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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Nós 
estamos recebendo na biblioteca três livros novos, na verdade, 
recebendo dois nossos, um novo Direito Tributário Atual, n. 37, saiu 
bem avantajado o volume e continuamos dentro da linha do Double 
Blind Peer Review que está indo muito bem, está sendo elogiado. 
Segundo obra, a série Doutrina Tributária, trabalho de tese de 
doutoramento do Jeferson Teodorovicz, “História Disciplinar do Direito 
Tributário Brasileiro”. É um trabalho muito interessante esse do 
Jeferson. Ele tem uma parte histórica mesmo, de descrição, de 
reprodução de entrevistas com vários tributaristas e uma parte de 
pesquisa, claro que é uma tese de direito, uma tese de doutorado. E 
temos também, entregue pelo Dr. João Francisco Bianco, “Compliance e 
Concorrência”. João, você quer falar um pouquinho sobre esse livro, 
decorrente de um evento? 

Sr. João Francisco Bianco: Esse livro é uma, foi uma doação do 
professor João Grandino Rodas e faz parte da biblioteca de direito e 
economia volume quatro e é uma publicação da Revista dos Tribunais, 
em conjunto com a CEDES. A CEDES é um instituto de direito 
concorrencial que é presidido pelo professor João Grandino Rodas. 
Então, é o volume quatro, é uma publicação das CEDES, que é um 
instituto parecido com o IBDT aqui, na área de direito concorrencial e é 
um instituto bastante sério, tem publicações bastante interessantes. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também no Pequeno 
Expediente, só fazer constar que, provavelmente todos leram, que 
anteontem a OAB, o Conselho Federal propôs uma ação direta de 
inconstitucionalidade do § 9º do art. 25 do Decreto 70.235, relativo ao 
voto de desempate no processo administrativo federal. O pedido é que 
seja declarada inconstitucionalidade da expressão: “que, em caso de 
empate, terá o voto de qualidade”, contido no referido artigo que eu 
mencionei. Aplicando-se em caso de empate a regra do art. 112 do CTN 
e, aí, tem toda uma fundamentação na petição inicial. Então, requer 
aplicação do art. 112 nos seguintes termos: “havendo dúvida acerca da 
solução a ser proferido ao caso concreto, tanto que identificada a dúvida 
pelo empate, vedado o voto de qualidade do presidente, que prevaleça a 
interpretação mais favorável ao contribuinte. Ou caso ainda, assim não 
se entenda, sejam afastadas as penalidades aplicáveis ao pré-tributário, 
ou seja, a multa de ofício ou multas regulamentares do mesmo jaez, já 
que não se pode falar em tais casos, em punição do contribuinte, que é 
o objetivo desse tipo de multa”. Então, vamos ver o que vai acontecer. 
Não sei se alguém pode confirmar o que eu vou falar aqui, mas as 
últimas informações é que os juízes da justiça federal em Brasília 
estavam denegando a ordem dos casos em que têm sido impetrados, em 
virtude do cansaço de tantas ações que foram propostas sobre o 
assunto. Algumas tiveram êxito no começo, parece que as últimas 
liminares têm sido denegadas. Não sei se alguém... 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno Fajersztajn, bom dia. A experiência que 
eu tenho tido e ouvido falar em relação a essa questão da primeira 
região, primeiro aquela suspensão da segurança, a questão da multa e 
bônus baseado na multa etc., que estavam sendo concedidos algumas 
liminares etc. para suspender julgamentos por conta de uma eventual 
suspensão dos julgadores que teriam benefício ou não com o pagamento 
do bônus. E houve, então, uma suspensão de segurança e o tribunal 
não aprecia mais essa questão, que está nesse contexto de, digamos 
assim, uma certa resistência do Tribunal apreciar a interferência 
judicial no processo administrativo. E a segunda, uma outra prática 
que é a análise de pedido de liminar pelo juiz de 1ª Instância feita, mas 
o agravo de instrumento, seja do contribuinte, seja da União, ele não é 
analisado. Pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, ele 
vai sendo protelado, protelado, protelado e assim, sem uma declaração 
expressa, ele acaba não sendo analisado e ele perde objeto, porque a 
sentença sai antes de que ele seja analisado. Então, há, realmente, 
assim, na prática, não é deliberado, uma certa resistência do Tribunal a 
começar a apreciar essas questões. E, informalmente também, ouvi de 
assessores e etc. que eles estavam incomodados com o fato de o 
Tribunal não ser uma nova instância administrativa. Então, eles 
estavam freando a apreciação dos agravos na prática. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu já mencionei aqui em 
alguma reunião passada, que o Supremo Tribunal Federal, bastante 
tempo atrás, decidiu que o voto de desempate era válido, desde que 



previsto na legislação do respectivo processo. O caso estava em 
julgamento, salvo grande engano meu, mas não era um processo 
envolvendo a legislação paulista, paulistana sobre meio ambiente. E o 
tribunal disse que o voto de desempate poderia ser aplicado, sim. Uma 
decisão num caso isolado, de turma, mas há esse procedente. No caso 
aqui, nós temos uma previsão legal, tanto é que é ela que está sendo 
questionada sobre sua constitucionalidade. Por outro lado, existe um 
entendimento no Supremo, também mencionei, no sentido de que uma 
mesma pessoa não pode participar de duas instâncias de julgamento, 
quer dizer, se ela julgou, como delegado da Receita Federal de 
julgamento, ela não poderia participar na instância superior, no CARF. 
No regimento do CARF, ela só não pode ser relator, mas pode participar. 
Transportada essa questão para o voto de desempate, na verdade, nós 
temos uma instância só, né? Mas nós temos a mesma pessoa emitindo 
dois juízos. Então, tudo isso está envolvido nesta difícil questão. Até 
hoje, todas as soluções que foram propostas ou discutidas, a que me 
parece melhor para resolver esse problema é, no caso de empate, 
prevalecer o voto do relator, porque o relator é a pessoa que mais 
estudou o processo e, portanto, deveria ter esse privilégio. Não sei se ele 
pode ser o melhor voto ou não, muitas vezes, não é. Mas é um critério. 
Gerd 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu tenho mais uma dessas minhas opiniões 
radicais, quanto a essa questão, porque nós devemos pensar um pouco 
nos princípios, né, do direito tributário. E, além disso, existe no direito 
penal in dubio pro reo, então, se não chegar a uma conclusão, então há 
uma dúvida, isso deve ser favorável ao réu. Acontece que em se 
tratamento de multas, claramente aplicável também, esse princípio pro 
reo. E, aí, vou além, também o princípio pró contribuinte ou pro 
libertate, eu acho que deveria ser aplicado, por quê? É só olhar a 
qualidade da legislação tributária. É difícil ter uma dúvida? As leis são 
bem-feitas? Ou, muitas vezes, a dúvida é decorrente, exatamente, da 
má qualidade da legislação tributária? Portanto, considerando que o 
autor da legislação tributária é o próprio fisco, com alguma formalidade 
do chamado Poder Legislativo. Então, a quem deve pesar essa falta, 
inclusive, de observância da Lei Complementar 105, ou seja, da técnica 
de legislação tributária, é ao Estado que fez essa atrocidade ou ao 
contribuinte? Essa é a minha pergunta. Portanto, estou pleiteando in 
dubio pro reo, quanto as multas, in dubio pro libertate, quanto a questão 
da obrigação tributária. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma outra informação? 
Então, vamos à pauta. Nós temos um assunto permanentemente... pois 
não, Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Ainda no Pequeno Expediente, eu queria 
registrar aqui um acórdão do TRF aqui da 3ª Região, que foi relatado 
pela desembargadora Mônica Nobre, e é sobre a incidência de Imposto 
de Renda na fonte sobre a remessa ao exterior para remuneração dos 



serviços, importação de serviços de país contratado. Então, aí a 
discussão do art. 7º com o art. 12. Esse é o assunto que a gente tem 
discutido aqui bastante. E vocês sabem que os art. 12 dos tratados, ele 
permite que o Brasil, como fonte pagadora, retenha, preveja a retenção 
do Imposto de Renda na fonte para remessas, né, para pagamento de 
royalties. E os protocolos do Brasil, em 99% dos casos, eles estendem o 
conceito, quer dizer, eles submetem ao art. 12, também as remessas 
para efeito de remuneração de prestação de serviços técnicos. Então, 
existe essa discussão sobre o art. 12, que prevê a incidência no caso de 
royalties e os protocolos que estendem esse regime do artigo 12 à 
remuneração para prestação de serviços. E a discussão é: que tipo de 
serviço é esse? Serviço técnico com transferência de tecnologia ou sem 
transferência de tecnologia. E a gente tem defendido aqui na Mesa, nas 
duas ou três vezes que o assunto foi discutido, que esses serviços 
técnicos não são qualquer tipo de serviço, mas em função de eles terem 
sido submetidos ao regime do art. 12 que trata de royalties, tem que ter 
algum tipo de relação entre esse serviço e os royalties. Então, daí que 
fazendo uma interpretação sistemática do tratado art. 12 junto com o 
protocolo, a gente só pode concluir que não é qualquer serviço que está 
sujeito à incidência do imposto, mas são aqueles serviços que envolvem 
a transferência de tecnologia, porque são serviços que envolvem o 
pagamento de royalties.  

E já trouxemos aqui um acórdão do TRF da 2ª Região, que foi 
exatamente nessa linha e agora, a Mônica Nobre, nesse acórdão aqui, 
ela também vai exatamente nessa mesma linha. Ela diz aqui, olha você 
me permitir eu vou ler aqui um trecho da ementa, é meio longo. Mas ela 
trata de royalties e trata de serviços. Aí ela diz: "Não há como miscigenar 
os dois institutos jurídicos. Ao contrário do que sustenta a União Federal, 
o Item 6 do protocolo que passou a integrar o acordo, não tem por fim 
expandir ou modificar o conceito de royalties, mas sim, incluir, por quanto 
antes não havia menção a eles, expressamente a prestação de serviços 
técnicos na sessão referentes aos royalties, sem, contudo, haver qualquer 
menção que leve a crer que referido conceito de royalties foi objeto de 
alteração". Quer dizer, é exatamente na linha que a gente vinha 
comentando aqui. E eu já mencionei aqui algumas vezes, vão me 
permitir mencionar de novo, nós temos esse convênio com o IBFD e nós 
mandamos acórdãos dos tribunais brasileiros sobre tratados para a 
IBFD e o IBFD publica esses acórdãos. E o coordenador desse banco de 
dados é o Wim Wijnen que já esteve aqui dando aula no nosso curso. E 
ele foi o negociador do tratado da Brasil e da Holanda. Ele trabalhava 
no governo da Holanda e ele estava no grupo que negociou o tratado do 
Brasil com a Holanda. E ele, quando ele recebe, recebeu esse acórdão 
da 2ª Região, ele mandou um e-mail para mim e disse: ‘o tribunal está 
completamente errado’. ‘Porque quando nós negociamos o tratado com 
o Brasil, a Receita Federal foi muito incisiva, ela queria que no protocolo 
fossem tributados todos os tipos de serviço, não somente os serviços 
que envolvessem transferência de tecnologia’. Então, ele ficou até meio 
bravo, mandou e-mail meio revoltado, dizendo que ‘vocês não estão 



aplicando aquilo que foi negociado, aquilo que era o objeto da 
negociação do tratado’. Mas o fato é esse, às vezes, o legislador, ele 
redige um texto, mas depois o texto ganha vida e se ele é interpretado 
construtivamente por cabeças diferentes, mas o fato é que, a meu ver, o 
Wim está, pelo o que está redigido, fazendo uma interpretação 
sistemática dos dois dispositivos, eu chego exatamente a essa mesma 
conclusão aqui do tribunal da 3ª Região. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aparentemente, se a 
negociação foi tão firme no sentido daquilo que ele está defendendo, 
deveria ter sido escrito de maneira bastante enfática também, não? Até 
porque, essa matéria, não é de agora, uma matéria que sempre suscitou 
essa dúvida. Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Acho muito interessante, justamente, a 
opinião do Wim Wijnen, porque tem até uma pesquisa dele que verificou 
que nos acórdãos de bitributação praticamente não estão tratando dos 
serviços, poucos. Ele examinou mais de mil acórdãos etc. Agora, é 
interessante que que o Wim Wijnen, ele contou aqui, não é, como 
negociador do acordo com o Brasil e Países Baixos, que esse acordo é 
completamente assistemático, completamente fora do normal, que 
praticamente os Países Baixos cederam a todas as exigências dos 
negociadores do Brasil, por quê? Porque isso foi feito no ano, se eu não 
me engano 86, quando tinha uma inflação galopante aqui no Brasil. 
Então, havia uma pressão enorme das empresas dos Países Baixos, tipo 
Philips etc. para assinar esse acordo e poder remeter com a alíquota 
reduzida, o mais depressa possíveis, os dividendos aqui no Brasil, 
porque cada hora que passava, valia menos. Então, é um acordo que 
não dá para usar como parâmetro.  

Agora, quanto essa tendência do art. 12 é aquela famosa..., quer dizer, 
famosa não, mas é a brincadeira que eu faço quanto a caneta e a 
salsicha, não é? Isso, pelo art. 12 é uma salsicha, royalties não é 
serviço. Aí, vem o protocolo e diz: não, para esses efeitos nossos, nós 
combinamos que isso não é caneta, isso é salsicha. Tudo bem. Se as 
duas partes assim acordarem, está tudo perfeito. Acontece que o Brasil 
tem ampliado o rol, exatamente, dos serviços nesses protocolos em 
relação ao art. 12, por quê? Porque a má-fé na aplicação, ou melhor, a 
supressão do art. 7º, que ele simplesmente ignorava, colocava tudo do 
art. 21 ou art. 12, não permitia a tributação. Então, até serviços 
meramente administrativos pareceres de advogados, tudo isso tem, em 
alguns acordos, expressamente. Onde não tem expressamente, o fisco 
se encarrega. Como ele, pelas decisões do próprio STJ, não pode mais 
ignorar o art. 7º, o que ele faz? Ele interpreta a palavra técnico. E não 
existe para o fisco nada nesse mundo que não seja técnico. Tudo 
depende de alguma técnica, não é? A técnica de jogar baralho, a técnica 
de jogar futebol, tudo é técnica. Não existe nada sem técnica, ou seja, a 
má-fé na interpretação dos acordos, continua. 



Sr. João Francisco Bianco: É mais um registro que eu queria fazer 
ainda no Pequeno Expediente. Hoje, a nossa Mesa é de número 1.492ª. 
Então, nós estamos caminhando rapidamente para a Mesa de número 
1.500. Então, talvez a gente pudesse fazer uma Mesa comemorativa na 
de número 1.500. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só um comentário sobre o acórdão, na verdade, 
não sobre o tema do acórdão, mas eu queria aqui, dividir com vocês que 
tem sido proferidas inúmeras decisões de alta qualidade em temas que 
estão sendo decididos em desfavor dos contribuintes na esfera 
administrativa, pelo TRF da 3ª Região, especialmente, pela 4ª Turma, 
que é essa turma da desembargadora Mônica Nobre. Eu lembro de 
cabeça o tema dos tratados, preços de transferência, IN versus Lei, 
juros sobre capital próprio acumulados e tem mais algum que eu não 
estou me lembrando agora. E trava na compensação de prejuízos 
fiscais, não aplicação da trava de 30% na hipótese de extinção. Então, é 
um... dividir com vocês que tem sido proferidas decisões muito boas 
nesta 4ª Turma. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos à pauta, então. 
Estava dizendo que nós temos um assunto permanentemente aberto, 
pelas múltiplas implicações, que é a tributação, os efeitos tributários 
dos atos ilícitos, não é? Isso, muito evidentemente, colocado em função 
das delações premiadas e etc. do âmbito da Lava-jato. Nós já discutimos 
bastante isso, discutimos a questão do IR fonte e eu trouxe para a 
pauta a Solução de Consulta Cosit 268 deste ano, é do mês passado, do 
dia 30 de maio, quer dizer, ela tem poucos dias de vida. Essa solução de 
consulta abordou um aspecto que nós também passamos aqui por ele, 
que seria: as empresas ao recuperarem custos que foram desviados, 
vamos dar nome aqui para ficar mais claro. A Petrobrás deu uma baixa 
de vários bilhões aí, em função de atos ilícitos, superfaturamento. Em 
outros casos ela deu baixa de ativos, porque os ativos foram 
desativados operacionalmente, porque não tinham serventia ou não 
havia mercado, enfim, nós sabemos que uma série de obras paradas e 
uma das questões que se discutiu aqui, seria quando a Petrobras, 
usando ela como exemplo, recuperasse custos, o que se faria com esses 
custos recuperados? Que são importâncias, proporcionalmente, muito 
pequenas em relação ao montante total do prejuízo, mas são 
importâncias consideráveis. A solução de consulta, ela abordou, a 268, 
ela abordou a questão de ser ou não ser receita perante PIS e Cofins e 
considerou que era receita tributável. Quando nós discutimos aqui, nós 
lembramos que na legislação do Imposto de Renda pessoa jurídica 
existe uma norma que diz que a recuperação de despesas, o custo em 
geral, ela integra a operacional e o lucro tributável, se a despesa tiver 
sido dedutível, né? Porque aí, você repõe aquela dedução que fez 
anteriormente. E vice e versa. Se a despesa não foi dedutível, a reversão 
também não seria tributável. É curioso que a solução de consulta faz 
referência a legislação do Imposto de Renda, mas para dizer: olha, no 
caso de Imposto de Renda tem uma norma específica e que não existe 



na legislação de PIS/Cofins. Não contramão de que, em geral, a gente lê 
o CARF. Para efeito de imposto da renda é a receita, mas também a 
receita para efeito de PIS/Cofins, o que não tem razão nenhuma de ser, 
porque a lógica dos impostos é completamente distinta, né? No Imposto 
de Renda você leva em conta as despesas e na contribuição social não.  

Outro aspecto que nós falamos aqui, que foi abordado pela consulta, é 
que não haveria lógica para tributação dessas recuperações de custos e 
despesas, porque, na maior parte das vezes ou senão todas, os mesmos 
valores já foram tributados, porque se o dinheiro saiu de um 
superfaturamento, a superfaturamento fez parte da receita sujeito a 
PIS/Cofins. Então, haveria assim, do ponto de vista econômico, uma 
dupla incidência. A solução de consulta, que é muito rápida, muito 
curta, ela menciona que são fatos distintos e que não deveriam 
interferir um no outro. E a conclusão é que trata de uma receita, 
porque não existe norma excludente. O Item 19 da consulta, da 
fundamentação da consulta diz: “o recebimento desses valores por parte 
da pessoa jurídica consulente, materializa o auferimento de receita 
tributável, dado que que se trata da incorporação definitiva de recursos 
financeiros ao patrimônio da beneficiária”. E aqui que está o x de 
questão, não é? Toda a resposta da consulta está baseada numa 
premissa de que qualquer ingresso que tem um caráter de incorporação 
definitiva ao patrimônio é receita. E isso é tão pacífico na doutrina de 
que nem todo ingresso é receita, mas, infelizmente, a solução de 
consulta parte para essa linha e parte para a linha de que: ah, bom, 
não tem norma excludente, portanto, não tem como excluir. O problema 
é saber se há uma receita, porque a norma excludente, pressupõe que 
exista uma receita e que esta determinada receita não deva integrar da 
base de cálculo. O que não é receita não precisa constar de norma 
excludente, porque já não é receita, não está no campo de incidência. E 
a recuperação de custo não é receita nesse sentido. Nós sabemos que 
tem uma norma nas três leis que tratam de PIS/Cofins, que se referem 
à recuperação ou reversão de provisões e recuperação de crédito e diz 
assim: que não constituam receita. Acho que na cabeça de quem redigiu 
é que não constitua ingresso, né, financeiro, quer dizer, uma mera 
reversão contábil. Aqui não, aqui tem o ingresso financeiro, mas 
meramente contábil, existe um fato, houve até um procedimento 
administrativo ou judicial que acarretou a recuperação. Mas, mesmo 
assim, não significa que seja receita. Receita é aquela que representa a 
contraprestação das atividades da pessoa jurídica. Nós temos muita 
discussão, inclusive, ainda pendente sobre o que era receita bruta antes 
da Lei 12.973 nas instituições financeiras, companhias de seguro e 
outras, mas, indubitavelmente, a receita é aquela que é uma 
contraprestação de alguma atividade ou de algum benefício fornecido 
pela jurídica, que absolutamente não existe no caso de uma 
recuperação de despesa. De modo que eu faço essa referência e coloco o 
assunto em debate se alguém quiser opinar a respeito. Brandão e 
Bruno. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, essa consulta, realmente, pelo 
teor dela, foi efetuada pela Petrobras, não é? Bom, tem um aspecto 
positivo também. Quer dizer, o fato, eu acho que está correta no sentido 
de que não há como falar nisso de exclusão de algo que está fora do 
campo da tributação. Aqui, na verdade, nós estamos até falando de 
uma verba indenizatória, que também que, até para efeito do Imposto 
de Renda é considerada como não receita? Quer dizer, o Imposto de 
Renda tem uma regra de que as indenizações por casos caso fortuito, 
ou em geral, indenização por queda, em geral, tem um artigo que diz 
que não há incidência do Imposto de Renda sobre a indenização. Acho 
que o art. 725 do regulamento, se não me engano. Então, na verdade, 
esse valor é uma reversão de uma provisão, porque o que foi feito, foi 
feito por previsão, uma estimativa. Quando ela fez aquela baixa de 70 
bilhões em 2014, foi uma estimativa, tem coisas que foram dedutíveis, 
que são esses chamados aí, poços secos, que realmente não terão mais 
atividade, mas essa parte relativamente a propina ou superfaturamento, 
não foi levada a uma despesa dedutível, foi considerado como uma 
despesa a ser verificada posteriormente, até para saber o montante que 
naquele tempo não se tinha, então se fez uma estimativa, porque 3% do 
valor do imobilizado, aquilo estava contaminado, não é?  

Então, isso foi uma provisão. Bom, está reparando isso em parte, não é? 
Está recuperando em parte. Então, é uma recuperação de uma 
provisão. Agora, aí eles dão uma solução à questão, desse argumento de 
que houve um pagamento, porque a consulta diz que ela, ao fazer a 
baixa do ativo, estornou também todo o crédito que ela havia feito em 
cima desse ativo, recolhendo com multa, com juros etc. né? Aquela 
parcela que estava imobilizada e que ela estava se creditando do 
período. E aí, como ela diz que houve pagamento por parte das 
construtoras, isso era uma outra relação, mas reconheceu que a 
Petrobras pagou a maior. Não deveria ter pago esse valor, deveria ter 
estornado, porque é uma outra situação. O crédito era legitimo até 
aquele momento. Então, ela pode de inclusive disso, ela tem o direito de 
buscar a recuperação desse valor, mas insiste na manutenção da 
tributação sobre a valor recebido. A gente, viu, né? Até o procurador-
geral devolvendo lá 150 milhões de dólares, mas isso é uma verba 
indenizatória, né? E tem várias consultas da Receita Federal dizendo 
que sobre verbas indenizatórias, não há incidência do PIS/Cofins, não 
é? mas... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno. Eu tenho dois comentários. Primeiro, eu 
até já falei aqui na Mesa algumas vezes que, até esta solução de 
consulta, eu dava como certo que a própria Receita Federal reconhecia 
que recuperação de custo não é receita para fins de PIS/Cofins. E a 
dúvida era quais os fatos que se caracterizavam ou não como 
recuperação de custo, mas recuperação de custo não era receita. Com 
essa solução de consulta aqui, já começamos a ter dúvida, porque é 



uma situação clara de recuperação de custo e ele está entendendo, sem 
muito fundamento, que seria receita tributável. O que me fazia levar a 
crer que era indisputado pela própria receita, além de outras soluções 
de consulta, é um ato declaratório que eu fui buscar aqui, que é o 25 de 
2003, ato declaratório interpretativo SRF 25 de 2003, que fala da 
repetição do indébito. Então, é o efeito tributário dos valores que o 
contribuinte obtém na restituição... na repetição de indébito, não é? 
Fala de Imposto de Renda, aplica aquela norma que o Ricardo citou, 
depende se é tributável ou não. E no caso de PIS/Cofins, ela fala 
expressamente que: por se tratar de recuperação de custos, não é 
tributável. Esse ato declaratório está em vigor e ele contradiz então, 
possivelmente, o entendimento que está sendo colocado nessa solução 
de consulta. E o segundo comentário que eu ia fazer é a partir do Item 
19 da 268, citado agora, se fosse correto o entendimento do Item 19, a 
devolução de um empréstimo seria um valor que se incorpora 
definitivamente no patrimônio do contribuinte em função de um 
contrato de empréstimo e é um efetivo ingresso financeiro. Então, a 
depender do que está a ser aplicado o artigo, o Item 19 da solução de 
consulta em qualquer situação, a devolução de empréstimo seria 
tributável também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou ler o 19 de novo 
para ficar bem claro a pertinência do comentário. “O recebimento desses 
valores [valores devolvidos], por parte da pessoa jurídica consulente, 
materializa o auferimento de receita tributável, dado que se trata da 
incorporação definitiva de recursos financeiros ao patrimônio da 
beneficiária”. Basta entrar, se entrou em caráter definitivo, não se 
pergunta mais nada, aí podemos chegar ao absurdo de que a devolução 
de empréstimo seria sujeito a PIS/Cofins como receita. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Com aporte de capital.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aporte de capital? Puxa 
vida! 

Sr. Bruno Fajersztajn: Entrou em caráter definitivo, devolução do 
empréstimo. Está tudo dentro... é tudo receita agora. 

Sr. João Francisco Bianco: Ô, Bruno, eu vou pedir licença e vou 
discordar um pouquinho de você, eu acho que a natureza jurídica desse 
recebimento aí, não é bem devolução de custo, eu acho que está mais 
próximo de uma venda cancelada ou venda parcialmente cancelada. 
Porque veja, eu compro um ativo, eu pago 100, eu recebo uma nota 
fiscal de 100, eu contabilizo 100 no ativo. Aí, no dia seguinte, eu ligo lá 
para o vendedor e falo: "olha, na verdade, não era 100, era 90, nós 
combinamos, eu paguei errado. Você tem dez para me devolver". O 
vendedor da mercadoria devolve dez e retifica a nota fiscal. Esses dez 
são receita da empresa? Não, isso aí é uma retificação de uma operação 
que foi feita errada, o valor estava errado. Foi devolvido, foi feito um 



acerto financeiro da diferença. Eu vou creditar a conta do ativo 
representado pela aquisição daquele ativo que eu comprei. Então, não é 
bem uma recuperação de custo aí. Porque, eu acho que uma 
recuperação de custo é uma outra operação. Eu me lembro que, eu 
sempre penso em recuperação de custo aquele exemplo da sucata, né? 
Sucata são as sobras do processo produtivo. Então, quando eu vendo a 
sucata eu tenho uma recuperação do custo de fabricação do produto. 
Mas acho que aqui não é o caso. Foi um erro, foi pago um valor maior 
do que o devido. Está devolvendo o valor, tem que ser creditado, o 
custo... o valor do ativo que gerou aquele pagamento indevido. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso falar? Eu acho que é uma visão também, 
mas veja que a repetição do indébito também é um erro. Você pagou a 
mais o tributo e depois, entrou com uma ação judicial para que fosse 
reconhecido o erro no pagamento no tributo. E a Receita Federal 
considerou que a repetição do indébito é hipótese de recuperação de 
custo. Então, talvez não seja tão relevante um negócio jurídico que 
ensejou, o fato jurídico que ensejou a devolução. O fato é que está 
sendo ressarcido um valor que foi indevidamente calculado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas João, você concorda 
com a solução de consulta? Não, porque só... Alexandre. 

Sr. Alexandre: Eu concordo com o Brandão, que eu vejo do ponto de 
vista da pessoa jurídica, ela sofreu um dano. Os agentes indicados pela 
própria União, pelo próprio acionista que é o detentor do poder estatal 
de cobrar tributos, indicou as pessoas que agiram e fraudaram a pessoa 
jurídica. Então, ela está recuperando... é um dano que está sendo 
indenizado, desse ponto de vista, olhando por aí, não vejo como tributar 
isto. Tirando o campo do contábil. E, aí, cabe essas multas etc. mesmo 
esse tributo, sei lá, se alguém cobrar, cabe a quem causou o dano, que 
são as pessoas jurídicas, as empresas em conluio com esses agentes 
públicos. Então, a União, ela mesma querer cobrar um tributo sobre 
um dano que ela mesma causou à sua controlada é meio... desse ponto 
de vista moral, também, eu vejo que é tudo meio sem pé e nem cabeça. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A verdade, é que nós 
estamos falando... fica muito claro aqui, lendo a descrição dos fatos do 
relatório, que se trata de Petrobras, mas o que está sendo dito aqui, vale 
para outros, outras empresas, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: João, na sua visão, realmente, a 
Petrobras, ela entendeu exatamente como você mencionou. Ela achou 
que o tributo foi pago pela construtora, o PIS e Cofins, quando faturado, 
foi pago pela construtora. Ela fez o crédito, baixou, ela estornou. A 
receita está fora dessa questão. Então, ela, realmente, agiu como se 
fosse, realmente, uma venda cancelada. Ela baixou do seu ativo e 
poderia permitir à construtora que fizesse, sim, se ainda não prescrito 
ou decadente, a repetição do que pagou a maior. Mas, porque a 



Petrobras agiu, ela fez o cálculo do tributo que ela se creditou de uma 
venda cancelada, vamos dizer assim, de uma... que ela deveria, 
teoricamente, baixar do ativo, a contra quem? Contra a construtora, 
não lançar em despesa, lançar no ativo, ela não sabia se ia receber, não 
sabe. Recebeu uma parte e tal, mas de qualquer maneira, pelas normas 
contábeis, ela não podia jogar no [ininteligível], aquilo é podre, então, foi 
para despesa. Foi para despesa, que a norma manda que se lance, essa 
baixa, em despesa. E não dizer assim, se ela tivesse uma coisa firme, 
ela tá, eu vou receber da Odebrecht 300 milhões ou daquele cidadão 
que devolveu, referente a esse valor, ela punha no ativo realizado e 
creditava na conta do ativo, do ativo imobilizado. Mas não, ela tem que 
lançar em despesa. Olha só. Isso que veio é uma recuperação de 
despesa, não é? E como diz o Bruno, realmente, o ato declaratório 25 de 
2003 que fala da recuperação de indébito é uma despesa de tributo que 
está sendo recuperada, não é, que ali só fala, praticamente, de 
recuperação de tributos, mas serve, porque o tributo também foi 
lançado com a despesa, que é uma recuperação financeira, entra na... 
quando você faz uma recuperação de indébito, você recebe um dinheiro 
que foi lançado lá em 1982, [ininteligível] social em 82, em despesa. 
Então, lá vai, se aquilo era o lucro real, se foi lucro real realmente, 
aquele valorzinho vai para a receita tributável, senão não. Porque é 
considerado como uma recuperação, nada a ver com o Imposto de 
Renda, porque o Imposto Renda é uma outra situação. Agora, essa 
interpretação mais longa, que leva ao absurdo, a gente não pode apoiar, 
não é? Você dizer que o 19 está dizendo que se eu recebi empréstimo, 
recebi aporte de capital. Não, isso aí não tem... não aumenta o 
patrimônio líquido. Aliás, eu tenho uma crítica que é essa, com 
referência a esse conceito de receita que é tirado do direito público, que 
é todo o ingresso que aumenta ao patrimônio positivamente. Na 
empresa não é assim, na empresa, a receita é um ingresso novo que 
aumenta ou não o patrimônio líquido, porque eu posso [ininteligível] 
com prejuízo. Então, esse caso aqui, na verdade, contabilmente, porque 
não importa como você contabiliza. É um ativo realizável o da Petrobras, 
está lá. Ela só não pode colocar no ativo realizável porque os auditores 
não vão permitir. Falar que teve um ativo realizável sem uma 
perspectiva de receber. Na medida que ela recebe, a recuperação de 
custo. A fórmula sugerida pelo João também é válida, desde que você 
entre numa relação comercial comum, né? Foi o que a Petrobras fez, ela 
estornou e ela devia avisar o cidadão lá. Mas aquele cidadão que 
devolveu pode nem ter pago o PIS/Cofins, porque foi propina que ele 
recebeu e ele devolveu. O que a Odebrecht devolveu, sim, ela pagou, 
mas o que o Pedro Barusco e companhia receberam, claro que eles não 
pagaram PIS/Cofins, vão pagar agora, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não podemos lembrar que o 
procedimento contábil é absolutamente irrelevante para caracterizar a 
receita e em matéria de PIS/Cofins a própria lei, as próprias leis dizem, 
né, que é receita tributária independentemente do procedimento 
contábil, ou com outras palavras, mas disse isso. O que o Bruno está 



observando, claro que é um levar ao extremo, mas é levar ao extremo 
para mostrar o absurdo do fundamento da decisão da Cosit, quer dizer, 
o simples ingresso do dinheiro em caixa e as demais receitas, porque ela 
diz assim: de acordo com a lei à 10.833 e à 10.637, são tributadas as 
demais receitas. Bom, demais receitas não é demais ingresso no caixa, 
certo? Então, essa lógica que foi usada a partir do Item 19 da solução 
de consulta é que pode, sim, conduzir a esse absurdo trazido aqui. O 
ponto é saber o que é receita. 

Bom, alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Vamos em 
frente. Nós temos um assunto também que está na nossa pauta, que 
era para ser discutido na presença do Schoueri, uma divergência de 
entendimento entre Schoueri, Bianco e Ricardo; Bianco e Ricardo de um 
lado e Schoueri de outro, de certa forma, Zilveti também, que são os 
reflexos da contabilidade na determinação do lucro tributável. Nós, eu 
creio que nós devamos voltar a esse assunto em mais profundidade com 
presença do Schoueri, até para que a gente convencer de que ele está 
errado, não é? 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, o Zilveti tem umas 
considerações interessantes a fazer sobre o assunto.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu propus aí uma reflexão, depois 
do congresso, num tom de debate mais conciliatório e trouxe a 
discussão num artigo que foi publicado em 2004 pelo Schön, na revista 
do IBFD, é que a gente tem aqui, a gente tem acesso aqui. Então, é um 
artigo que é fantástico, porque ele resume aquilo que a gente debateu 
no congresso sem querer, não é? Não tinha, eu, pelo menos, não tinha 
lido esse artigo antes do congresso. E como estava escrevendo sobre o 
tema, eu fui procurar e achei esse artigo. Basicamente, ele fala dos 
padrões internacionais de contabilidade e um ponto de partida para 
uma base tributária comum na Europa. A ideia dele foi pensar como os 
novos padrões contábeis impactam na tributação, mesmo levando em 
consideração aspectos que o Ricardo colocou durante a congresso e que 
eu procurei polemizar o mesmo exemplo, para gente ver o que isso saía 
em termos de ciência, em termos de debate. Então, ele começa falando 
do movimento europeu para uma legislação comum tributária. E que 
quando surgiu a contabilidade, os padrões contábeis internacionais, 
tudo isso veio a ser discutido porque ele seguia uma linha, ele 
[ininteligível] com a questão dos padrões contábeis internacionais e ele 
trata disso com muita precisão, logo de início, quando ele fala do direito 
privado e direito tributário. E é curioso, porque eu não tinha pensado 
sobre isso, ele trata que, naturalmente, a gente está falando de direito 
tributário versus direito privado, mas, particularmente, ele analisa o 
fato desse instituto que divulga regras contábeis estar localizado em 
Londres e ser um instituto privado. É um instituto que sequer é 
governamental. E como isso pode ser levado em consideração no 



momento em que, naquela época, a gente está falando de 12 anos, a 
idade da minha filha, naquele momento em que eles estavam 
construindo uma base tributária única. E, aí, ele pega justamente esse 
ponto. Ora, as regras de direito privado na União Europeia são 
decididas por maioria. Então, tudo o que se discutiu na... ou tudo que 
se discute na União Europeia em termos de direito privado é decidido 
por maioria, os países membros decidem por maioria. Quando se trata 
de direito tributário, os países têm que decidir por unanimidade. Então, 
já começa por aí. As regras contábeis internacionais foram importadas 
de Londres, vamos colocar assim, para o direito comunitário e o direito 
comunitário, para transformar isso em direito tributário, enfrenta um 
problema de saída, que ele vai ver que ter uma unanimidade dos países 
membros, para a importação dessa regra contábil. E, aí, ele pensa 
nisso, bom, a dinâmica das regras contábeis que mudam a cada 
reunião, não é condizente com esta necessidade de você reunir os 
países membros para aceitar, importar essas regras contábeis por 
unanimidade.  

Então, a primeiro problema que ele coloca é esse. Se fosse a questão da 
maioria, como eu, realmente, já falei, e a questão da periodicidade. Por 
outro lado, ele traz o problema de que você tem em alguns países como 
a Espanha, isso não acabou acontecendo mas, de fato, é um risco, a 
Espanha disse que em matéria tributária, coisa de espanhol, né, a 
Constituição prevê que o princípio da legalidade deve vigorar na 
importação de regras tributárias, não falou nem contábeis, ou seja, 
tudo o que se decide comunitariamente não entra em vigor na Espanha 
se o Parlamento não aprovar. Enquanto que os demais países 
comunitários têm a regra, que até o Schoueri defende, que é mais 
moderna em termos de comunidade internacional, que o que é parte de 
um tratado internacional entra no direito interno por sobreposição e 
ponto. Não há necessidade de uma determinação parlamentar 
especifica. Mas se isto acontece na Espanha, então, a demanda que ele 
traz, uma regra contábil, já para a Espanha, não funcionaria sequer se 
os países comunitários se reunissem por unanimidade, ainda precisaria 
do direito tributário interno aprovar. Aí, ele vai levando em consideração 
que este aspecto contábil privado, na prática, já funciona. Falou em 
2004, em uma pesquisa recente, vê que esse tema sequer é mais 
abordado. Mas ele preocupou a comunidade jurídica tributária naquela 
época, porque você tem regras de direito privado mutantes, que não 
respeitam este princípio da unanimidade na formação de uma base 
tributária única. Então, fazendo uma transposição para aquilo que a 
gente discutiu durante o congresso, como fica o princípio da legalidade? 
Então, como fica o princípio da legalidade e qual é o desafio que a gente 
enfrenta no direito tributário perante o direito privado? Como as regras 
de direito privado importadas para o direito tributário poderiam 
influenciar a base fiscal? Então, o primeiro desafio de uma criação de 
uma única legislação tributária comunitária estaria posto. Então, não 
há como a gente ignorar que, na prática, as regras contábeis 
internacionais influenciam as bases tributária no seu dia-a-dia, ou não. 



Ficou essa dúvida. Ou não? Será que ainda há a possibilidade de que 
você mantenha a regra da legalidade estrita, ou seja, só é direito 
tributário se o Parlamento disser que é. Aí, ele se posiciona, porque há 
uma discussão não só na União Europeia, mas também nos Estados 
Unidos sobre os padrões internacionais de contabilidade e direito 
tributário. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Rapidamente, para colocar isso num certo 
contexto, porque acho que essa questão poderia ser encarada de uma 
forma mais ampla. Pelo tratado de Roma, o que está previsto é 
uniformização da legislação dos impostos indiretos. Em relação aos 
impostos diretos, ainda não tiveram coragem, ou melhor, os países 
membros não aceitaram absolutamente uma uniformização, 
considerando que o Imposto de Renda, por exemplo, é um dos 
principais instrumentos de intervenção do Estado na economia. E como 
isso, essas questões variam bastante, teve uma tentativa que foi 
interessante que um conselheiro da União Europeia, por acaso ex-
ministro da Fazenda da Irlanda, disse que: ‘de jeito nenhum, eu não 
vou aceitar isso. Exemplo, reduzimos na Irlanda o Impostos de Renda 
na fonte sobre ganhos de capital pela metade e dobrou a receita’. Então, 
é simplesmente, mostra como isso são medidas que devem ser, vamos 
dizer, de competência exclusiva de cada um dos estados. Aí vem a outra 
parte que é justamente em relação aos padrões contábeis. Evidente que 
sem a adoção desses padrões, os balanços eram absolutamente 
comparáveis, não poderia comparar o balanço de uma empresa da 
França com uma da Espanha. Então, esse é um outro problema, não é, 
mas aí, como você disse muito bem, são elaborações privadas. Então, aí 
vem o grande problema, até que ponto isso pode ter reflexos, inclusive, 
em relação, portanto, à uniformização do Imposto de Renda nos 
Estados da União Europeia. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, nesse sentido então, professor, é 
interessante, é que ele vai diante para falar sobre a interpretação e 
jurisdição. Então, como fica a questão da jurisdição, como fica a 
interpretação? Quem aplica as regras contábeis? E a primeira questão, 
ele trata os tribunais e o Parlamento dos países membros têm uma 
hierarquia, têm a mesma hierarquia na interpretação das regras 
comunitárias. Então, se a gente pensar que as regras contábeis são 
importadas e passam a ser regras comuns, cada jurisdição, cada 
tribunal da jurisdição e o Parlamento tem autonomia para dizer, a 
partir daí, o que é e o que não é contabilidade fiscal para fim de Imposto 
de Renda, por exemplo, para fim de dedutibilidade, uma vez que é o 
Parlamento local que vai olhar a regra contábil comunitária, né, se ela 
for aprovada e ele vai dizer se isso interessa ou não à legislação local. 
Quando ele faz isso, ele tem uma preocupação, que esse é o debate, de 
manter, se é que isso é possível, a formação de uma base comum 
tributária, manter sua autonomia. Só que ao manter a sua autonomia, 
não tem base tributária uniforme. Fica o negócio “o cachorro correndo 
atrás do rabo”, não é? E, aí, ele faz a pergunta que se fez durante a 



implementação dessa base tributária comum, que imagina só o 
contribuinte e o fisco têm que ir até Londres para dizer... para tomar 
conselhos sobre o que é tributável, mas é isto o que se dá na prática, 
porque se você levar em conta que as regras são mutantes, são 
rapidamente mutantes do ponto de vista contábil, o fisco e o 
contribuinte deveriam ter um contato direto com Londres para saber: 
‘olha, o quê que eu faço com os meus impostos?’. E, aí, claro, é o que 
gente ele chama de uma poluição da contabilidade financeira. Que a 
contabilidade financeira, levada ao seu extremo, ela gera efeitos, pelo 
menos de indagação, sobre o que vai ser dedutível para fins de Imposto 
de Renda. Porque aí, vem o fisco e diz: "não, dedutível para o Imposto 
de Renda é o que eu digo que é dedutível”, como disse a Alemanha. O 
fisco alemão disse que dedutível para o Imposto de Renda é o que eu 
digo. Então, se dedutível é o que eu digo, então, você já não tem uma 
regra comum, quanto menos uma adoção de uma sistemática comum 
do ponto de vista contábil, muito embora, na prática, seja o que está 
acontecendo. Então, essa é uma outra questão que interfere na parte 
contábil. E aí, de novo, eles chamam a política fiscal local e as regras 
contábeis comunitárias, entendidas como tal, aquelas aprovadas pela 
IASC e aceitas pela União Europeia.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na verdade, o caminho que sempre se 
seguiu, é que a contabilidade não tem nada a ver com as regras fiscais, 
sempre foi assim. Bom, em sendo assim, para facilidade, não foi só aqui 
que foi adotado, nos Estados Unidos e na Alemanha, todo mundo 
partiu... Alemanha, não. Alemanha deu preferência ao credor de tal 
sorte, que os balanços de lá ficaram insuportavelmente bons para o 
credor e ruins para o fisco. Mas de qualquer... o Americano é mesma 
coisa, e o Brasil também é assim. Por facilidade, o quê que os 
contadores faziam? Eles simplesmente punham a contabilidade dentro 
do pacote tributário e fechavam lá dentro. Aí vem, lógico, as grandes 
companhias de mercado aberto, tinham as regras de CVM e impunham 
certas informações ou atitudes contábeis que não tinham efeito fiscal. 
Olha, que eu me lembro, tem um parecer normativo de 1970, n. 347, 
que diz: olha, o contribuinte pode fazer a contabilidade do jeito que ele 
quiser, escriturar do jeito que ele quiser, mas na hora de pagar o 
Imposto de Renda, ele tem que seguir as regras do Imposto de Renda, 
não é? Bom, mas foram 47 anos, que existe e ele está em vigor, é 
seguido. Bom, agora vem uma nova lei, reestruturação. O Brasil 
começou a adotar as regras contábeis e, por determinação legal, os 
CPCs, criados em 2005 são, digamos, assim, as fontes de normas 
contábeis no Brasil, porque eles trazem de Londres. Eu sei que tem 
conflitos entre o que pode ser feito aqui no Brasil e em Londres. Bom, 
Londres tem uma libra esterlina estável. O Brasil não tem moeda 
estável. Então, aqui é um problema sério para você fazer, por exemplo, 
que leva em conta a, principalmente nas exportadoras. Qual é a taxa do 
dólar? Qual é o valor da commodities? Então, ninguém tem segurança 
mais, contábil, de que a empresa vai dar lucro ou vai dar prejuízo. 
Porque é obrigado a fazer o impairment. Trouxe essa regra de Londres, 



que tem uma economia estável, uma moeda estável, comparado com 
uma moeda que aqui, conforme a denúncia aí do Batista subiu 10% 
num dia. Não há como você fazer a mesma aplicação.  

Bom, mas se procurou fazer o padrão para que todos os balanços, como 
disse o professor Gerd, possam ser lidos por qualquer pessoa em 
qualquer parte do mundo. Porque as empresas grandes tinham que 
fazer as consolidações, às vezes, tinham que fazer todas as 
contabilidades, porque não tinham nenhum padrão ideal. Bom, a Lei 
11.638, ela não precisava ser, ter sido editada, não era para ser editada, 
era um projeto de 99 que ficou, ficou e em 2005, já todo mundo 
correndo atrás para ela não ser editada, mas ela foi, inclusive, numa 
data estranha. Ela bastava ter um artigo, dizer o que ela disse, que a 
contabilidade seria feita de acordo dos princípios contábeis e atribuiu a 
CVM e aos CPC’s, mas não tinha nenhum efeito fiscal. Mas isso ele já 
disse lá em 1970, não é? Então, o que é feito na contabilidade, o que 
não tem respaldo fiscal é meramente contábil, por exemplo, o 
impairment tem efeito fiscal? Não, não tem. Pode ser feito, faz, tem um 
prejuízo enorme, não distribui dividendos, porque a empresa está 
estrangulada, mas não tem efeito fiscal, vai pagar Imposto de Renda 
sobre o lucro anterior. Então, não é que haja conflito, há, realmente, 
uma separação e as normas contábeis andam muito depressa mesmo, 
cada dia sai um novo CPC, vai entrar em 2018 agora um outro agora, e 
assim vai, e olha, coitado dos contadores, não é? Porque quando eles 
seguiam um padrão contábil do Imposto de Renda que era aquele 
[ininteligível], era fácil. Hoje, são 3.500 páginas. Não, não é fácil no 
sentido, assim, você tinha um.. São 3.500 páginas mal traduzidas, 
porque, exatamente, vem de um país diferente, mas, então, aqui mal 
traduzido, é uma dúvida atrás da outra, é um problema atrás do outro, 
auditoria em polvorosa. Então, o que a gente tem que de concreto, pelo 
menos é isso. Você pode fazer o que quiser com o seu balanço, pode 
fazer. Dentro das regras contábeis, é claro, tem que seguir as regras 
contábeis, mas não tem nenhum efeito do lado fiscal. Então, nós não 
estamos, digamos assim, não há uma luta entre o contador e a 
contabilidade e o direito tributário. Há, realmente, uma linha divisória 
grande onde caminha cada um com o seu objetivo e o objetivo da norma 
contábil, hoje, é priorizar o investidor, para ele saber qual é a bola de 
caixa que a empresa tem. Agora, a empresa virou uma bola de caixa, se 
quer saber, exatamente, o que ela vale para ser vendida naquele 
momento. Se está baixo o valor, mas se, esse é o valor que interessa 
para o investidor. Para o fisco é outra coisa, para o fisco interessa 
exatamente, que uma coisa é despesa tributária, não tem uma norma 
legal prevendo aquela despesa. Então, é assim que funciona, dessa 
forma, ou caso de ajuste de valor de ativo que a despesa tem que ser 
contabilizada como despesa do exercício, mas não é dedutível, e a 
receita, se houver algum acréscimo no ativo, se o financeiro tiver um 
acréscimo, não pode ser considerado com receita, ele vai para uma 
conta de ajuste de patrimônio líquido diferido. Vejam, está privilegiando 
mesmo o investidor numa situação concreta, né? Ele não pode dizer que 



tem uma receita se ele vai só daqui a dois anos. Então, vai para um 
ajuste de ativo, não pode ser distribuído e fica lá para o momento em 
que a receita, aí, se passa pelo resultado, mas a despesa passa por 
resultado, mas é indedutível, porque a Receita Federal também tem 
uma norma. Quer dizer, não é a Receita Federal, o direito tributário tem 
uma regra que aquela receita... aquela despesa não é dedutível, porque 
não compete àquele exercício. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, é notável que há uma oposição às 
regras contábeis internacionais e o direito tributário, mas é importante 
que a gente... não nessa ocasião, mas em outras ocasiões, a gente siga 
uma análise da outra metade do artigo do Schön. Porque ele trouxe 
várias indagações sobre as vantagens da tributação de acordo com a 
novas regras contábeis internacionais. Pelo lado do fisco, num combate 
da evasão fiscal, do planejamento tributário agressivo e que as regras 
contábeis internacionais deixam mais transparente aquilo que você 
quer enxergar, seja para fins societários, seja fins de evasão fiscal. Ele 
não está pregando a adoção do padrão contábil internacional para fins 
de combate à sonegação fiscal, mas ele está analisando as vantagens da 
contabilidade fiscal. Também as vantagens da contabilidade fiscal na 
questão da análise da renda líquida, da renda tributável, do que é 
renda, do que é receita. Com a contabilidade fiscal segundo padrões 
internacionais, isto é mais visível. Também é mais visível a gente saber 
o quê que é certeza em matéria contábil e vai saber como a certeza pode 
ajudar em matéria tributária. Também verificar o que é despesa 
dedutível, saber o que é prejuízo ou loss carry foward, ou loss carry 
back. Como a contabilidade segundo os padrões internacionais, esses 
padrões que estão tão combatidos, ajudam a entender melhor o que é 
loss carry back e não aceitar, simplesmente, o que o fisco diz o que é 
loss carry back ou sequer diz, sequer diz o que é loss carry back, ou 
sequer aceita. Então, tem uma série de aspectos interessantes, que 
também no que diz respeito à avaliação de bens, o que a contabilidade 
internacional trouxe de benefícios para a gente entender o que é Fair 
Value. Não só para fins de aquisição de empresas ou para listagem de 
empresas, mas também para você saber como isso interfere na 
rentabilidade do negócio até para fins tributários.  

Enfim, ele conclui, o artigo, para eu não me estender muito, dizendo 
que, do ponto de vista do contribuinte, quando ele não quer pagar 
imposto, ele sempre vai vir com essa cantilena que o Brandão bem 
especificou, ou seja, uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa. Mas 
quando ele quiser pagar menos imposto, ele vai chegar e vai falar: ‘opa, 
eu gostei dessa regrinha internacional contábil, ela pode me ajudar a 
pagar menos impostos’. Então, é preciso aferir a evolução disso e como 
isso está sendo interpretado na legislação de cada país membro e na 
formação de uma legislação comunitária única em matéria fiscal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, então vamos deixar 
esse assunto para a primeira semana de agosto, quando o Schoueri já 



estará conosco novamente. O João se prepara melhor até lá. Vamos ao 
último assunto da pauta, serviço prestado no exterior envolvendo o 
momento e outras considerações relativas ao cálculo do Imposto de 
Renda na fonte, PIS/Cofins em importação. Eu coloquei esse assunto 
na pauta em função da recentíssima Solução de Consulta, da Cosit 
também, 255, dia 26 de maio. E por que a solução de consulta entrou 
em uma série de aspectos, que na minha maneira de ver, já estavam 
resolvidos no passado. E em alguns pontos até de maneira 
contraditória. Então, achei que seria interessante nós discutirmos aqui. 
Como o Bruno está acompanhando o mesmo assunto, eu vou pedir 
para ele expor. Eu fico aqui de backup. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Backup. Estou bem. Estou bem. O que chama 
atenção nessa solução de consulta, especificamente, é a questão do 
momento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda na fonte 
sobre remessa ao exterior e também, PIS/Cofins importação de serviços. 
A norma legal que prevê o fato gerador diz que ele ocorre no momento 
do pagamento crédito/remessa ou emprego dos rendimentos. E a 
dúvida colocada pelo consulente aqui, diz respeito, especificamente, ao 
crédito, ao fato gerador no momento do crédito. E, realmente, é antiga a 
discussão de se o mero crédito contábil, ele é fato gerador do Imposto de 
Renda na fonte ou se esse crédito a que se refere a lei do Imposto de 
Renda é um crédito espécie do gênero pagamento? E, com a doutrina 
sobre entendeu, acho que tem estudo interessante do Gilberto de Ulhôa 
Canto, bem antigo, nesse sentido, de que o crédito que justifica a 
ocorrência do fato gerador no Imposto de Renda é aquele crédito espécie 
do gênero pagamento. Então, não é um mero registro contábil em 
qualquer situação que vai gerar um Imposto de Renda na fonte. Porquê? 
Porque o Imposto de Renda na fonte é um Imposto de Renda e o 
Imposto de Renda está submetido ao art. 43 do CTN, que tem como fato 
gerador, todo mundo sabe, a aquisição de disponibilidade econômica ou 
jurídica. Então, o crédito interpretado, a norma crédito interpretada à 
luz do art. 43 do CTN só pode ser um crédito, daquele em que o 
dinheiro já está à disposição do contribuinte, do titular do rendimento e 
não um simples registro contábil da obrigação de pagamento pela fonte 
pagadora. Pode acontecer do registro contábil da fonte pagadora ser 
reconhecido no momento em que, realmente, o rendimento está 
disponível, mas pode acontecer e geralmente acontece, do crédito ser 
anterior ao pagamento. E até por essa questão, se entenderia, acho que 
o próprio Gilberto de Ulhôa Canto nesse artigo fala isso, que se o mero 
crédito contábil fosse o fato gerador, nem precisaria das outras 
hipóteses, porque ele, pelo princípio da prudência, geralmente, acontece 
antes do pagamento. Então, para quê dizer pagamento remessa, se o 
crédito contábil já seria suficiente?  

Então, o crédito só pode ser aquele crédito no sentido de colocação do 
dinheiro à disposição do titular do rendimento. E no passado, que essa 
é uma lei que vem lá desde os anos 40, não existia o sistema de 
pagamentos que existe hoje. Então, era comum, naquela época em que 



foi criado, esse fato gerador, que se deixasse o dinheiro à disposição 
para o titular da receita retirar fisicamente na empresa. O dinheiro 
estava creditado, colocado à disposição do titular dele. Aí sim, aí teria 
disponibilidade jurídica sobre esse rendimento. Então, esse era o 
entendimento da doutrina, o fisco até proferiu, já tem um monte de 
acórdãos no CARF sobre esse assunto etc. Eu não trouxe toda aqui a 
pesquisa, podemos até revisitar o tema. Mas o fato é que a solução de 
consulta abordou essa questão, citou o art. 43. Então, comecei a ler e 
falei: olha só, que beleza, o art. 43 está sendo citado aqui como 
aplicação conjunta da norma do crédito com o art. 43. Ele fala de 
disponibilidade econômica ou jurídica, mas ele conclui, ao final, que o 
crédito contábil já é representativo da obrigação. Então, que já tenha o 
crédito contábil, significa a disponibilidade econômica e jurídica. E 
destaca, porque foi essa a pergunta do contribuinte, que isso pode 
ocorrer mesmo antes do vencimento da obrigação. Então, se ao crédito 
contábil que representa o reconhecimento da obrigação pela fonte 
pagadora, ainda que anterior ao vencimento da obrigação contratual, já 
é disponibilidade. E, aí, ele usa um fundamento do Código Civil, em 
tese, correto, mas para concluir equivocadamente. Ele diz: "o prazo de 
vencimento, ele não é condição suspensiva ou resolutiva, ele é termo”. 
E, então, não está sujeita a condição e já está disponível. Porque a 
solução de consulta, voltando um pouco atrás, vai bem também nisso, 
ela diz que uma obrigação que estiver sujeita à condição não gera fato 
gerador, mas aí ela diz: “no caso do prazo do vencimento é termo”, e 
termo não é condição, é mero prazo de vencimento, então, já teria a 
disponibilidade. Como a gente vai dizer e aí acho que está o equívoco na 
solução de consulta, que tem disponibilidade se não venceu a 
obrigação? O quê que o titular do rendimento pode fazer com aquele 
rendimento, se nem sequer venceu a obrigação? Então, aí que está o 
equívoco da solução de consulta. Ela vai bem, aplica o fato gerador, diz 
que o art. 43, diz que não ocorre fato gerador quando tem condição, 
mas diz que, no caso de lançamento contábil já ocorre fato gerador, 
conclui equivocadamente. Um outro ponto interessante é que ao 
analisar o PIS/Cofins importação, ele diz que segue a mesma regra do 
Imposto de Renda. Nós discutimos isso aqui na Mesa alguns meses 
atrás, não lembro muito em que contexto, mas essa solução de consulta 
aplica o mesmo atendimento para o PIS/Cofins, sem fundamentar na lei 
do PIS/Cofins e muito interessante nesse caso, é que ele cita aplicação 
analógica da regra do Imposto de Renda, fundamentada no art. 108, 
inciso I do CTN. Então, apesar das conclusões não terem sido as mais 
corretas, no meu ponto de vista, tem fundamentos interessantes aqui 
nessa solução de consulta. Quais? Aplicação do CTN na interpretação 
da regra de incidência de Imposto de Renda na fonte e o uso da 
analogia para definição do momento do fato gerador do PIS/Cofins 
importação. Depois tem uma outra questão da variação cambial que eu 
acho que também não sei se você quer comentar alguma coisa. Para 
mim, não tem tanta relevância. O mais importante foi essa questão do 
momento do fato gerador acontecer num lançamento contábil, 



contrariando todos os próprios fundamentos da solução de consulta e 
mesmo que antes do vencimento da obrigação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bem, eu acho que a solução 
de consulta, ela tem algumas passagens interessantes. Ela reconhece 
que o IR Fonte sobre não residentes é exclusivo e definitivo, é tributação 
isolada e definitiva, isso parece tão óbvio, não é? Mas nós temos visto 
alguns casos, na prática, de lançamento de Imposto de Renda 
progressivo sobre não residentes, em situações que sugeriram alguma 
complicação com relação à caracterização da residência. E é muito 
interessante, não quis comentar, mas é muito interessante dizer: não, 
se houver uma variação cambial? Essa é uma pergunta que já ocorreu 
várias vezes, na prática, né? A variação cambial entre a data do crédito 
que foi considerado fato gerador e a data da remessa, se essa diferença 
precisa ser tributada? A solução de consulta reconhece que não, 
porque, na verdade, o fato gerador ocorreu antes.  

Agora, esse ponto que o Bruno destacou, realmente, a escorregadela 
dada pela solução de consulta, ela não fez a distinção como deveria ter 
feito entre o crédito que coloca à disposição e o mero lançamento 
contábil. Ela tem um outro ponto importante também, ela reconhece 
que, entre as cinco hipóteses de momento de retenção: pagamento, 
remessa, crédito, entrega ou emprego, de todos os cinco, o que houver 
primeiro desencadeia a ocorrência do fato gerador e, por consequência, 
a taxa de câmbio é aquela da data em que ocorreu o fato gerador. Isso é 
muito importante no caso da importação. Agora, ela não entrou, não 
fez... O crédito que se refere a lei é aquele cara que coloca à disposição. 
O crédito é tão fato gerador quanto o pagamento, por quê? Porque o 
Imposto de Renda na fonte, ele incide no momento em que a pessoa 
jurídica ou física que recebe, entra na disponibilidade do rendimento e a 
disponibilidade plena se dá com o pagamento. Agora, a disponibilidade 
também pode ocorrer com a colocação, para a contabilidade, à 
disposição do contribuinte, do beneficiário para receber. E por isso que 
em pronunciamentos anteriores foi dito que não, esse lançamento que 
caracteriza o fato gerador, no mínimo, tem que ocorrer na data do 
vencimento da obrigação, porque antes do vencimento da obrigação, a 
contabilidade registra pelo regime de competência, mas não significa 
que o beneficiário possa ir lá e receber o dinheiro, porque ele tem que 
aguardar o termo de vencimento, não tem nada a ver com [ininteligível], 
realmente, houve uma grande escorregadela da Receita Federal nesse 
caso aqui. Algum comentário? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa é, realmente, uma questão 
antiga, não é, doutor? Porque o crédito, ele tem que ser líquido, certo, 
exigível, mas para outros fins. Qual fim? Pode se levar a juízo, você não 
pode levar um crédito líquido, certo, ainda não exigível, à juízo, porque 
falta o termo. É o caso de uma compra a prazo, já desencadeou todos os 
direitos, você lança a crédito do fornecedor, vai pagar em 120 dias. Ele é 
líquido, certo, mas ainda não é exigível, mas já tem os efeitos contábeis 



fiscais, todos. Então, ao momento em que se faz um crédito e avisa o 
credor que ele tem o direito a receber daqui a 30 dias, mas já está 
configurado, já está aceito o serviço, já está aceita a mercadoria, 
realmente, o prazo é irrelevante. Está creditado em nome dele, já 
reconhecido contabilmente, só falta, só falta a exigibilidade, mas isso 
não quer dizer que os fatos geradores não se desencadearam, não é? 
Então, eu acho que a questão aqui, mais foi no sentido mesmo, desta 
questão assessoria da variação cambial, porque pode acontecer o 
contrário, que foi o que o contribuinte, talvez, buscou, de ele pagar um 
tributo e, por ocasião do pagamento, o dólar está bem baixo, não é? Cai 
10%, por exemplo e ele queria, talvez, receber de volta. Então, está 
adiante, não, uma vez configurado o crédito inobstante e inexigível, mas 
líquido e certo, ocorreu o primeiro fato. Então, não haverá consequência 
futura. Uma situação de câmbio flutuante como nós temos, nenhuma, 
uma vez pago está feito. Tanto para o bem, como para o mal, não é? 
Tem que verificar isso, se subir não paga, se abaixar também não 
recebe de volta. Mas eu acho que esse conceito do crédito é esse que 
nós temos vigente. Porque, hoje nós temos complexa essa relação que 
nós temos entre o comprador e o vendedor. Você faz crédito de todos os 
tributos pela aquisição, não importa quando vai ser pago e se você não 
pagar não desencadeia nada de estorno. O outro lá, também, se não 
receber, ele não pode, simplesmente, para efeito de PIS e Cofins, 
estornar, não pode fazer nada, ICMS, nada, perde. O que ele pode fazer, 
no caso do Imposto de Renda, apenas de acordo com as normas fiscais, 
a dedução como devedores duvidosos e, na medida em que atenda as 
questões legais. Eu não sei, eu fico preocupado de falar alguma coisa, 
assim, se você ficou de backup aí. Mas, realmente, eu acho que o 
crédito tem esse conceito individual, não é? Quando está 
individualizado, isso a Receita até disse, no caso juros sobre o capital 
próprio. Não, você pode fazer uma previsão no final do ano, lançar o 
juros sobre capital. Não é fato gerador. Quando é o fato gerador? 
Quando a assembleia aprova que vai distribuir os juros sobre capital 
próprio, passa a ser o direito líquido e certo do acionista. É exigível? 
Não, quando ela determinar, no dia 17 de julho vou pagar juros tal. Aí, 
né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu acho que quando a 
gente fala nessa questão da disponibilidade, nós temos que levar em 
conta que existe uma distinção muito grande entre o Imposto de Renda 
da pessoa jurídica e o Imposto de Renda na fonte. O Imposto de Renda 
pessoa jurídica, ele é calculado com base no lucro reconhecido pelo 
regime de competência, independentemente de recebimento, certo? 
Existe disponibilidade? Existe uma disponibilidade porque o patrimônio 
não é apenas caixa, direitos a receber também e outras muitas coisas, 
inclusive, obrigações. Agora, o Impostos de Renda da fonte não é assim. 
O quê que é o Imposto de Renda na fonte? O Imposto de Renda da fonte 
é: na hora que a fonte faz o pagamento, ela tira uma parte do 
pagamento que pertence ao fisco e recolhe. Se ela não fizer o 
pagamento, não há fato gerador do Imposto de Renda na fonte. E nós 



temos situações em que pelo regime de competência, se o beneficiário 
for uma pessoa jurídica, ele reconheceu a receita, não recebeu o 
pagamento ainda, até o fim do período base dele e, portanto, não teve 
Imposto de Renda da fonte, logo, ele não tem imposto de fonte a deduzir 
do Imposto de Renda da pessoa jurídica do período. E existe uma 
antiguíssima orientação de Receita Federal, agora eu não me lembro 
mais se é instrução normativa ou se é parecer normativo, admitindo 
que quando a fonte, no período seguinte, efetuar o pagamento, ela não 
retenha, porque esse imposto que era antecipação do Imposto de Renda 
da declaração, deixa de ser antecipação, porque o Imposto de Renda da 
declaração ou do período já foi pago. Então, não tem sentido descontar 
algo que seria deduzido. A própria receita admite isso, né? Então, 
quando nós falamos de indisponibilidade para efeito de Imposto de 
Renda na fonte, nós devemos entender caixa, caixa, ou não é caixa 
ainda, mas está aqui, pode vir buscar, por crédito, certo? Se não houver 
o cumprimento da obrigação de direito privado de pagamento, que 
ocorre no vencimento do termo ou no termo de vencimento, não existe 
fato gerador do Imposto de Renda na fonte. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho essa parte mais importante mesmo, 
mostrar a diferença do Imposto de Renda de pessoa jurídica e o Imposto 
de Renda na fonte para residência, em relação a residência no exterior. 
Porque a questão é a seguinte, Imposto de Renda, nessas hipóteses, não 
é mais imposto pessoal, é imposto real, que, inclusive, não se aplica o 
princípio da capacidade contributiva etc. Não interessa se o residente lá 
no exterior, qual a situação dele etc. O imposto real, portanto, o 
tratamento é completamente diferente, na minha opinião. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não sei se eu concordo 
com essa figuração para o imposto real, mas eu, no momento, não 
vejo... quero pensar um pouco mais. Eu não vejo que isso... até que a 
nossa conclusão é a mesma, não afete a conclusão. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, inclusive, só para colocar quanto ao 
princípio, invés do princípio da capacidade contributiva, na minha 
opinião, não se aplica, mas, sim, o princípio do benefício. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Sr. Ronaldo Apelbaum: Bom dia. Meu nome é Ronaldo Apelbaum. Eu 
sou advogado e só. Só. Já está bom. Só. Agora eu posso falar, sou só 
advogado. Bom, enfim, eu queria só colocar um ponto.  

Na verdade, o seguinte, eu queria só colocar um contraponto que eu 
vejo muito no histórico das empresas e aí, Bruno, o que você falou, eu 
acho que a gente tem que levar em consideração o outro lado, 
principalmente empresa multinacional, eles carregam por muitos anos 
um conta corrente a pagar com matriz, com fornecedores e tal. Às vezes, 
aquilo fica parado como crédito contábil por cinco, seis anos, até que a 



empresa precise de capital, aqui, seja convertido e coisas do gênero. 
Como que o fisco poderia se posicionar para dizer: olha, eu vou esperar 
o pagamento, eu vou ter a paciência de esperar você converter aquilo 
num pagamento para tributar naquele momento, sendo que 
contabilmente, aquilo já está lançamento há quatro, cinco, às vezes, 
seis anos sem que tenha sido efetivamente pago. Eu não poderia 
imaginar o fisco dizendo diferente, dizendo: "olha, eu vou te 
acompanhar tão de perto e só vou te tributar no momento em que você, 
efetivamente, pagar ou converter aquilo em capital ou qualquer coisa 
que seja". 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Zilveti quer falar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, você tocou no ponto que estava 
coçando aqui, falar, não é? Mas, eu não entendi, mas, acho que, talvez 
por não entender, não concordei em relação a posição do professor do 
Gerd, de isso virar um imposto real. Eu acho que ele continua pessoal. 
Mas, justamente pela dificuldade do fisco em pegar essa riqueza, que 
está lá, ela existe e ela é utilizada pelas empresas multinacionais para 
não pagar imposto. Então, dentro da ideia do.. aí tem a ver o ability-to-
pay principle que era absolutamente o que o Schön fala no artigo dele, 
uma das vantagens da contabilidade fiscal é que ela persegue o ability-
to-pay principle, a capacidade contributiva. Então, ela já sabe que tem 
lá riqueza. Ela sabe que, se depender das empresas, vão ficar... esse 
dinheiro nunca vai aparecer. Por isso que veio a regrinha do lançamento 
contábil, porque essa riqueza já está disponível, mas isso aqui, se a 
gente for levar em consideração apenas a vontade da empresa local, ela 
vai ficar lá quietinha e o fisco vai ficar com a cara para cima que nem 
peixinho querendo pegar comida no aquário, só que não vai pegar. 
Então, a ideia é essa e ela foge dessa percepção aqui, também, 
ressaltada pelo Bruno. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer o seguinte, 
tem que ser rápido, um minuto. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Rapidinho. Não, eu acho que ainda existe 
um grande amigo do fisco nesse caso, chama Banco Central, porque se 
não fizer a remessa no pagamento, na data do vencimento, o que 
acontece em relação ao Banco Central? 

Sr. Ronaldo Apelbaum: Deveria acontecer, né? Mas eu nunca vi 
acontecer, professor. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Por quê? 

Sr. Ronaldo Apelbaum: Nenhum tipo de fiscalização. Nada. São 
situações muito absurdas. 



Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu até já vi aplicação de multa por causa 
disso, na importação e nessas remessas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu acho que o 
assunto já tinha até baixado aqui da pauta da semana que vem, mas 
vamos manter na pauta. Vamos lembrar que essa questão não envolve 
só quando o beneficiário está domiciliado no exterior. O conceito de 
crédito também abrange os domiciliados no Brasil, tanto é que eu referi 
uma situação da disparidade entre o regime de competência e a 
retenção na fonte. O mesmo problema existe quando você tem tax credit 
lá fora e você já reconheceu o rendimento e ainda não foi tributado no 
Brasil e tem que pagar imposto no exterior e não tem tax credit, porque 
o imposto no Brasil não foi pago. Depende da legislação de cada país, 
mas em princípio, não houve pagamento no Brasil ser deduzido lá, não 
é? Essas anomalias não devem influenciar na definição do quê que é, 
afinal de contas, o crédito como fato gerador do Imposto de Renda. 

Orador Não Identificado: Regime de caixa anômalo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Regime de caixa anômalo, 
mas... você tem que pensar o seguinte, o Imposto de Renda na fonte, 
por que é que ele é caixa? Porque na hora que é entregue o pagamento, 
eu retenho uma parte. Então, um fato desse não existe, por que é que 
eu vou reter? Não... 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. Não. Olha, o 
acumuladamente é outra distorção. Nós falamos na semana que vem. 
Muito obrigado pela presença. Na semana que vem nos reunimos 
novamente. Acho que é o último. 
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