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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar início 
à reunião de hoje, onde também teremos Assembleia Geral Ordinária do 
Instituto para a aprovação das contas, relatório da diretoria. E na pauta de 
hoje temos alguns assuntos importantes. Antes da pauta, no pequeno 
expediente, queria comunicar que estamos praticamente fechando o nº 29 da 
revista de direito tributário atual, com bastante colaboração, alguns artigos 
muito importantes. Não quero dar destaque para não desmerecer outros, mas 
acho que é importante mencionar que dois artigos especialmente tratam de 
questões tributárias, mas de um ponto de vista bastante profundo. O primeiro 
do professor Luís Eduardo Schoueri, o princípio do não retrocesso como 
perspectiva denúncia de acordo bitributação. É um artigo que contém muita 
reflexão sobre o problema das denúncias de acordo de bitributação. Muito 
interessante. E o outro é do professor Humberto Ávila. Função da ciência do 
direito tributário e do formalismo epistemológico ao estruturalismo 
argumentativo. O professor Humberto parte de uma análise do positivismo 
para ser bem simples aqui, e da posição de uma corrente doutrinária 
brasileira mais apegada ao estruturalismo, ao formalismo da lei. E desenvolve 
também reflexões muito profundas que podem orientar bastante no trabalho 
de interpretação. E eu, só para terminar aqui, eu até quando fiz a leitura 
desse trabalho, quase retirei o meu da revista de direito tributário atual. 
Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu quando vi esse trabalho era daquelas boas 
coincidências. Eu recebi esse trabalho na sexta-feira, sendo que na quinta-
feira, no curso do IBDT, eu perdi uns 20 minutos falando sobre o mesmo 
tema, obviamente não com a mesma profundidade, então quando parece 
aquele alento quando você defende um tema e você vê um trabalho em seguida 
publicado na mesma linha, uma linha parecida. Porque realmente eu não vou, 
obviamente, entrar na profundidade desse artigo, mas o que tem acontecido 
com o direito tributário, é esse o ponto que a gente deveria falar um pouco e 
insistir com essa questão, e desculpe, eu não vou com a profundidade, 



preocupa-me o emprego de modelos. Como assim, que a ciência trabalhe com 
modelos isso é comum, é comum na sociologia que para eu estudar a 
sociedade eu trabalhe com modelo em que eu simplifico a complexidade social, 
descrevo um modelo, trabalho com um modelo a exaustão, verifico como ele 
funciona ou não, volto-me à sociedade e falo, esse modelo é bom para explicar 
algumas coisas que acontecem na sociedade, sem a mínima pretensão de este 
modelo funcionar para todas as questões da sociedade, até porque ele é um 
redutor da complexidade social. Na economia é a mesma coisa, quando se 
trabalha com um modelo e o modelo clássico é o mercado, trabalha-se com o 
modelo, elabora-se o que é possível com o modelo sem jamais a pretensão de 
dizer que o modelo é o mercado. O mercado existe, o modelo explica algumas 
questões do mercado. A preocupação do que vem acontecendo com o direito e 
com o direito tributário é que se utiliza um modelo e se solta aos quatros 
ventos a seguinte pregação: se encontrarem uma situação em que o modelo 
não seja empregado, eu desisto do modelo. E a realidade é que o modelo 
jurídico como o modelo econômico, como o modelo social explicará esse 
modelo jurídico algumas questões jurídicas, e ele será útil enquanto explicar 
pelo menos uma questão jurídica. O fato de ele não explicar outras questões 
de modo algum invalida o modelo. Apenas convida o cientista a buscar, 
explicar outras questões com outros modelos, com outros caminhos. Ou seja, 
o perigo que nós temos é entrarmos num embate que ou bem seguimos o 
modelo e somos fiéis ao modelo, ou bem de outro lado estamos numa situação 
de hereges. O herege é aquele que não prega o modelo em todas as situações. 
E eu acho que nós temos que caminhar para reconhecer a utilidade de todos 
os modelos providenciados pela ciência, utilizá-los quando for o caso, mas 
utilizá-los no sentido plural, dizendo o fato de que nessa circunstância este 
modelo me é útil, não significa que eu deixarei de empregar outros modelos, 
quando esses outros modelos forem mais úteis, porque assim como a 
sociedade é mais complexa que o modelo que se faz da sociologia, o direito é 
mais complexo que o modelo que se faz a ciência do direito. Ou seja, não perde 
o caráter científico o emprego plural, o pluralismo que permite que a cada 
circunstância eu busque como de melhor modo eu posso entender a 
complexidade do fenômeno jurídico. O recado que está sendo dado aqui, que 
foi o recado que eu dava na quinta, por isso eu digo essa felicidade, o recado é: 
Nós não podemos nos furtar a questionar, a indagar, a buscar novas 
explicações, e ao buscar novas explicações de modo algum cometemos heresia 
ou de modo algum, esse é um ponto que me parece importante, de modo 
algum estamos condenando quem desenvolveu bons modelos. Me Parece que é 
ao contrário, é elogiar aquele que desenvolve um determinado modelo e dizer 
nessa circunstância esse seu modelo me satisfaz, e eu vou empregá-lo. Sem 
por isso dizer a partir de agora serei um fiel absoluto a este modelo recusando 
outro, porque seria verdade absoluta e a verdade absoluta se opõe à ciência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para dar então um norte aqui 
no assunto, também sem querer entrar no artigo, nem é o caso evidentemente. 
A linha fundamental dele é um desenvolvimento mais profundo daquela ideia 
de que o intérprete tem uma atividade criativa e não meramente passiva. Já 
foi proclamado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, em alguns casos. E 
ele sustenta que a atividade do intérprete então não é apenas descritiva, mas 
como ele chama, é a descritiva e criativa. Com limites. O grande problema que 



eu vejo na prática, embora para a ciência, para o estudo é um grande passo, 
sem dúvida nenhuma na prática o grande problema é quais são os limites 
dessa atividade criadora. Zilveti pediu a palavra. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, eu... Eu tive conversando com o 
Humberto, quando ele esteve dando aula para o curso de especialização, e 
provoquei ele a escrever sobre esse assunto, e ele não que ele não tivesse já 
bastante coisa pronta, e então quando ele falou: “Olha Fernando eu vou te 
passar, vou te passar, vou te passar, trocando e-mails”. E eu fiquei ansioso de 
ver o trabalho. E realmente é um trabalho que marca essa necessidade da 
gente ventilar o direito. Eu não acho que a gente tenha problemas com 
modelos, porque os modelos vêm e vão. Só que uma coisa que acontece no 
nosso direito brasileiro e especial é, que eles vêm e não vão. Eles ficam e eles 
ficam, e ficam, e ficam. Então até hoje o modelo tradicional, o modelo 
positivista estrito, ainda é citado, ainda é adotado, ainda é levado em 
consideração, então determinado modelos não saem do nosso alcance. Então, 
quando você coloca propostas como essa do Humberto, eu sempre acho que 
está trazendo um pouco de oxigênio para o nosso direito tributário e que 
outros venham, né, com maior força argumentativa, ou tanto faz, mas que 
venham se sentir aptos a trazer novas críticas e procurar outras saídas. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ainda no pequeno expediente, já que nós 
estamos nesse tipo de tema, eu gostaria de recomendar a todos uma leitura, 
mas na verdade recomendar com honestidade uma leitura que eu mesmo 
estou fazendo, ou seja, aquela pergunta o que está agora no seu criado-mudo, 
o que está na sua pasta que você carrega cada minuto que você tem livre. Eu 
queria recomendar um livro do André Folloni, intitulado “Ciência do Direito 
Tributário no Brasil, Crítica e Perspectivas a Partir de José Souto Maior 
Borges”. Conto para vocês que quando eu adquiri esse livro, na verdade o 
autor me enviou esse livro, a primeira coisa que eu fiz foi ler o prefácio do 
Humberto Ávila. Em que ele falava sobre o que se propunha esse livro, e dizia, 
esse livro se proponha a criticar, mas criticar no sentido positivo, toda obra do 
Souto Maior Borges, mostrando a evolução, mostrando que o Souto é uma 
pessoa inquieta, é uma pessoa que não... Ele parte de algumas premissas, 
mas a cada trabalho que você lê você descobre... O Souto descobre novas 
perspectivas dele mesmo ou começa a se questionar e negar algumas vezes, 
mas negando na honestidade do cientista, exatamente o modelo do cientista. 
Tinha lido o prefácio, falei: bom, daqui a pouco começo a ler. Quando saiu a 
última revista do direito tributário da dialética que tem um artigo do próprio 
Souto, e que Souto fala do livro e diz: Olha, lendo isso eu comecei a repensar 
muita coisa que eu falei. Li o artigo do Souto e fiquei extremamente feliz de 
falar, puxa, como é bom nós termos um Souto Maior Borges no direito 
brasileiro. Como é bom termos alguém que recebe uma crítica e fala, e 
comemora o fato de que as ideias dele vão mudar. Ele põe novas ideias. Depois 
de um prefácio como do Humberto, de um artigo como o do Souto, eu me vi 
obrigado e convido-os, eu estou começando a ler e gostando, que convido 
todos a lerem o livro do André Folloni, mas já que falávamos do Humberto e 
das críticas que ele faz, eu vou agora e peço que seja entre aspas, não são 
palavras minhas, são palavras do Humberto no seu prefácio, e isso tem muito 
a ver com o que falávamos agora, e até marquei aqui e gostaria que 



considerassem como palavras dele. Diz o Humberto, põe entre aspas. "Quem 
obriga seus alunos a seguir suas lições pode ser qualquer coisa, menos um 
mestre do pensar. Terá seguidores, nunca interlocutores. E quem apenas busca 
agradar a seu professor como se ele fora um ídolo e infalível, porque repetindo 
como ecos as suas lições pode ser qualquer coisa, menos um cientista. Será 
servo, nunca pensador”. Essa me parece uma grande homenagem ao Souto 
Maior Borges, para dizer o que o Souto provoca nos seus discípulos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, quem for ler o artigo do 
Humberto, não apenas em leitura, mas em estudo, deve ler também o do 
Souto Maior, que o Fernando tinha mencionado há umas três semanas atrás e 
eu não tinha visto ainda por força da sua menção, fui ler o artigo, confesso 
que fiquei bastante preocupado também com a leitura do Souto, porque se é 
uma evolução, se é uma evolução, evidentemente, uma constante evolução do 
pensamento, né, na órbita prática das coisas nos criam alguns problemas de 
convivência com o Fisco, convivência com os autos de infração e também 
bastante dificuldade para nós nos posicionarmos no terreno prático onde nós 
atuamos, mas realmente em termos de ciência nós estamos acho que tendo 
que acompanhar e ler esses trabalhos que não são até muito longos, mas que 
tem um conteúdo muito grande. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E vem outro, viu? Ele na aula já avisou que na 
próxima revista dialética do direito tributário traz uma outra reflexão em cima 
dessa questão que ele até citou, ele diz que parece que citou no artigo, 
segundo ele disse, agradecendo o André Folloni. É, citou nesse primeiro, mas 
está no segundo, que trouxe toda essa movimentação mental nele, e para 
quem assistiu à aula dele que foi muito interessante, ele falava com grande 
entusiasmo, isso eu achei notável, um grande entusiasmo da possibilidade de 
se renovar. Eu falei... Ele demonstra isso no artigo dele e vai demonstrar 
segundo ele, eu não li, até tentei roubar o artigo para a gente, para ir para 
nossa revista, mas já estava no prelo e ele falou: vocês vão ter um outro, uma 
outra reflexão. Mas eu acho interessante, é uma reflexão, eu não vejo que seja, 
ele não tem essa ideia de querer dizer: olha, agora eu penso, mudei totalmente 
a minha maneira de pensar, é realmente uma reflexão e uma revisão de 
alguns pontos que ele inegavelmente tem, porque ele vem de uma escola e que 
ele está revendo o que ele pensava a partir dessa escola. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria só mencionar, já que eu falei do André 
Folloni. Eu lembro há algum tempo quando me falaram de um jovem chamado 
Humberto Ávila, eu fiquei ávido por conhecê-lo, afinal de contas parecia uma 
pessoa muito interessante, e hoje é o Humberto que nós conhecemos e eu 
ainda não conheço pessoalmente o André Folloni, conheço a sua obra. Mas já 
tive algumas trocas de e-mail com ele e já posso dizer que ele se comprometeu 
com entusiasmo a vir dar aula no nosso curso de especialização de direito 
tributário. É um professor de PUC do Paraná, e eu acho que nós como 
tributarista temos que acompanhar esses jovens que vem produzindo material 
novo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, pessoal eu acho que sobre a 
revista já falamos bastante, o conteúdo dela, e sim, mas só para fechar aqui, 
tudo isso mostra que nós estamos editando, não é Fernando, uma revista de 



alta qualidade, não apenas um repositório de artigos vazios que pode ter 
abordagem de assuntos de atualidade como é o objetivo, mas sem conteúdo 
científico. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, eu sempre tive longas conversas com o 
antigo professor Machado, né, e ele sempre alertava da necessidade de você 
nunca se ater a uma única obra do autor. Citou inclusive exemplo de pessoas 
que escreveram teses aqui no Brasil, baseado em edições anteriores à 
mudança de pensamento do próprio autor. E isso ele não escrevia sobre isso, 
não criticava, mas ficava assim, muito estranho. E agora, por exemplo, né, nós 
tivemos aqui também no caso do Brasil, eu vou citar porque é muito citado, o 
caso do professor Alcides Jorge Costa, que ele tinha uma posição na... Naquele 
livro ICM na Lei Complementar, e depois ele mudou, mas mudou assim de 
uma maneira sutil numa revista de direito tributário. E quando a Fazenda 
cita, cita a edição anterior, nunca cita a posição dele nova posta no direito 
tributário atual. Então, agora mesmo com essa posição do professor José 
Souto Maior Borges é muito importante a gente saber, exatamente, o que ele 
escrevia e o que ele pensa agora, porque se você citar o que ele escrevia, vai 
ficar até muito mal, né? Professor, o senhor já vai passar [ininteligível - 
0:19:03] expediente, porque só uma comunicaçãozinha, que vai estar 
“linkado” ao primeiro assunto da pauta, que me chamou atenção a publicação 
na terça-feira eu acho, na Gazeta Mercantil, o João Bianco sabe muito bem da 
minha posição horrivelmente contrária à tributação do PIS e COFINS sobre os 
juros, sobre capital próprio na distribuição, especialmente nas holdings, uma 
que eu entendo que eles estão imputados a dividendos, e deva como tais 
deveriam ser tratados, mas não é assim que entende a receita. Eu vi a notícia 
de que o STJ estaria revendo essa questão da incidência, e estava um a um na 
turma. Mas quando eu fui ver o argumento do Ministro Napoleão, fiquei 
decepcionado. Porque ele fala assim: “Olha, um argumento novo para a 
empresa. É que a Lei fala em faturamento, não fala em receita”. Bom, mas 
desde quando, né? A lei fala exatamente, paciência, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pequeno expediente terminado. 
Vamos para a pauta. Se me permitirem, eu sugiro a inversão dos assuntos por 
uma questão de ordem de importância, não é? O Parecer da Receita, desculpa, 
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 202, está na boca do mundo, de 
todo mundo, várias entidades se movimentando, pedindo audiências na 
Procuradoria, enfim. É um parecer sobre quando nós fizemos alguns 
comentários na semana passada, deixamos para discutir hoje. É um Parecer 
que eu vou pedir ao Bruno que é o relator da matéria, que nos esclareça se é 
que é possível, se este parecer existe ou não existe, começa por aí, porque nós 
temos cópias não assinadas circulando por aí. Consta que houve publicação 
dele no site da Receita Federal, mas não no Diário Oficial da União, ainda não 
aconteceu, e conversas que não são definitivas, mas conversas lá em Brasília 
dizem que divulgaram o texto mais ou menos como divulgaram o texto da 
medida provisória sobre o fim do RTT, para sentir a reação do ambiente 
jurídico. Então passo a palavra para o Bruno, mas pedindo um esclarecimento 
já inicial, se você tem isso, sobre a oficialidade deste parecer. Na semana 
passada uma colega nossa, foi você que falou? Você mencionou que estava no 



site e que uma portaria da Procuradoria geral disse que a publicidade dos 
pareceres é suficiente por via da internet, no site da Procuradoria. 

Sra. Raquel Ramos: É tem um... Raquel Ramos, bom dia a todos. Tem uma 
portaria da PGFN que menciona que esse tipo de parecer ele só é publicado na 
internet, não há necessidade de obrigatoriamente estar no Diário Oficial. Mas 
é uma portaria da PGFN, né, que a gente até discutiu na quinta-feira passada, 
então não sei até que ponto isso é valido ou não, né, é isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria lembrar então que é 
norma jurídica que a publicidade dos atos da administração federal é feita 
pelo Diário Oficial da União e não por qualquer outro meio. Se esse parecer 
visa apenas orientação interna dos procuradores, é problema de 
administração interna. Mas esse parecer não tem essa finalidade, porque ele 
responde consulta da Cosit, né? 

Sra. Raquel Ramos: É, até o número Dr. Ricardo, é o 641, dessa portaria. 
Portaria 641. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Da portaria, você mencionou a 
semana passada. Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Bruno Fajersztajn. Eu não tenho essa 
informação quanto à oficialidade do parecer, e eu, a via do parecer que eu 
recebi foi por e-mail não fui lá ao site buscar, e esta via que eu tenho não está 
assinada pelo ministro, nem pelo procurador, e não tem também assinatura 
digital que eu tenho visto em algumas situações, por exemplo, acórdãos do 
Carf. Então salvo, não sei se o Jimir(F - 0:23:39) tem alguma outra informação 
quanto a oficialidade depois que ele está conduzindo isso também, eu estou 
trabalhando apenas com o conceito que está lá e não com a sua oficialidade. E 
eu sugeri a gente discutir o tema aqui pelas coisas que estão ditas lá no 
parecer que são passíveis de discussão, de reflexão entre nós aqui. O parecer 
para quem não leu ainda, é uma consulta da Receita Federal da 
superintendência que submete a Procuradoria Geral um entendimento quanto 
aos dividendos pagos com base com balanço apurado depois das novas regras 
contábeis, então lucros apurados com base em balanço societário, que eles 
chamam, segundo as novas regras, se eles estariam ou não submetidos à 
regra de isenção do art. 10 da lei 9.249. A Receita expõe a fundamentação dela 
e submete à Procuradoria, a Procuradoria concorda não oficialmente ainda, 
com o entendimento da receita. São longas páginas lá para justificar o 
entendimento deles, mas eu posso resumir isso sinteticamente e poderia estar 
em uma página aquilo que está sendo entendido pela receita e pela 
Procuradoria. Para eles então, as regras, as novas regras contábeis não tem 
qualquer, nenhum, absolutamente nenhum impacto fiscal. E eles estão 
baseando esse entendimento naquela ideia de que a contabilidade de hoje está 
baseada em fatos, em fundamentos diferentes daquelas que serviam para 
apuração do fato gerador do imposto de renda e outros tributos, e aquela 
teoria toda de que a contabilidade hoje é prospectiva e não retrospectiva, ela 
olha para frente e não para trás como fazia no passado, então dá aquela ideia 
do que justificou a neutralidade. Depois eles citam a exposição de motivos da 
lei 11941, medida provisória que gerou ela, para dizer que o objetivo realmente 



do legislador não era causar nenhum impacto fiscal. E também aqui eles não 
citam isso, mas eles já se posicionaram, a Receita oficialmente nesse caso pelo 
parecer normativo 01 de 2011 eu acho, ou 12, sobre depreciação, em que eles 
citam a palavra, o RTT é uma âncora tributária a legislação antiga, isso não 
está citado aqui no parecer, mas eu estou lembrando de que isso deve estar na 
cabeça da Receita Federal. Então basicamente, eles entendem que há uma 
neutralidade absoluta que os efeitos, os fiscais, por conta da Lei 11941 então 
são neutros, e o dividendo então apurado com base no balanço societário se 
fosse isento, pela regra de isenção do art. 10, seria, se calculassem a isenção 
com base no novo parecer estaria dando se reconhecendo um efeito fiscal para 
as nossas regras contrariamente ao RTT. E dizem também lá que o art. 10, o 
fundamento do art. 10 da 9249/95, que dá isenção para dividendos, seria 
aquele princípio da integração entre o resultado do lucro é distribuído e é 
isento porque na verdade ele já é tributado na pessoa jurídica. 

E, então, com base nesse entendimento haveria uma certa vinculação daquilo 
que é calculado com base na parte tributária, citando inclusive a instrução 
normativa antiga da época que saiu a lei 9249, instrução normativa 93 acho, 
ou 97, que dizia lá que os resultados apurados, os pagamentos de dividendos 
efetuados por um valor superior ao registrado em balanço seriam tributados. 
E que isso então, eles aplicam esse mesmo entendimento para os resultados 
agora. Ou seja, aquilo que eu apurei com base em um balanço que não é um 
balanço fiscal, seria alguma coisa diferente daquilo que os dividendos isentos 
previstos no art. 10 da lei 9249.  

Basicamente então é isso, neutralidade absoluta e esse princípio da 
integração, são 20 e poucas páginas para dizer exatamente isso. A crítica que 
eu faço agora e submeto a todos nós aqui para reflexão, começar pela lei 
11941 que estabeleceu o RTT, literalmente ela diz que os novos critérios de 
apuração da contabilidade não possuem efeitos para apuração do lucro real. 
Lucro real é a base de cálculo do imposto de renda, depois ela estende para 
CCL, PIS e COFINS. A regra de neutralidade, então, o regime a âncora citada 
pela receita é para apuração de base de cálculo de imposto. O dividendo é um 
dividendo, é um conceito contábil, o dividendo não é base de base de imposto. 
Existe uma norma que tributária que não foi revogada, que não foi alterada, 
que diz que o valor do dividendo não faz nenhuma exceção, o dividendo com 
base em resultados fiscais e etc., é isento, a totalidade do dividendo. Então eu 
não posso concordar nem com a literalidade do RTT. Existe a neutralidade, ela 
foi buscada até o objetivo lá no 11638  também consta a palavra neutralidade, 
mas a norma jurídica que conferiu essa neutralidade, ela fala de base de 
cálculo dos tributos, ela não fala de outra coisa. E quando por conta das 
novas regras contábeis eu tenho o aumento de um dividendo, isso não é base 
de cálculo de imposto. Então eu discordo com esse entendimento da receita, e 
também discordo com o entendimento de que existem dois balanços a partir 
do RTT. Eu acho que não coloquei isso na exposição, mas eles têm 
fundamentado o entendimento desde que a neutralidade e o RTT implicaria 
por ação de dois balanços. Um fiscal e um societário. Eu discordo desse 
entendimento, eu acho que o que existe hoje é uma regra para a operação da 
base de cálculo do imposto, o balanço é um só. O balanço é aquele apurado 
com base na lei 6404 com suas alterações. Então se a lei tributária quisesse 



modificar o tratamento dos dividendos deveria ter sido expressa. A mera 
introdução do RTT na minha visão não justificaria então a modificação da 
norma de isenção para dividendos, a norma de isenção de dividendos fala 
isentos os dividendos. Eu só tenho uma forma de calcular dividendos que é o 
balanço societário. Quanto a essa questão de vinculação da instrução 
normativa anterior, que dizia que o resultado apurado com base em balanço 
superior lá o registrado na contabilidade seria tributável, essa regra tem uma 
razão, tem duas ou três razões na verdade. A primeira razão é que em 96 
quando saiu a isenção poderia haver pagamento de dividendos baseados em 
balanços apurados anteriormente à lei. Então, se eu pago dividendo com base 
em balanço de 96 mesmo, eu estou sujeito à isenção com base na 9249. Mas 
se o meu dividendo pago em 96 é apurado em balanço anterior, a Receita 
Federal entendia que a haveria a tributação. Então essa separação constante 
na instrução normativa que foi citada no parecer da Procuradoria, ela tinha 
uma razão de ser intertemporal daquela época, e vale até hoje, se 
eventualmente o lucro de 95 ainda não foi distribuído ele poderia ser tributado 
ainda hoje. Uma outra função dessa regra citada da instrução normativa da 
receita é a situação em que o contribuinte está desobrigado de escrituração 
fiscal, de escrituração contábil. Ele paga o dividendo com base no... Se ele não 
apura o resultado contabilmente porque ele está optando, por exemplo, pelo 
lucro presumido, ou está sujeito ao lucro arbitrado, a isenção em tese como eu 
não tenho como provar a natureza dos meus pagamentos, ela está limitada ao 
valor do lucro presumido, mas a própria instrução normativa prevê uma 
possibilidade de os contribuintes desobrigados a levantar balanço, apurarem 
balanço, e pagarem dividendo com base em balanço superior ao valor do lucro 
presumido. Então, é por isso que a instrução normativa do passado, em vigor 
até hoje na verdade, mas que regulava essa situação no passado prevê essa 
situação de apuração de balanço. Quando eu estou desobrigado a escrituração 
e eu quero pagar dividendo acima da base de cálculo presumida, eu tenho que 
montar esse balanço. Então existe uma razão de ser para a instrução 
normativa, que não se aplica no nosso caso, o balanço aqui na minha visão é 
um só. E um terceiro ponto que eu queria colocar para o nosso debate é como 
fica o regime, para efeitos práticos se a receita entender o que ela está 
entendendo e alguém não quiser discutir o conteúdo do parecer, como que fica 
a tributação, porque simplesmente dizem que não há isenção, então eu tenho 
diversas situações, eu tenho uma situação em que o acionista, o beneficiário 
do dividendo está no exterior, qual seria a tributação? Eu tenho uma hipótese 
em que o acionista é pessoa física, e uma hipótese que o é acionista é pessoa 
jurídica. A princípio se fosse válida o entendimento da receita, não foi regulada 
essa questão, mas eu entenderia que estaríamos diante de um pagamento de 
alguma coisa que não é dividendo no entendimento deles, mas seria 
rendimento para quem recebe, então se for de pessoa jurídica para pessoa 
física eu tenho uma regra geral de retenção na fonte com base na tabela 
progressiva, esse valor depois seria tributado na declaração da pessoa física, e 
o valor retido na fonte seria antecipação, tabela progressiva normal. Se eu 
tenho um beneficiário no exterior, eu tenho 15% de retenção na fonte, 
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora. E se eu tenho uma pessoa 
jurídica não teria retenção, porque não há previsão expressa de norma de 
retenção na fonte, mas a pessoa jurídica oportunamente vai ter que oferecer 



esse valor à tributação, dependendo do regime em que ela está submetida, não 
é, balancete de suspensão e redução, antecipações ao longo do ano, e depois 
lucro real ou presumido no final do período. Então, em resumo, não sei se fui 
muito claro aqui, mas vamos debater. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi claro. Muito obrigado. Acho 
que foi uma bela apresentação de todos os aspectos envolvidos, já há vários 
pedidos aqui de palavra, eu vou apenas antes dos debates suspender o nosso 
trabalho de debates para fazermos a assembleia ordinária relativa às 
demonstrações financeiras de 2012, que é a única matéria em pauta. Para isto 
eu peço ao Brandão que faça um breve relato das nossas contas que estão à 
disposição de todos na secretaria. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor Ricardo, antes disso não faríamos o 
relatório das atividades ou faríamos depois? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com relação ao relatório de 
atividade, não sei se alguém quer falar, as atividades tem sido tão relatadas 
aqui até de uma maneira insistente e repetitiva, às vezes, o ano passado foi 
um ano de realizações como todos sabem, estratificação das nossas atividades 
tradicionais, acerta a mesa, o curso de atualização, o curso de especialização, 
ele se firmou como uma referência, né, no direito tributário internacional no 
Brasil. A revista de direito tributário atual também teve um significativo 
progresso pela qualidade das contribuições, e pelo fato de que nós 
conseguimos editar dois números durante o ano. Fora isso, os congressos, não 
é, que nós tivemos e que foram, se vocês se recordam tivemos o direito 
tributário brasileiro, Congresso Nacional, com a presença de vários 
representantes do poder judiciário, já que o congresso foi junto com a Ajufe(F), 
e muita gente da Receita Federal e do Carf também. Então eu acho que não há 
muito o que destacar nas atividades, apenas que nós mantivemos o objetivo 
do instituto. O objetivo institucional. Nós tivemos um aumento, você pode 
falar melhor do que eu, mas tivemos um aumento no número de associados, 
que é uma indicação muito positiva para nós, e a presença bem mais 
numerosa de participantes nas mesas também, é uma indicação muito 
positiva para as atividades do instituto. Brandão, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Primeira coisa eu queria corrigir o erro do 
estagiário, o balanço patrimonial. O balanço patrimonial de 2012, né, como dá 
para ver pela... Então, não, 2011 está certo, aí está certo. Não, aí está certo. É 
só lá em cima. O comparativo é... Estagiário é fogo. Coitado do estagiário. 
Então, nós, só na análise do nosso circulante, já verificamos que nós 
conseguimos, graças às atividades do instituto, ter uma evolução patrimonial 
somente no disponível, e ele está todo aplicado numa situação de baixíssimo 
risco, de pouca rentabilidade, mas de baixíssimo risco, e, aliás, a rentabilidade 
dos fundos o ano passado todo mundo sabe que teve uma queda muito 
grande. Não obstante, o nosso patrimônio de bancos, ativou uma evolução, no 
e-mail anterior, no pôster anterior, aí, nós estávamos com 01 milhão e 856 mil 
de disponibilidade e passamos a 01 milhão e 926 mil em 2012. Esse depósito 
judicial, acho que o ano passado nós já explicamos, refere-se à discussão que 
nós estamos tendo com a Receita Federal a propósito da COFINS incidente 
sobre os serviços, entre aspas, contra prestacionais que eles entendem que 



nós estamos no regime não cumulativo em função da prestação de serviço de 
cursos e congressos que nós realizamos. Nós estamos com a ação judicial e 
mensalmente fazemos esse depósito judicial. Pode pular para a outra aí. O 
patrimônio líquido nós tivemos aí o ano de 2011, o nosso resultado superávit, 
101 mil no ano de 2012, com todas essas restrições das receitas financeiras, 
mas com o acréscimo das receitas operacional, que na verdade que são as que 
mais interessam, né, as nossas receitas operacionais elas tiveram uma 
evolução grande. O patrimônio líquido nosso está... Nosso patrimônio líquido 
está, vem, num crescendo, né, robustamente, de forma sempre entusiasmática 
em relação aos anos anteriores, saímos de 2005 de 02 milhões para 02 
milhões e 890, quase 02 milhões e 900 mil em 2012. Esse aí praticamente é 
representado pela nossa posição financeira e mais o nosso patrimônio 
imobiliário que temos aqui. Os associados aí, conforme o professor Ricardo 
mencionou, também vêm num crescendo, nós tivemos de 2008, a queda 
apenas no ano de 2010, por uma questão, uma falha no sistema de 
cobranças, mas que continua assim, não tão intensa, mas só pela quantidade 
de associados dá para saber que houve um incremento grande nesse período 
de 2010 para 2012, quase que, entre aspas, quase triplicando, e nós 
mantemos em 2012 a mesma mensalidade de 2010, só aumentamos esse ano 
em alguns centavos por dia.  

Por gentileza, o outro, tem mais um? Não, tem o das, ah, isso é o curso, do 
curso. Então, nós fizemos o ano passado, o curso de atualização, nós tivemos 
a especialização, o congresso brasileiro de direito tributário atual. As despesas 
de um, o curso é de atualização, ele assim, relativo ele é o que deu mais 
resultado, né, mas em termos absolutos evidentemente que o resultado maior 
foi o do curso de especialização. O curso, o congresso brasileiro de direito 
tributário atual praticamente teve um bom resultado de 30 mil, mas aí está 
inclusive uma doação que nós fizemos para o USP de R$ 40 mil 
aproximadamente, para auxiliá-los no custo do som que nós usamos, né, um 
som muito bom, e esse custo não vai se repetir. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O comentário é porque no dia o som não 
funcionou [ininteligível - 0:43:10]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente. Bem, as contas do Instituto são 
muito simples, nós não temos data, notas, explicativas para dizer que o 
balanço foi feito conforme a regra número tal, ela simplesmente demonstra a 
nossa posição. É um cuidado que tem, né, todos nós aqui da diretoria, 
principalmente o João Bianco, em manter o dinheiro sempre preso aí, sempre 
dando a utilidade maior possível. De modo que nossas contas pelo menos 
estão adequadamente demonstradas. É só isso, professor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que é importante mencionar essa 
questão do superávit em todas as nossas atividades. Quer dizer, a diretoria 
tem tido uma linha de vamos ousar, ou seja, primeiro a gente já assume e 
depois vai atrás. E tenho tido superávit, mas pelo menos a nossa visão tem 
sido que se alguma vez não der superávit, mas o evento for um sucesso do 
ponto de vista científico, nós estamos no objetivo do instituto. Então até agora 



esse sucesso tem que ser sempre visto, bom, até agora tem dado certo, mas 
não é uma promessa nossa de que primeiro a gente olha a parte financeira, 
primeiramente a qualidade do que se faz e depois a gente conta com os 
associados para conseguir que mantenhamos o equilíbrio, o colchão que a 
gente tem hoje. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, a única observação que eu 
queria acrescentar a essa demonstração financeira e o comentário do Schoueri 
é que apesar de nós termos como objetivo fornecer produtos, entre aspas, de 
qualidade, ainda que tenhamos que ter prejuízo, não é, e nós nos dispomos a 
isso, porque nós temos caixa para isso, podemos enfrentar algum prejuízo, 
sem problema para a segurança da... Financeira do instituto. Mas é muito, e 
olha, esses congressos e curso geram despesas muito grandes, porque nós 
trazemos professores de fora do Brasil, de várias cidades do Brasil, então tem 
problema de locomoção e de estadia, enfim tem uma logística aí que custa 
muito dinheiro. Então ao final do ano quando a gente vê esses números fica 
satisfeito de verificar que apesar de tanto, que foi gasto, não é, nós 
conseguimos manter o equilíbrio até com um pequeno acréscimo em termos 
de patrimônio líquido e praticamente todos os grupos de conta. A própria 
conta de receita, ou melhor, a conta de despesa ela teve um aumento pouco 
significativo em função do que foi feito, inclusive considerando a doação que o 
Brandão, destacou, que foi um gasto razoável para o padrão de gasto que o 
instituto tem, né? E outra observação nesta linha que eu queria fazer, é que as 
anuidades representam uma contribuição muito pequena, um total de R$ 800 
mil de receitas, as anuidades contribuíram com R$150 mil. O resto veio 
mesmo de cursos e congressos. E os investimentos do caixa, a receita 
financeira do caixa. Mas indubitavelmente a predominância é de receita de 
cursos e de congressos. Nos congressos nós temos patrocínios, está nessa 
receita, não é? Quer dizer, não é só receita de participantes, de inscrição, nós 
queremos aproveitar essa oportunidade também para agradecer os nossos 
patrocinadores que por uma forma ou de outra tem contribuído para as 
nossas realizações. João, se eu esquecer de citar algum, por favor, do ano 
passado nós tivemos o grupo Votorantim, o grupo Bradesco que já é um antigo 
colaborador nosso, tivemos... As empresas de auditoria nem todas, né, mais a 
Price e que também tem colaborado com, não apenas com contribuição em... 
Nós tivemos o grupo Verde, também, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Grupo Verde também. Não apenas 
com dinheiro, mas também com impressão de papel usado durante o evento, 
ou canetas, esse tipo de coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguém 
quer fazer algum comentário na mesa? Então as contas são essas e colocamos 
em votação, aprovação ou não das contas da diretoria. Quem quiser se 
objetar, por favor, tenha o trabalho de ficar de pé. Deixa eu ver o que foi 
escrito pelo livro. Nós vamos passar o livro, por favor, assinem porque depois 
na hora de registrar a ata o cartório exige identificação dos presentes, dos 
associados presentes. Então, por favor, coloquem os dados com cuidado aí de 
maneira legível. E nós agradecemos a confiança e a aprovação também e 



vamos procurar manter o mesmo empenho. Dando início aos debates do tema 
do art. 10, o Fernando foi quem primeiro pediu e o depois o Brandão. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu considero essa, esse parecer algo que 
não deveria tomar muito o nosso tempo em termos de comentário. Não só 
pelos aspectos formais, mas também pelos aspectos materiais, mas 
principalmente pelos os aspectos formais não considero que ele venha a gerar 
qualquer tipo de ação por parte da Receita Federal contra as empresas que 
distribuíram lucros com base na lei contábil. Por outro lado, eu acho que 
assim, eu considero... É natural que o regime societário, o balanço societário, 
disponha sobre a questão de dividendo como fez. E as alterações na 
[ininteligível - 0:50:27] nas lei contábil de fato são neutras, mas não são 
neutras no sentido que o parecer quis dizer, são neutras porque trazem 
apenas uma constatação econômica que antes era de uma forma e a partir de 
uma consideração contábil moderna passa a ser de outra forma. Mas a 
essência econômica é a mesma. E eu me refiro a um artigo muito interessante, 
um autor inglês, chama Avery Jones, que durante todo o artigo ele demonstra 
a influência da alteração nas leis do direito privado sobre empresas, 
principalmente sobre questões de distribuição de lucro, e como isso foi de 
certa forma influenciando a legislação de imposto de renda, mas o efeito do 
lucro e o efeito desta distinção entre pessoa jurídica e pessoa física, lucro 
apurado na pessoa jurídica e na pessoa física, como uma evolução do direito 
societário só veio à reforçar a necessidade do fisco de considerar duas coisas 
distintas. Então é um artigo muito bom muito, realmente saboroso publicado, 
num compendio(F) de história da tributação ditado por John Tilley (F - 
0:52:32). E a função dele é como também as cortes assim entender, e vai 
citando os casos. E eu lembrei disso quando o Bruno estava falando, porque 
ele disse: Qualquer tentativa do Fisco de modificar uma realidade econômica 
foi refutada e os tribunais confirmaram essa tentativa, essa posição do 
contribuinte. De modo que eu entendo que esta, o balanço, de fato o balanço é 
um só, e o balanço é da lei societária e o lucro apurado do balanço é 
distribuído, é isento. Única ressalva que eu faço é que esse parecer para mim 
e nada é a mesma coisa.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Queria inicialmente falar três 
coisas, né. Nesse mundo moderno de internet e coisas eletrônicas nós 
precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensava no passado. 
No escritório nós estamos tendo uma vigilância quase que assim, usando 
assim, neurótica, é verdade com referência às publicações. Porque os 
processos tributários no TIT, por exemplo, tem dois sistemas, tem os físicos e 
os eletrônicos. Eletrônico, ele é publicado no Diário Oficial eletrônico mesmo 
sendo físico e tem o eletrônico que vai para o TEC e vai para o EPAT. Então, às 
vezes, você não tem uma segurança de onde está e tem a lei dizendo que pode 
ser publicado em qualquer um... E a moça trouxe aquela observação, e 
evidentemente que a gente precisa ver com essa modernidade se não há um 
ato, não é, dizendo que realmente a partir de agora tudo aquilo que precisava 
ser expressamente assinado e publicado ainda continua. Então, a publicação 
existe, nós sabemos que o objetivo da publicação foi realmente de captar 
informações do mundo jurídico, mas aí já também lembro o professor 
Schoueri, poxa vida, nós tivemos praticamente um mês depois da lei para ficar 



dando informação para os nossos clientes e a receita teve cinco anos, 
exatamente, 2007 até agora, para ver o que fazer, e de repente solta um 
parecer cinco anos depois com toda essa, né, intenção e praticamente, e 
realmente de modificar o conceito de tributação. Então, como o caso dos 
preços de transferência, né, hoje está todo mundo discutindo thin 
capitalization, daqui a cinco anos a Receita do seu sofazinho lá, faz um 
parecer e fala, olha o efeito retroativo vai atrás de todo mundo. Então 
realmente é preocupante. A propósito dessa questão contábil, eu apenas teria 
assim, uma colocação, que realmente eu entendo que é o balanço societário, 
claro que levado não à conta de lucros e perdas, né, não aquela conta de 
resultado, mas aquilo que é levado para o patrimônio líquido como um 
resultado de reserva de lucros. Eu explico por que. Porque hoje está na conta 
de apuração de lucros e perdas, você incluiu receitas e apura resultados que 
não são, não são tributados por expressa disposição legal. Por exemplo, você 
recebe uma supervisão para investimento, hoje obrigatoriamente passa por 
resultado, mas longe de pensar que esse resultado é distribuível. Por quê? 
Porque uma vez apurado o lucro do exercício nessa parte ele tem que sofrer 
todas aquelas interferências do RTT, porque diz que você tira esse resultado 
dessa apuração, vai para uma conta de uma reserva especial, você tira desse 
resultado aquela parcela de imposto de renda que foi dada como isenção nas 
empresas que estão no norte e nordeste, vai para uma conta de reserva para 
investimento, então o que sobra que é a reserva de lucros, sem considerar 
aquela questão de lucro realizado, lucro a realizar, o que sobra efetivamente é 
distribuído independentemente da incidência ou não de imposto de renda 
sobre esse valor. Eu lembro bem da palestra do professor Alexandre 
[ininteligível - 0:57:46] no nosso congresso. Ele dizia o seguinte: Tem uma 
grande empresa aí que tem um patrimônio enorme, enorme, o que quê ela faz? 
Todo ano ela faz a depreciação, tem um prejuízo contábil enorme, tem um 
lucro fiscal enorme. Por quê? Porque a revalidação não tinha efeito fiscal, quer 
dizer, vai para a reserva, a depreciação, ele lançava como prejuízo contábil, 
apurava o prejuízo contábil não distribuía lucro para ninguém, mas pagava 
imposto de renda, quer dizer, os acionistas ficavam sempre a ver navios, na 
verdade é uma empresa de navegação mesmo. Então, ele disse... Porque a 
revalidação dava esse efeito, eles poderiam fazer uma forma de contabilizando 
de tal sorte que se revertesse a cada ano o valor da depreciação tornando zero, 
pelo menos a participação das depreciações no resultado, mas não se fazia 
isso e nem era obrigado a fazer. Lançavam-se despesas com depreciação, dava 
um prejuízo enorme de contábil, mas no Lalur esse valor tinha que ser 
estornado, então ele tinha imposto de renda a pagar e não tinha lucro contábil 
e não distribuía nada. Então, a nova lei societária veio sanar isso e sanando 
isso, ela resolveu essa questão. Então, o lucro societário é um lucro que 
realmente deve ser considerado para efeito de pagamentos de dividendo, claro, 
ou essas considerações que eu acho importantes que tem de ser levadas em 
conta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Schoueri. Pode deixar, 
pode deixar o fundo musical. Não, não desliga não. Deixa aí o fundo musical. 

[falas paralelas] 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu sempre, pensando nesse parecer que o 
Fernando disse não tem relevância nenhuma, eu ainda fico pensando: puxa, 
mas que oportunidade que a Procuradoria perdeu para ficar calada. Porque é 
assim, é triste você ler esse parecer e os seus fundamentos relatados pelo 
Bruno, porque algumas coisas tem que ser ditas com toda clareza. Não existe 
o tal do balanço fiscal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não há, a lei, não existe o princípio da 
neutralidade. A lei simplesmente determina no RTT que seja feito ajuste ao 
lucro líquido na apuração do lucro real, e um dos ajustes é exatamente o 
decorrente das mudanças feitas pela nossa legislação. Ajuste ao lucro líquido 
para apuração da base de cálculo do lucro real. O balanço proposto por 
instituição normativa, o chamado FCont é mera ferramenta de auxílio. Faça-se 
como se quiser para saber qual é o efeito no lucro real a partir do lucro 
líquido. Aquilo que o FCont faz não cria uma figura nova, um novo balanço 
fiscal ao que se refere o procurador. Está errado. É importante que se use a 
expressão, está errado. Nós só temos um balanço, esse balanço é o balanço 
societário, é dele que se apuram os dividendos e os dividendos é que são 
isentos. A alegação de que o lucro não foi submetido à tributação é falsa. 
Insisto, já disse na última reunião e insisto, na minha experiência na área 
tributária jamais vi um caso em que a base de cálculo do imposto de renda 
coincidisse com o balanço contábil, com o lucro apurado no balanço contábil, 
todas às vezes houve pelo menos algum ajuste, alguma adição, alguma 
exclusão. A seguir a ferro e fogo a argumentação deste procurador, então, 
todas às vezes em que o lucro real for inferior ao lucro contábil haverá uma 
parcela, já não se chamará mais dividendo. E eu fico me indagando porque 
isso eu não vi nesse parecer, eu não sei se o Bruno viu, como é que ele trataria 
a situação inversa, ou seja, e se o lucro societário for menor do que aquilo que 
ele chamou lá de lucro fiscal? Porque afinal de contas deveria haver alguma 
consequência, como tratar uma situação que nem essa. E aí existe também, 
eu diria que boa parte acontecerá o inverso. Se existisse algum mérito nesse 
parecer, e não existe, seria quando muito para nos provocar outra discussão, 
e essa me agrada muito, e poderíamos outra vez discutir isso, Ricardo, mas 
não agora, que é de lege ferenda indagar e se a base de cálculo do imposto de 
renda passasse a considerar o lucro societário sem o RDT, já tenho opinião 
sobre isso, me agradeceria até alguma vez continuasse com esse tema, mas 
não é o tema de agora. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Alexandre: O que me traz a reflexão com esse balão de ensaio é que 
alguns defendem que o direito tributário se emancipe e passe a ser um direito 
autônomo, um direito fiscal e com isso se crie regras que vão de encontro ao 
ordenamento jurídico, criando-se ficções. É o meu caso agora, não é? 
Transformar o dividendo em outra coisa, o balanço em outra coisa. Por isso 
que eu acho, a evolução do direito tributário e de todo ordenamento tem que 
ser com segurança. Creio que o direito de sobreposição e a atualização dos 
conceitos de direito em geral ao direito tributário sejam a conquista do 
contribuinte, do Estatuto de Defesa do Contribuinte exatamente para limitar o 



poder de tributar. Então nesse ponto é que eu acho que nós devemos pensar 
bem se essa autonomia gerará esse tipo de situações em que o fisco vai criar 
normas independentes do ordenamento jurídico para efeitos de tributação 
apenas. Ou seja, voltaremos às possíveis derramas, que foi uma luta do direito 
tributário dos contribuintes de séculos, a gente vai apagar tudo isso para que 
se permita que o fisco crie conceitos novos em detrimento do estatuto de 
defesa do contribuinte. É o que eu penso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Jimir(F), por favor. Não, o Jimir(F) 
pediu primeiro, Bruno. 

Sr. Jimir(F): Bom dia. É Jimir. Concordo com praticamente tudo que foi dito 
aqui, do que eu ouvi até agora me parece que é quase unânime essa posição 
contrária ao parecer, o Dr. Higuchi na reunião passada disse ter uma opinião 
semelhante ao do parecer, mas todas as pessoas que eu tenho falado não tem 
essa mesma posição. Concordo com o professor Schoueri, o parecer tem 
algumas... Pontos que são manifestamente parecem que errados quando ele 
disse, por exemplo, que a lei 11638 cindiu o conceito até então coincidente 
entre lucro tributável e lucro distribuível. Ou seja, ela fala expressamente uma 
coisa que parece toda evidência falsa. Então há vários argumentos nesse 
sentido. O que eu queria mais informar aqui houve uma reunião na terça-
feira, na Procuradoria da Fazenda que foi solicitada por várias entidades 
empresariais, a reunião inicialmente estava marcada com a Procuradora Geral 
da Fazenda, ela não pode comparecer, esteve o procurador substituto, o Dr. 
Fabrício da Soller junto com as duas procuradoras que assinaram o parecer. 
O parecer consta no site da Procuradoria da Fazenda, é um parecer feito em 
razão de uma consulta interna do Ministério da Fazenda por meio da Cosit, 
então esse seria, segundo eles, o procedimento adotado, o parecer é público, 
mas consta apenas do site por ser uma consulta, uma dúvida levantada 
internamente. Foi apresentado daí várias razões entre as que foram 
apresentadas aqui para dizer que se entendia equivocado o parecer, e 
indagou-se ao final se haveria possibilidade de uma revisão do parecer tendo 
em vista as reflexões, as razões que estavam sendo levadas lá. O Dr. Fabrício 
da Soller disse que não haveria nenhum problema, que poderiam, haveria 
espaço sim para rever o parecer, ele disse que ele próprio não havia 
participado de sua elaboração, e que a procuradoria não via nenhum 
problema em rever o parecer, mas que isso demandaria algum tempo para que 
eles analisassem as razões lá expostas e discussões internas, mas que essa 
era uma possibilidade não descartada de imediato. Colocou que foi uma 
consulta da receita federal que expôs já de pronto a sua opinião, que a receita 
tem uma experiência, uma visão mais completa sobre este assunto, o que 
levou um pouco ao entendimento que a procuradoria por si própria não 
alteraria a posição sem estar também amparada numa mudança de 
entendimento da receita. E segundo alguns colegas com quem conversei, 
parece que algumas pessoas na própria receita não concordavam com esse 
entendimento já no passado e algumas que parece que assim pensavam no 
sentido do parecer teriam já alterado entendimento. Então pareceu que existe 
uma possibilidade de alteração do parecer. Não descartaria isto, mas sem 
dúvida nenhuma a administração mudasse o entendimento é sempre algo 
difícil. Isto. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se for verdadeira a informação de 
que já há altos de infração, antes do parecer já havia altos de infração da 
receita, a procuradoria vai ter que defender esses altos de infração se forem 
impugnados, como deverão ser. Então dificilmente ela vai emitir um parecer 
dizendo, ah, não a isenção é sem limite. Pela ordem, o Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu acho... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Depois o Hiromi. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Realmente, sendo verdade isso, existindo já o alto de 
infração, acredito que inclusive a Procuradoria querer um tempo e etc., para 
checar as consequências de uma eventual alteração de seu posicionamento. 

Sr. Bruno - 1:09:05:  Bruno, eu queria dizer uma coisa sobre a formalidade 
do parecer, e esses autos de infração confirmam o que eu ia dizer. A todo rigor 
formalmente ele não existe, se ele não está publicado salvo essas discussões 
sobre a internet. Mas ele não existir não significa que a receita não possa 
adotar o posicionamento que ela colocou nele. Então, isto é um problema, e a 
Receita já se posicionou informalmente nesse mesmo sentido em outras 
situações. Então, o fato, ele só não é vinculante, quer dizer, o fiscal não está 
obrigado a autuar com base nesta linha, mas ele pode autuar e eles têm esse 
entendimento. Então, o fato de formalmente ele não está valendo não significa 
que não devemos não nos preocupar com o entendimento que está colocado 
lá. A Receita está dizendo isso. Então vale a questão. E adicionando, este 
problema revela o entendimento nítido da Receita sobre como ela entende 
todas as alterações e todas as questões tributárias que envolvem o conceito 
contábil. Então, eu tenho juros sobre o capital próprio, vai seguindo a mesma 
linha. Ágil na aquisição de participação societária, qual o PL considerar? Deve 
seguir na mesma linha. Então embora não seja formalmente a opinião da 
Procuradoria ou da Receita, é informalmente, é muito claro que vai por esta 
linha o entendimento dele. Claro, pode haver divergência interna, mas não 
podemos simplesmente ignorar a existência do parecer. A segunda coisa que 
eu queria dizer é que pensando aqui o que aconteceu aí foi que a lei que prevê 
a isenção de dividendos não foi alterada. O que mudou foi o fato. Tamanho do 
dividendo, não a regra jurídica. Mudou foi o fato. É dividendo do mesmo jeito 
ele é maior ou menor, mas não deixa de ser dividendo. Então eu pensei num 
exemplo rápido aqui de uma isenção sobre carros. Se alguém criar um carro 
novo amanhã ele vai estar isento, vai estar coberto na regra. O fato se alterar 
no tempo não significa que a regra vai ser alterada. Precisaria de uma regra 
expressa nesse sentido. E por fim, só esclarecendo a opinião da Receita no 
parecer, que talvez eu não tenha sido muito claro na exposição. Eles não 
entendem que é lucro tributado, lucro real que é isento, é o lucro societário, é 
o lucro fiscal, que é aquele apurado societariamente com base nas regras 
anteriores a 2007. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Enquanto o microfone chega até o 
Hiromi, eu só queria fazer, já que está voltando essa questão da publicação, 
eu só queria dizer o seguinte, em adendo, eu não estou preparado para dar o 
número da lei ou do decreto e o artigo, mas eu tenho certeza absoluta, porque 
nós estudamos isso profundamente quando o Carf suspendeu a publicação de 



ementas que é uma obrigação, presidência do Carf está descobrindo a 
obrigação de publicar o ementário, e nós estudamos e verificamos que todas 
as publicações de atos da administração pública para atender o princípio da 
publicidade tem que ser feito no Diário Oficial da União, se o Diário Oficial é 
eletrônico ou papel, isso é um detalhe porque é Diário Oficial do mesmo jeito. 
Tanto é que as ementas dos tribunais superiores são publicadas no Diário 
Oficial eletrônico, Diário da Justiça da União eletrônica. Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, eu sou único voto vencido sempre aqui. Bom, mas 
eu... Bom, eu acho natural que aqui são todos advogados de empresa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu preciso te objetar, nós estamos 
aqui, nós estamos aqui no meio de juristas que procuram debater a questão 
em tese e com base na ciência, aqui não há advogado. Espero que não haja 
né? 

Sr. Hiromi Higuchi: Mas, por exemplo, um advogado criminal. Sob o mesmo 
fato ele sendo advogado de réu ou de assistente de acusação, aquele mesmo 
fato... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas aí ele é advogado, Hiromi, 
aqui nós não pretendemos atuar como advogados. 

Sr. Hiromi Higuchi: Mas eu acho que aqui, apesar de ser... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Assim como nós não vemos o Hiromi como fiscal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É. Nunca te vimos como fiscal 
aqui também, né? 

Sr. Hiromi Higuchi: Agora, eu entendo que o art. 10 daquela lei que deu 
isenção, lá aquele resultado, é resultado fiscal. Agora, se for distribuível, não 
é, todo esse lucro apurado societariamente que não é fiscal, por quê? Isso vai 
ser muito subjetivo, uma empresa, digamos que adquire o bônus de um 
capital aberto, bônus conversível em ações daqui a cinco anos, adquire 100 
milhões, então, bom, as ações daquela empresa sobem, então a empresa acha 
que o preço justo daquele bônus é tal X valor. Isso é muito subjetivo, cada um 
tem o seu... Daí, por exemplo, alguns meses ou um ano, despenca como 
aconteceu com uma certa empresa aqui no Brasil que perdeu de 90 estava um 
real as ações. Então é muito subjetivo, e eu acho que esse distribuir, esse 
ganho incerto e futuro, porque esse ganho é incerto e futuro, não é ganho 
efetivo. Se fosse um ganho efetivo, eu acho que está certo, distribuir o 
societário, mas não é um ganho futuro incerto. Eu acho que... Não é. Nesse 
caso de bônus, por exemplo, conversível em ação daqui a cinco anos, não dá 
para dizer que só porque a ação daquela empresa subiu, então vou ajustar 
preço justo daquele bônus e tal. Eu acho que aí se essa isenção for, se essa 
discípula for isenta então vai ter fabricação de lucro, lucro fictício como 
naquela época que tinha, por exemplo, o prejuízo fiscal tinha prazo 
determinado de quatro anos para usar. Então, fazia reavaliação para matar o 
prejuízo até que a lei veio dizer que não, enquanto não realizar o bem não 
pode lançar depreciação na conta de resultado. Então, eu, para mim, eu não 
concordo porque eu acho que aí vai ter um desastre porque vai ter um lucro 
fictício que... 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu vou pedir licença para 
três pessoas que pediram a palavra para dar a minha opinião. Eu queria, era 
só, nós estamos todo mundo falando, desculpa aos que já se manifestaram. 
Mas nós estamos falando cada um sobre uma perspectiva pessoal muito 
subjetiva, e eu queria entrar numa questão mais concreta. Com todo respeito 
o professor Humberto, eu não sei como ele pensaria com a teoria da 
interpretação que ele lançou no nosso livro ou vai lançar. Eu tenho aquela 
minha formação que todos conhecem, gosto de ler a lei e interpretar o direito 
positivo a partir da lei, que não, não é evidente, não é negado pelo Humberto, 
nem seria de outra forma. Então, eu queria só, até porque eu estou um pouco 
preocupado, como eu fui citado no parecer, se eu ficar quieto aqui, nem que 
seja por falta de tempo, vão dizer que eu concordei com o parecer. Eu queria 
dizer que o parecer usou umas palavras que eu escrevi em outro contexto de 
uma maneira inapropriada, até o destaque que ele deu em negrito se fosse lido 
com a devida atenção veria que a conclusão teria que ter sido a inversa do que 
foi atingida pelo parecer. O que eu queria lembrar aqui, para ser rápido 
também, porque eu concordo com o Fernando, não é, esse parecer não 
mereceria nem que a gente tivesse discutindo aqui, estamos fazendo pela 
importância, pela repercussão que ele tem. Mas eu só queria lembrar algumas 
coisas rápidas, então. Primeiro lugar, a lei 11638 ela realmente procurou uma 
neutralidade total. Essa era uma realidade. Antes dela começar a produzir 
efeitos ela foi alterada. A própria Receita Federal percebeu que a neutralidade 
total era uma questão extremamente complicada de pôr na prática, embora 
pudesse aumentar a arrecadação. A fiscalização seria difícil, como o Hiromi 
acabou de dizer, há muito subjetivismo, mas essa é a lei. E se vão fabricar 
dividendos é um problema da CVM controlar os excessos e as práticas 
abusivas, e está fazendo isso intensamente nos últimos anos. Ainda ontem eu 
recebi uma solicitação de um criminalista, isso eu poderia defender da parte 
de Banco Central uma instituição financeira que está envolvida nessas 
práticas de autorrisco e que produzem lucros voláteis. Então há o controle dos 
abusos. Agora, a verdade é que a norma pondo os abusos de lado, porque 
abuso é controlado caso a caso, a norma ela tem um sistema hoje de avaliação 
de ativos e passivos, de apuração de reconhecimento de Receitas, apuração de 
resultados que pode antecipar resultados e pode ser cercada de muito 
subjetivismo, mas essa é a norma legal. Não é? Eu acho que a crítica feita pelo 
Hiromi exigiria então uma revisão da lei, não da lei do art. 10, mas da lei que 
trata do lucro societário, do lucro líquido. Porque o lucro real já está resolvido 
pelo RTT. Então naquela neutralidade total que havia na 11.638, nós 
chegamos numa neutralidade parcial, e nos termos do RTT, os termos da lei 
11941. Se nós formos verificar os art. 15 e 16, e também o 17 da lei, eu não 
vou ler aqui porque todo mundo eu acho que conhece, nós vamos verificar que 
a neutralidade ela é com relação à apuração das Receitas, dos custos, das 
despesas, para a determinação do lucro real. Isso não tem nada a ver com os 
ajustes fiscais. A isenção do art. 10 é um ajuste fiscal, era antes, continua a 
ser. O art. 10 não sofreu alteração nenhuma. É um ajuste fiscal que se faz no 
valor. O que é? É um lucro contábil, faz parte do lucro contábil, já fazia, 
continua a fazer, a norma contábil não mudou nada nesse sentido, é apenas 
uma isenção e por isso é excluída no valor. Então, em síntese é isto que 
ocorre. Agora, outra coisa importante a dizer é que já foi acho que mencionado 



aqui por outras pessoas que falaram, a norma tributária de isenção, ela se 
remete a um ente do direito societário, o Bruno acho que mencionou isso, ao 
ente do direito societário, tal como ele é no direito societário. Se o dividendo no 
direito societário é maior ou menor, a norma de isenção apanha. Esta coisa 
maior ou menor me diz que não é tributado. É isto. O Ramon Tomazella(F) fez 
um parecer há pouco tempo atrás que, ele analisou, eu vou chamar aqui de 
instituto, vamos usar a figura da remissão, quando a lei faz remissão uma a 
outra lei, ou a outra entidade, ela absorve aquele conceito do jeito que é, a 
menos que ela altere. O que a receita quer, e esse parecer diz que está certo, é 
que se altere o art. 10 para dizer que a isenção fica limitada aos lucros que 
foram apurados de acordo com a lei até 2007. Mas não diz, eu não posso 
acrescentar isso na lei. Dá para falar em interpretação dinâmica aqui? Não dá. 
Mas é um dinamismo de aplicação da norma a uma nova realidade. Está 
certo? E outra coisa que eu queria para finalizar aqui... Fugiu da minha 
cabeça. Mas é... Não acho necessário mais, realmente a gente está começando 
a patinar em cima das coisas. Pela ordem, Daniel pediu primeiro, depois... 
Rafael. Alguém mais pediu... 

Sr. Daniel: Daniel. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, você, desculpa, Daniel, ela 
tinha pedido antes de você. Por uma questão de... 

Sr. Daniel: Meu nome é Daniel, eu só queria fazer uma menção aqui de direito 
comparado para a gente até enriquecer um pouco o debate e pensar as outras 
coisas, né? De novo, fazendo menção, os Estados Unidos passou por isso um 
tempo atrás, 30, 40 anos atrás, onde o lucro distribuível era o lucro do 
balanço porque lá é ao contrário, dividindo o tributo, aqui é isento, mas a 
busca, de novo, para determinar o que era o dividendo, base de cálculo do 
dividendo, seja para ser isento ou tributável. E aí a conclusão era que era o 
balanço societário como é aqui no Brasil. E percebendo que manobras 
contábeis poderiam mudar esse número, criou-se regras específicas fiscais 
para como se terminar a base de cálculo do dividendo a ser distribuído. Assim 
como tem a regra que vai criar como terminar base de cálculo do lucro. Então 
você tem uma para o lucro tributável e outra para o dividendo. E o principal 
ajuste qual é? A equivalência patrimonial. Então, por exemplo, lá a 
equivalência patrimonial, ela vai entrar com um ajuste no balanço, mas sai 
para a base de dividendo, você não pode pagar com base na equivalência 
patrimonial. Para que? Evitar justamente esses confrontos contábeis fiscais. 
Então a conclusão que a gente chega pode ser o que? Então nesse debate 
talvez seja necessário no Brasil, o que? Uma lei que determine como faz essa 
base de cálculo, na falta dessa lei fica essa discussão, então vem essa linha, 
sem essa lei a gente pode alterar o RTT? Faz isso, ou não faz isso. É só essa... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o RTT é neutro aqui, né, aí a 
neutralidade mesmo do RTT, por favor. 

Oradora não identificada [ininteligível - 1:24:11]:  Só para complementar, 
na verdade até que o Bruno estava falando em relação, é uma preocupação na 
verdade, eu não sei nem se chega a ser uma preocupação propriamente dita, 
mas é uma indignação, em relação às publicações, que a gente está tento 



ultimamente. A gente tem perante a Receita Federal agora, né, o parecer da 
PGFN, em relação à PGFN, mas na Receita já está existindo desde 2011 as 
soluções de consultas internas. As soluções de consultas normais, né, que nós 
temos aí ela é publicada em Diário Oficial, resposta que todos sabemos que a 
resposta para o contribuinte é divulgada em Diário Oficial, mas soluções de 
consultas internas da Receita, que sãs as dadas à orientação para os fiscais de 
maneira geral, está sendo publicada só na internet. Então assim, eu concordo 
em número, gênero e grau com o que a gente está falando aqui, é só realmente 
uma preocupação em relação como a gente vai acompanhar todas essas 
normas Receita Federal hoje, né, sendo que simplesmente ela ignorou as 
legislações de publicações que nós temos todas aí. Então é só mesmo um 
ponto, só para observação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Rafael. 

Sr. Rafael: É um ponto que acho que não foi comentado com a ação parecer e 
me chama a atenção é o seguinte, nas situações em que o ajuste do RTT se 
trata na verdade não o reconhecimento em si da Receita, mas sim o momento 
da apropriação dessa Receita. Então quando estiver falando, por exemplo, de 
um contrato de construção de longo prazo, que pelas regras antigas isso se 
manteria do ponto de vista fiscal, difere-se a receita numa conta de REF e 
pelas novas regras você deveria reconhecer em algumas circunstâncias o 
resultado no próprio exercício, aí isso gera uma preocupação porque como vai 
funcionar? Você difere as receitas para fins fiscais, apuram, entre aspas, lucro 
fiscal menor do que o lucro contábil, tributa o dividendo do beneficiário e no 
exercício futuro, quando você adicionar aquela Receita, a sociedade pagadora 
de dividendo pagaria novamente o imposto de renda sobre essa Receita. 
Então, acho que isso é um ponto da leitura que eu fiz do parecer, ele não deixa 
claro você pelo RTT, entre aspas, difere a apropriação da receita para fins de 
lucro real, o beneficiário, portanto, paga o dividendo e naquele momento em 
que o contrato for concluído e para fins fiscais você for obrigado a reconhecer 
aquela Receita à sociedade, pagadora de dividendo, ela vai incluir de novo no 
lucro real e a você vai ter tributação daquilo no imposto de renda da sociedade 
e do sócio? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, interessante essa colocação, 
evidentemente o parecer não entrou nesse detalhe, acho que nem pensaram 
nisso, mas é interessante. O lucro para efeito de dividendo existe antes de 
resistir para efeitos fiscais. Quer dizer, como é que pode distribuir o 
dividendo? Eu lembrei o que eu queria acrescentar para finalizar a minha 
participação nesse debate. É a alegada integração. A integração não é absoluta 
na lei 9249. Isso já foi reconhecido pelo Parecer Normativo 94, né, anos atrás, 
a instituição normativa 94 citada aqui no parecer com relação ao lucro 
presumido. Quer dizer, o que é isento não é, necessariamente, o que é 
tributado na pessoa jurídica. Essa é a ideia da integração, tributa aqui e não 
tributa ali. E a integração absoluta seria o mesmo valor tributado, seria o 
mesmo valor não tributado na etapa seguinte dos dividendos. Isso não existe 
na prática e nunca existiu. E o que eu lembro é, antes de, aliás, de 1996, 
quando entrou em vigor o art. 10, havia tributação de dividendos. A tributação 
de dividendos era variada conforme o tipo de beneficiário e até mesmo, 



conforme o tipo de participação societária. E havia também na norma legal até 
então em vigor que foi superado pelo art. 10, a exclusão do lucro tributável 
dos dividendos recebidos pela pessoa jurídica. E a lei que se refere a essa 
exclusão diz assim: “Os lucros tributados na pessoa jurídica que os distribuiu 
serão excluídos do lucro real da receptora”. Dando uma ideia, ou pelo menos 
dando pela literalidade, aí algum fundamento, mas como interpretação 
semelhante a esta que foi feita no (...), parecida com a Procuradoria, não 
obstante, apesar da lei dizer, os lucros tributados na pessoa jurídica que os 
distribuiu serão excluídos no lucro real naquela que recebera, apesar disso a 
própria Receita reconhecia e houve jurisprudência no sentido que o lucro era 
tributável no sentido da pessoa jurídica ser sujeito ao imposto de renda e não 
que houvesse absoluta equivalência de valor entre o que foi tributado na 
pessoa jurídica e o que deixa de ser na pessoa que recebe. Então, na verdade 
esse parecer aqui, infelizmente, ele está na contramão de tudo que foi objeto 
de norma da própria Receita. O próprio parecer normativo que ele cita e tenta 
dar uma explicação para ela, não convence.  

Alguém quer mais falar sobre isso? Graças a Deus, porque damos por 
encerrado esse assunto. Antes de passar adiante, nós estamos meio no fim, 
Bruno, o seu outro tema... Dá? Então, por favor. Eu só queria depois 
perguntar para professor Schoueri por que ele diz que não dá interpretação 
dinâmica, mas não agora. Próximo assunto é crédito de PIS, COFINS sobre 
fretes diversos, levantado em função de um acórdão da terceira sessão do 
Carf. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom. Bruno. Oito minutos, daria para fazer uma 
exposição maior, porque é um tema que está em debate. Por isso que eu 
trouxe. A discussão é sobre crédito de PIS, COFINS no regime não cumulativo 
sobre fretes. Existe uma série de fretes que as empresas, vamos dizer aí, os 
industriais que era o caso em discussão lá no acórdão que eu citei aí, e há 
discussão a luz de qual dispositivo legal aplicável para efeito de crédito. 
Partindo de uma premissa de que a lei 10833 quando prevê os créditos 
contém para uma lista taxativa. Então posso ter fretes para aquisição de 
insumos. Nesse caso o frete é custo de aquisição do insumo, logo, entende-se, 
a própria Receita entende que nesse caso o frete é insumo, porque ele é custo 
de aquisição de insumo não há discussão. Depois eu tenho um frete que é um 
transporte de produtos em elaboração, então eu tenho uma planta industrial 
em determinado lugar e a matéria-prima está em outro lugar, da mesma 
empresa, do mesmo estabelecimento, então eu transporto este insumo dentro 
do meu estabelecimento, nesse caso a Receita entende que não há previsão 
legal, porque ela entende que isso é um frete, isso não é propriamente custo 
de insumo, não entendo por que, se ela acha que na aquisição é, mas eles 
entendem assim, tem uma visão restritiva. E então é um frete entre 
estabelecimentos, né, ele contrata um terceiro, mas ele está carregando um 
produto em elaboração na produção. E tem um terceiro frete que é o... Tem 
mais dois, na verdade, tem frete entre estabelecimentos, mas do produto já 
acabado, então eu terminei a produção e mando para um centro de 
distribuição antes de vender, e tem um frete na operação de venda 
literalmente, que é aquele que eu pago para entregar o meu bem, a mercadoria 
para um terceiro. Há uma grande discussão então porque a norma que prevê 



os créditos fala de insumos de produção, então o entendimento aqui é até a 
produção, e frete na operação de venda. Então ninguém discute que quando é 
na operação de venda tem crédito, a própria receita admite que quando eu 
tenho o frete na aquisição do insumo, ele é insumo, e vem a discussão do frete 
de produto acabado e esse frete é entre estabelecimentos. E esse acórdão do 
conselho, antes de eu falar do acórdão do conselho eu queria dizer que o STJ 
já se pronunciou sobre esse assunto contrariamente à linha do contribuinte 
no sentido de que este frete entre estabelecimentos não é insumo e o frete na 
operação de venda é só aquele efetivamente na operação de venda, citando 
como fundamento o art. 111 do CTN, que eu acho um equívoco, porque nós 
estamos falando aqui de apuração de quanto um [ininteligível - 1:33:29], e não 
de exclusão do crédito tributário com o trato no art. 111. Então, tinha, o STJ 
estava caminhando para entender, então, por uma interpretação mais 
restritiva dessas questões. Quando vem então esse que é um segundo acórdão 
do Carf dando um entendimento diferente do STJ. Entendendo o que? Quanto 
a esses dois, fretes de produtos em elaboração que se trataria de insumos e 
que o frete de produto acabado, e aí é o bastante interessante e diferente do 
que eu tinha visto até agora, este apesar de ser pós-produção é insumo. 
Então, eu já vi manifestações com as quais eu até concordo que o frete de 
produto acabado ele não deixa de ser na operação de venda numa 
interpretação teológica da regra. Agora, o Carf deu um posicionamento 
diferente. Ele disse que o frete de produto acabado e o frete de produtos em 
elaboração, todos são... Já davam crédito com base no insumo, no inciso de 
insumo, que eles seriam insumos. Então, para dizer que o STJ estava 
encaminhando por um caminho e agora temos duas decisões recentes do Carf 
num caminho diferente, inclusive fazendo resalva do entendimento do STJ. 
Então, para relatar que esse assunto está em discussão, depois se a gente 
quiser discutir mais profundamente, eu que tentei ser rápido aqui pelo tempo. 
Mas o Carf expressamente diz como ele não está vinculado a decisões do STJ 
salvo nas hipóteses de repetitivo, eles pediram licença para adotar um 
posicionamento diferente. Então a questão continua em aberto, e na minha 
visão o entendimento do Carf nesse aspecto traz uma... Está correto quanto ao 
produto em elaboração, e na minha visão o fundamento para concessão de 
crédito de frete de produto acabado não está correto, eu acho que não daria 
crédito com base no conceito de insumo e sim com base no item de frete numa 
interpretação teleológica. Então perdão pela brevidade, mas é isso que eu 
queria colocar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Apesar da brevidade o tempo 
andou, eu acho que não é melhor a gente começar a discutir isso não, 
podemos deixar para a semana que vem na pauta. É o único assunto que está 
na pauta, então, ficou aguardando colaborações, sugestões. Com relação ao 
STJ, apenas seguir para aquela linha de pensamento absurda, né, dizer que o 
único frete que dá crédito é o frete de venda porque está na lei. Não 
percebendo que o outro frete pode ser insumo e não percebendo que precisava 
estar na lei o frete de venda, exatamente por não ser insumo, não é? É a 
mesma coisa que dizer: Ah, é tributado numa operação que está fora do 
campo de incidência só porque não tem uma norma dizendo que é isenta, né? 
E aí o Souto Maior Borges, voltando a ele, que se refere a essas não 



incidências declaradas em norma como sendo isenções didáticas ou outro 
tema qualquer parecido.  

Semana que vem lembro a todos que haverá o seminário da dialética, tributos 
e preço de transferência. Painéis muito interessantes. E nós três aqui vamos 
estar ausentes da mesa por esta razão, mas os companheiros aqui à direita, e 
provavelmente o professor Gerd, poderão dar andamento aos nossos debates. 
Então muito obrigado pela presença, até a próxima. 

 

 

FIM 

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

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