microfone] 

Sra. Nereida: Não, ele fala prêmio médio, que é um outro problema, também, 
porque o prêmio pode ter uma variação. No caso das nossas commodities, que 
é só de grãos, pode ter uma variação de dez para vinte, durante o dia. 
Depende da hora de negociação, quem está entrando para comprar. Aí é jogo 
de mercado mesmo, que não está negociado na bolsa.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas, desculpa, Nereida, só uma informação que 
eu não entendi direito: esse prêmio médio, ele é publicado em algum local?  

Sra. Nereida: Não.  

Sr. João Francisco Bianco: Nem mais tarde? 

Sra. Nereida: As corretoras de mercadorias, você pode perguntar e elas te 
passam um relatório. Tem um relatório que chama... Agora, me fugiu o nome, 
mas tem um relatório, mas é um relatório informal, é como se fosse um 
informativo.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas esse é um problema sério. 

Sra. Nereida: É Safras e Mercados, é um relatório informal, não é um relatório 
que tem alguém aferido que está certo. Isso é um problema.  

Sr. João Francisco Bianco: Esse é um problema sério, porque você vê que 
não é o preço de bolsa que vai ser usado como parâmetro, é o preço de bolsa...  

Sra. Nereida: E esse prêmio, ele existe, assim, ele todo dia, toda hora, ele é 
aferido e você tem como saber através dos outros corretores. É um relatório 
que os outros corretores te passam.  



Sr. João Francisco Bianco: Mas ele afeta o valor de mercado, não é, daquela 
commodity.  

Sra. Nereida: Sim, ele é parte do preço.  

Sr. João Francisco Bianco: Então, tem sentido que entre. Ele não afeta a 
bolsa, mas ele afeta as negociações entre partes independentes. 

Sra. Nereida: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Hiromi pediu primeiro. Dá 
licença, pela ordem. Hiromi. Não, não, não pode. 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Deixa eu fazer a degravação 
do que o Hiromi mencionou, até para constar no nosso registro. A medida 
provisória, isso é sabido, a medida provisória visa combater não uma empresa, 
mas várias empresas que usam... Uma grande quantidade de exportadores 
que usam as exportações para uma controlada em algum ponto estratégico no 
exterior e a controlada vende, evidentemente, com uma margem de lucro. A 
maior parte dessas exportadoras aplica o método CAP, custo mais 15% e está 
resolvido o problema de preço de transferência, e, depois, o mercado absorve 
uma margem maior quando a sua controlada revende o produto. A ideia foi 
essa, realmente, da Receita: “Vamos pegar o preço de revenda, que estaria 
mais próximo do preço de bolsa”, não necessariamente, mas estaria mais 
próximo do preço de bolsa. Essa, então, é a intervenção dele. Por favor, você 
tinha pedido a palavra. Se identifica. 

Sr. Roberto: É Roberto. Eu queria só colocar dois exemplos, que eu trabalhei 
com derivativos agrícolas, sobre o prêmio. E existe... O prêmio, ele pode variar, 
por exemplo, com a qualidade do produto. Café é uma coisa que varia com a 
qualidade. Por exemplo, café brasileiro, ele é negociado, internacionalmente, 
Nova Iorque menos alguma coisa, porque o café de Nova Iorque é o café 
colombiano, de qualidade superior. A soja, por exemplo, é mais relacionado à 
posição geográfica, então chama de Bases(F), esse prêmio. Então, no interior 
de Brasil, vai ter um preço diferente do preço nos portos, porque existe esse 
custo de frete, custo de seguro do frete, que vai dar essa diferença. Então...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No microfone, por favor.  

Sra. Nereida: Essa é uma base, mas a variação do prêmio durante o dia não 
ocorre só a isso, entendeu? É isso que eu estou explicando. Não dá para a 
gente se pegar nisso para dizer: “Olha, o prêmio, nesse dia, vai ser esse ou 
esse”. Isso é uma parte da variação.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, vou só escrever assim, o prêmio pode ser 
por variação de qualidade, porque nós tínhamos uma premissa, até a pouco, 
que diferenciando daquele produto, não seria o caso de aplicar o 19A, e agora 
vocês estão me dizendo que eu posso ter uma diferença no produto e ainda 
estar no 19A.  

Sr. Roberto: É, por exemplo, no exemplo do café, vamos supor, negociando o 
café brasileiro Nova Iorque menos dez, que as tradings de café negociam, esse 



preço, ele pode variar, durante o dia, por compra e venda mesmo, por força de 
mercado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas aí nós chegamos à seguinte 
colocação...  

Sr. Roberto: Mas existe esse menos dez, pela qualidade já, que já traz o 
base(F) um pouquinho pra baixo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou fazer uma pergunta para o 
Eduardo. O café brasileiro, ele é negociado na bolsa?  

Sr. Roberto: É negociado na BM&F e na...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não. Lá.  

Sr. Roberto: Nova Iorque.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nova Iorque também? 

Sr. Roberto: Que é o parâmetro, é o benchmarking de todo o café do mundo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas o café brasileiro pode ser 
vendido na bolsa de Nova Iorque?  

Sr. Roberto: Tem algumas localizações. O café brasileiro está... Eu acho que, 
esse ano, ele vai começar a poder ser entregue lá em Nova Iorque, mas ele não 
podia, até esse ano.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Até este ano, vamos lá, concretamente, até este 
ano, admitindo que nunca aconteceu uma venda de café brasileiro, por 
hipótese, até este ano, eu vou vender café brasileiro para uma pessoa ligada, 
eu tenho o preço do café em Nova Iorque, que diz que é o café colombiano. Nós 
temos que responder a seguinte pergunta: a venda de café brasileiro para uma 
pessoa ligada inclui-se no art. 19A da Medida Provisória 463?  

Sr. Roberto: Posso dar a minha opinião? Eu acho que tem que incluir, porque 
a negociação... Porque a quantidade é muito grande, de café, fora o que é 
entregue em Nova Iorque. Então, a gente usa o parâmetro de Nova Iorque, mas 
a gente usa o café do mundo inteiro, Vietnã, Brasil, qualquer lugar. A gente só 
usa o parâmetro de Nova Iorque. Apesar de não poder ser entregue em Nova 
Iorque, o café brasileiro, ele é exportado toda hora...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso aí... Desculpa, mas isso é o 
PVV, não é? 

Sr. Roberto: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse não é mais o PCEX, esse é o 
PVV. Esse era o meu ponto. João, por favor.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria entender direito. Eu não sei se eu 
entendi direito, mas, pelo que eu entendi, é o seguinte. O que é negociado na 
bolsa é o café colombiano; agora, eu vou negociar com uma outra parte fora da 
bolsa, e eu fixo com ela, com uma corretora: “Olha, o meu café brasileiro, eu 
vou pagar o preço da bolsa menos 10%”, mas eu não estou negociando na 



bolsa, o café brasileiro não é negociado na bolsa. O que é negociado na bolsa é 
o café colombiano. O padrão de qualidade é a especificação do café 
colombiano. Se eu vou vender, exportar café colombiano, então, eu estou 
sujeito ao PCEX, porque eu estou exportando uma commodity que é negociada 
em uma bolsa internacionalmente reconhecida. Agora, se eu vou exportar café 
brasileiro, ele não é negociado em uma bolsa internacionalmente 
reconhecida... 

Sr. Roberto: Ele é na BMF.  

Sr. João Francisco Bianco: Aí nós vamos ver se a BMF é internacionalmente 
reconhecida ou não, isso é outra discussão. Mas se não for negociado na BMF, 
nós estamos tratando do mercado internacional... Vocês entenderam o meu 
ponto de vista? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sr. João Francisco Bianco: O que não é negociado na bolsa internacional, 
não é sujeito à regra do PCEX.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João, eu estava concordando com você, aliás, era 
a minha leitura, eu estava fazendo a minha leitura, aprendendo aqui, até que 
o Eduardo me trouxe esse § 1º, que parece estender a outra hipótese. O § 1º 
parece que estende a sua leitura do caput. Essa que é... Eu estou inseguro, 
agora, por conta desse prêmio.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, se eu entendi bem o que a Nereida 
explicou, eu estou... A minha percepção é a seguinte. Eu tenho uma regra de 
entrada. A regra de entrada é: o café colombiano é negociado na bolsa 
internacionalmente reconhecida? Sim. Então, está sujeito ao PCEX. O café 
brasileiro é? Não, não é. Então, estou fora do PCEX, não passei na regra de 
entrada. Agora, vamos para a regra de entrada do café colombiano. O café 
colombiano é negociado? Sim. Cai na regra. Agora, no dia, na bolsa, esta lá: 
50 centavos o quilo. Só que, no dia, a Nereida telefona par a corretora: “Olha, 
eu estou aqui com um estoque de venda”, e a corretora diz assim: “Mas, olha, 
na bolsa, está 50, mas tem um comprador desesperado para comprar e ele 
está pagando 50 mais um prêmio de dez”. Então, a negociação, no mercado, é 
o da bolsa, mas tem um prêmio em função de uma conjuntura específica, de 
uma ocorrência extrabolsa que está afetando o valor de mercado.  

Sra. Nereida: É como o Eduardo falou, você faz uma compra, é menos dez, se 
é para o interior, mas aí o prêmio é mais quinze. Então, o menos dez é base 
para cálculo, entendeu? Só para...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nereida, eu estou aqui, agora... Desculpa. Eu 
estou... É engraçado como a gente... O bom da mesa debates é que a gente vai 
evoluindo a partir do raciocínio. Até agora, eu lia o § 9º, e li, aqui, o § 9º, como 
sendo necessariamente incluído no 19A. Agora, eu vou fazer a seguinte 
proposta. E se o § 9º fala em commodity e commodity pode ser café brasileiro, 
café brasileiro não é negociado em bolsas internacionais. Agora, se café é 
commodity, mas o próprio café não é negociado em bolsa internacional, eu 
pego o preço do café, comparo com o preço internacional do café colombiano, 
faço o ajuste e aplico o 19A, ou seja, parece possível - e essa é uma leitura que 



eu não tinha feito até pouco, estou aprendendo aqui com vocês e discutindo -
que, talvez, eu tenha um espaço para a commodity, ou seja, pegando 
concretamente o café brasileiro, que, até um minuto atrás, todos aceitaríamos 
como commodity, e agora mesmo dissemos: “Não é em uma bolsa 
internacionalmente reconhecida”, e eu consigo, João, entrar na regra de 
entrada, porque a regra de entrada não é o 19A, a regra de entrada é o § 9º, eu 
tenho que ser commodity. Uma vez que eu fale “café é commodity”, e eu estou 
no § 9º, eu vou para o 19A e falo: “Encontrei o preço...”.  

Sra. Nereida: Internacional.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer uma pergunta 
para a nereida, Eduardo.  

Sra. Nereida: Eu acho muito difícil a nossa bolsa não ser uma... Porque é 
uma das maiores bolsas do mundo. Eu acho muito difícil.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tudo bem, Nereida, então vamos mudar o 
exemplo para ouro. Você tem o ouro de 18 quilates que é negociado na bolsa 
internacionalmente reconhecida, mas tem o outro ouro que tem um nível de 
pureza que não é negociado na bolsa. É o mesmo exemplo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero fazer uma pergunta, na 
continuidade, tanto o Eduardo quanto... Roberto, desculpa. O Eduardo 
também, se souber, e a Nereida. Só para justificar a pergunta, eu me permito 
ler o § 1º. Eu não sei se está projetado aí. Reparem bem, hein! “Os preços dos 
bens exportados e declarados por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 
domiciliadas no país serão comparados - serão novamente - comparados com 
os preços de cotação dos bens constantes em bolsa de mercadorias e futuro 
internacionalmente reconhecidos, ajustados para mais ou para menos do 
prêmio médio de mercado na data da transação, nos casos de exportação para 
as pessoas ligadas, as exportações controladas”. Estaria o parágrafo 
estendendo o PCEX para algo que não é commodities? Ou seja, algum produto 
qualquer que use a bolsa como parâmetro de negociação, fora de bolsa e que 
não seja commodity, como o caso do ouro que não é padrão da bolsa. Eu faço 
a pergunta para vocês: esses prêmios são prêmios praticados fora ou dentro 
de bolsa? Porque, pelas explicações dadas até aqui, eu estou chegando à 
conclusão de que se os prêmios são variáveis em relação à cotação do dia, em 
função de alguma característica do dia e que pode ser do próprio produto, mas 
esses prêmios, eles refletem na cotação de bolsa?  

Sra. Nereida: Olha, eu já não sei dizer.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A pergunta de outra forma é: eu 
posso negociar na bolsa? Da seguinte forma, eu sou corretor, hein, eu coloco a 
venda ou coloco a compra um determinado lote ao preço de bolsa menos ou 
mais, dentro de bolsa? Você podia investigar isso para nos informar 
futuramente.  

Sr. Roberto: Posso tentar responder?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Você sabe, Roberto? 



Sr. Roberto: No caso do café, em Nova Iorque, não no Brasil, existe... 
Dependendo do local da entrega do café, das entregas certificadas pela bolsa 
de Nova Iorque, existe uma diferença, na própria bolsa, de preço, que é a bolsa 
mesmo fala, então, é menos tantos centavos por libra. No caso da BMF, salvo 
engano, não existe isso, então você entrega lá pelo preço da bolsa, não existe 
esse ajuste dentro da bolsa. Eu acredito que a maioria dos prêmios sejam fora 
da bolsa, porque é um ajuste do próprio mercado em relação a onde ele está 
sendo entregado ou a qualidade que está sendo entregada.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Pois não, Diego.  

Sr. Diego: Ricardo, eu conversei com várias empresas que são meus clientes e 
que operam com commodities e a minha impressão é que prêmio é algo muito 
parecido com ajuste. São ajustes que eles fazem para aquela mercadoria em 
razão de algum fator. Por exemplo, eu conversei com o pessoal que opera com 
soja. Eles falaram: “Olha, a soja custa tanto a tonelada, só que se eu operar 
Santos, eu tenho um prêmio de 90, se eu operar Paranaguá, eu tenho um 
prêmio de 70”, e também levando em consideração fatores geográficos. O setor 
de petróleo, os prêmios são outros. Então, quer me parecer, não sei, acho que 
é uma proposição de que prêmios seria um... Se assemelha ao ajuste que a 
gente conhece para fins de preço de transferência. 

Sra. Nereida: O que eu estou falando aqui com o Roberto é o seguinte, que é 
importante todo mundo saber, o prêmio não tem uma ciência por traz dele, a 
ciência é o mercado. É esse que é o problema. Não tem uma técnica. Na bolsa, 
mesmo na BMF, há um tempo atrás, para a tributação de derivativos, a gente 
tentou... Eu não sei se você... Fazendo uma alusão, no caso de mercado das 
instituições financeiras, quando elas têm operações de mercado futuro, elas 
acruam(F) só o que eles chamam de PU, o PU [ininteligível] da curva do 
mercado. O que está fora da curva, a gente não tributa, você não acrua pelo 
regime de competência, faz pelo regime de caixa. Por quê? Por conta de um 
problema que tem na renda fixa com o swap. E a gente tentou, junto a BMF, 
fazer isso com renda variada e com commodities. Não é possível, entendeu, não 
é possível. Por quê? Porque tem esses adendos que não tem técnica e foge a 
qualquer previsão de renda fixa: “Ah, é por causa anterior...”, foge a qualquer 
classificação, entendeu? Então, é uma questão de mercado, é um ajuste de 
negociação. Os players de mercado, para eles mesmos é difícil explicar para a 
gente o que é isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estou cada vez mais convencido... 
Dá licença? Não que eu tenha prioridade da palavra, é que você não pediu 
antes de mim. [Risos] Eu pedi para mim mesmo antes, enquanto ela estava 
falando. Eu estou cada vez mais convencido de que a coisa está confusa e 
cada vez mais convencido de que commodities é a aquilo que corresponde ao 
padrão, que o 19A não é, necessariamente, só commodities, porque o prêmio 
vem a exercer um papel relevante aqui. Se o prêmio não é praticamente 
necessário quando eu negocio uma commodity em bolsa, eu restringiria a 
cotação de bolsa, o PCEX puro, vamos chamar assim, aos produtos 
padronizados e poderia aplicar o PCEX impuro, que é com esses ajustes, aos 
produtos que fogem ao padrão. Pois não, Roberto.  



Sr. Roberto: Só falar um último comentário a respeito do ajuste. A minha 
opinião é que deveriam ser incluídos todos os ajustes, mesmo porque, na 
bolsa, existem várias datas de entrega, e, na exportação, você entrega em 
tempos intermediários, então, você tem que fazer... Você tem um preço agora, 
para esse mês, um preço para daqui a três meses e um preço para daqui a 
seis meses. Então, sempre tem que fazer esse ajuste. É muito difícil a tua 
entrega ser no mesmo dia que a entrega da bolsa, então o ajuste é inevitável.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E sem falar que tem liquidações 
financeiras e não físicas, não é, o que também... Temos mais 13 minutos.  Eu 
tenho a impressão que esse tema... Você quer falar, Diego? Esse tema 
[ininteligível]. Diego, outro, por favor. Sugira.  

Sr. Diego: Só um outro tema, Schoueri. Analisei a... Sabe aquela discussão 
que a gente teve, na semana passada, sobre o 40 e o 20, que fez até a votação? 
Uma coisa que eu vi, estudando durante essa semana, é que a redação que foi 
utilizada na lei é exatamente a mesma redação dos códigos de CNAE. Então, 
se você pegar toda a tabela de códigos de CNAE, por exemplo, indústria 
farmacêutica, tem lá o código 21, é fabricação de produtos farmacomedicinais. 
Então, é só para trazer à Mesa que a Receita, provavelmente, buscou, aí, 
enquadrar aquelas empresas farmacêuticas como um todo, então estaria tudo 
no 40. Só um exemplo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, se você pode me dar, por 
favor. Uma empresa que importa produtos acabados, voltando ao exemplo da 
semana passada, ela... Ou seja, ela importa e reexporta, é uma distribuidora 
internacional do produto, o CNAE dela é de fabricação também?  

Sr. Diego: Não. Isso é muito comum no setor farmacêutico, tem empresas 
que... E não só no farmacêutico, em outros, que elas fabricam e também 
revendem. Elas...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A revenda, a revendedora.  

Sr. Diego: A revendedora? Tem um código de CNAE específico, mas é só para 
comércio em geral, que é o 46, se eu não me engano.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que é assim, veja o seguinte, se eu for no 
limite, eu chegaria... Isso, eu acho que seria o mais absurdo, é admitir que eu 
tivesse duas empresas concorrentes importando o mesmo produto, uma que 
fosse somente comercializadora utilizaria 20; a outra, porque fabrica outros 
produtos, seria 40. Eu não consigo vincular ao estabelecimento, eu tenho que 
vincular a uma atividade. Isso me parece... É o básico da igualdade, se a 
atividade é igual, o percentual tem que ser igual. Eu reconheço que, na 
semana passada, o argumento da exposição de motivos me deixou abalado, ou 
seja, a história de que havia uma intenção de manter o mesmo percentual, 
não interessa se produz ou não. Por outro lado, e esse era o argumento que já 
trazíamos a semana passada, o CNAE vai no sentido exatamente inverso 
àquilo que a exposição de motivos disse, e por isso que eu fico na dúvida.  

Sr. Diego: Não digo que eu concordo, é só para trazer à Mesa que a técnica 
utilizada foi trazer exatamente igual à descrição do CNAE. Só isso que eu 
queria trazer.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi pedido a palavra pela Mara. 
Mas é da 563?  

Sra. Mara Caramico: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, por favor. A 563, não, 536. 
Por favor.  

Sra. Mara Caramico: Eu só queria iniciar, porque eu acho que não vai ser 
tempo suficiente, eu não sei nem se é o escopo, mas sobre os empréstimos 
‘intercompany’ e os juros, que, antes, não estavam sujeitos ao preço de 
transferência, mas a Thin Capitalization, e agora estão. Então, como fica... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [01:28:24]: [pronunciamento fora do 
microfone] 

Sra. Mara Caramico: É, há regras de [ininteligível], mas não há regras 
específicas de preço de transferência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não sei o que você está 
dizendo, porque eles estavam sujeitos tão a Thin Capitalization, quanto a...  

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que ela se refere a empréstimos 
registrados no Banco Central.  

Sra. Mara Caramico: Isso, exato. Desculpa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, registrados, ok. Mas aí ficava 
sujeito ao Banco Central.  

Sra. Mara Caramico: Sim, mas, agora, esses mesmos contratos que estão 
registrados e que estão em curso, eles estariam sujeitos a essas normas daqui 
para frente?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mara, o tema que você traz é importante, é sobre 
retroatividade própria e imprópria. Ou seja, do ponto de vista do princípio da 
irretroatividade da alíquota tributária, eu não tenho dúvida em lhe afirmar 
que, para fatos futuros, aquela despesa de juro terá sua dedutibilidade 
condicionada ao novo texto de lei, mesmo que refira a contratos passados. Isso 
é irretroatividade. O que o Supremo Tribunal Federal jamais ousou fazer é 
discutir se eu posso aplicar o princípio da segurança jurídica para além do 
tema da retroatividade, naquilo que você chama retroatividade imprópria. Ou 
seja, a lei vale para o futuro, mas o fato futuro é causado por fatores 
pretéritos, e como ficaria a proteção da confiança? O único precedente que nós 
tivemos, que eu tenho conhecimento e que poderia ter sido trocado, foi na 
importação de veículos, aqueles 70%, em que o Supremo se fixou na questão 
do fato gerador, pouco importando qualquer invocação baseada na segurança 
jurídica. Claro, de lá para cá, o direito evoluiu, os juristas evoluíram e o 
Supremo mudou de composição. Talvez seja essa uma oportunidade em que 
se venha a discutir a possibilidade de invocar um princípio da segurança 
jurídica para além da regra da irretroatividade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O mesmo poderia ser feito com 
relação à própria regra da subcapitalização, não é, que abrangeu contratos 



anteriores a implantação desse regime. No caso específico do Imposto de 
Renda, que estamos tratando, há um entendimento jurisprudencial e acho 
que doutrinário também, sem entrar muito na questão de segurança jurídica, 
que a lei de cada período-base é que se aplica, desde que preencha o requisito 
da anterioridade, de forma que eu acho que seria muito difícil mesmo, em 
termos práticos, hoje, a não ser para iniciar uma grande discussão, dizer que 
os contratos registrados no Banco Central estão livres do Libor(F) [ininteligível] 
ou outra coisa qualquer. João, por favor. 

Sr. João Francisco Bianco: Sobre esse assunto, ainda, rapidinho, eu só 
queria comentar. Eu me lembro que naquela época em que havia aqueles 
planos econômicos que mexiam nos contratos e na vida financeira das 
pessoas, se discutia se aquelas... Os planos que mexiam na forma de cálculo 
de correção monetária dos contratos seriam aplicados para os novos contratos 
ou também para os contratos em curso. E a jurisprudência do STJ se firmou 
no sentido de que essa legislação era de ordem pública, então, ela se aplicava, 
imediatamente, para todos os contratos em curso, mas tem um voto do 
Ministro Moreira Alves, no Supremo, em que ele derruba esse argumento, 
porque ele diz que a questão de... Que essa doutrina da prevalência da lei de 
ordem pública é uma doutrina importada, que vem dos países em que o direito 
adquirido está previsto na lei ordinária, e não na Constituição. No caso do 
Brasil, o direito adquirido está previsto na Constituição, então, completamente 
diferente. E aí ele faz uma longa exposição sobre esse conceito de 
retroatividade própria e imprópria e, ao final, se eu não me engano, ele conclui 
que devem ser respeitados, os contratos. Mas, esse acórdão, eu não sei se não 
pegou direito na jurisprudência do Supremo, ou ele ficou meio esquecido, mas 
eu acho que, de qualquer forma, vale a pena a gente reler esse acórdão, viu, 
Mara, você está estudando o assunto. É um acórdão excelente. 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [01:33:12]: [pronunciamento fora do 
microfone]  

Sr. João Francisco Bianco: Não. Não é, não. É dos pacotes econômicos que 
mexiam na forma de correção monetária dos contratos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu posso te afirmar que existem 
outros pronunciamentos do Supremo dizendo que o princípio da 
retroatividade se aplica também com relação a leis de ordem pública, que não 
tem exceção nenhuma. O problema é que aqui se entende que o fato é um fato 
continuativo. O capital que gera o mútuo(F) continua pendente e ele é 
remunerado em função do tempo futuro a lei. E aí entra, também, aquela 
questão proximamente à questão de que não há direito adquirido a regime 
jurídico, não é? Então, é realmente bastante complexa, a questão.  

Sr. João Francisco Bianco: Ricardo, mais uma vez, falar em retroatividade 
para uma lei que produz efeitos somente dali em diante não é próprio, ou seja, 
a despesa será incorrida no futuro. A lei será aplicada no futuro para uma 
despesa do futuro, portanto, eu não consigo ver espaço para a regra da 
irretroatividade. Por isso, a minha provocação ao perguntar se eu não posso 
invocar o princípio da segurança jurídica para além da regra da 
irretroatividade.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Mara está louca para falar. Quinta-
feira que vem, nós podemos começar com esse tema, porque eu peço, aqui, o 
privilégio de encerrar a reunião, falta um minuto, lendo o § 4º do art. 19A: “As 
receitas auferidas nas operações de que trata o caput ficam sujeitas a 
arbitramento de preços de transferência - que é o mesmo que diz o art. 19 - 
não se aplicando o percentual de 90% previsto no caput do art. 19”. A minha 
leitura desse parágrafo é: ele devolve as receitas de bens que são cotados em 
bolsa, devolve à aplicação dos métodos de controle, porque ele diz que ficam 
sujeitos a arbitramento, e excepciona apenas o caput do artigo 19, que é a 
regra da porta de entrada de 90%. Então, eu acho que, realmente, o art. 19A, 
como o 18A... A gente está preocupado com o 19A, mas muito do que estamos 
falando se aplica lá no 18A também, a que ser levado em consideração. E 
vamos ainda... Eu estou vendo que nós vamos discutir aqui essa questão mais 
ou menos como o PRL, em todas as suas feições, e, daqui a dez anos, que o 
PRL já tem 17 anos... Não, ele tem dez anos e ainda não se sabe muita coisa 
sobre ele e ele já foi alterado e está sendo alterado de novo. Eu agradeço a 
presença de todos, e nos encontramos na próxima semana. 
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