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Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Recebemos a doação “Tax 
Sovereignty in the BEPS Era”, editado, na verdade, coordenado por 
Sérgio André Rocha e Allison Christians. Está na nossa biblioteca à 
disposição. Não sei se o João tem algum comentário específico sobre 
essa obra. É uma série, não é? 

Sr. João Francisco Bianco: É, eu queria só registrar que essa edição 
sobre o BEPS ela conta com artigos de vários autores. Eu queria 
chamar a atenção aqui, o primeiro autor é o Reuven Avi-Yonah que é 
assíduo participante dos nossos Congressos, e o Yariv Brauner que é 
assíduo professor dos nossos cursos. O Prof. Luis Eduardo Schoueri 
que é assíduo frequentador das nossas Mesas de debate. E o Ramon 
Tomazela Santos que é um assíduo também membro participante do 
nosso comitê acadêmico e professor dos nossos cursos também. Então, 
nós estamos muito bem representados nesta edição. 

Texto sem revisão dos autores 

A presente transcrição apenas visa a ampliar o acesso à Mesa de 
Debates, dada a natureza informal dos debates e a falta de revisão. 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO não 
recomenda que seja a transcrição utilizada como fonte de referência 

bibliográfica. 



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Nós recebemos o relatório final do nosso 
Congresso e foi com grande satisfação que nós verificamos a presença 
de 468 participantes. Isso foi muito importante para a repercussão e a 
própria realização do Congresso. Uma participação de 43% de 
profissionais, 23,5% de graduandos, como, são as duas categorias mais 
presentes. Isso revela que os dois temas foram muito bem escolhidos. 
Nós tivemos 75 participantes de outros estados. Uma quantidade 
grande aqui, não vou contar aqui, mas quase 20 estados estiveram 
presentes. E de São Paulo nós tivemos uma participação bastante 
expressiva também de várias cidades. Nós tivemos 27 participantes de 
uma quantidade também perto de 20 cidades do estado de São Paulo. 
E, por fim, graças a Deus, conseguimos equilibrar a parte financeira do 
Congresso, que até uma semana antes nós estávamos prevendo um 
déficit com as inscrições de última hora e um patrocínio de última hora 
nós conseguimos equilibrar e até ficarmos com um pequeno superávit. 
Quer dizer, cumprimos o nosso objetivo com este Congresso. Resta 
agora a publicação do relatório final de autoria do Michell.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma outra comunicação? Hoje é 
nossa última reunião do semestre, não é? E voltaremos em agosto. Nós, 
a continuação do assunto das, temos dois assuntos em aberto aqui 
sempre, um eu até retirei da Pauta, mas não impede de retornar. Nós 
discutimos bastante a semana passada a questão dos efeitos tributários 
desses atos ilícitos que estão nos jornais todos os dias. E o outro 
assunto, é o reflexo da contabilidade na determinação do lucro 
tributável, um assunto que sustou muito o debate, na Mesa de debate 
que encerrou o Congresso, e, portanto, foi trazido para a nossa Pauta. 
Por enquanto, em caráter permanente. O Fernando Zilveti solicitou a 
inclusão desse subitem aí, conceito de renda e IFRS, uma questão 
superada, então eu passo a palavra ao Fernando Zilveti. O Ramon diz 
que gostaria de participar e ouvir o que você tem a falar. O Ramon não 
está aqui, mas como ele não assegurou que voltaria de Brasília em 
tempo suficiente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a ideia de trazer essa inquietação 
foi para ouvir. A ideia do tema foi direcionada ao Dr. Bianco, e também 
um pouco ao Schoueri que a gente estava pretendendo levar esse 
debate aí da contabilidade fiscal e a tributação e um pouco na linha do 
artigo do Schön. Depois eu fui ver, tem vários outros artigos dele 
mesmo subsequentes a esse e até com maior profundidade sobre a 
questão de contabilidade fiscal e, considerando que esse artigo é de 
2004, também houve uma movimentação nos tribunais alemães em 
particular e em algumas revistas. Mas também na União Europeia. 
Levando em consideração os aspectos que a gente tratou a semana 
passada. Então, a primeira questão que é o foco do nosso debate no 
Congresso é: em que medida a definição de renda, o que é renda, o 
conceito de renda, está restrito ao Direito Tributário e se a nova 
contabilidade, ou contabilidade sob os padrões internacionais não têm 
impacto positivo ou negativo no conceito de renda. Principalmente 



quando a gente olha os impactos positivos e negativos, o que é despesa, 
o que é receita, o que é caixa, né, o que é entrada de caixa, saída de 
caixa, o que é efeitos, o que são efeitos econômicos na definição de 
renda. Claro, todas as legislações, todas eu não posso dizer, mas boa 
parte da legislação comparada restringe que a renda seja aquilo que a 
lei diz que é. No direito anglo-saxão, até citado pelo Schön em vários 
trabalhos, você tem casos históricos que determinaram que renda é 
aquilo que a lei diz o que é. Mas ele desafia isso de acordo com o que a 
contabilidade fiscal vem trazendo de novidade. Quer dizer que renda 
não é mais o que a lei diz que é, mas é também o que a contabilidade 
reflete no seu, nas suas demonstrações, o que é renda. E também no 
aspecto de regime de caixa, regime de competência. Como a legislação 
foi se modernizando no sentido de simplificar a tributação, o regime de 
competência ganhou muita força. E o regime de competência pelo lado 
da contabilidade seria aquilo que é registrado na contabilidade no 
momento em que se dá o fato. Um pouco aquilo que a gente discutiu na 
semana passada em relação à Imposto de Renda Retido na Fonte de 
você ter a expressão, contabilizado, e se esse contabilizado é um 
contabilizado que confronta ou afronta o direito privado no sentido de 
ser algo disponível do ponto de vista jurídico e econômico. Se esta 
disponibilidade jurídica e econômica é de alguma forma enfrentada na 
questão contábil. Naturalmente, esta dicotomia entre disponibilidade 
econômica e jurídica é nacional, ela não é internacional, pelo menos eu 
não encontro esta mesma dicotomia, disponibilidade jurídica, 
disponibilidade econômica no direito comparado. Quando eu digo que 
eu não encontro, é que eu não encontro limitação minha, não estou 
dizendo que não existe. Pesquisa, não consegui encontrar essa 
dicotomia de disponibilidade econômica, disponibilidade jurídica, 
porque no direito comparado não há essa polêmica, é mais no direito 
nacional. Mas há sim e isso é importante, até brinquei com o Bianco 
que é um sentido conciliatório, porque a ideia do debate é trazer o caso 
para a gente pensar, né? Não é uma disputa de posições. Mas o que traz 
o Schön neste artigo aqui, nos trabalhos que ele publicou depois, é 
justamente esta necessidade de pensar a contabilidade no aspecto 
positivo da contabilidade fiscal e o que ela vem trazendo de benefícios 
para você avaliar o que vem a ser renda. E aí, voltando ao debate do 
Congresso, quando a gente fala em ágio, até o trabalho do Schoueri que 
foi aqui citado sem poder se defender no aspecto acadêmico, o Schoueri 
no aspecto científico, ele publicou vários trabalhos muito bons sobre a 
questão do ágio. E o impacto da nova contabilidade fiscal para a 
apuração do ágio, efeitos econômicos do ágio. Então, quando você fala 
em dedutibilidade, que é outro aspecto tratado pelo Schön, está nos 
trabalhos que ele fez sobre contabilidade fiscal, ele diz: “olha, o que é 
dedutível, se a contabilidade fiscal te permite apurar economicamente o 
que é dedutível e a lei tem cláusula geral para dizer o que é despesa, e 
esse afinamento, esta apuração do que vem a ser dedutível, é informado 
pela contabilidade fiscal, não há mal nenhum nisso. É nesse sentido 
que eu trago para poder fechar um pouco a questão, algumas 
ponderações sobre isso e abrindo aí para os debates da Mesa. 



Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que o Fernando disse bem 
quando ele lembra que no direito estrangeiro não existe um dispositivo 
semelhante ao nosso art. 43 do CTN. Então, em princípio, a gente deve 
avaliar essas manifestações ou a experiência do direito estrangeiro 
sempre à luz da existência desse diferencial, que é o nosso art. 43 do 
CTN. A gente sabe que a contabilidade ela é baseada no princípio da 
prevalência da substância sobre a forma, o chamado princípio da 
prevalência da substância sobre a forma. E a meu ver, esse princípio, 
ele não se compatibiliza com o art. 43 do CTN. Então, eu acho que esse 
é um primeiro problema que eu identifico na formação da base de 
cálculo de Imposto de Renda somente pelos princípios contábeis. Agora, 
pelo o que eu entendo da posição do Schoueri, que, infelizmente, não 
está aqui para defende-la, ele já adota, me parece, uma posição mais 
flexível com relação à essa primeira restrição que eu faço, porque ele vai 
no conceito de disponibilidade econômica da renda. E ele tem 
sustentado que existe um patrimônio econômico e que, com base, 
então, no 43 é possível identificar a existência de um patrimônio 
econômico que seria avaliado pelos princípios de contabilidade 
geralmente aceitos. Eu acho que eu diria o seguinte, essa discussão a 
gente tem que levar para o art. 43 e levando para o art. 43, nós temos 
duas posições, um posição do Prof. Schoueri, que no sentido da 
existência de um disponibilidade econômica que justificaria esse 
raciocínio da existência de um conceito de patrimônio econômico que 
fundamentaria o princípio da prevalência da substância econômica 
sobre a forma jurídica, e uma segunda posição a qual eu me filio, que o 
patrimônio é aquele definido pelo Direito Civil e conjunto de direitos e 
obrigações, e que então o princípio da prevalência da substância 
econômica seria incompatível então com a existência desse acréscimo 
patrimonial previsto no art. 43 e acréscimo patrimonial que é 
decorrente de um acréscimo do patrimônio definido pelo Direito Civil. 
Eu acho que essa é um panorama do que, das correntes que estão 
examinando esse tema. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Até agora eu ainda não consegui 
entender qual é o afastamento que há ou, a convergência entre o que o 
Fernando está dizendo o João, porque nós estamos falando de dois 
campos distintos, né? Hoje, nós vamos falar contabilidade fiscal. 
Contabilidade fiscal, hoje, é o LALUR que leva praticamente... nós 
conseguimos sair do padrão inglês, germânico de balanço fiscal e 
balanço societário, além do germânico, para um balanço só, contábil. 
Esse é o que vale para o investidor, é o lado contábil. Para efeito fiscal, 
nós temos todos os ajustes de LALUR. Então, não se fala mesmo assim, 
uma contabilidade fiscal. É claro, tudo aquilo que a contabilidade usa 
de essência sobre a forma está regulado pelo Direito Tributário. O que 
não é dedutível vai para a soma, o que é dedutível, o que a 
contabilidade, antes não se podia fazer ajuste, o LALUR de coisas não 
contabilizadas, hoje se faz, né? Então, não vejo, assim, um conflito 
entre você ter uma informação contábil e ter uma informação fiscal que 
realmente só serve para o fisco. Não precisa ser demonstrado como 



eventualmente estavam fazendo essa questão. Basta que o reflexo do 
fiscal seja informada para os interessados nas explicações do balanço 
contábil e seguir as normas contábeis como era até a questão não traz 
nenhum prejuízo para o fiscal, nenhum prejuízo. Então, o conceito de 
renda da contabilidade, essa questão da competência nós tivemos esse 
princípio da competência muito rigoroso até 1977. Quem não 
contabilizava pelo regime de competência até 77 perdia o direito à 
dedução, era uma regra de dizer que despesa de um exercício anterior 
não podia ser mais contabilizado no exercício seguinte. Havia algumas 
regras, exceções, até a entrega da declaração, mas era muito rigoroso. 
Então, veio o Decreto Lei nº 1.598 e amenizou isso. Vale o princípio da 
competência, mas podem ser contabilizadas algumas despesas que 
pertençam a exercícios anteriores no exercício seguinte, salvo se tiver 
alguma consequência de ordem. As consequências vieram depois. Tipo, 
prestação de prejuízo, tipo a diferença de alíquota, mas no geral o 
princípio da competência foi rompido para efeito fiscal em 78. Para 
efeito contábil não, sempre se exige os ajustes adequados ao patrimônio 
líquido. E agora? Agora nós temos, entre aspas, uma regra que já era 
antiga. Claro que o Direito Tributário impôs algumas regras para que 
algum tratamento contábil fosse feito de tal sorte que só daquela forma 
o que Direito Tributário assumisse. Tipo contabilização da reserva de 
reavaliação. Você fazia a reavaliação, mas tinha que seguir um rito, a 
contabilidade não podia fazer o que quisesse não, ela tinha que fazer 
uma contabilização específica, determinar lá no patrimônio líquido, 
como é que ia ser a compensação, só assim era considerada não 
tributável naquele momento. Então, era uma imposição do Direito 
Tributário em cima das regras contábeis. Agora, no geral, a parte fiscal 
sempre deixou a critério da contabilidade fazer o que quisesse. Ela 
podia fazer o que quisesse, escriturar da forma que quisesse, desde que 
não modificasse o objetivo fiscal. Isso, nós temos parecer normativo já 
muito antigo já para isso. Veio agora a nova era, o novo eon, mas veio 
uma nova era, e no sentido de que, são coisas que caminham 
diferentes. Então, o conceito de renda da contabilidade é realmente 
mais rigoroso do que o conceito de renda fiscal. Por quê? Muita coisa 
que se poderia considerar como renda está vinculado mesmo ao valor 
da empresa ao que ela é de caixa. Então, eu tenho uma renda possível, 
tipo, a fábrica está sobre o terreno lá em Moema, a fábrica tem um 
terreno que se derrubada a fábrica, o terreno se multiplica por dez. Esse 
é o objetivo da contabilidade, demonstrar que com uma avaliação, lógico 
que isso não pode ser demonstrado porque quando se trata de 
imobilizado você pode usar essa informação, mas você não pode 
contabilizar isso, mas em uma compra para investimento você faz isso, 
você avalia pelo valor justo. Só que esse valor justo, se ele for positivo, 
embora seja uma renda possível, ela não passa para resultado, ela 
passa para patrimônio líquido. Não é nem tributariamente factível de 
tributação e nem de distribuição de resultado antecipado, porque o que 
se quer também é que o investidor saiba quanto vale, mas que não 
tenha participação, senão você, como se faz? Já tive um exemplo essa 
semana, não sei o que me chamou a atenção, desculpe-me fazer só um 



parêntese, que o banco, um tal de banco que todo mundo conhece 
ligado a um grupo que está com problemas, e ele fez assim, o banco deu 
prejuízo. O que fizeram? Venderam as marcas para os próprios donos. 
Então, de um prejuízo de 200 milhões, transformou-se em um lucro de 
150 milhões. Por quê? Venderam para os donos para receber em 30 
anos pagando royalties para os donos. Quer dizer, a contabilidade 
esquece isso. Não tem essa história. Eles venderam, para efeito fiscal, 
vão pagar Imposto de Renda, mas para efeito de você verificar a 
realidade contábil, isso vai sair fora. Enquanto não realizada essa 
operação, esse resultado não existe, não vai poder o banco. Bom, se o 
banco vai distribuir é uma outra situação, mas veja, não é renda para 
efeito contábil, é renda para efeito fiscal porque houve uma operação 
com terceiro, uma venda normal. Mas para evitar exatamente esse tipo 
de problema é que a contabilidade exige que se retire do balanço esse 
valor que está ligado a uma outra empresa. Isso foi causa da derrocada 
da Enron, do Banco PanAmericano, e um monte de coisa, porque se 
fazia exatamente essas operações, se pagava imposto, se distribuía 
resultados, né, pagava participação de resultado para os empregados e, 
beleza, todo mundo contente, e a firma estava falida. Então, a 
contabilidade veio por conta dessa situação. Então, você pode ter uma 
renda contábil grande e uma renda fiscal pequena. E a renda fiscal 
como é que vai ser o conceito dela? De acordo com o art. 43, dentro 
dessa condição de acréscimo patrimonial efetivo. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estava pensando, desde que você 
começou a expor, que as três categorias de conceito de renda que 
tradicionalmente se menciona, a renda produto, renda acréscimo e 
renda legal, nós temos uma quarta categoria agora, renda contábil. 
Então, nós precisaríamos verificar duas coisas. Em primeiro lugar, a 
natureza das coisas. Eu ia falar a natureza das coisas, mas era bem 
abrangente, porque evidentemente dizer que esta garrafa é uma renda, 
ninguém aqui vai concordar. Não adianta a lei dizer que a garrafa é 
renda, essa lei provavelmente teria, no nosso sistema, bastante 
dificuldade de sobreviver.  

Tem tanta coisa para falar, mas pegando o gancho que o Brandão 
colocou muito apropriadamente, a contabilidade, hoje, ela, como eles 
falam, até, os contadores, os professores. Ela deixou de ser um retrato 
do patrimônio da empresa, mas uma avaliação do que a empresa vale. 
Quanto a empresa vale? E, por extensão, quanto vale a minha ação se 
eu quiser vender no mercado. Tudo bem, isso é ótimo. Mas isso é 
renda? Nós estamos falando em imposto sobre patrimônio? Se a 
empresa vale tanto, isso poderia ser base para um imposto sobre o 
patrimônio, sobre grandes fortunas. Mas não imposto para renda. A 
renda é aquilo que agrega ao patrimônio. E antes de a gente pensar em 
disponibilidade, o Schoueri está insistindo muito na disponibilidade 
econômica, ou disponibilidade jurídica, a gente precisa verificar se 
existe renda. Porque a disponibilidade é de algo, disponibilidade não é o 
fato gerador. Disponibilidade é de algo. Disponibilidade no caso nosso é 



da renda. Pode ser jurídica ou não, vai ficar aquela belíssima discussão 
do que que é uma coisa, o que que é outra e não vai entrar nisto aqui 
agora. Mas antes eu preciso saber se eu tenho renda. Por outro lado, 
também tenho que lembrar, e aqui eu estou junto de uma autoridade 
no assunto, do princípio da realização da renda. Não sei se em outros 
país esse princípio é levado na consideração com que nós levamos. E eu 
pessoalmente vejo que esse princípio ficou muito ligado a um conceito 
de disponibilidade da renda, não basta ter renda, precisa poder dispor 
da renda. Porque ao dispor da renda, eu tiro dessa coisa que eu, desse 
conjunto aqui econômico do qual eu disponho, eu tiro o imposto a 
pagar. Se eu pagar o imposto antes de ter a disponibilidade, eu vou tirar 
do patrimônio e não da renda, porque a renda não se agregou ainda. Eu 
sinceramente não sei se fora do Brasil se vê dessa forma. Agora, dentro 
do Brasil, a situação difícil que você assuma a possibilidade de a renda 
contábil ser considerada automaticamente fato gerador e base de 
cálculo do Imposto de Renda. Aqui, eu pensaria duas coisas. Claro que 
ela não pode ser se não houver uma norma jurídica, pelo princípio da 
legalidade, dizendo que se pega o lucro líquido e ponto final. Poderia 
haver uma norma tributária dizendo, não, a base de cálculo do Imposto 
de Renda é o lucro líquido, não tem ajuste nenhum, é o lucro líquido 
contábil. Bom, estaria sanado o problema ou a dificuldade do princípio 
da legalidade. Mas tudo que está no lucro líquido, está disponível? Tudo 
que está no lucro líquido foi realizado? Hoje, a contabilidade registra 
bens de fácil realização no mercado pelo valor de mercado de hoje. Mas 
isso foi realizado já? Já foi efetivada essa venda? É um critério válido 
para mensurar o valor da empresa? Claro que é um critério válido. 
Agora, se a empresa não tomar cuidados, ela vai ter uma renda 
agregada ao seu patrimônio que poderá descambar para uma 
descapitalização da empresa se isso for distribuído como dividendo. 
Ainda não entrou, já estou distribuindo como dividendo. Da mesma 
forma, se ainda não entrou e já estou pagando Imposto de Renda, estou 
descapitalizando a empresa. Então, os conceitos internacionais a gente 
precisa, a gente analisar com bastante cuidado. E esta pressa, entre 
aspas, em admitir, ainda que teoricamente, que a disponibilidade 
econômica e a lucro contábil possa ser adotado, não está dizendo que 
foi adotada, porque a Lei nº 12.973 até já matou a questão, em termos 
práticos não foi adotado. Nós estamos discutindo aqui no plano das 
ideias a possibilidade de ser adotado algum dia, nós precisamos ver 
com muito cuidado, porque esta prevalência da essência econômica 
sobre a forma jurídica leva algumas distorções, o Brandão citou uma, e 
eu citaria outra que todo mundo conhece, que é a situação do 
arrendamento mercantil. O arrendamento mercantil, de acordo com a 
Lei nº 6.099, isso extravasa no tributário, vai até o plano de direito 
privado. De acordo com a Lei nº 6.099, todos nós faremos aqui um 
contrato, ao mesmo tempo de arrendamento por um período com opção 
de compra no fim do período. Para a contabilidade não, desde o início é 
uma venda financiada. Nós temos situações em que a contabilidade 
registra uma propriedade que não existiu, que não é da pessoa jurídica. 
Se uma controladora adquire um negócio através de uma controlada. 



Não, se ela adquire um negócio é considerada aquisição pela controlada 
como se estivesse havido um aumento de capital que a controlada não 
nos encaixou dinheiro nenhum, como se ela tivesse feito uma, um 
aporte de capital na controlada para a controlada pagar a controladora. 
Isso não existe no mundo real. Não é no mundo jurídico. Mundo real. 
Mundo do negócio. Mas a visão contábil é que foi feita a compra pela 
empresa de baixo. Então, nós precisamos nos deter para verificar que 
não é só no contábil, no fiscal, mas também no direito privado, esta 
essência econômica pode ser compatível com outros regimes, mas difícil 
assimilação pelo direito brasileiro, não só fiscal, volto a repetir. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que a gente deve examinar essa 
questão a partir de uns casos concretos, sabe? Eu acho que aí fica mais 
próximo da nossa realidade. E o exemplo que o Brandão citou, na 
verdade, é um exemplo que está legislado, né? Você adota na 
contabilidade o critério que você quiser, mas você tem uma adição no 
lucro real, no LALUR, então você resolveu o problema. E o exemplo do 
Ricardo, bem ou mal ele está legislado, né, tem uma legislação que 
trata, a 12.973 do leasing, a 6.099. O que me preocupa são aquelas 
situações que não estão legisladas, do tipo em que a contabilidade 
manda você reconhecer uma receita de acordo com o princípio de 
competência e você não tem na legislação fiscal uma previsão de 
exclusão expressa. Então, uma situação como essa é muito fácil a 
fiscalização construir um raciocínio no sentido de que olha, você tem 
que reconhecer no lucro líquido que a contabilidade manda, e o regime 
de competência está previsto na lei como de uso obrigatório, e você não 
tem uma possibilidade da exclusão expressa na lei ordinária. Para efeito 
de apuração de lucro real. Então, essa situação não legislada é que me 
preocupa. E eu estava pensando aqui em um exemplo, eu vou citar um 
caso que antigamente tinha uma aplicação financeira, no mercado 
financeira que eram aqueles recibos de depósito bancário, que você só 
auferia o juro naquela aplicação se você mantivesse a aplicação 
financeira até o resgate. Então, você fazia uma aplicação financeira de 
seis meses, se você resgatasse depois de três você não tinha direito a 
nenhuma, nenhum rendimento, você só aferia o rendimento se você 
permanecesse com o dinheiro aplicado até o final da aplicação. Você 
poderia negociar, você poderia resgatar, mas se você resgatasse você 
não receberia o juro.  

Então, as empresas então diante dessa situação elas não reconheciam 
os juros pro rata tempore, e esse assunto foi para o antigo conselho de 
contribuinte e o conselho de contribuinte reconheceu que não, se você 
só adquire o direito aquela renda se você ficar até o final da aplicação. 
Então, você só vai reconhecer a renda no final da aplicação. E naquela 
época, a contabilidade seguia o critério fiscal, então não havia 
problema, na contabilidade não se registrava o rendimento pro rata, só 
no final da aplicação é que se reconhecia como receita aquele 
rendimento. Hoje em dia, diante dessa situação, eu diria: olha, de 
acordo com o art. 43, você não reconhece essa renda e não tributa essa 



renda porque você não adquiriu o direito a essa renda. Você só vai 
reconhecer, você vai adquirir o direito à essa renda no final da 
aplicação, quando você resgatar. Então, pelo art. 43, eu resolvo a não 
tributação. Acontece que os contadores diante dessa situação, eles vão 
dizer: ‘olha, acontece o seguinte, existe uma probabilidade muito grande 
de você ficar com essa aplicação financeira até o final. Existe uma 
perspectiva muito grande de você realmente auferir esse rendimento’. 
Então, como eu estou, você, historicamente tem mantido as suas 
aplicações financeiras até o resgate, então é razoável supor que você 
tenha que reconhecer essa renda, esse rendimento por pro rata tempore 
porque existe uma probabilidade muito grande de você realmente ficar 
com esse dinheiro aplicado até o final da aplicação. Então, você tem que 
reconhecer pro rata. Então, bom, nós estamos diante de uma situação 
em que a contabilidade manda reconhecer pro rata no rendimento, que 
eu ainda não auferi do ponto de vista do art. 43 do CTN. Então, essas 
situações não legisladas, porque não existe uma lei ordinária que 
mande reconhecer esse rendimento só no final, é que criam os piores, 
os mais complexos conflitos entre o fiscal e o contábil. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu vou primeiro sugerir uma resposta para a 
situação concreta que o João colocou, e exaltar aqui qual que é a 
solução, já chamando a atenção para uma questão que toda vez é 
levantada e que precisa ser trabalhada com cuidado. A Lei nº 12.973, 
ela não rompeu com a tradição até então em rigor. Muita gente diz que 
a Lei nº 12.973, o que não está regulado na 12.973 tem efeito fiscal. 
Porque ela veio a propósito de regulamentar os efeitos fiscais da nova 
contabilidade. Esse foi o objetivo dela. Mas ela não começou o imposto 
de renda do zero, revogou toda a legislação anterior, ela não esgotou o 
tratamento tributário e a legislação tributária como um todo. Ela, pelo 
contrário, você pode ver o art. 1ª dela, ela diz assim: “o Imposto de 
Renda e a contribuição social sobre o lucro vão ser regulados pela 
legislação tributária com as alterações previstas nessa lei”. Então, já no 
primeiro artigo da 12.973, ela não começou do zero, ela não acabou 
com o sistema anterior e trouxe uma nova sistemática. Ela mudou, ela 
manteve a sistemática, então, em rigor com as alterações previstas nela. 
Então, não é correto dizer que o que não está regulado por ela tem efeito 
tributário. E, principalmente, o art. 43 do CTN. Então, o eventual 
lançamento contábil que tenha fundamento em uma interpretação 
baseada em essência sobre a fórmula econômica ou no julgamento 
responsável do contador, e o que ofenda no art. 43 não pode gerar 
tributação, porque o CTN é uma norma completar, lei completar, lei 
geral, prevalece sobre a contabilidade. E qual que é o mecanismo para 
você neutralizar um lançamento contábil que é admitido na 
contabilidade e que não gera tributação? Livre de apuração do lucro 
real. O art. 6º do Decreto Lei nº 1.598 que foi integralmente mantido na 
Lei nº 12.973, diz que o lucro real é a base de cálculo do tributo com 
que parte do lucro líquido contábil com adições e exclusões previstas na 



legislação tributária. Legislação tributária, leia-se toda a legislação que 
não foi revogada e o próprio CTN, e o próprio art. 43. E o art. 8º, que é o 
que regula o LALUR, ele sofreu uma série de alterações no sentido de, 
eu diria assim, elevação do status do LALUR, que antes era um livro 
interno que não era sujeito a registro e que depois da Lei nº 12.973 e da 
Lei nº 11.941 que já veio no contexto dos novos panoramas contábeis, 
sofreu alterações no sentido de maior formalidade e multas pelo 
descumprimento das obrigações prestadas no LALUR. Então, houve 
uma elevação de prestigio no LALUR que eu acho que demonstra que 
esse é o instrumento para a neutralização de um lançamento contábil 
que não tem norma expressa. Então, o fato de não haver norma 
expressa não implica a imediata tributação. Deve ser observado o art. 
43 e o LALUR é o mecanismo criado para esses efeitos e que teve uma 
importância grande com as alterações dos novos padrões contábeis. E 
depois eu queria trazer mais um exemplo, ou dois, em que pode haver 
uma grande divergência entre a contabilidade e a tributação que não 
foram regulados.  

Recentemente eu me deparei com uma situação de compra e venda com 
cláusula de retrovenda. Para fins do direito privado eu tenho um ganho 
de capital e no futuro eu tenho que tratar isso como alienação e eu 
posso ter um ganho de capital, uma perda etc., efeitos fiscais imediatos. 
E a contabilidade viu isso como um empréstimo, com bem dado em 
garantia, porque já vai ter a retrovenda. Na verdade, eu estou recebendo 
dinheiro e o bem está comigo ainda, meu patrimônio. A 12.973 não 
regulou essa situação. Como eu fico? Tem que tratar isso, depois a 
receita proveniente da venda pode ser tratada como aluguel e etc.? 
Temos que observar o direito privado. Ou a ausência de legislação 
especifica vai me fazer dar o tratamento de empréstimo para isso? E um 
outro exemplo que também gera controvérsia são cotas de fundos de 
investimento, que a contabilidade na perspectiva do cotista pode ler 
como uma participação societária. E aí, ela gera equivalência 
patrimonial, e reconhecimento de receita de equivalência patrimonial 
que não é tributável. E depois ela me dá custo de aquisição na 
participação societária, eventual alienação da cota pode me gerar ganho 
de capital, mas se eu tributar como participação societária eu tenho um 
tipo de ganho de capital, se eu tributar como ganho líquido em uma 
aplicação financeira em fundo eu tenho um outro regime. Essa é mais 
uma situação que a contabilidade, pode até ser favorável para o 
contribuinte, e que não foi regulada e que mostra que precisa ser 
tratada com cuidado. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu estava comentando aqui que eu estou 
com a ampla minoria. Então, gera uma certa saudade do Schoueri. 

[risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas o fato é que, eu não estou aqui para 
a gente ficar sempre gerando imposições, mas até para a gente procurar 



pensar em saídas para essa questão. Eu não notei nem no artigo do 
Schön, nesse que eu mencionei na semana passada, nem nos 
subsequentes, nem uma intenção de levantar uma bandeira sobre a 
contabilidade fiscal e tão pouco um novo, defender um novo conceito de 
renda. De fato, esta é uma matéria que está sendo discutida não só 
nesse artigo, mas nos trabalhos, não há como negar que existe um 
conceito, bem disse o Ricardo, contábil de renda, que não vinha sendo, 
assim, entendido, até o IFRS, ele trouxe questão. Um conceito contábil 
de renda. Mas o conceito contábil de renda não necessariamente tem 
aplicação no Direito Tributário, ou não gera tributação, mas é inegável 
que existe um conceito de renda contábil, e este conceito de renda 
contábil, como até o Brandão em ato falho externou, é da própria 
contabilidade. Quando ele fala em contabilidade, ele veste o boné de 
contador e ele se empolga, aí ele está na contabilidade fiscal, ele tira o 
boné e põe o art. 43, então ele lembra que ele é jurista. É muito 
interessante observar isso, nota que como ele é um excelente contador e 
um excelente advogado, ele fica com essa dicotomia. Espera aí, se eu 
sou contador, eu tenho que falar com esta realidade, a essência 
econômica, a substância sobre a forma. Até quando ele trata dos 
bancos aí que ele mencionou, sem mencionar os nomes, ele está 
tratando de um benefício que a contabilidade fiscal traz, ou a nova 
contabilidade, para combater evasão fiscal. Planejamento tributário 
agressivo. O que é um dos predicados da nova contabilidade fiscal.  

Quando a gente fala do art. 43, Bianco, eu não consigo verificar que o 
art. 43 esteja sendo descumprido. Por isso eu me alinho ao Schoueri, eu 
não consigo, porque, de fato, ele tem a essência econômica, ela se 
alinha com a disponibilidade econômica em outros aspectos. E eu não 
vibro que a gente tenha na 12.973, mesmo nas suas omissões, uma 
infração ao art. 43 do CTN. Eu não consigo enxergar isso. E também eu 
não vejo nas novas regras contábeis uma ofensa ao direito privado, visto 
que as regras contábeis são tão direito privado quanto o Código Civil. 
Mas, enfim, aqui a gente, nessa proposta, se nós formos tratar de 
diversos casos práticos, trazidos pelo Bruno, pelo Bianco e por todos 
aqui, eu continuo verificando que a gente tanto aqui quanto lá fora não 
vai sair da realização da renda. Existe sim uma preocupação, pelo 
menos até onde eu pude pesquisar também no direito comparado com a 
realização da renda, e a realização da renda, ela é influenciada, pelo 
menos agora, pelas novas regras contábeis. Talvez aqui pode demorar 
um pouco de tempo porque a gente tem esse apego ao art. 43 em uma 
visão mais tradicional, mas se nós formos verificar que existe um 
alinhamento do Brasil em relação ao Direito Tributário global, o nosso 
sistema vai acabar ajustando esta questão ao que é o Direito Tributário 
global, vamos dizer assim. Internacional, global no sentido que são 
regras padronizadas e que nós vamos acabar nos ajustando a isso sem 
com isso deixar de apurar a realização da renda. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu queria só dizer o seguinte. 
Você está fazendo, você está profetizando que nós vamos nos ajustar, 



né? Não. É, ele está manifestando a crença que nós vamos chegar a 
esse ponto. Pode ser mesmo. Mas nós vamos ter que uma grande 
mudança. Porque a definição do fato gerador e a base de cálculo é 
matéria de lei complementar. Não é que a gente tem apego ao art. 43, 
tem apego ao sistema nosso. O 43 é decorrência da Constituição, ele 
condiciona a legislação ordinária. Então, nós precisamos tomar cuidado 
quando a gente vê o direito comparado. Não excluo à possibilidade de 
algum dia chegarmos à concretização do que você está dizendo, mas 
precisa de uma grande reforma no Brasil, no sistema tributário 
nacional. E esta questão também de colocar que a contabilidade de 
acordo com as normas de CPC foram juridicizadas com a Lei nº 6.404, 
vamos devagar com o andor. Existem CPCs que contrariam normas 
específica da 6.404. Número um. Número dois, a própria 6.404 admite 
regras distintas contábeis para efeitos tributários. Não é que 
automaticamente tudo que está na contabilidade hoje tenha valor legal. 
Não. Tem o valor que você colocou muito bem. Qual é a finalidade da 
contabilidade? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Demonstrar o valor da empresa para o 
investidor. Eu acho que essa profecia do Fernando é uma profecia 
passada, não é? Porque na verdade, vamos dizer assim, a aproximação 
do contábil com o tributário foi exatamente que levou a essa 
modificação do mundo. Porque todo mundo, inclusive, o americano, o 
germânico, ele foi trazendo de tal sorte que, olha, não se pode fazer 
porque a legislação não permite. Então, se fazia mesmo a contabilidade 
tributária. E na busca do melhor padrão, que realmente não existe o 
padrão ideal, mas o melhor padrão foi esse padrão inglês, que é o 
padrão que dá valor ao investidor. Quer dizer, que procura investidor. O 
germânico é o credor. O brasileiro e outros, inclusive, o americano, é o 
Fisco. A questão da valorização. Então, uma norma contábil, como diz o 
João, eu nem sei se existe mais esse negócio de aplicar, porque 
antigamente você aplicava na poupança, com dois meses você levava 
oito meses para ter o resultado, se você tirasse você perdia tudo. Hoje 
não, hoje é 30 dias. Mas vamos admitir que ainda exista isso aí. Existe. 
Você aplica e você tem a avaliação pelo justo contábil. O valor justo é 
assim, você, se achar que o valor de mercado hoje, vamos supor, pode 
acontecer de uma variação no mercado, que é CDB, ao invés de 
valorizar ele está desvalorizado pela questão dos juros. Ele tem que 
reconhecer essa perda. Hoje ela não vale. Então, é uma perda contábil, 
mas não é uma perda fiscal. É só uma perda contábil. Então, vai ter 
influência e se for no final do ano ele vai ter que acrescentar isso no 
LALUR. Agora, se for uma receita ao valor justo não passa pelo 
resultado, vai para o patrimônio líquido, à espera do futuro resultado. 
Outro caso, depósito judicial. Nós lutamos tanto porque nós não temos 
a disponibilidade do depósito judicial e a receita vinha dizendo lá atrás 
que tinha que se valorizar mensalmente. Aí no final do tempo se perdia, 
aquilo tudo ia para despesa. E hoje não, pelo menos ela regula. Você 
pode fazer, aliás, deve se fazer a valorização para você ter outro valor 
contábil, entre aspas, poderá, dependendo da informação do advogado, 



o contador vai considerar isso como possível. Então, fica no patrimônio. 
Ok. As normas contábeis realmente, essa questão da prevalência do 
princípio da substância sobre a forma, eu estava vendo fissuras, mas já 
passo a ver trincas, não é? Eu me lembro de um editorial do Estadão 
elogiando a antiga Transbrasil, porque ela era a única empresa aérea, 
porque todas elas não têm aviões, elas não têm aviões, é tudo 
“leasingado”, mas ela fazia a contabilização do ativo e parecia que era 
uma coisa formidável, olha, está demonstrando que tem. Só que as 
regras fiscais não permitiam que ela deduzisse a parte financeira. Hoje 
já se permite. Então, hoje tem um mecanismo. Você ativa, mas você 
lança as despesas no labor, você não paga Imposto de Renda e lança a 
depreciação contábil e depois você faz as diferenças, antes não tinha, 
então ela tinha um lucro fabuloso, porque ativava, pagava imposto, 
pagava tudo e faliu. E assim foram as outras. Quer dizer, então, 
cuidado com a substância sobre a fórmula se não tiver uma regulação, 
porque leva a essa situação, de descapitalização. Então, todo cuidado é 
pouco? Sim. Estamos evoluindo, mas deve se chegar realmente a esse 
consenso que nem tudo que se fala que é renda, mesmo os princípios 
contábeis, você tem que ter uma alocação diferente. Você recebe, 
diferença, você recebe uma subvenção, já está realizado, está no seu 
patrimônio, então passa por resultado, mas tira para um efeito de 
destinação, vai para outra destinação. É o caso de todos os ajustes que 
faz no ativo, tipo, vai para a conta de patrimônio líquido, sem passar 
por resultado, sem passar para acionista, para Imposto de Renda, etc. 
eu não sei, eu estou muito satisfeito com essas normas contábeis 
difíceis de interpretar. Mas eu acho que agora é mesmo o caminho que 
a gente tem que buscar. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Vamos passar para o próximo 
assunto. Eu vou para, pular na Pauta, para o Luiz Eduardo, que nos 
apresentou a questão da reformulação da solução de divergência nº 27 
de 2008, pela solução de divergência. Divergência com divergência, nº 
18 de 2017. 

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: Bom dia. Luiz Eduardo Queiroz. Essa 
solução de divergência aqui saiu em 27 de março. Eu acho que nesse 
começo de ano saíram várias publicações da Receita Federal em relação 
à pagamento de serviço ou exterior e software, eles estão tentando acho 
que fazer uma nova, uma nova conceituação sobre o que é isso e acho 
que evoluindo o tema acontece que essa solução aqui, ela veio trazer 
uma nova cara para uma solução de divergência de 2008, que trouxe 
uma reforma de uma solução de 2003. Então, só para a gente caminhar 
aqui nesse histórico, essa solução aqui ela é sobre a licença de 
comercialização de um software que foi tratado no passado, esse 
software aqui, para a gente entender, ele não traz muitas 
características do que é o produto, se é um produto, igual a gente 
conversou na semana retrasada, que era um antivírus, essas coisas, 
aqui ele não entra nesse teor, ele só discute a licença de 
comercialização, mas dentro do relatório aqui ele cita as outras 



conceitualizações antigas sobre esse tipo de software. É o famoso 
software de prateleira, e que na verdade aqui a Receita Federal 
entendeu como uma licença de comercialização ou distribuição. Ponto. 
Ele para nesse ponto e ele explica que nesse caso aqui, exatamente, ele 
não explica como é feito essa distribuição ou essa comercialização, mas 
ele fala que quando você tem um software e você não tem a, você não 
passa a chave desse software ou você não abre o que eles chamam de 
código fonte, você só passa a licença de distribuição, porque no final 
das contas essa distribuição aqui ela era feita, só que o usuário ele 
tinha uma licença de uso diretamente com a empresa que produz o 
software, que produz o conteúdo do software. E aí, nesse caso aqui ele 
entende que então você não tem uma comercialização de um produto, 
você só tem o contrato entre a empresa distribuidora com a empresa, 
não sei, acho que se a gente colocar nome, como uma Microsoft, como 
uma empresa que produz um software que pode ser distribuído, ele 
teria apenas um conceito de um contrato de distribuição e de licença de 
distribuição e licença de comercialização. Já que o usuário teria uma 
licença de uso diretamente com a empresa produtora desse software. 
Nessa solução, eles entenderam que teria os 15% do IR fonte por se 
tratar royalties para pagamento de licença, e não teria CIDE, uma vez 
que não teria serviço nenhum conexo com essa comercialização de 
software. Ou seja, ele só tem a licença de distribuição mesmo. A 
solução de 2008 entendeu que isso daí era um produto, então não 
tenha IR fonte e nem CIDE, e a de 2003 entendia que tinha IR fonte e 
tinha CIDE por se tratar de uma licença. Lá atrás eles entenderam que 
era uma licença de uso do software mesmo, né? E aí, depois com uma 
decisão do STF, que ele até menciona aqui, isso daí foi considerado 
como um produto, um software de prateleira, então ele deixou de ser 
um serviço, deixou de ser uma licença de uso e passou a ser um 
software de prateleira.  

Pelo o que eu entendi aqui na solução de divergência e se vocês 
quiserem até comentar, eu entendi que é uma empresa que deve anexar 
esse software a um produto dele, eu pensei em uma empresa que vende 
computadores e anexa softwares que vão dentro do computador, então 
ele tem só o contrato de licença de distribuição, porque quando você vai 
instalar esse produto, na hora da instalação, você tem uma ligação e 
uma licença de uso diretamente com a empresa produtora desse 
software, não é? Aqui ele cita três tipos de contratos que podem existir 
sobre a comercialização desse tipo de programa. Ele fala que tem o 
licenciamento de direito de uso de programas, que esse seria feito 
diretamente entre o usuário e o programador. Tem a licença de direitos 
de distribuição e comercialização, que é o que ele encaixou, e tem a 
transferência de tecnologia, quando é revelado o código fonte? Então, 
ele fala que se a empresa de tecnologia ele só disponibiliza uma cópia 
original para você fazer cópias e distribuir, então ele cairia no tipo de 
contrato nº 2, que ele cita aqui, que é a licença de distribuição e 
comercialização.  



Bom, eu acho que, ele cita também uma outra aqui, uma outra portaria 
do Ministério da Fazenda, que fala até entre pagamento de importação, 
de imposto de importação e IPI, mas eu não consegui entender o porquê 
ele trouxe isso aqui de 89. Então, eu acho que isso aqui estaria meio 
passado, mas o fato é que esse tipo de solução de divergência, ele vem 
meio que, eu acho que eles estão tentando construir uma segregação 
entre o que é software, o que é serviço e ontem a gente estava até 
discutindo isso, a gente levantou várias decisões e solução de consulta e 
divergência sobre o assunto, e vimos que dependendo da especificidade 
do contrato e como é feito esse tipo de contrato, se tem serviço ou se 
não tem, caso a caso eles vão decidindo uma matéria meio geral, mas 
dando um caso a caso, uma especificidade para cada tipo de contrato. 
Eu não sei, eu queria que vocês comentassem sobre se isso daqui é um 
software, porque esse daqui é o famoso software de prateleira que já foi 
inclusive discutido no STF, no STJ. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Rodrigo. 

Sr. Rodrigo Maitto da Silveira: Esse tema é um tema que quando a 
gente acha que já está complicado o suficiente, a Receita Federal vem e 
consegue complicar mais ainda. Mas, na verdade, o que eu enxergo aqui 
é que tudo começou lá para fins de ICMS, né, o judiciário se 
manifestando e caracterizando o software vendido em larga escala como 
um produto para validar a incidência do ICMS, pelo menos sobre o 
suporte físico. Hoje, o que a gente olha no âmbito ISS/ICMS é que no 
final do dia nós vamos ter a incidência dos dois tributos, porque existe 
a cessão do direito de uso de um programa de computador e existe a 
pretensão de se tributar também o software como produto 
independentemente agora do suporte físico. Já temos manifestações 
inclusive aqui no estado de São Paulo nessa linha, embora ainda 
pendente de regulamentação. Na Receita, no âmbito federal, então a 
gente viu a Receita Federal em um primeiro momento, pegando carona 
nesse entendimento de que o software de prateleira seria produto, e 
apontando que as remessas relativas ao licenciamento de software de 
prateleira, ou pelo menos pela remuneração, relacionada a ele, não 
estariam, vamos dizer assim, isentas de Imposto de Renda de fonte, 
porque afinal de contas você está comprando um produto. O que lá 
desde 2003, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de assimilar 
como sendo um entendimento correto. Ali eu acho que a receita errou. 
Porque uma coisa é o que o judiciário disse em relação ao software para 
fins de ICMS e ISS, aí a gente poderia entrar no mérito e tentar 
combater esse entendimento, ou confirmar esse entendimento, e outra 
coisa e para fins de Imposto de Renda de fonte, eu pegar emprestado 
essa linha de argumentação, esse entendimento e dizer que eu não vou 
ter Imposto de Renda de fonte. Para mim, o software seja ele qual for, 
se eu não tiver transferindo código fonte eu estou adquirindo o direito 
de utilizar aquele intangível, e se é assim, a legislação para mim é muito 
clara, ela preconiza que a qualificação dessa remuneração é royalties. 
Obviamente que a gente tem uma série de situações hoje em dia 



relacionados até o próprio aprimoramento ou a própria inovação, então 
nós temos o software que é passível de customização, então nós temos 
o software as a service, temos uma série de desdobramento a esse 
respeito e naturalmente que a gente tem que rotular ou enquadrar e 
colocar na caixinha adequada a remuneração em função do tipo de 
produto. Mas aqui, voltando a um software que não se transfere o 
código fonte, é um mero licenciamento mesmo, se eu tenho um contrato 
de distribuição que me dá o direito, esse direito também é remunerado 
por royalties, a natureza dessa avença, é pagamento de royalties para 
ter o direito de distribuir esse intangível, o próprio licenciamento 
também entendo eu que é royalties. Então, eu não vejo como fugir do 
Imposto de Renda de fonte. Eu acho que a receita tentou consertar em 
uma situação pontual em que não há, vamos dizer, o licenciamento 
para uma parte brasileira, para uma empresa brasileira direto, mas 
para os usuários de um produto que é, ou de um equipamento que é 
vendido por essa empresa, de qualquer maneira, aqui, eu vejo 
incidência do Imposto de Renda na fonte, eu acho que a receita acertou 
embora essa solução de divergência nos dê a impressão no primeiro 
momento de que a receita tentou mudar, tentou se desviar daquele erro 
que ela havia cometido no passado. Que, na verdade, na minha maneira 
de entender é isso. Então, são só algumas considerações para a gente 
fomentar o debate. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você tem razão em dizer que a Receita 
gera uma grande insegurança jurídica toda vez que ela se manifesta, 
porque ela vai para a casuística e utiliza expressões que mais 
confundem o jurisdicionado do que esclarecem. Eu notei que na tua 
fala você usou várias vezes licenciamento, royalties. Todos esses termos 
são usados na solução de consulta, mas com uma impropriedade muito 
grande. Até porque licenciamento não é um termo brasileiro, típico, é 
uma tradução um pouco livre do inglês. E os royalties nem se traduz, 
né? Quando se fala em royalties é em inglês. Estou pagando royalties. O 
que são royalties? Como se royaltie fosse um termo em português. 
Então, isto gera uma grande confusão. E mais do que isso, o que está 
se tratando muitas vezes, principalmente na tecnologia disruptiva, é 
uma prestação de serviço que também não é prestação de serviço, e aí 
vem outra palavra do inglês, disponibilização, que até então a gente 
nunca usou, né, disponibilizar, “disponibiliza aí cem gramas de queijo, 
vê para mim”, certo? Não existe isso. É uma venda, então me vende aí 
cem gramas de queijo. Não, disponibiliza aí! Disponibilizar já não tem 
ICMS, então já fica mais fácil. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mas tem Imposto de Renda. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas tem Imposto de Renda. Então, essas 
tecnologias disruptivas estão nos ensinando que a gente precisa rever 
essas questões, inclusive, com relação à contratos, porque eu fico muito 



triste que tudo fique por conta do contrato que é celebrado entre a parte 
nacional, que muitas vezes de nacional não tem nada, não tem uma 
caixa postal, e a parte internacional. Então, eu faço um contrato e 
dependendo do contrato que eu fizer é um tipo de imposto que eu pago. 
Isto é delicado. Na tecnologia disruptiva que a gente estava tratando há 
duas semanas, você tem, efetivamente, uma autorização para que você 
entre em uma plataforma, mas entre a empresa brasileira ou filial que 
seja, da matriz no exterior, e a empresa estrangeira, você não tem nada, 
é um nada jurídico, porque é só uma facilidade para faturamento, 
porque ela não adquire uma autorização posto que ela não revende, ela 
simplesmente fatura. Ela fatura para você consumidor, você paga para 
essa empresa que repassa com os impostos deduzidos para a matriz no 
exterior. E todo o serviço é prestado entre você e a matriz no exterior, e 
a empresa no exterior. Então, esse é o caso do Spotify, Netflix da vida. 
Então, você está recebendo uma autorização para, pode ser 
entretenimento, estaria previsto na lei do ISS, na lei do ISS porque você 
está se entretendo, você está recebendo entretenimento, mas para você 
ter acesso a esse entretenimento você tem uma autorização, que passa 
por um faturamento no Brasil apenas para facilitar a vida das empresas 
envolvidas, ou a complicar.  

Enfim, o fato é que você tem uma venda de conteúdo, e por isso que eu 
brinquei com essa questão de disponibilizar cem gramas de queijo, 
porque você tem uma venda, é uma venda de conteúdo, você está 
comprando um conteúdo de entretenimento. Na minha visão você está 
comprando entretenimento, você compra entretenimento, você se 
entretém com isso. Tanto é que eu vejo o pessoal do escritório, quando 
eu apareço eles tiram o fone de ouvido. Aí eu... um problema. Eu viro as 
costas e eles põe o fone de ouvido. Então, eles estão se entretendo, eu 
goste ou não goste disso, eles estão super entretidos. Mas eles, isso não 
é entreter? O chato do Fernando! Tira o fone. Sai o chato do Fernando, 
põe o fone. Eles estão se entretendo. Então, existe um entretenimento, 
como o tal tem que ser tratado. Agora, o resto é uma série de relações 
jurídicas construídas para o interesse de entidades privadas. Agora, 
como fica o Fisco nessa situação? Então, eu continuo entendendo que é 
uma prestação de serviço. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom, admitindo que a Receita fugiu ao equívoco 
passado. Sem entrar no mérito aqui, o que merece comentário são as 
repercussões disso daqui em dois aspectos. O primeiro, foram dez anos, 
nove anos de orientação diferente. Mas a orientação anterior era, vamos 
dizer assim, no sentido da não incidência do Imposto de Renda na 
fonte, porque é uma aquisição de bens. Então, houve nove anos de 
remessa posterior sem incidência do Imposto de Renda na fonte. Como 
ficam os últimos cinco anos? Lembrando que nós estamos falando do 
Imposto de Renda na fonte, tributação definitiva, exclusiva, o 
contribuinte, o titular da renda está fora e o responsável está no Brasil. 



Vai poder a Receita Federal voltar ao passado e tributar? Pretender 
cobrar esses tributos? Eu tenho a absoluta certeza que não, mas é um 
ponto que merece a atenção e que na minha visão pode extravasar o 
efeito do art. 100 do CTN, porque aqui falando de uma situação em que 
era uma orientação dada pela Receita Federal, norma complementar, 
solução de divergência, o art. 100 com certeza estaria garantido, mas eu 
acho que outros princípios suportariam que esse entendimento valeria 
daqui em diante, salvo engano, a solução de consulta não resolveu esse 
problema, mas até a particularidade de ser uma tributação na fonte, 
exclusiva na fonte em que o responsável tributário só no momento do 
pagamento é que ele tem a possibilidade, geralmente, de fazer a 
retenção, e aqui a situação se assemelha um pouco à situação em que a 
fonte paga um rendimento sem retenção com base em uma liminar que 
depois é cassada, como fica essa situação na perspectiva da fonte? Aí 
tem um artigo bonito do Ricardo sobre esse assunto na Dialética, tem 
dois, na verdade, recomendo a leitura nas antigas edições da Dialética. 
Mas eu entendo que não, que eventualmente não pode retroagir pela 
particularidade da situação aqui e princípio, segurança jurídica, non 
venire contra factum proprium. E uma outra questão que deve, nós 
devemos prestar a atenção diz respeito à dedutibilidade, porque o 
regime de dedutibilidade de royalties é diferente do regime de 
dedutibilidade do custo de aquisição do software, o tratamento é 
diferente, nos royalties tem limites baseados lá na receita bruta e etc., e 
quando nós estamos falando, mais uma repercussão que eu queria 
chamar a atenção é quando a aquisição se dá junto a uma empresa 
ligada, que na perspectiva da legislação de royalties existe uma vedação 
para dedutibilidade de pagamento de royalties a sócios, e aí tem uma 
discussão quanto à legalidade do decreto que fala sócios as pessoas 
físicas ou jurídicas e a lei fala só sócios. Tem uma discussão na 
jurisprudência a respeito desse assunto. E tem a questão da aplicação 
da legislação de preço de transferência, que não se aplica para royalties. 
Então, antigamente se o pagamento era feito por uma pessoa ligada o 
controle era de preço e transferência. Agora, há uma dúvida nesse 
controle de preço e transferência, porque a legislação de preço e 
transferência afasta a aplicação para as hipóteses de royalties. Então, 
eu acho que é um assunto até que a gente pode, um desdobramento, 
mas que eu queria chamar a atenção que gera, pode gerar bastante 
controvérsia também na perspectiva da dedutibilidade do pagamento. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco e Luiz de novo. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu vou pedir licença ao Fernando, que é o 
nosso especialista em novas tecnologias para dar uns palpites aqui. 
Mas me parece que quando o Supremo firmou aquela antiga 
jurisprudência no sentido de, criou essa expressão, software de 
prateleira, os contratos que regiam a importação desses softwares eram 
diferentes, eles falavam em aquisição, eles falavam em um produto. 
Então, você adquiria aquele produto e você podia fazer o que você 
quisesse com aquele produto. Você podia usar, gozar, dispor, fazer o 



que você quisesse, era seu, você usava. Ele ficou desatualizado, compra 
outro, mas joga fora aquele, ou então fica usando aquele, mas ele é seu. 
Por isso que o Supremo usou essa expressão, software de prateleira e 
chamou isso de mercadoria. Mas me parece que hoje os contratos 
mudaram, não existe mais aquisição de um produto. Na verdade, 
aqueles contratos com as letrinhas pequenas, eles representam, na 
verdade, uma cessão de uso. Aquilo ali não é seu, você tem uma 
permissão de uso, às vezes por tempo determinado, às vezes por tempo 
indeterminado. Então, me parece que essa volatilidade do entendimento 
da receita com essas constantes mudanças, elas também são um pouco 
decorrentes dessas mudanças dos contratos que foram acontecendo no 
dia a dia das empresas.  

E eu vou pedir licença para contar um causo aqui, mas eu me lembro 
de uma empresa americana que vende músicas, você compra uma 
música, você compra um CD. Está escrito no site lá: “compre esta 
música”. Você paga um preço para a aquisição dessa música. E aí, eu li 
no jornal que um famoso artista americano tinha uma biblioteca 
enorme de músicas compradas dessa empresa e ele quis doar essa 
biblioteca para as filhas dele. E ele foi ler o contrato e não era 
permitido. Aquilo não era dele, ele não tinha a propriedade daquelas 
músicas todas. Ele não podia dispor daquelas músicas. Ele tinha, na 
verdade, um direito de uso de ouvir aquelas músicas sempre que ele 
quisesse nos seus dispositivos. Mas ele não podia transferir para 
ninguém. E, inclusive, entrou com uma ação judicial contra a empresa 
e, aparentemente, ele está perdendo. Então, não existe mais essa 
compra de uma mercadoria. No fundo, no fundo, no fundo, o que a 
gente está adquirindo aí é um direito de uso, e esse direito de uso, em 
princípio, se chama royalties. A remuneração desse direito de use 
chama royalties. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade, a distinção entre prateleira 
ou não prateleira, pode ter sido relevante e foi, para distinguir a 
tributação de ISS, de ICMS, mas a respeito do Imposto de Renda não 
deveria ter tanta relevância assim. Eu me lembro que em 1985, a Lei nº 
7.450 resolveu acabar com a farra do IR fonte. O IR fonte, naquela 
época, ele se aplicava em debêntures, e tinha uma alíquota; se aplicava 
em nota promissória, e tinha uma outra alíquota; se aplicava em fundo 
de investimento, tinha outra alíquota. Cada tipo de aplicação financeira 
tinha uma alíquota e o mercado é muito criativo, ia criando produtos 
que não estavam previstos. A 7.450 resolveu acabar com isso, 
independentemente do tipo de aplicação, o art. 75, muito famoso, é 
tributado na fonte. O rendimento ou o ganho de capital, só distinguiu 
uma coisa de outra. O ganho de capital tinha um regime, o rendimento 
tinha outro. Mas não durou muito essa simplificação, hoje nós temos 
uma série de distinções conforme o tipo de aplicação, não é? Luiz. 

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: Eu acho que eu entendi. Eu achei assim, 
muito bom a solução de divergência, os fatos que ele explica aqui e os 



fundamentos que ele usa, mas eu ainda tenho dúvida quanto aqueles 
softwares que são de prateleira, puramente de prateleira, que ele até 
cita aqui, aqui tem o problema do contrato e essa questão da licença de 
uso, que realmente existe a licença de uso entre o usuário e a empresa 
do software, mas eu fico em dúvida quanto, não sei, eu acho que vem 
na minha cabeça assim, se você adquire o CD fica mais fácil de a gente 
entender, ou você adquire um jogo e você pode realmente passar para 
alguém, você pode vender, você pode revender. Lá nos Estados Unidos 
inclusive tem lojas que são especializadas em venda de usados. Então, 
qual é a diferença desse tipo de produto com esse aqui era um... eu 
acho que a ele generaliza aqui, para todos, esse que é o problema até, 
ele generaliza para todo tipo de operação, mas esse caso aqui é um caso 
específico de uma distribuidora. Mas nos casos de venda pura, de um 
software puro, de um produto, eu fico em dúvida ainda como que seria 
tratado isso daí. Só para aumentar um pouco a dúvida. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar mais? Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Estou mandando WhatsApp para o 
meu filho, como teste, mas ele, eu acho que ele está lá em cima. Aquele 
que está também nessa questão de software, não é? Mas de qualquer 
maneira, nós tratamos do software as service, e ele tem uma posição de 
que se trata de um produto e não de um serviço, que eu gostaria até 
que se levasse isso adiante. Agora, a consequência não é só de Imposto 
de Renda. Evidentemente que em havendo a definição como se fosse um 
serviço sobre incidência de Imposto de Renda na fonte, haveria também 
o ISS, mudaria toda a questão da... Não, pois é, mas se... se estava em 
uma situação de produto não teria ISS, nós teríamos questão só de 
Imposto de Renda e tivesse técnica a CIDE. O ISS não poderia incidir 
em uma venda de produto. Não, produto... aliás, eu até falo em imposto 
de importação em um determinado parecer aí, porque exatamente, você 
está importando produto, você está sujeito a imposto de exportação, 
ICMS e etc. Mas realmente tem várias consultas foram editadas agora 
no dia 26, tributando. Agora é só essa, aí, né, o, Luiz? Saíram várias 
consultas, soluções de consulta nesse sentido. E a questão que você 
levantou, viu, Bruno. Realmente eu acho que aí, na verdade, nós 
teríamos aí duas condições, a questão da mudança do regime jurídico, 
que está previsto no próprio Código, eu acho que é o 5.046 e a questão 
da impossibilidade de você consultar individualmente. Se você tem uma 
solução de divergência ou de consulta em que você não pode consultar 
porque já existe, então você, aqui tem efeito individual e o efeito 
individual é só mesmo quando muda, dali para frente, não vai retroagir. 
E só uma informação, exatamente através desse meu helpdesk, eles 
estão, está sendo elaborado na FGV um estudo detalhado exatamente 
de cada tipo de prestação de royalties e licenciamento de software, que 
é o que os jovens gostam, das novas tecnologias. É isso aí. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só queria colocar esse ponto que o 
Bianco disse, e ele é muito mais moderno do que a gente pensa. Ele, 



quando ele falou da questão de você não ser mais dono de nada é o que 
acontece na tecnologia disruptiva mesmo, você não vende algo que você 
não... você também não compra mais nada. Você usa. Isto vem sendo 
estudado não só aqui no Brasil quanto fora, como um fato. Então, não 
há uma discordância em relação a oposição do Brandão Filho. Mas o 
fato é, hoje você não compra mais software, você não compra mais 
antivírus, você não compra mais música, você simplesmente tem o 
direito de ouvir, está relacionado ao entretenimento no caso de música, 
filme, etc. E no caso de antivírus você tem o direito de fazer uso desse 
aperfeiçoamento de combate à vírus em computadores. Como se fala na 
Medicina, você não toma mais vacina, você faz um procedimento 
vacinal. Interessante, não é? Parece uma tucanagem da terminologia 
existente, tucanaram a vacina.  

Mas o fato é, você não tem mais assim, você não compra, você usa e se 
você não pagar você perde qualquer direito ao uso, mas aí fala bom, ao 
uso, então seria licença de uso? Também não, que você não tem à 
disposição, não está recebendo um direito de uso que você pode dispor 
desse direito como se ele fosse seu, não está nessa questão da obrigação 
de dar ou fazer, está no limbo jurídico extremamente inconveniente. O 
fato é que você tem que se ver com isto. E a gente precisa adaptar a 
nossa legislação e eu ainda continuo vendo isso adequado à legislação 
do ISS modificado. 

Sr. Rodrigo Maitto da Silveira: Luiz, acho que para endereçar o seu 
ponto, eu acho... e tentando também de alguma maneira comentar o 
que o Fernando acabou de dizer, o fato do software estar em um 
suporte físico, coisa que a gente não mais vê, em função da tecnologia, 
hoje tudo é feito via download, ou quando você compra um computador 
o software já vem pré-instalado, mas você só vai conseguir ativar se 
você comprar a licença. A licença. Então, a licença de um direito de 
usar, mas dentro desse direito você tem uma limitação que você não 
pode comercializar esse direito que lhe é exclusivo e individualizado. Às 
vezes você tem softwares que você pode colocar em duas máquinas, não 
é? Ou seja, você pode utilizar em duas máquinas diferentes até, tem 
uma limitação. Eu não consigo enxergar, definitivamente, isso como um 
produto dentro da concepção de produto que a gente tem para fins de 
incidência de ICMS. Obviamente que o foco aqui é Imposto de Renda; e 
se é Imposto de Renda e é licenciamento de direito, você deu o exemplo 
lá de lojas que revendem jogos, é um software que está ali dentro de um 
suporte físico, mas eu nunca cheguei a analisar aquele papelzinho que 
vinha no CD ou no DVD lá, solto que era o termo de licença de uso, mas 
provavelmente lá deveria ter alguma limitação para essa revenda. E se, 
ainda que exista, se estiver à margem do contrato, não é o fato de existir 
uma revenda subsequente, que vai dar característica de produto a isso. 
Então, eu continuo entendendo que isso é licenciamento de direito, é 
software e ponto. 



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu trouxe uma questão para nós aqui, 
que aparentemente é antiga, que era o efeito ex nunc, da comparação de 
solução de consulta, mas eu tenho para mim que todas as soluções de 
consulta da COSIT, que é o órgão central que unifica a divergência entre 
os órgãos regionais, ser publicado no Diário Oficial, já é bem a prática 
reiterada da autoridade, tem efeito de  norma da mesma forma que o 
perguntas e respostas, perguntas e respostas é do fisco e nós temos já 
alguns precedentes de conselhos  que tem o mesmo efeito que instrução 
normativa, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o 146, se se 
aplica ou não em uma situação em que você está funcionando 
como sujeito passivo com responsabilidade, no caso da fonte. Você 
retém ou não retém o imposto de renda de acordo com a autoridade, o 
que a autoridade te orientou. A mudança de critério jurídico pela 
autoridade pode além daquele aspecto que a gente comentou, naquele 
momento que muda a orientação, não tem mais como fazer 
[ininteligível] já passou o momento adequado [ininteligível] a pergunta 
que eu queria colocar, O José Maria poderia falar um pouquinho, é se o 
146 se aplica mesmo [ininteligível] 146 se refere aos critérios jurídicos 
adotados pela autoridade administrativa, para o exercício do 
lançamento, lançamento, homologação. A autoridade ainda 
[ininteligível]. 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: Quando o Bruno falava e com 
excelentes colocações e subsidiariamente poderemos chegar até o cem 
para tirar os acréscimos. Quer dizer, eu pensei exatamente sobre o 146, 
comentei aqui com o Zilveti. Eu acho que sim. Apesar de falar em 
lançamento, quase nada é lançamento, não é? Então, mesmo 
lançamento por homologação, por ficção é tratado como um lançamento 
pela possibilidade de revisão em cinco anos que, na verdade, por 
condição resolutória se transforma depois por presunção. Então, eu 
acho que fecha o sistema porque o 146 seria sim o critério jurídico 
adotado pela Receita. E a COSIT ainda mais, e sobretudo nos últimos 
anos que tem esse caráter nacional, acaba vinculando a todos. E aí, eu 
pergunto as respostas, eu acho que ainda mais, porque a instrução 
normativa por regra, a gente dá muita importância a elas porque é 
importante mesmo, sobretudo em consultas tributárias para clientes, 
não é? A pergunta é a resposta é direcionado para os contribuintes, 
mais que instrução normativa que em tese, seria para o agente fiscal. 
Eu acho que sim, sendo bem objetivo, eu acho que o 146 seria 
justamente a possibilidade de se utilizar para evitar a cobrança dos 
últimos cinco anos na situação pior que é da retenção da fonte com 
exclusividade. Quer dizer, aqui é o contrário daquela ideia de que você 
não faz uma retenção porque você tem uma liminar do verdadeiro 
contribuinte. É verdadeira, mas ali eu acho que aqui também é muito 
forte. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno. Eu queria dividir com vocês uma boa 
notícia. Eu estava há alguns debates lendo a instrução normativa que 
regula a consulta, e ela tem um art. 17 aqui que é lindo. “Na hipótese de 



alteração de entendimento expresso em solução de consulta sobre 
interpretação da legislação tributária aduaneira, a nova orientação 
alcança apenas os fatos geradores que ocorreram depois da publicação 
na imprensa oficial ou depois da ciência da consulente, exceto se a nova 
orientação, - pasmem - lhe for mais favorável, caso em que esta atingirá 
também o período abrangido pela solução anteriormente dada”. Retroage 
para favorecer o contribuinte e não retroage quando é para prejudicar. 
E aqui ela está dizendo o entendimento expresso, não é multa, juros. 
Então, surpreendentemente, a própria Receita Federal reconhece que 
isso só vai ser aplicado para frente com base nesse art. 17 da Instrução 
Normativa nº 1.396/2013, que foi a que foi editada depois que houve a 
modificação do regime de soluções de consulta. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Na verdade, a receita nessa IN, ela está 
resistindo porque ela já teve umas soluções de consulta com a redação 
do non venire contra factum proprium sendo coerente [ininteligível] na 
nossa discussão sobre o 146, pois o 146 é um reflexo do non venire 
contra factum proprium. Pessoal, chegamos ao fim do semestre. 
Agradeço a presença de todos hoje. Bom trabalho para quem vai 
continuar trabalhando. Nos vemos novamente em agosto. Muito 
obrigado. 
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