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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. O pequeno 
expediente...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Somente reforçar o convite. Hoje, a partir das 
19h, na Livraria da Vila, vai haver o lançamento de dois livros, ambos 
coeditados pela Quartier Latin e pelo IBDT, na série Doutrina Tributária, o 
livro do Paulo Victor, nós já falamos, sobre substituição tributária e 
proporcionalidade, e o livro do Victor Polizelli, Princípio da Realização da 
Renda. Os livros, nós sabemos, como associados, todos recebemos, mas 
prestigiar o lançamento, ir à Livraria da Vila, pode ser interessante também, 
na Lorena, hoje, a partir das 19h.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Diga-se de passagem, as duas 
obras são de altíssima qualidade. Eu acho que, realmente, são dois trabalhos 
magníficos, dois temas importantes. O do Paulo Victor, ele expôs aqui. 
Inclusive, nós sabemos que não é só o problema de substituição tributária, 
não é, o subtítulo tem mais apelo, para nós que gostamos de estudar, do que a 
matéria específica. E o do Victor Polizelli, a grande virtude, na minha maneira 
de ver, é tratar de um tema muito pouco tratado na doutrina, muito 
importante. Pretendo convidar o Victor, tal como foi o caso do Paulo Victor, 
para que venha aqui na abertura do semestre que vem, ou em um dos 
primeiros encontros nossos, para falar, meia hora, 40 minutos, sobre esse seu 
livro, o conteúdo do seu livro. Então, hoje, realmente, é um dia importante 
para nós. João.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria aproveitar o pequeno expediente só 
para registrar a publicação de um acórdão pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal sobre a incidência de PIS e Cofins nas vendas inadimplidas. Esse é 
um tema que a gente tem discutido bastante aqui e a gente tem tido bastante 
debate sobre o assunto. Mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal, na sua 
composição plenária, em novembro de 2011, decidiu que as vendas 
inadimplidas não podem ser excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins. 
O acórdão foi publicado agora, na edição de terça-feira, de 19 de junho. É o 
Recurso Extraordinário 586482. “O fato gerador do PIS e da Cofins ocorre com 



o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda e entrega do produto, e não 
com o recebimento do preço acordado. Não há disposição, na legislação, 
permitindo a exclusão das chamadas vendas inadimplidas da base de cálculo 
das contribuições. As situações posteriores ao nascimento da obrigação 
tributária, que se constituem como excludentes do crédito tributário, ocorrem 
apenas quando fato superveniente vem a anular o fato gerador, nunca quando 
o fato gerador subsista perfeito e acabado, como ocorre com as vendas 
inadimplidas. As vendas canceladas não podem ser equiparadas às vendas 
inadimplidas, porque, diferentemente dos casos de cancelamento de vendas 
em que o negócio jurídico é desfeito, extinguindo-se, assim, as obrigações do 
credor e do devedor, as vendas inadimplidas, enquanto não sejam 
efetivamente canceladas, importam em crédito para o vendedor oponível ao 
comprador”.  

Está em linha com aquilo que a gente tem sustentado aqui na Mesa. Só me 
chamou a atenção um trecho, aqui, da própria ementa, que é o nº. 1 da 
ementa, que é o seguinte: o Sistema Tributário Nacional fixou o regime de 
competência como regra geral para a apuração dos resultados de empresa, e 
não o regime de caixa, art. 177, da Lei 6.404. O que me chama a atenção, 
nesses casos, é usar o regime de competência, que é um regime de apuração 
do resultado da pessoa jurídica, para fundamentar uma decisão desse tipo, 
porque eu acho que não tem nada a ver o regime de competência, que é um 
regime contábil de apuração do resultado, com a apuração da base de cálculo 
de PIS e Cofins. Eu vejo que o regime de competência também tem sido 
utilizado como fundamento em acórdão do Supremo, para justificar tributação 
de lucro no exterior e outras coisas, e me causa um pouco de estranheza, 
porque acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nada a ver também eu não concordo, porque, 
afinal de contas, é o tributo sobre o faturamento, o faturamento entendido 
como receita. E, muito provavelmente, esse contribuinte deve ter alegado que 
não existiria receita enquanto não houvesse recebimento. Ou seja, o acórdão, 
concretamente, deve ter enfrentando o tema de saber se eu posso considerar 
uma receita sem que haja o efetivo recebimento, porque parece ter sido essa, a 
tese do contribuinte. Então, caberia ao juiz sim dizer que receita, no regime de 
competência, independe do efetivo recebimento. Eu não acho descabida, a 
ementa, nesse contexto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu concordo com essa distinção para regime de 
competência, porque, no lucro presumido, por exemplo, aquele que opta por... 
Faz a opção por regime de caixa, o que ele não recebeu, ele não paga. E, 
depois, outro, contrato com órgão público que só paga o PIS e Cofins no 
recebimento, então esse daí é regime de competência, mas essa receita tem 
exceção, só quando recebe, ele paga PIS e Cofins. Então, eu acho que essa 
distinção tem cabimento.  

Sr. João Francisco Bianco: Do ponto de vista do reconhecimento das receitas 
e dos custos da pessoa jurídica, o que determina o regime de apropriação é o 
art. 43 do Código Tributário Nacional, que diz que o fato gerador do Imposto 



de Renda ocorre quando houver aquisição da disponibilidade da renda, ou 
seja, quando o direito ao recebimento do preço estiver, definitivamente, 
adquirido, aí vai haver o reconhecimento da receita e a tributação do 
respectivo resultado. Se os contadores inventaram um negócio que chama 
regime de competência, que se aproxima disso daí, que, às vezes, ele bate com 
esse conceito, mas, às vezes, ele não bate com o conceito, isso é um problema 
deles, que não tem nada a ver com o reconhecimento das receitas das pessoas 
jurídicas e a tributação do lucro das pessoas jurídicas. Os contadores têm... 
Em algumas situações especiais, eles têm usado, como fundamento para a 
apropriação de determinados tipos de receitas, o regime de competência, que, 
para eles, tem que ver um... Tem que haver... Não sei, tem alguns critérios que 
são próprios da ciência contábil, que não batem, necessariamente, com os 
critérios do art. 43. Por isso que eu acho que a gente não pode usar o regime 
de competência como fundamento para o reconhecimento de uma receita ou 
para a apuração da base de cálculo de um tributo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O João está apenas nos incentivando a, 
imediatamente, começar a ler o livro do Victor Polizelli, cujo título, O Princípio 
da Realização da Renda, toca exatamente nesse tema, inclusive na sinonímia 
entre o princípio da realização da renda de um lado e o princípio da 
competência do outro, seus limites ou não. Não lhe afirmo, João, que o estudo 
do Victor concorde com o seu tema. Eu diria que tende mais a achar 
argumentos que aproximam aquela linguagem contábil do princípio da 
realização... Sobre a linguagem contábil da competência com a linguagem 
jurídica do princípio da realização da renda, mas eu digo isso mais como um 
aperitivo, esperando que, com isso, João, você que já tem o apetite pelo Direito 
Tributário, ainda hoje comece a ler o trabalho do Victor, para identificar um e 
outro.  

Agora, é verdade que, em algumas circunstâncias, a apuração da receita pelo 
regime de competência não implica uma aquisição de uma disponibilidade, o 
que dá algum problema ou dá algum tipo de questionamento. Basta 
imaginar... Eu acho que o exemplo clássico que a gente pode citar é aquela 
situação de eu ter uma dívida não vencida, ou um crédito não vencido, e que 
eu ainda não tenho disponibilidade, não venceu; no entanto, pela 
competência, eu reconheço a receita, porque competência tem a ver com o 
período em que eu reconheço a receita, e não necessariamente a aquisição 
definitiva do direito. Eu posso... Essa, talvez, seja a distinção que o João está 
propondo aqui, em que, em certos casos, existiria essa distinção.  

Agora, voltando ao nosso bom PIS, ao nosso Cofins, eu tenho muita 
dificuldade de enxergar, João, essa diferença entre o reconhecimento da 
receita para efeito de PIS e Cofins e o princípio de competência. Eu, pelo 
menos, assim, até onde me vai o pensamento, eu entendo que eles coincidem, 
e por isso me parece, como o Hiromi bem mencionou, que é acertada a posição 
do Judiciário de identificar, dizendo: “Olha, na medida em que eu adoto o 
regime de competência - ou, se você quiser, uma linguagem talvez melhor para 
você, João, na medida em que eu adoto o princípio da realização, dada a 
sinonímia, eu adoto o que você preferir -, mas, na medida em que eu adoto o 
princípio da realização, não cabe mais cogitar que não haja pagamento de PIS 



e Cofins efetivamente, porque não houve recebimento, já que a renda se dá 
por realizada, já que a receita se dá por definitivamente adquirida”.  

Sr. João Francisco Bianco: O fato gerador do PIS e da Cofins é auferir 
receita, não é, se eu não me engano. O art. 3º da 9718... O art. 1º ou 2º da 
9718, da 10833, diz que a base de cálculo é a receita auferida. Então, eu gosto 
de entender auferida como a receita cuja aquisição do direito ao seu 
recebimento esteja definitivamente incorporado ao patrimônio do vendedor da 
mercadoria. Incidentalmente, coincidentemente, os contadores, às vezes, 
usam esse conceito para formular o seu princípio da... O seu regime da 
competência. Mas eu vejo isso como uma consequência que, às vezes, pode ser 
o mesmo e, às vezes, pode não ser. Então, eu não vejo como o regime de 
competência seja fundamento para justificar a interpretação do que seja 
receita auferida.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que eu entendi o seu ponto. Só para 
tentar identificar o que o João está querendo apresentar aqui, João, talvez 
para a gente tentar chegar a uma linguagem comum, vamos dizer que eu 
tenha um serviço prestado por um período mais longo, ou seja, que eu vou, 
aos poucos, adquirindo aquela receita e que algum contador possa dizer: 
“Bom, eu como eu tive custos no período, eu já deveria ir reconhecendo a 
receita naquele período”, o que não me parece acertado, do ponto de vista 
contábil, se o serviço não tiver sido concluído, porque eu só tenho o direito na 
medida que eu adquiri. Mas vamos... Eu estou tentando imaginar uma 
situação, estou com dificuldade de imaginar uma situação em que o serviço, 
mesmo que parcial, já me dê o direito parcial. João, eu estou tentando, estou 
me esforçando. Mas, nesse caso, se eu tivesse um serviço em que eu possa ter, 
assim, o que eles chamam milestone(F)[0:14:00], ou seja, para cada 
milestone(F), eu já tenho uma parte do serviço terminada. Contabilmente, pela 
competência, eu reconheço, e quer me parecer que o princípio da realização se 
aplicaria e eu teria receita. Eu estou com dificuldade, João. Talvez você possa 
me ajudar, nem que seja um caso limite, em que eu tenha um descolamento - 
eu estou falando especificamente na venda de mercadoria ou na prestação de 
serviços -, um descolamento entre o reconhecimento contábil para efeito de 
competência e o reconhecimento da receita para efeito de PIS e Cofins.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu me lembro de, no passado, faz um 
tempinho já, ter estudado uns casos de pagamento por essas empresas de 
administração de concessão de rodovias, em que elas pagam valores para o 
Poder Público com o objetivo de obter o direito à exploração dos pedágios das 
rodovias. E eu me lembro que... Infelizmente, eu não me lembro dos detalhes 
do caso, mas eu me lembro que havia um conflito entre a forma de 
contabilização desses valores pagos pela concessionária, porque, inclusive, a... 
Acho que, ontem, ou a CVM ou o CPC tem um pronunciamento específico 
regulando a forma de contabilização do ponto de vista contábil, desses valores. 
Quando do ponto de vista jurídico, me parece claro que quando se paga pela 
aquisição de um direito para a exploração de um... Para adquirir um contrato 
para você firmar um contrato com o Poder Público, aquele valor teria que ser 
amortizado pelo prazo do contrato. E eu não me lembro dos detalhes, mas, do 
ponto de vista contábil, aquele valor tinha um regime completamente diferente 



daquilo que parecia lógico do ponto de vista jurídico. E o argumento dos 
contadores era que aquilo tinha que obedecer ao regime de competência. 
Talvez o Bruno lembre mais os detalhes do caso. É outro caso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. Eu também pedi a 
palavra, mas, como eu não levantei a mão, eu entro na fila.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia a todos. Eu estou buscando, aqui, dois 
exemplos práticos para ver se eu acerto o raciocínio que a gente estava tendo 
com o Schoueri e Bianco. Tem um primeiro exemplo das montadoras, que os 
fornecedores de peças ou serviços emitem notas e digitam essas notas 
eletronicamente para as montadoras sobre o valor que elas acreditam ser o 
preço do produto ou serviço prestado. E, a posteriori, a montadora diz quanto 
ela vai pagar e como ela deseja pagar, dentro de uma discussão de preço que 
ela impõe ao provedor de serviço ou produto. Então, aí há um casamento entre 
o regime de competência e o efetivo pagamento, quanto ele vai pagar. O 
segundo exemplo... Eu vou para o raciocínio...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas é problema de liquidez ou problema de 
incerteza? Porque são coisas diferentes.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não é que é incerteza, eles têm um preço e a 
montadora diz quanto ela vai pagar. Na hora de... Só que emite a nota, porque 
se você não emitir a nota, você nem tem essa discussão com a montadora. Um 
segundo exemplo, a gente vê nos lixões de São Paulo. Você recebe por metro 
cúbico assentado, então você faz a movimentação de lixo e você faz uma 
medição e você emite a nota para o tomador do serviço. E isso demora uns 
dias para que o tomador do serviço venha aferir o metro cúbico. E como, pela 
própria ação da natureza, há um assentamento, quando se dá esse 
assentamento, o tomador do serviço diz quanto pagou. Então, há, de novo, um 
descasamento entre regime de competência, a fatura emitida, e o pagamento 
efetuado. Eu estou tentando trazer dois exemplos. Não sei se desviamos ou 
não da questão que a gente está querendo entender.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ninguém está discutindo a 
conclusão do Supremo, não é? Então, há uma concordância geral e estão 
discutindo se votam pelas conclusões ou acompanham integralmente, porque 
está se discutindo o fundamento. Na verdade, um dos fundamentos. Você me 
empresta de volta, enquanto o Bruno fala, por favor. Pela ordem, aqui, das 
palavras pedidas.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Bruno Fajersztajn. Eu estou lembrando de 
um exemplo em que pode haver um descasamento entre o regime de 
competência e o regime fiscal do reconhecimento da receita e não sei muito se 
é por conta de o regime de competência lá dos princípios de contabilidade ou 
mais por uma questão regulatória. Quando o João estava falando da 
interferência do regime regulatório nas concessões, eu lembrei do regime 
regulatório do Banco Central. Em algumas situações de créditos, o banco já 
tem o crédito vencido, ele já tem, então, o direito de cobrar, mas, pelo 
princípio da prudência, ele não oferece a tributação àquela receita referente ao 
crédito, embora na contabilidade regulada pelo Banco Central ele deva 
reconhecer a receita. Então, é um exemplo em que, pelo regime contábil, eu 



tenho que reconhecer a receita, mas, para fins fiscais... Há até uns acórdãos 
do antigo Conselho de Contribuintes e acho que um do CARF já nessa nova 
era, reconhecendo que esse regime de reconhecimento de receita previsto no 
Banco Central não afeta o regime fiscal de reconhecimento da receita, que 
seguiria, então, a disponibilidade jurídica, a competência.  

E só mais uma consideração. A maioria dos casos tende a haver um 
casamento, justamente porque, na contabilidade, o regime de competência é 
ponderado pelo princípio da prudência. Então, mesmo para fins contábeis, e 
isso não mudou com a introdução de regras internacionais, o regime de 
reconhecimento de receita tem que observar também o regime de prudência, 
então, eu só reconheço aquela receita que está, efetivamente, disponível para 
mim, o que não se confunde com o caixa, mas é aquela que eu tenho o direito 
de cobrar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, vai falar?  

Sr. Hiromi Higuchi: Aí, o problema dessa venda de peças que o Fernando 
citou, mas o desconto tem que ser incondicional na própria nota. Se emitiu a 
nota e depois deu um desconto, isso aí, pela legislação do PIS e Cofins, não 
pode excluir.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Desculpa, não é um desconto, professor, é que 
uma montadora, você tem um preço do teu produto, está previsto e tudo certo, 
está combinado e tal, só que a montadora, de cima para baixo, diz quanto ela 
vai pagar. Ela não está dizendo: “Me dê um desconto”. Ela diz: “Eu vou te 
pagar só isso”, e você aceita ou não aceita. Então, não é um desconto 
incondicionado, é um desconto compulsório, vamos dizer assim.  

Sr. Hiromi Higuchi: Essa questão que citou sobre coleta de lixo, mas esse daí 
é uma medição posterior. Isso ocorre muito na usina de cana-de-açúcar. 
Usina de cana-de-açúcar, o plantador fornece cana, mas o valor, a quantidade 
de valor, é fixado de acordo com o teor de açúcar, então é posterior à medição.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas a disponibilidade jurídica, falando naquilo 
que o Schoueri estava mencionando, se dá quando? Quando você emite a 
nota. Ou seja, você já fez o assentamento do lixo, você já assentou o lixo, você 
já mediu o metro cúbico contratado, certo? Só que você tem uma ação da 
natureza que é imponderável, ela pode baixar cinco metros; se chover, pode 
baixar dez metros; se não chover, pode... Sei lá. Se tiver muito vento, pode 
baixar menos. Então, como, no contrato, está escrito metro cúbico, ele emite 
conforme o metro cúbico assentado, e aí é o assentado naquele momento. 
Quando a empresa tomadora do serviço, de novo, impõe a medição... Tem que 
fazer a medição, mas, ao invés de fazer a medição naquele momento que 
poderia ser feito, que ele fecha o serviço, ela faz dias após. Então, aí ela vem e 
fala: “Não, o seu metro cúbico não é X é Y. E aí, novamente, eu só pago Y. Não 
é um desconto, senão nós estaríamos falando de desconto incondicionado. É 
uma imposição de alguém que tem um poder maior do que... Contratualmente 
maior do que o prestador de serviço, ou o fornecedor de peças, com as 
montadoras.  



Sr. Hiromi Higuchi: E, no caso de instituição financeira, o cálculo de PIS e 
Cofins é bem diferente, porque ele pode excluir essas provisões. Então, isso 
daí não entra no cálculo de PIS e Cofins. Agora, o problema, eu acho que não é 
a questão do contador, é a questão de lei, porque tem muitas leis que o regime 
de pagamento de PIS e Cofins é pelo regime de caixa, quando recebe. As 
incorporadoras de imóveis, todas aplicam o regime de caixa, porque, como é 
que vai vender, digamos, por 60 meses e vai pagar PIS e Cofins total? Então, 
se, digamos, o comprador não consegue pagar e devolve o imóvel, aquela 
receita é cancelada, não tem PIS e Cofins. Então, eu acho que aí não é questão 
do contador nem de regime contábil, mas de lei de PIS e Cofins.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre; depois, o Ricardo 
Mariz, hein!  

Sr. Alexandre: Essa tese, a gente... Eu nunca acreditei muito, por questão de 
política pública de arrecadação, do desconto. E sempre lembra uma velha 
máxima que nós temos, que é “o Estado nunca é sócio no prejuízo, só o lucro”. 
É o que corre, não é? Esse é um exemplo típico, em que, apesar de não haver 
riqueza, como o professor Ruiz nos ensinava, não há riqueza a ser tributada, 
eu não recebi, e aí a lei... Tem um verbo bem claro, que o Dr. João colocou, 
auferir, é um verbo que diz receber, efetivamente receber, a lei diz isso. Só que 
a interpretação dada pelo Supremo vai nesse sentido, o Estado não vai ser 
nunca sócio no prejuízo. E esses exemplos colocados na Mesa trazem 
exatamente essa questão, não é, até que ponto a mera formalidade de um 
contrato pode gerar... A emissão de uma nota que pode não ser, efetivamente, 
a receita auferida, gerar um tributo sobre nada. Isso que eu tinha para falar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não sei se alguém mais quer falar. 
Eu só queria fazer umas considerações. João, fala, então.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria dar um exemplo. Acabei de me lembrar 
de um exemplo aqui. O exemplo é o seguinte. O proprietário de um imóvel faz 
um contrato de locação com uma pessoa jurídica, o valor da locação é 
discriminado mensalmente. No primeiro mês é dez mil reais, no segundo é 15, 
no terceiro é 12, no quarto é 18, no quinto é oito, no sexto é cinco, no sétimo é 
20 e no décimo segundo mês é 25. Não importa, os valores são... 
Contratualmente, os valores são diferenciados, são fixados mensalmente. Do 
ponto de vista jurídico, o reconhecimento dessa receita vai ser feito mês a mês 
pelos valores discriminados no contrato. Mas, do ponto de vista contábil, os 
contadores entendem que aí tem um... A receita tem que ser reconhecida 
confrontando-se com os custos. E, como os custos são constantes, a receita 
tem que ser reconhecida um valor médio constante ao longo do contrato. 
Parece-me que aí tem uma diferença evidente entre o princípio do regime de 
competência e o art. 48 do CTN. Esse é o ponto que eu quero chamar a 
atenção.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu acho que tem vários 
casos de distinções entre contabilidade legal e fiscal, por isso mesmo, nós 
temos feito os congressos de distanciamentos e aproximações. Senão, faria só 
de aproximações. Então, existem distanciamentos. Eu concordo também que a 
palavra... A expressão “regime de competência” é uma criação dos 



contabilistas, mas, hoje, ela está na lei, está na lei tributária, na lei societária, 
então é uma expressão “juridicizada”, para empregar uma expressão antiga. 
Então, eu só queria destacar aqui nesse julgado que ele está tratando de 
supermercado, portanto de compra e venda mercantil, e, provavelmente, 
regime de... O regime de PIS e Cofins não cumulativo. Então, daí, talvez, pelos 
debates que se travou durante o processo, da maneira como foi requerido e 
como foi contraditado pela Fazenda, ter vindo à baila a questão do regime de 
competência. Agora, eu não acho que isso seja o fundamental. Eu estou de 
acordo com o João quando ele diz que tem uma impropriedade aqui no 
primeiro inciso da emenda quando diz que o Sistema Tributário Nacional fixou 
o regime de competência como regra geral para a apuração dos resultados da 
empresa e não o regime de caixa e se referiram ao art. 177. O art. 177, ele 
mesmo diz que é para efeito, estritamente, das demonstrações financeiras 
contábeis, o que não exclui critérios distintos pela lei fiscal. Então, eu acho 
que está realmente mal colocado, aqui.  

Agora, o fundamental vem a seguir, quando ele trata do aspecto temporal da 
hipótese de incidência da Cofins e ele diz: “O fato gerador da obrigação ocorre 
com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda”. Na verdade, ele 
mesmo se complementa, porque não é o aperfeiçoamento do contrato, mas é 
com o cumprimento do contrato. Ele acrescenta, entre parênteses, a entrega 
do produto, e não com o recebimento do preço. Quer dizer, o acórdão está 
preciso. Agora, eu acho que essa discussão sobre o regime de competência, no 
caso, eu acho que, para nós aqui, em uma visão mais ampla, fugindo do caso, 
eu acho que é até válido, não é? Mas, no caso, há uma coincidência total, 
porque o momento de auferimento da receita de venda, especialmente sabendo 
que se trata de supermercado, é o da entrega da mercadoria. E isso está de 
acordo com o regime de competência também, está de acordo com o art. 43, 
porque a disponibilidade vem com a entrega do produto, a realização da renda 
e tudo mais, e não com o recebimento. Então, eu não acho que tenha uma 
contradição. Talvez tenha sido usado um fundamento que deve ter sido muito 
discutido, mas um fundamento que, em si, não é determinante da solução.  

Até, por falar em regime de competência, eu, pessoalmente, gosto sempre de 
lembrar que algo compete a um período, algo seja uma receita ou um custo ou 
uma despesa, conforme o regime. Então, no regime de caixa, a receita 
compete, para usar a expressão, compete ao período em que ela for recebida. 
No chamado regime econômico accrual basis... Porque, hoje, a gente fala 
muito em regime de competência, no passado se falava mais em regime 
econômico em contraposição ao regime de caixa. Então, o regime econômico 
accrual basis, hoje regime de competência, ele compete ao momento em que a 
renda é auferida, não é? No sentido de adquirida, como diz, aqui, a Corte, no 
caso de compra e venda, na entrega do produto.  

Então, eu acho que precisamos lembrar, também, como falou o Hiromi, que 
PIS e Cofins, há muitas situações que o regime não é o de competência, é o 
regime de caixa. Quem está no lucro presumido, é o regime de caixa, via de 
regra, não é? Então, eu acho que o essencial aqui é a distinção, e eu acho que, 
nesse ponto, o ministro Toffoli, que é o relator, foi preciso: “Na compra e 
venda, o fato tributário se aperfeiçoa com a entrega do produto e não com o 



recebimento do preço acordado”. Acho que fez uma boa distinção entre 
cancelamento de vendas e inadimplemência. Eu acho que são coisas 
completamente diferentes.  

Eu acho que temos que lembrar também, no caso do lixo, que existe preço 
determinado a ser apurado, preço ainda não conhecido no momento da 
entrega, mas que pode seguir o regime, rege perfeitamente, o fato tributário 
não está completo enquanto não estiver a materialidade dele, a hipótese de 
incidência completa, pela quantificação do preço.  

Então, eu acho que o acórdão pode ter essa escorregadela aqui, ao se referir 
que o Sistema Tributário Nacional fixou o regime de competência como regra 
geral. Não é que o Sistema Tributário Nacional fixou. A regra geral, em se 
tratando de Imposto de Renda, é o regime de competência, e não o regime de 
caixa. Mas não é que isso esteja no Sistema Tributário Nacional. Tanto é que a 
pessoa física, que está no Sistema Tributário Nacional, paga o Imposto de 
Renda pelo regime de caixa. Eu acho absolutamente inapropriado se referir ao 
art. 177.  

Então, eu só quero ressaltar que essa decisão é de poucos dias atrás, é do dia 
15 de junho, então, vamos ler com muito...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:34:35]: É de novembro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aqui consta Brasília, 15 de junho 
de 2012, por isso que eu estou... Data do... Aqui, realmente... Aqui consta 
Plenário, 23/11/2012, Brasília, 15 de junho de 2012, no fechamento, e está 
publicado no DJU do dia 18 de junho. De qualquer forma, a decisão é recente 
e precisamos lê-la por inteiro, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só queria mencionar aqui essa distinção... 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:35:05]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dois. Dois votos contrários.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Ricardo falou em accrual basis em relação à 
competência. É importante mencionar que não são sinônimos. O accrual 
basis, que é um sistema americano baseado no conceito de renda do sistema 
SHS, vai buscando medir as variações... Medir a renda conforme ela vai 
acontecendo, e eu usei o gerúndio de propósito. O exemplo que me parece 
claro para isso é o acréscimo, a valorização de um bem meu. No sistema 
accrual, independentemente de eu ter vendido ou não ter vendido um bem, o 
accrual exige que eu, a todo o momento, valorize os meus ativos e reconheça o 
ganho na medida em que ele é accrued, embora, obviamente, enquanto não 
realizado, não há que tributar. O regime de competência, e aí a aproximação 
para a realização, é diverso. Não cabe reconhecer um ganho de capital, mesmo 
que a valorização tenha acontecido, enquanto não realizado. Ou seja, nenhum 
contador poderá, em nome do princípio da competência, pretender avaliar os 
ativos conforme haja uma mera avaliação, sem que haja um momento de 
realização. E daí a aproximação do princípio da realização à competência e 
não ao accrual.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Novamente, a questão da 
competência é uma expressão que, hoje, está identificada com o regime 
econômico e não o de caixa. E, novamente, aqui no accrual basis, quando você 
tem uma venda, é no momento da entrega também. É claro que eu posso ter 
outras situações que o accrual basis diz que eu vou “accruando” as receitas na 
medida em que há uma valorização, e os contadores usam muito isso nas 
novas normas contábeis, não é? Eu posso ter um ativo realizável no mercado 
com importação e eu considero esse ativo pelo valor de mercado no dia do 
encerramento das demonstrações financeiras, embora não tenha havido ainda 
o fato tributário, porque não houve venda, porque está lá no estoque ou está 
lá no títulos a receber ou a negociar. Então, há situações, sim, de distância 
entre a contabilidade e o fiscal. Mas, voltando ao caso específico da compra e 
venda, há uma distinção nenhuma. Vendo sob o ponto de vista da realização, 
do accrual, do econômico, do regime de competência, seja como quiserem 
chamar.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É. Eu voltaria ao assunto do accrual e da 
competência, acrescentando que você tinha dito que é uma criação contábil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A palavra, a expressão. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: No que você tem integral razão. No entanto, a 
consideração jurídica do accrual para fins do Imposto de Renda não foi bem 
nesse sentido e não teve a intenção de ser fiel ao sentido contábil da expressão 
accrual. A intenção jurídica foi de evitar que o contribuinte determinasse o 
momento em que ele gostaria de pagar Imposto de Renda. Havia, na época, 
uma discussão muito grande, início do século passado, uma discussão muito 
grande, de um lado, o contribuinte se sentindo aviltado por qualquer forma de 
investigação do fisco sobre eventos econômicos que pudessem resultar no 
pagamento de imposto, e, por outro lado, a necessidade de arrecadação. 
Então, daí veio uma definição até jurisprudencial, que foi influenciada pelo 
conhecido financista Seligman, que escreveu muito sobre o assunto, mas eu 
preciso ter uma determinação legal, para fins fiscais, de quando o fisco pode 
ter acesso a esta riqueza, e este momento seria um momento determinado e 
descrito como accrual. E aí accrual competência ou accrual não competência, 
no fundo, é a mesma coisa. E o regime de caixa, é um regime que você, 
efetivamente, era... Seria uma concessão do fisco para que então fosse 
apurado o momento de acordo com um regime que não seria a regra, seria a 
exceção. A ideia fiscal foi essa. Daí, talvez, esta consideração em função do 
Código Tributário Nacional, no que eu também concordo com você que não é 
bem o que está escrito. Mas a ideia é essa, é você falar: “Eu não vou deixar na 
mão do contribuinte para que ele diga quando eu tenho que pegar”.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que o assunto está 
esclarecido e debatido. Mais alguma questão, ainda, ou está no pequeno 
expediente? Mais algum ponto? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pequeno, hein? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É. Grande expediente.  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:40:50]: [pronunciamento fora do microfone]  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, estamos aqui tentando... A 
minha cabeça está meio ruim, eu estava tentando recuperar o nome do Dr. 
Minatel, lá de Campinas, foi conselheiro do Conselho de Contribuintes, 
professor. O Minatel escreveu... Agora, eu não recordo se é tese de 
doutoramento dele, mas ele escreveu, é um livro publicado em que ele defende 
que o auferimento da receita é no recebimento. A visão dele é de capacidade 
contributiva e ele sustenta com bastante ênfase, essa posição dele. Acredito 
que seja a única voz, assim, que tem uma posição bastante firme no sentido 
vencido agora no Supremo.  

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas ele não tratou de PIS e 
Cofins.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas o Nogueira tratou... O último parecer 
publicado dele foi na Revista Dialética, em que ele tratou exatamente desta 
questão. Até houve uma separata, na época. Eu acho que é o único caso que a 
Dialética publicou uma separata, em homenagem ao professor Ruy, em que 
ele defendia exatamente essa coisa, ele ia pelo lado inverso, ele ia no sentido 
de que sendo PIS e Cofins um tributo sobre o consumo, que, na visão dele, 
seria um tributo sobre o consumo, em que o vendedor seria um mero 
prestador de serviço para o estado em um tributo sobre o consumo, não seria 
aceitável que esse prestador de serviço tivesse que assumir um encargo sobre 
algo que, a final de contas, não era tributo sobre ele.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não conhecia ou não me 
recordava desse trabalho do professor Ruy, mas, pelo menos, nos tempos mais 
modernos, mais atuais, a única voz firme na defesa do regime de caixa, vamos 
dizer assim, é o Minatel. Não que ele acha que seja regime de caixa, ele acha 
que a receita só é auferida, só é adquirida, quando recebida. Eu lembrei aqui 
do propósito dessa expressão “auferimento”, que você trouxe, João, eu lembrei 
de um trabalho do professor Tilbery, antigo também, quando a pessoa física 
passou a ser tributada pelo chamado regime de bases correntes, mês a mês, 
que é o regime que está em vigor até hoje, salvo engano, com a Lei  7713, 
contrariamente ao regime que havia anteriormente, que era de tributação 
anual pelo lançamento, inclusive, o Imposto de Renda Pessoa Física após a 
declaração, surgiu essa palavra “auferimento”, a medida que a pessoa jurídica 
vai auferindo ou uma outra expressão semelhante. E surgiu essa discussão e 
o professor Tilbery escreveu um trabalho sobre o sentido de auferir, adquirir, 
receber. É um trabalho interessante, também. Mas a ideia geral é que auferir é 
ter a receita como adquirida, já, não realizada em moeda, necessariamente. 
Uma receita pode ser adquirida e nunca ser realizada em moeda, não é? Eu 
posso transferir o crédito, posso usar o crédito para compensar, que é uma 
situação mais próxima de realização em moeda, mas posso ceder o crédito, dar 
em garantia.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esse parecer do professor Ruy Barbosa 
Nogueira, que foi publicado aí na Dialética, na separata, foi criticado pelo 
Brandão Machado no prefácio ao livro sobre o art. 166 do Código Tributário 
Nacional, que necessariamente não tem nada a ver com o assunto, mas ele 



aproveitou para fazer uma crítica técnica, nunca pessoal, ao professor Ruy, 
relatando até pessoalmente, que os dois discutiram muito isso antes do 
professor dar o seu parecer para algumas das companhias elétricas da época. 
E vale a pena ver esse prefácio, essa crítica, porque ela é bastante incisiva do 
ponto de vista técnico e jurídico, inclusive sobre a fonte doutrinária utilizada 
pelo professor Ruy na época.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fernando, que livro é esse.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu vou te passar depois, eu passo para todos. 
É um livro pouco conhecido, sobre a inconstitucionalidade do art. 166.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É do [ininteligível], não? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não, ele prefaciou, é o prefácio, e, no 
prefácio, ele menciona essas coisas. Então, vale a pena ler. E no ponto de vista 
do livro do Minatel, pelo que eu li e pelo que eu posso entender que é uma 
defesa solitária dessa tese, falta doutrina, falta base para que ele sustente o 
que ele sustou. Então, é uma crítica que eu faço a esse livro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. Bruno.  

Sr. Bruno: Desculpa alongar mais um pouquinho esse assunto, mas só uma 
pergunta sobre o acórdão. O acórdão é do Pleno do Supremo Tribunal Federal 
e, supostamente, o que eu sei é que o contribuinte sustenta que haveria uma 
ofensa ao princípio da capacidade contributiva. E o que a gente está 
discutindo aqui é tudo relacionado à ofensa indireta das normas 
constitucionais e legislação infraconstitucional, norma de exclusão na base de 
cálculo, regime de competência e etc. A pergunta é: há alguma consideração 
sobre a capacidade contributiva no acórdão, na ementa?  

Sr. João Francisco Bianco: Na ementa, não, mas não tive acesso ao inteiro 
teor do acórdão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De qualquer forma, embora eu 
não vote nessa decisão, não vejo que haja ofensa ao princípio da capacidade 
contributiva, não é? 

Sr. Bruno: Eu acompanho, é só porque eu sei que... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É a história da velhinha que tem 
apartamentos e não tem dinheiro no banco para pagar o IPTU, não é?  

Sr. Bruno: Eu acompanho, mas geralmente se sustenta, até imaginei que para 
chegar no Supremo Tribunal Federal chegaria por esse caminho de ofensa ao 
princípio da capacidade contributiva e não por conta de regime de 
competência.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você tem razão, e aí, eu aproveito para fazer 
uma provocação à teoria do “tá podendo”, o meu querido amigo Schoueri e 
suas gravatas vermelhas. [Risos] 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:48:20]: [pronunciamento fora do microfone] 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, pessoal, só no microfone, 
porque... Vamos...  

Sr. Hiromi Higuchi: No voto contrário, que deu favorável, só fala em dupla 
incidência se não for excluída a inadimplência, não é, dos que tem dupla 
incidência de PIS e Cofins.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para também... O Paulo talvez 
lembre. Há 50 ou 40 anos atrás, o Tribunal de Justiça de São Paulo terminou 
uma discussão exatamente nesse sentido, com relação ao imposto de vendas e 
consignações, porque alguns contribuintes defendiam que se a venda não 
fosse recebida não havia o fato gerador. E o Tribunal, naquela época, que o 
nosso Tribunal julgou exatamente nesse sentido. Não com essas expressões, 
mas julgou nesse sentido, que a venda, o fato gerador ocorreu com a entrega 
da mercadoria, a venda se aperfeiçoou, produziu os seus efeitos e a 
inadimplemência do preço não daria direito à restituição ou ao não pagamento 
do ICM, ou, no caso, na época, era IVC.  

Acho que está bem discutida, essa questão. Vamos passar para o primeiro 
item da pauta e eu dou a palavra ao professor João Bianco. O professor João 
Bianco, na semana passada, ele estava no evento lá de Miami, onde, inclusive, 
falou, no congresso do IBA, e nós não discutimos essa questão porque 
queríamos... Eu me lembro dela quando esteve aqui o professor Denis e o 
professor Bruno. Foi mais o Bruno que levantou essa questão, e vamos, com a 
sua presença, porque você que estava naquele dia, resgatar os pontos e 
fundamentos. Eu me lembro que eu apresentei dúvidas, sem objetar em 
definitivo. Eu não consegui ver o ponto levantado. Eu acho que é importante, 
hoje, com a presença do professor Schoueri também, a gente discutir essa 
questão. Lembrando que estava também sendo considerada a questão da não 
discriminação como sendo relacionada a residentes ou nacionais.  

Sr. João Francisco Bianco: A questão que está sendo colocada é a questão 
da Cláusula 24, o art. 24 dos Tratados, que tratam da não discriminação. E 
esse é um assunto que eu verifico que é um assunto bastante polêmico. Nós 
estamos discutido esse assunto, aqui no Brasil, no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal, com essa decisão do caso Volvo. Foi uma decisão que está 
sendo revista, é um acórdão do STJ que está sendo revisto agora pelo 
Supremo Tribunal Federal. E nós temos o primeiro voto do Ministro Gilmar 
Mendes, que foi bastante discutido aqui, inclusive no ano passado, quando o 
professor Kees van Raad esteve aqui. A questão é do alcance do art. 24 dos 
Tratados. O art. 24 trata da não discriminação e a dúvida é a seguinte: essa 
não discriminação é com relação à residência ou com relação à nacionalidade? 
Nós estamos... Aqui na nossa legislação existem vários casos de discriminação 
de contribuintes em função da residência. Não é só o caso da Volvo. Eu 
lembro, aqui, por exemplo, no mercado financeiro tem muitos casos de 
incidências na fonte que são diferenciadas em função da residência; o 
residente no Brasil tem um regime e o residente no exterior tem outro regime. 
Existe discriminação a favor do residente no Brasil e existe, às vezes, 
discriminação contrária ao residente no Brasil, nos dois sentidos. Então, 
existem... São duas discussões diferentes: esse tipo de discriminação em 
função da residência no âmbito da legislação interna, a questão seria da sua 



constitucionalidade ou não, se isso seria constitucional; e a outra discussão é 
se essa discriminação seria possível no âmbito dos Tratados.  

Conversando com o Bruno, há uns dias atrás, o Bruno participou de um 
evento na Holanda, organizado pelo Michael Lang, pela Universidade de Viena, 
em que foram discutidos vários assuntos de... As mais recentes... As últimas 
novidades em matéria das polêmicas e direito da jurisprudência do Direito 
Tributário Internacional, e o Bruno comentou que, especificamente em relação 
a esse assunto, tem uma decisão do tribunal da Rússia reconhecendo que a 
discriminação em função da nacionalidade é contrária ao Tratado... É o 
oposto, é o tribunal da Rússia dizendo que a discriminação em função da 
residência é possível frente aos Tratados, e uma decisão de um tribunal da 
Suíça dizendo que a incriminação em função da residência é contrária aos 
Tratados.  

O voto do Ministro Gilmar Mendes, no caso Volvo, ele admite a discriminação 
em função da residência, mas não admite em função da nacionalidade. 
Parece-me que os comentários da OCDE são nesse mesmo sentido, é possível 
a discriminação em função da residência, o que não é possível é em função da 
nacionalidade. Então, o nacional, o brasileiro, não pode... O sueco residente 
no Brasil não pode ser discriminado em relação ao brasileiro se ele reside no 
Brasil. Quer dizer, a discriminação em função da nacionalidade é que não é 
possível. Agora, o brasileiro residente na Suécia pode ser discriminado em 
relação ao brasileiro residente no Brasil. Vejam, essa é a grande discussão. 
Pelo que eu entendi aqui do comentário do professor Denis Weber(F), da 
sessão de 15 dias atrás, ele não admitia a discriminação em função da 
residência. Eu acho que o professor Bruno também sustentou aqui a não 
discriminação em função da residência. Eu lembro, novamente, que os 
comentários da OCDE são no sentido de que a discriminação em função... O 
que o tratado visa é a não discriminação em função da nacionalidade. Então, 
esse é um assunto em aberto. Eu, realmente... O que nós discutimos, aqui, 
especificamente, com o Kees van Raad, é que o art. 24 do tratado entre o 
Brasil e a Suécia, especificamente esse tratado, ele teria uma redação um 
pouco diferente, que não permitiria a discriminação em função da residência 
para as pessoas jurídicas, porque as pessoas jurídicas, elas são consideradas 
residentes em função do local da sua incorporação, uma coisa assim. Então, o 
que foi discutido aqui era a redação do tratado específico entre o Brasil e a 
Suécia para as pessoas jurídicas, que seria uma espécie de uma exceção. Mas 
mesmo esse ponto que foi discutido aqui, eu ainda tenho algumas dúvidas, 
porque eu não vejo muita diferença no tratado do Brasil e a Suécia e o modelo 
da convenção da OCDE. Mas, de qualquer forma, esse é um assunto que está 
em aberto, não é? O que nós temos, hoje, no Brasil, é a decisão do STJ, no 
caso da Volvo, não admitindo a discriminação em função da residência. E 
temos, no Supremo, um voto do Ministro Gilmar Mendes admitindo a 
discriminação em função da residência.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, eu estou tentando buscar, 
João, a discussão com o professor Kees van Raad. O professor Kees van Raad 
separava no tempo, ele dizia: “Olha, a OCDE mudou a redação do art. 24, 
dado o problema que havia na redação anterior”. Então, eu, 



propositadamente, aqui, busquei um acordo recente, brasileiro, que é o acordo 
Brasil-Peru, onde eu projeto, aqui, o art. 23, em que fala não discriminação, 
onde nós não encontramos, aqui, essa definição do que seriam os nacionais, 
as empresas nacionais, como, só para comparar, em outros, eu encontro. O 
termo nacionais... Desculpe-me. Então, vamos olhar. No modelo anterior da 
OCDE, o termo nacional indica pessoas jurídicas constituídas em 
conformidade com a legislação em vigor no Estado contratante, o que acaba 
dando uma similitude muito grande com a ideia de residência. Ou seja, 
residência e nacionalidade acabam se aproximando muito. O João me pede 
que eu olhe o art. 3º, só para verificar, porque essa foi a mudança. Eu estou 
tentando lembrar, João, o que o... Ou seja, só para verificar, os modelos mais 
novos, a definição de nacionalidade vem no art. 3º: “O termo nacional significa 
qualquer pessoa jurídica constituída em conformidade...”. É a mesma coisa, 
então?  

Agora, eu estou tentando me lembrar, eu não sei se alguém se lembra da 
palestra do professor Kees van Raad em que ele punha essa distinção no 
tempo como sendo... E ele até assumia a ideia, ele dizia: “Eu sempre falei, eu 
sempre briguei pela ideia do que eu não posso discriminar pessoas jurídicas 
residentes ou não residentes, porque contraria o acordo”. Foi a ideia dele, 
naquela época, que ele dizia isso. Agora, ele disse que, a partir desse 
problema, havia tido uma mudança no modelo da OCDE, que eu não tenho 
mais lembrança do que ele falou naquela vez. Eu não sei se alguém tem essa 
lembrança, dos que estiveram presentes na palestra do professor Kees van 
Raad. Não temos, então, não posso nem dar uma opinião, não dá para repetir 
a opinião dele naquela época. Agora...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:59:30]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, na minha leitura, assim... Oi?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [0:59:40]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, quando você pega o art. 24, embora apareça 
“os nacionais não ficarão”, o termo nacional está definido no acordo, eu não 
posso desprezar uma definição de acordo. Ou seja, para fins do acordo, aquilo 
que ele chama de nacional é a pessoa jurídica constituída em conformidade 
com a legislação em vigor. Então, o acordo está dizendo: “As pessoas jurídicas 
constituídas em conformidade com a legislação de um Estado não ficarão 
sujeitas, no outro Estado, a nenhuma tributação ou obrigação correspondente 
diferente ou mais honrosa do que aquelas a que estiverem ou puderem estar 
sujeitas pessoas jurídicas constituídas em conformidade com a legislação do 
outro Estado contratante, que se encontre na mesma situação”.  Essa parece 
ser a redação que leva à ideia de impedir essa discriminação para pessoas 
jurídicas.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O assunto surgiu quando o 
professor Bruno mencionou que as regras internas de subcapitalização 
contrariariam a proibição de não discriminação. Eu objetei e perguntei, porque 
não estava entendendo por que haveria essa contrariedade, dado que, 
independentemente da nacionalidade, entre aspas, das pessoas jurídicas, 
aquelas que estiverem sediadas no Brasil, ainda que originárias de um país 



com o qual tenhamos tratado de evitar bitributação, estão sujeitas às mesmas 
regras de subcapitalização. As nossas regras de subcapitalização não são para 
as empresas francesas contrárias ao acordo da França, são para todas as 
empresas sediadas no Brasil e que pagam Imposto de Renda no Brasil, 
independentemente da nacionalidade originária dos seus capitais ou dos seus 
acionistas. Então, eu não consegui fazer a ponte, a ligação de oposição, e o 
Bruno respondeu, novamente, aqui, e insistiu nessa questão.  

Eu me lembrei, na ocasião, e não tive tempo de... Eu já achei o processo, que 
foi retirado de arquivo morto, mas as duas semanas que passaram foram 
muito conturbadas e eu não consegui ler, uma adesão de pessoa física, em 
que era um cidadão francês residente no Brasil. Foi uma sentença, em 
primeira instância, ainda em primeira instância, proferida pelo Américo 
Masset Lacombe, depois confirmado pelo Tribunal, em que o termo nacional 
foi aplicado no sentido da nacionalidade mesmo, e não da residência. Prometo 
dar mais informações a respeito desse precedente isolado, aqui no Brasil, na 
próxima oportunidade, aqui.  

Desculpa, João, lembrando que, no âmbito do Imposto de Renda, seja física 
ou seja jurídica, há uma clara determinação de regimes distintos conforme a 
residência, não conforme a nacionalidade. O que existe é algum conflito, 
alguma discussão, entre domicílio e residência, porque a lei tributária do 
Imposto de Renda, ela se refere a domiciliado ou residente no exterior, são 
conceitos diferentes. Aliás, contraditando o que está na lei, todos os residentes 
e domiciliados no exterior são considerados, pela Receita Federal, como 
domiciliados na Delegacia da Receita Federal de Brasília, para efeitos internos. 
E contrariando isso, nós tivemos uma experiência recente, um cliente nosso 
que reside fora do Brasil, ele foi intimado na decisão de um processo na sua 
residência no exterior. Apesar que a residência domiciliar fiscal dele, para 
referência da Receita Federal, seja Brasília. Mas essa é uma discussão que 
existe, qual é a distinção entre domicílio e residência, mas, claramente, não 
existe distinção em função de nacionalidade. O brasileiro residente na França 
é um residente tanto quanto um francês residente na França. Miguel.  

Sr. Miguel: Eu só queria lembrar que, para fins do art. 5º, com relação ao 
princípio da igualdade, o princípio geral da igualdade, é aplicado aos 
brasileiros e aos residentes no Brasil, aqueles residentes no Brasil, então, é 
considerado o critério da residência, pelo art. 5º.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós discutimos isso aqui há uns 
dois meses atrás, prolongado uma pequena discussão que nós dois tivemos 
em um simpósio, aí, seminário, não sei o quê, da Dialética. Isso foi discutindo 
aqui. O que o professor Schoueri colocava era: o turista não tem direito à vida 
no Brasil, pelo art. 5º?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se você matar um turista, você não tem nenhum 
problema.  

Sr. Miguel: Mas é o critério que o art. 5º usa, é o da residência, tirando o caso 
do turista.  



Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, são duas discussões, uma é a 
discussão perante a legislação interna, perante a compatibilidade da lei 
discriminatória com a Constituição; a outra é a compatibilidade da lei 
discriminatória com os Tratados. São duas discussões diferentes. O que está 
sendo discutido no Supremo, no caso Volvo, é a compatibilidade da lei 
discriminatória em relação ao tratado. Eu acho que o STJ, se eu não me 
engano, fez uma certa confusão entre essas duas discussões. Mas eu acho que 
o voto... Pelo menos, o voto do Ministro Gilmar Mendes é muito claro, ele 
delimitou bem o tema e examinou a compatibilidade da lei discriminatória em 
relação ao tratado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só um detalhe, desculpe, é só um aparte aqui, o 
que é curioso é que o Supremo... Não cabe ao Supremo Tribunal Federal essa 
matéria, porque se for um tema só de tratado, o STJ teria a palavra definitiva, 
então, tem um ponto curioso aqui no meio. Embora eu goste muito do acórdão 
do professor e Ministro Gilmar Mendes, esse elemento, às vezes, o Supremo 
parece se esquecer de que ele pode ser Supremo, mas não tanto a ponto de 
estar acima do STJ em matéria de competência do STJ.  

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

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que a confusão ocorre porque eu acho que, na 
leitura do art. 24, não lê inteiro, e está... Porque diz: “Os nacionais de um 
Estado contratante não ficarão sujeitos, no outro estado contratante, a 
nenhuma tributação ou obrigação correspondente diferente ou mais onerosa 
do que aquelas a que estiverem ou puderem estar sujeitos os nacionais desse 
outro Estado que se encontrem na mesma situação”. Ninguém fica lendo esse 
“que se encontrem na mesma situação”. É uma empresa, esse que está sendo 
discutido. Se tem sede no exterior, ele não tem a mesma situação do... Uma 
pessoa física, um brasileiro residente aqui, ele tem uma tributação de 
brasileiro; se o brasileiro vai na Europa, ele é tratado como residente no 
exterior, porque não está na mesma situação.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, Hiromi, normalmente, você sabe que 
eu gosto de concordar com tudo que você apresenta pela sua lucidez, mas eu 
quero crer que neste caso específico eu posso buscar diferenças de situações 
em tudo, exceto com relação à nacionalidade, sob pena de tornar o artigo 
inviável. E considerando que, nos termos do art. 24, a expressão 
“nacionalidade” significa local de constituição, então... Se a única diferença for 
o local de constituição, eu não posso utilizar esse critério como discrime.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu vou pedir licença para discordar do Hiromi 
também, porque eu acho que aqui, na mesma situação... Vamos ver o caso 
Volvo, por exemplo, o acionista residente no Brasil está na mesma situação 
que o acionista residente na Suécia, ambos são acionistas da mesma empresa 
e estão na mesma situação, então, eles não podem ser discriminados em 
função da nacionalidade.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não está na mesma situação, ele é residente no exterior, 
e o residente no Brasil é outra...  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. Por favor. Esse 
microfone, é bom ficar com vocês, circulando.  

Sr. Eduardo: Eu queria colocar que a questão do acordo barrando as regras...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pode se identificar, por 
favor?  

Sr. Eduardo: Eduardo. Desculpa. Que a questão do acordo barrando as regras 
de thin cap, ela estaria colocada no § 4º, que não fala de nacional. E, na minha 
leitura, eu sei que os comentários da OCDE falam que não barra, na minha 
leitura, barraria. Eu queria até colocar para a Mesa se vocês concordam ou 
não, lendo o § 4º.  

Sr. João Francisco Bianco: Vou ler o § 4º, aqui: “As empresas de um Estado 
contratante cujo capital pertencer ou for controlado por uma ou várias 
pessoas residentes no outro Estado contratante, não ficarão sujeitas, no 
primeiro Estado contratante, a nenhuma tributação ou obrigação 
correspondente, diversas ou mais onerosas do que aquelas a que estiverem ou 
puderem estar sujeitas as outras empresas da mesma natureza desse primeiro 
Estado contratante”. Não é bem o caso Volvo, não é? O caso Volvo, não é.  

Sr. Eduardo: Eu estou pensando em thin cap, thin capitalization.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não entendi. Você acha que 
essa norma fica contraditada pelas regras do thin cap?  

Sr. Eduardo: Eu acho. Eu acho que uma empresa que paga juros para uma 
empresa no exterior e pode sofrer uma limitação na dedutibilidade desses 
juros, ela está sendo discriminada em relação a uma empresa brasileira que 
paga juros para uma controlada no Brasil e que não sofre a limitação de 
dedutibilidade do pagamento de juros.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno.  

Sr. Bruno: Bruno. O ponto que o Eduardo levantou foi justamente o que foi 
discutido lá no congresso na Holanda, e os dois precedentes parecia... Não 
lembro exatamente, mas parecia que a discussão não vinha à luz da 
nacionalidade e residência, e sim à luz desse § 4º. E o que foi dito lá... E há 
decisões contraditórias, a Suprema Corte da Rússia entendeu que não haveria 
ofensa a esse dispositivo de um dos tratados que a Rússia firmou, porque o 
tratado previa que eles... A Corte entendeu que regra de subcapitalização é 
regra anti-avoidance, então, eram regras antielisão, e que, então, a cláusula de 
não discriminação não poderia prestigiar ou eliminar essa regra de anti-
avoidance. Já a decisão da Suíça adotou a sua linha, adotou o entendimento 
de que haveria uma discriminação, então, por conta do tratado, a regra de thin 
cap não se aplicava. E outra coisa que eu tenho a trazer de lá é que foi dito 
por um representante da Suécia que eles abandonaram a legislação de thin 
cap porque era muito controvertida e vão procurar anti-avoidance por outros 
meios.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para lembrar um ponto, essa questão da thin 
cap, antes da discussão no âmbito dos acordos, houve a mesma discussão no 
âmbito europeu, ou seja, se eu poderia, dentro da União Europeia, onde existe 



o princípio da não discriminação, e lá é muito claro, se eu poderia 
discriminar... Dado o princípio da liberdade de capitais, se eu posso 
discriminar entre uma empresa controlada por um nacional ou por outro 
Estado da União Europeia. E a posição da Corte Europeia, que, claro, pode 
não ser definitiva, mas é a posição dela, foi no sentido de que as regras de thin 
cap contrariam o princípio da não discriminação na União Europeia. Dado 
isso, ou em virtude disso, vários países passaram a adotar regras de thin cap 
também para nacionais. Ou seja, a Alemanha, por exemplo, tem uma regra de 
thin cap curiosa, e a Itália, se eu não me engano, também, que, hoje, não 
interessa de onde vem, se você deve muito, uma parcela daquilo... Ou seja, 
você tem que justificar por que você está tão alavancando. Então, a 
alavancagem exagerada, não interessa se é com banco local, etc., etc., a 
alavancagem exagerada geraria despesas indedutíveis, a menos que 
justificadas, pouco interessando a origem.  

Por que eu quero mencionar isso, essa decisão? Porque também no âmbito da 
União Europeia, aliás, muito mais no âmbito da jurisprudência europeia, a 
discriminação que, de regra, é vedada, quando você aplica os quatro passos da 
aplicação do princípio da igualdade na União Europeia, o último passo é a 
justificativa, e é uma justificativa aceita na jurisprudência europeia, de regra, 
a questão antielisão. E é interessante se verificar que, nesse caso da thin cap, 
a Corte manteve a proibição à discriminação, portanto, essa justificativa não 
foi considerada suficiente. Então, fica enfraquecido o raciocínio no sentido de 
que, sendo uma regra de elisão, não se aplicaria ao tratado. Só para explicar 
qual é a racionalidade daquelas cortes que afastam, às vezes, uma regra em 
nome da proteção ao abuso. Eles dizem: “Olha, eu não posso utilizar um 
tratado como um instrumento para que eu tenha uma vantagem ilícita, uma 
vantagem abusiva”. Esse é o raciocínio que algumas cortes utilizam para 
afastar regras do tratado, como se eu tivesse uma regra não escrita no tratado, 
e eu quero insistir no termo, uma regra não escrita no tratado, que permitiria 
que ele deixasse de ser aplicado no caso de abuso. Os comentários da OCDE, 
hoje em dia, incorporaram essa ideia, que, no caso de abuso, eu não poderia 
invocar uma regra do tratado, mas apenas os comentários, e eu quero insistir 
no apenas os comentários, da OCDE o fazem. Quer me parecer extremamente 
questionável que eu deixe de aplicar uma regra alegando que seria uma 
questão de abuso ou não abuso. Eu acho isso bastante difícil de se aceitar 
como algo que esteja dentro do tratado. Os comentários da OCDE têm alguma 
tradição, já, infeliz tradição, de incluir, no tratado, algo que o tratado não 
prevê. E, talvez, esse seja um daqueles casos que deva ser denunciando.  

O que eu acho interessante da notícia que o Bruno nos traz? É que as duas 
cortes concordaram no sentido de que regra de thin cap contraria a regra do 
art. 24, uma delas em virtude dessa contrariedade, afastou a thin cap; outra 
delas disse: “Apesar de contrariar, haveria uma regra não escrita”. Mas o 
Bruno não nos noticia um terceiro entendimento, dizendo que haveria 
conformidade, que o art. 24 não seria aplicável. Isso, pelo menos, não foi 
noticiado, o que parece reforçar a ideia de que o art. 24 traria, sim, conteúdo 
suficiente para afastar a regra de thin cap. E dado que - e já me manifestei, 
aqui, claramente - eu não vejo a possibilidade de se deixar de aplicar o tratado 
sob a alegação de eventual abuso, isso reforça a possibilidade do 



questionamento das regras de thin cap para os casos de acordo de 
bitributação.  

Só para terminar, Ricardo, eu tenho dito algumas vezes, eu acho uma tolice, 
eu acho que o Brasil teve um dos grandes erros do nosso legislador, que tinha 
sido arrojado, avançado, ao introduzir regras de juros sobre o capital próprio, 
foi um... Assim, aqui me parece o trauma do mico de circo, ou seja, copiar o 
dos outros. Eu não vejo razão para o Brasil adotar regras de thin cap se nós já 
tínhamos uma regra de juros sobre capital próprio. Eu não consigo imaginar, 
exceto em situações extremas, que uma empresa que pode pagar juros sobre o 
capital próprio equivalentes à taxa de juros de longo prazo, 6%, dedutíveis, 
que essa empresa opte por se alavancar em um empréstimo que vai pagar 
Libor, porque, mais do que o Libor, Libor mais um percentual que não 
sabemos nem quanto vai ser, ou seja, enquanto planejamento tributário, 
certamente haverá aquela situação sofisticadíssima que se justifica, mas o 
legislador movimentar todo uma estrutura... Nós temos, hoje, empresas 
fazendo cálculos enormes, todo um custo de compliance, para uma regra que, 
talvez, pegue uma situação excepcional.  

Eu acho que foi um dos grandes erros do legislador brasileiro, foi copiar essa 
prática internacional de thin cap. E se era para copiar, que, pelo menos, 
copiasse também a nova prática que hoje já não... Pelo menos, não investiga 
mais a origem e impõe apenas um limite à dedução de juros, não interessa 
quem seja, dizendo: “Se ultrapassar a tanto, justifique por que você está 
pagando tanto juros”. Seria, no fundo, no fundo, a aplicação do bom e velho 
conceito de despesa operacional necessária à atividade da empresa, ou seja, 
não é necessária toda essa volta, não seria necessária toda essa regra, e se a 
despesa for desnecessária, ela será desnecessária seja o sócio brasileiro ou 
estrangeiro, seja pagar a sócio ou a terceiro. A desnecessidade é a mesma. Eu 
não tenho razão para essa discriminação. Ou seja, por tudo que eu tenho 
visto, por tudo que eu tenho pensado sobre esse tema, eu quero crer que é 
hora de nós dizermos: “Revogue-se essa legislação!”.  

Sr. João Francisco Bianco: Quem dera, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No aspecto central da discussão, a 
colocação trazida pelo Eduardo é importantíssima, não é? Na verdade, não é 
que as regras de subcapitalização contrariem a não discriminação no sentido 
de não discriminar nacionais, que, salvo engano, foi muito discutido aqui, no 
dia. Porque também, ao contrário, o país com o qual o Brasil tem acordo, pode 
ter as suas regras de subcapitalização também. Então, na verdade, afastaria 
todas as possibilidades de qualquer regra de subcapitalização para os dois 
países contratantes. Se visse nesse sentido; agora, se visse no sentido de que 
as empresas de capital brasileiro... Inverte a posição, não é, empresas de 
capital brasileiro controladas por capitais brasileiros no outro país estão 
sujeitas à subcapitalização, não há discriminação em função da origem do 
capital. Então, essa é uma discussão que, me parece, tem duas vertentes 
distintas aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bruno.  

Sr. Bruno: Eu queria confirmar a observação do Schoueri. Ou eu estava no 
cafezinho nessa hora ou realmente... A minha impressão foi que realmente 



havia uma unanimidade de que teria ofensa ao dispositivo e que a questão se 
eliminaria ou pelo anti-avoidance ou porque realmente haveria ofensa. Então, 
não houve uma terceira opinião, nem nos debates e nem nas exposições sobre 
o tema, de que não haveria ofensa. Então, a não ser que eu tenha perdido 
alguma etapa do debate, está todo mundo concordando que teria ofensa, mas 
que essa ofensa ou não seria oposta ou haveria efetiva ofensa. E mais uma 
coisa, as soluções, então, ou da Alemanha, de tratar igualmente capitais 
nacionais ou estrangeiros, ou a solução da Suécia, que foi simplesmente 
eliminar a regra de thin capitalização e estabelecer outra.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que o assunto está 
encerrado. O próximo assunto é... Está em aberto, ainda, a questão de medida 
provisória, os possíveis debates da Medida Provisória 563. Eu não sei se todos 
têm a informação, mas o prazo de emendas terminou na semana passada, 
salvo engano, e os três pontos que estavam sendo muito discutidos e havia 
emendas significativas são os seguintes. O chamado, entre aspas, safe harbor, 
de 90% nas exportações para o PECEX, que está excluído na medida 
provisória, que se pretendia alterar a medida provisória para que o 90% 
também se aplicasse ao PECEX foi rejeitada. A medida que pretende estender 
o PECEX para a apuração da base de cálculo da CFEM, a contribuição das 
empresas minerárias, o royalty das empresas minerais, também foi rejeitada. 
E foi aprovada uma emenda que autoriza a utilização de fontes independentes 
de dados quando não houver cotação em bolsa. Não se sabe, exatamente... Eu 
não conheço o termo. Alguém sabe, aqui, ou conhece o termo de emenda? 
Depende muito do que estiver nessa emenda para a gente saber qual é a 
extensão. A questão do prêmio, por exemplo, que pode determinar ajustes 
para mais ou para menos, nós sabemos que não existe cotação na bolsa, a 
bolsa não reflete os prêmio, e também não existe publicações oficiais, existem 
fontes variadas de informação, de forma que, talvez, aqui, possa ser aplicado. 
O problema é quando você tem uma mercadoria não cotada em bolsa e que... 
Vamos abandonar o conceito de commodity e vamos admitir que possa ser 
considerado commodity, mas uma commodity não cotada em bolsa, e nós 
temos casos aí, conhecemos casos, determinados tipos de suco de laranja, por 
exemplo, não são cotados na bolsa; ouro, em estado bruto, bruto mesmo, não 
é cotado na bolsa. Então, essa emenda aqui tem esse lado ruim, não é, você 
pode ter dados independentes, não de bolsa, que estabeleçam a cotação de 
mercado. Eu acho que foge muito... Novamente, sem conhecer a emenda, é a 
Emenda nº. 64, mas foge muito à ideia do PECEX tal como ele está concebido. 
Está mais parecendo uma comparação com os preços independentes, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho a emenda, mas não estou localizando 
aqui. Além dessas questões todas que você apresentou, me parece também 
bastante relevante a posição do relator, que ele tira a dúvida com relação à 
fabricação ou comercialização, seria o problema do setor ou não setor. Pelo 
menos, existe uma tomada de posição. Ou seja, se eu negocio com produtos 
farmacêuticos, eu teria a mesma margem, se não me engano, de 40%, seja eu 
um mero comerciante seja eu um fabricante. Eu quero mencionar que esta 
decisão do relator é uma tomada de posição favorável à simplificação e que, 
vamos ser claros, afasta-se mais do arm's length. Ou seja, pela ideia do arm's 
length, quanto mais eu assuma de riscos, tanto mais deve ser a minha 



remuneração. Ou seja, pegando, especificamente, o caso do farmacêutico, só 
porque eu citei como exemplo, é de se esperar que aquele que assuma o risco 
do remédio fracassar, que ele tenha uma remuneração muito alta por conta 
desse risco. Já o comerciante de medicamentos aproxima-se muito do 
comerciante de livros. No fundo, é muito parecido. Ou seja, em termos 
estritamente de um pensamento arm's length, em um compromisso entre 
simplificação, leia-se margens pré-determinadas e arm's length, eu penso que 
teria sido melhor, ou poderá ser melhor a decisão, se se disser que o comércio, 
seja de livro ou seja de medicamento ou seja do que for, terá uma margem e a 
indústria, essa sim, vai variar conforme o setor, porque haverá mais ou menos 
riscos. Se fosse eu o legislador, talvez eu tivesse tomado essa decisão. Eu 
manteria margens pré-determinadas pela simplificação, mas eu teria em 
mente que não há de tratar do mesmo... Ou seja, não deve ser tratado do 
mesmo modo um e outro. Quando o legislador toma essa outra decisão, e é 
essa, sim, a explicação, o que ele faz é, de algum modo, buscar estimular a 
fabricação de produtos no país. Ou seja, ele diz: “Olha, já que a margem é a 
mesma, transfira todos os seus riscos para o país”. Ou seja, é uma opção 
indutora: “Você vai pagar 40%, de qualquer modo; então, ponha mais riscos 
aqui no Brasil, porque a margem vai ser essa de qualquer jeito, não fique com 
a mera comercialização, já que eu vou exigir um lucro de 40%”. Então, eu só 
quero apontar que esta lei afasta-se mais do arm's length e aproxima-se da 
ideia de indução à industrialização no país, o que eu não estou apontando 
como inconstitucional, ao contrário. Apenas quando, mais tarde, viermos a 
aplicar essa lei, a interpretar essa lei, é importante termos em mente que a 
nossa legislação de preço de transferência não se inspira pelo princípio arm's 
length exclusivamente.  

Sr. Diego Marchant: Schoueri, eu dei uma analisada nas emendas e uma 
delas, que essa que falava de pesquisas, de entidades de conhecimento, 
tratava do procedimento de alteração de margem, então não só de commodity. 
Então, se a empresa quisesse mudar a margem dela, de acordo a Portaria 222, 
tinha que comprovar com operações de terceiros, e aí tem um... Eu acho que é 
um inciso adicional, enfim, alguma regra adicional, nesse próprio artigo, que 
fala que poderiam ser utilizados outros elementos de comprovação.  

Sr. Eduardo: Eu acho que, na verdade, essa emenda foi rejeitada, mas uma 
que foi aceita, eu acho que foi até da Febraban, é que os juros, eles, na 
redação de MP, que o percentual seria Libor mais um valor definido pelo 
Ministério da Fazenda. E agora vai ser, pelo menos no... Pelo relator vai ser 
Libor mais três e o Ministério da Fazenda pode baixar e restabelecer a três, 
mas nunca passar de 3%.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só um ponto interessante com relação a baixar e 
restabelecer, porque é curioso quando a gente lembra que... Quando a gente 
tenta lembrar o detalhe de que o Libor mais três vale para juros ativos e 
passivos. Então, isso é um ponto, assim... É um problema de dedutibilidade e 
de receita mínima, fixada por ato do Ministério da Fazenda.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso é meio estranho, não é, 
porque o Banco Central, ele aceita Libor mais alguma coisa, e não sempre até 
três, tem casos que fica mais que três. Então, de acordo com a lei atual, esse 



Libor mais 3,7, por exemplo, vale, exclui preço de transferência; pela nova 
medida, não.  

Mais algum comentário? Algum assunto? Temos dois minutos. Então, 
lembrando que, na próxima semana, é a última reunião do semestre. Agradeço 
a presença e até hoje à noite, no lançamento do livro. Quem puder comparecer 
para... Todos vão receber, de presente, o livro em casa, os que forem 
associados, mas quem quiser comparecer para prestigiar os dois autores e o 
instituto, nós agradecemos antecipadamente. Obrigado e bom dia.  

 

 

FIM 

Eu, Nara Abdalla, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

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