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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. 

 

 

Integrantes da Mesa: 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira 

Sr. Gerd Willi Rothmann 

Sr. João Francisco Bianco 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha 

Sr. Salvador Cândido Brandão 

Sr. Bruno Fajersztajn 

 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Primeiro, no pequeno 
expediente, alguma coisa? Só justificando a ausência do Dr. Zilveti e do 

Professor Schoueri por razões de trabalho fora. O Prof. Schoueri está aqui, mas 
de saída.  

O primeiro assunto da pauta é o BEPS, a declaração país a país, a consulta 
pública está no prazo ainda para alguma sugestão. Leonardo Andrade será o 

nosso relator. Mandou um Powerpoint? 

Sr. Leonardo Andrade: Bom dia a todos, agradeço o convite da semana 
passada. Bom, eu fiz uma apresentação sobre os principais pontos da consulta 

pública e vocês vão ver que tem uma parte inicial mais descritiva, e, no final, 
eu coloco as questões para debate pela Mesa.  

Então, eu já peço desculpa se eu falar alguma bobagem aqui ou passar 

rapidamente sob um ponto que é relevante, mas a ideia é descrever 
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sucintamente, primeiro, o contexto em que a norma está inserida – que é o 
contexto do BEPS; falar sobre os principais pontos da proposta de instrução 

normativa da Receita Federal; e, ao final, como eu disse, as questões.  

Então, sem mais delongas, nesse momento inicial de contextualização, eu 
coloquei aí, como os senhores já sabem, o momento que a gente está no BEPS. 

A previsão mais resumida que eu tentei colocar de BEPS é: qual é o seu 
objetivo? Combater a erosão das bases tributárias e a transferência de lucros. 

Como fazer isso? A revisão dos standarts jurídicos, principalmente, para evitar 
a dupla não tributação da renda. E o resultado desse projeto, que durou de 
2013 a 2015, foi que em 2015, foram aprovadas as 15 Ações com as 

recomendações para serem inseridas nas legislações locais dos membros do 
OCDE e do G-20, com o objetivo de padronizar as práticas das administrações 

tributárias. Então, esse é o contexto principal. Dentre essas 15 Ações, eu 
destaco a Ação 13, porque essa Ação 13 que é objetivo da nossa consulta 
pública.  

A Ação 13, em linhas gerais, trata da padronização dos documentos que são 

exigidos, de documentos e informações exigidas das empresas multinacionais 
relativamente às práticas de preço de transferência. Então, qual é o objetivo? 

Eles buscam padronizar as informações especificamente relativas à 
identificação da locação de renda das atividades econômicas e da carga 
tributária dessas empresas multinacionais. Existe uma justificativa tanto da 

padronização; mas tem uma outra justificativa mais, assim, pró-contribuinte, 
que seria uma redução de compliance cost.  

A padronização proposta pela Ação 13 envolveria três tipos de documentos. 

Então, existe um (i) master file, que é um documento geral sobre as práticas 
das empresas relativas às redes de transferência; um (ii) local file, que é um 

documento com um detalhamento maior dos critérios que vão ser pertinentes 
para a apuração de preço de transferência – parece um pouco o que a gente 
tinha na DIPJ, nas fichas 29 a 33; hoje, está no ECF, mas parece um pouco 

com o local file; e, finalmente, o (iii) country by country reporting – que é 
declaração que é objeto da consulta pública – que é o documento que tem 

várias informações sobre receita, lucro, tributos pagos, número de empregados, 
enfim, uma série de informações que são coletadas para fins do preenchimento 
dessa declaração.  

Tem um comentário que é importante, a Ação 13 coloca uma tabela no Anexo 3 

comparando a locação da renda e onde haveria geração de valor – é essa 
expressão que tem sido usada, geração de valor. Sobre isso, tem debate 

acadêmico em torno do conceito de formulary approach. É por meio dessa 
tabela que se discute essa questão da geração de valor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para ficar claro, me permite 

uma pergunta? São três informações prestadas pela empresa? 
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Sr. Leonardo Andrade: Exatamente, pela empresa.  

A ideia é que o (i) master file seja prestado pela matriz da empresa; o (ii) local 
file, em cada uma das jurisdições – como se fosse a nossa ECF aqui; e o (iii) 
country by country também pela matriz. Por isso que a ideia, a Receita Federal 
diz que seria uma redução de compliance cost, porque, se não houvesse o 

country by country, as empresas deveriam apresentar o country by country em 
cada uma das jurisdições também, então, teria mais custo de apresentação. A 

ideia é que se apresente uma vez só e, depois, os países façam uma troca de 
informações via convenção, enfim, conforme a troca automática e os modelos 

da própria OCDE. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Exatamente esse ponto que eu 
queria atingir com a minha pergunta porque, como você bem mencionou, parte 
das informações já estão no ECF, correto? 

Sr. Leonardo Andrade: Exatamente, inclusive, ao final, até faço uma 

provocação, uma pergunta para a Mesa especificamente sobre isso.  

Então, a Ação 13 estabelece que o (iii) country by country report, a declaração – 
eu vou chamar de declaração para ficar mais fácil, apenas por questões 

didáticas – deve ser entregue anualmente. Especificamente nesse momento 
inicial, ela já começaria a valer em 2016, quer dizer, a partir de janeiro de 

2016, reportando as informações desse ano; e isso vai ser revisto lá em 2020.  

Tem um corte do ponto de vista objetivo, que é que essa declaração seja 
apresentada por grandes companhias. A ideia é que apenas as companhias que 
tiverem receita anual superior a 750 milhões de Euros e, como eu disse, ela vai 

ser entregue na residência da matriz.  

Os destaques iniciais, como o Dr. Ricardo colocou, tem um prazo para 
apresentar essa declaração. O prazo está em aberto, ele vai acabar dia 21 de 

novembro; assim como ocorreram em relação às outras consultas públicas, 
tem aquele formulário para apresentar a alteração da norma. A consulta 
pública coloca a exposição de motivos, contextualizando que a declaração se 

insere no âmbito do BEPS e a ideia de que isso seja uma padronização também 
no Brasil – e essa é motivação que foi apresentada pela Receita Federal 

A quem se aplica essa declaração? Então, a ideia é que seja a entidade 

integrante residente para fins tributários. E, aí, duas hipóteses: (i) controladora 
final; e (ii) a entidade substituta – que eu acho que é a mais controversa.  

Então, se caracteriza entidade substituta quando – no caso de um controlador 
final residente no Brasil – se verificar a ocorrência de, pelo menos, umas das 

seguintes condições: o controlador final do grupo multinacional não é obrigado 
a entregar declaração na sua jurisdição – ou seja, um país que não instituiu a 
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declaração; ou, se tratando de um país que o Brasil não possui um acordo de 
autoridades competentes, que é justamente para trocar esse tipo de informação 

da declaração.  

Qual é o prazo para isso? O Brasil terá, para formalizar e celebrar esse acordo 
de autoridade competente, até o prazo do artigo 6o, que é o prazo da ECF – que, 

nesse ano, foi o último dia de julho. Ou, alternativamente, quando houver uma 
falha sistêmica por parte do controlador final, que ele defina. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho outra pergunta, se me 
permitir, sem querer quebrar a sua sequência. 

Sr. Leonardo Andrade: Sem problemas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você sabe se esse ritual que está 
na consulta pública será uma instrução normativa, e está ajustado ao ritual de 
outros países? 

Sr. Leonardo Andrade: Exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, fez, assim, uma falha 

sistêmica... esse é um ponto que acho importante. Ou a Receita Federal está 
criando... vocês viram lá no formulário, número de empregados. Enfim, são 

informações que, hoje, a Receita Federal não tem.  

Então, ela está criando para benefício próprio ou para o benefício do BEPS? 
Outros países estão fazendo igual ou não estão fazendo igual? 

Sr. Leonardo Andrade: Essa pergunta é oportuna e o Professor Schoueri – eu 
tive oportunidade de conversar com ele ontem – ele fez exatamente a mesma 

pergunta. E a resposta é o seguinte: Ação 13, ela propõe, no seu Anexo 4, um 
modelo de legislação que todos os países deveriam seguir; então, essas 

informações são padronizadas, todos os países, em tese, vão pedir informações 
sobre empregado, capital...  

E, no mês passado, o OCDE publicou um documento, dizendo sobre a 
experiência inicial dos países que já estão implementando, que é Japão, Suíça, 

Inglaterra, Espanha, Liechtenstein, e ela comenta um pouco dessa experiência. 
E, ontem, provocado pelo Professor Schoueri, eu fui fazer essa pesquisa, e os 

países têm, em alguma medida, seguido esse padrão, com alguns desvios, um 
pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais para cá – o Japão, por exemplo se 
desvia bastante, os EUA também se desviou bastante. Mas, objetivamente, 

respondendo à pergunta: sim, é um padrão mundial em homenagem aos 
critérios do BEPS. A Receita Federal não criou isso da cabeça dela. 
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Bom, dando continuidade, o corte que a Receita fez no artigo 3o, na proposta, é 
justamente para o critério que eu já tinha falado, 750 milhões de Euros; e a 

Receita Federal colocou um critério objetivo, porque fixar o período, então, na 
verdade, são 750 milhões de Euros no ano anterior. E aí, ela colocou, fez a 

conversão para real: se o controlador for residente no Brasil, então, são R$ 
2,26 bilhões de reais. E aí, quem está abaixo desse critério não está eximido de 
apresentar nada; na verdade, quem está abaixo tem que declarar que está 

abaixo. Então, existe uma declaração para se dizer isento, digamos assim, da 
declaração: “Estou isento”. 

Sra. Valdirene: Existo... existo e estou isento. 

Sr. Leonardo Andrade: Exatamente. “Estou aqui e estou isento, não vou 

apresentar pela isenção”.  

Quais as informações exigidas? Seguindo a ideia de que a Receita Federal 
cumpriu os requisitos do BEPS, são os mesmos critérios: receita total, lucro, 

prejuízo, imposto pago, imposto devido, capital social, lucro acumulado, 
número de empregados e ativos intangíveis – são essas as informações 
exigidas.  

Tem uma outra qualificação, digamos assim, que ela, a empresa, precisa se 

qualificar. Então, você precisa indicar qual a jurisdição, para fins tributários; e, 
quando diferente da jurisdição brasileira, jurisdição cujas leis, a entidade 

integrante está estabelecida, e a natureza das principais atividades.  

Por fim, a empresa, também, tem a oportunidade de escrever um texto livre na 
língua que quiser, inclusive, sobre o que ela entender relevante para fins da 
declaração. Então, há um espaço em que a empresa poderia escrever o que 

quiser.  

O item 2, me leva – acho que um debate que houve aqui o IBDT há duas 
semanas – a questão de quando você não consegue fazer a subjunção 

adequadamente, a localização da empresa – porque você tem um problema de 
situações em que a empresa não estaria localizada em nenhum lugar, lembra 
um pouco o Caso Apple que a gente comentou aqui que, de acordo com a 

legislação tanto da Irlanda quanto dos EUA, nenhuma das normas locais são 
suficientes para dizer que a Apple está naquele local... 

E aí, tem o art. 2o que tem uma série de definições que são muito relevantes. 

Ela define entidade declarante, fala essas três situações: (i) controlador final; 
(ii) entidade substituta; (iii) e entidade integrante residente no Brasil. São esses 

três declarantes, digamos assim.  

Aí, vem definir também o que é controlador final, coloca uma série de 
requisitos – eu não vou ler aqui para não ficar enfadonha a minha 
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apresentação, vou passar, mas eu estou falando que tem uma definição sobre 
controlador final e, depois, eu vou fazer uma pergunta específica sobre isso. E 

coloca, inclusive, requisitos aqui, eu chamo atenção para uma questão 
específica que ele diz, no § 3o que "O investidor, independentemente da natureza 
de seu investimento, da quantidade... deve avaliar se detém controle individual 
ou em conjunto sobre a investida". Ou seja, cabe ao investidor fazer uma 
avaliação da sua influência que exerce sobre a investida. Então, essa questão 

parece um pouco subjetiva assim, muito difícil de ter segurança jurídica em 
relação a esse ponto.  

Tem uma definição de entidade substituta também, que é importante; e, por 

fim, a entidade integrante, que é uma unidade de negócio. Qualquer unidade 
de negócio independente, incluída nas demonstrações financeiras – aí, é uma 
curiosidade que, também, o item B fala de unidade de negócio independente 

excluída das demonstrações financeiras em virtude do seu tamanho e 
materialidade. Ou seja, aquele investimento pequenininho que ficou de fora na 

demonstração consolidada vai precisar ser considerado, será necessário ser 
declarado.  

E, por fim, aí, o ponto delicado – coloco até em vermelho na minha 

apresentação – qualquer estabelecimento permanente. Então, aí, dando 
sequência, a Receita Federal se propõe a definir estabelecimento permanente. 
Faço um comentário, aí, que o texto se aproxima muito do artigo 5o, da 

Convenção Modelo da OCDE, apesar do Brasil estar mais próximo do Modelo 
da ONU, principalmente em relação ao prazo dos sites, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E das exceções. 

Sr. Leonardo Andrade: E das exceções, no Brasil a adoção desse conceito não 

levou em consideração o restante do artigo 5o, que tem uma série de 
excludentes, uma série de regras negativas.  

Aí, como eu disse, ele define o que é uma falha sistêmica, que é a ideia de que, 

na relação com outra jurisdição, com outro país, houve suspensão da troca 
automática de informações, ou esse país falhou persistentemente em fornecer 
as informações. E aí, no artigo 10o, ele diz que a Receita Federal intimará o 

contribuinte, informando que ocorreu a falha sistêmica – ou seja, o 
contribuinte não tem obrigação de controlar como está a relação do Brasil com 
outro país, a Receita vai comunicar; e, aí, o contribuinte tem 30 dias para 

apresentar toda essa avaliação – 30 dias é um prazo curioso. E a Receita 
Federal vai divulgar a relação de países com os quais houve falha sistêmica.  

Uma definição, também, curiosa que eu chamo atenção é a definição de 

residência. Aqui, sim, que é a questão do slide 18 que eu disse, que é o caso da 
Apple, porque o § 4o diz que, na hipótese de a entidade integrante não possuir 

residência para fins tributários, considera-se a residência para fins tributários 
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a jurisdição em que foi constituída. Então, a ideia é que resolve – resolve é meio 
forte de dizer – mas se debruça sobre o tema que nós conversamos há duas 

semanas no Caso Apple. Especificamente, o critério objetivo seria local de 
constituição, independentemente do que diz a legislação local irlandesa, no 

Caso Apple.  

E aí, também, um ponto que eu destaquei, ali, é que a Receita Federal, para 
fins de definição do que é residência, admite qualquer outro critério de 

natureza interanálogo – aparentemente, é um uso de analogia para fins de 
avaliar a residência.  

E as penalidades, que são penalidades muito próximas daquelas da ECF, R$ 
500, R$ 1.500, só tem uma diferençazinha que eu chamo a atenção porque na 

ECF, tem limite, são 3% da penalidade, mas tem um limite máximo de alguns 
milhões. Aqui, a Receita Federal esqueceu dos limites. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa interromper, isso é 

importante. Normalmente, as penalidades por descumprimento de obrigações 
acessórias cai naquela “norma ônibus”, né? Esta está integrado? Reparou se 
está ou não? 

Sr. Leonardo Andrade: A norma ônibus? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque a penalidade tem que ser 
prevista em lei.  

Professor Schoueri, um minutinho, vamos dar uma paradinha. Eu queria 
anunciar aos colegas, aqui, que o Professor Schoueri vai se ausentar, porque 

ele é homenageado, dentro de alguns minutos, com o Prêmio Tributarista de 
Destaque, que é uma grande alegria para nós todos. Parabéns, Schoueri. 

[aplausos] 

Sr. Leonardo Andrade: Bruno ia fazer um comentário. 

Sr. Bruno Fajersztajn: A norma que o Dr. Ricardo se refere é o artigo 57 da Lei 

2.158, de 24 de agosto de 2001, que fala das multas por descumprimento de 
qualquer obrigação acessória no âmbito da Receita Federal. 

Sr. Leonardo Andrade: Certo. 

É, é uma norma absolutamente ampla, né? Então, acho que não deixa de ser 

um descumprimento de uma determinação da Receita Federal.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ela foi alterada, mas... 
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Sr. Leonardo Andrade: Acho que continua em vigor.  

Considerações adicionais, como eu disse, a declaração vai ser apresentada em 
conjunto com a ECF – pelo que eu entendi, é um dos campos da ECF.  

E, aí, uma curiosidade que aquela qualificação, a autoqualificação 

(controladora, substituta), ou, no caso de não constatar nenhuma das 
anteriores da jurisdição declarante, impede a transmissão da ECF – então, se o 

contribuinte não conseguir se qualificar, ele não consegue transmitir a ECF, o 
que é um ponto de atenção também. E aí, o declarante pode escolher qualquer 
moeda – para fins práticos, isso pode parecer uma bobagem, mas, é muito 

relevante porque determinados países não escolheriam o dólar como moeda de 
consolidação.  

Questões para debate, eu coloquei sete questões aqui com provocações, enfim. 

A primeira delas é: seria admissível por meio de uma instrução normativa, a 
Receita Federal adotar conceitos não previstos em lei para fins da criação de 
uma nova obrigação acessória? Ou seja, a questão de legalidade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem quer falar sobre a primeira? 
Falo eu.  

Obrigação acessória não precisa ser prevista em lei. Pelo menos, é a 
interpretação doutrinária e jurisprudencial em face do que está no artigo 97 do 

Código Tributário Nacional. Mas as penalidades precisam estar previstas em 
lei. 

Sr. Leonardo Andrade: Mesmo o conceito que ela adota? Porque uma coisa é 

criar a obrigação acessória por uma instrução normativa; mas ela adotar um 
conceito novo, não constante do ordenamento jurídico? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O conceito vai valer, 
exclusivamente, para essa obrigação acessória. Eu não vejo problema.  

Pode falar, Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu também, recentemente, publicamos juntos um 

artigo admitindo a criação de obrigações acessórias por meio de ato infralegal. 
O artigo 97 e o próprio artigo 113, que define obrigação acessória, faz 

referência à legislação tributária, correto? O conceito de legislação tributária, 
acho que está no artigo 96, e ele abrange os atos infralegais, obviamente, que 
com limites.  

E eu queria lembrar que, no preâmbulo da instrução normativa, ela cita como 

fundamento o artigo 16 da Lei n. 9.779, de 19 de janeiro de 1999 e o artigo 57 
da Medida Provisória 2.158, de 24 de agosto de 2001. que é justamente o 
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casamento da delegação de competência – a Lei n. 9.779/99 delega 
competência para a Receita Federal instituir as obrigações, e o artigo 57 diz 

que o descumprimento das obrigações criadas nos termos do artigo 16 gera as 
penalidades. O único ponto que merece reflexão é que o artigo 16 delega à 

Receita Federal a instituição de obrigações acessórias para controle dos 
tributos por ela arrecadados. E o BEPS tem uma abrangência maior, embora 
esteja contemplado, também, o imposto de renda e etc., mas, talvez, tenha um 

problema de competência aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria voltar um pouquinho na questão 
anterior, desculpe. Sobre a apresentação do relatório em conjunto com a ECF.  

A minha indagação é a seguinte: quanto de informação adicional existe no 

relatório que já não consta na ECF? Então, até que ponto está sendo criado 
uma nova obrigação acessória ou é, simplesmente, uma consolidação diferente 
de informações que já são prestadas, que já constam na própria ECF? 

Sr. Leonardo Andrade: Pelo que eu entendi, eu acho que tem uma grande 

parte das informações que já constavam da ECF, mas o que está de fora? 
Primeiro, aquela questão dos investimentos pequenos que não entram na 

consolidação – eu acho que essa é uma grande diferença.  

Outra, não havia, aparentemente, na legislação tributária federal, 
especificamente, uma norma que disciplinasse a coleta de informações dos 
investimentos, especificamente para fins de... qual critério para caracterização, 

por exemplo, de um estabelecimento permanente brasileiro, de uma investida 
brasileira, esses dados desse estabelecimento permanente não eram coletados 

aqui. Eu acho que a preocupação é uma questão de extraterritorialidade, né? É 
coletar informações lá do outro país conforme os meus critérios porque, na 
medida em que, por exemplo, o meu investimento inglês, a minha investida 

inglesa leva em consideração os critérios ingleses, talvez, não sejam as mesmas 
informações que eu levo em consideração aqui. A pergunta seguinte: em 
alguma medida, eu dialogo com essa questão? Não aprofundamente, mas há, 

sim, informações adicionais. Talvez, uma grande parte já esteja aqui, mas há, 
sim, informações adicionais que não estavam contempladas pela ECF. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É justamente em relação a isso que eu queria fazer 

uma observação. A rigor, claro, nós não precisamos uma lei com obrigações 
acessórias, mas essas obrigações acessórias são colhidas dentro de quê? 
Dentro de outras leis não específicas. Nesse caso, inclusive, tem informações 

adicionais, e eu acho que, a rigor, o BEPS deveria ser um acordo internacional 
devidamente adotado pela nossa legislação; e, a partir daí, sim, a Receita 
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Federal pode perfeitamente estabelecer obrigações acessórias ligadas ao 
cumprimento desse acordo internacional. Mas acontece que o BEPS não é 

vinculante, o BEPS é recomendação.  

Então, realmente, eu acho que ainda existe um aspecto de legalidade nesse 
sentido: como é possível que a Receita Federal, dentro uma recomendação, que 

é o BEPS, tome essas medidas? Eu acho que dá uma margem de discussão, 
porque, a rigor, o BEPS, sob certo aspecto, é o famoso soft law, da mesma 
forma que os comentários da OCDE constam no acórdão modelo.  

Então, eu acho que ainda existe uma questão a ser examinada, porque – como 

muito bem acabam de dizer – existem obrigações adicionais decorrentes do 
que? Do sistema BEPS, que não é obrigatório no Brasil, que não é lei. 

Sra. Valdirene: Na linha da provocação do Orofessor Gerd, eu posso dizer que 

eu não sou obrigada a apresentar a obrigação? 

Sr. Leonardo Andrade: Não, eu acredito que, na verdade, o BEPS faz a 
recomendação de alteração da legislação interna; e a partir do momento que o 

país alterou a sua legislação, você passa a ter a obrigação. Essa é a minha 
opinião. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estávamos comentando aqui, 
fora do microfone, de que a finalidade fundamental é o controle de preço de 

transferência. 

Sr. Leonardo Andrade: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: São informações relacionadas, 
inclusive.  

Agora, como o Professor observou, existem certas informações – digamos, 

número de empregados de uma investida no interior – que não tem nada a ver 
com os critérios de preço de transferência. Como qualquer obrigação acessória 
que pode ser instituída sem lei, mas ela tem que ter uma relação com o objeto 

de fiscalização ou de arrecadação, isso de acordo com o artigo 113 do Código 
Tributário Nacional – então, aqui, talvez, em algum detalhe, haja um 

extravasamento. 

Sr. Leonardo Andrade: É.. a própria Ação 13 do BEPS dá a entender que o 
escopo é preço de transferência; mas não, necessariamente, só preço de 
transferência porque eles estão preocupados com... porque o preço de 

transferência, na verdade, é um critério para chegar numa informação final, 
que é a alocação de renda. E a alocação de renda – aí vem é a história do 
formulary approach – a ideia é de que se verifique, por meio do preço de 

transferência, onde ocorreu a geração de ganhos, de materialidades. Então, o 
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preço de transferência, não necessariamente vai ser o critério único. Ele dá a 
entender que não é só o preço de transferência. É óbvio que a Ação trata da 

documentação de preço de transferência, mas parece um critério macro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Francisco. 

Sr. Francisco 1: Obrigado, Leonardo. Justamente nessa linha do formulary 
approach, é muito pertinente a observação a respeito da busca do relatório do 

plano de Ação 13 da OCDE, que está sendo refletida na legislação brasileira, 
entre aonde estão os ativos e aonde está sendo gerada, de fato, a renda visa 

vista onde a renda está sendo alocada.  

Então, o relatório da OCDE busca, também, capturar situações onde uma 
empresa tem as suas fábricas ou a sua atividade economicamente ativa em 
uma localidade, mas que, por algum motivo, a lucratividade daquela operação 

já está alocada em outro país. Então, isso me causa muito medo porque a 
Receita Federal agora vai olhar, por exemplo, um país que tem uma fábrica na 

Bélgica, mas que, por alguma questão de tratados e alguma questão 
contratual, os lucros estejam alocados numa entidade de Luxemburgo – que é 
um país que tem 500 mil habitantes no máximo, então, não tem muita 

atividade econômica. E, ao receber essas informações, o que a Receita Federal 
fará com isso? Porque é essa alocação entre lucratividade e renda com a 
alocação dos ativos que é o principal ponto que eu acho que está tentando ser 

capturado por essa declaração país a país. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso fazer uma ponderação aqui? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Outra coisa interessante, é essa questão de geração de 
riqueza e etc., em um contexto de preço de transferência em que a Ação 13 está 

inserida, e a sua relação com as regras de preço de transferência brasileiras, 
que contemplam os métodos fechados, não consideram essa geração de riqueza 

como um critério.  

O Brasil está, no contexto do BEPS de preço de transferência, só que o preço de 
transferência brasileiro não está adequado ao preço de transferência mundial; 
então, pode ter um descasamento de informação e a informação fica 

desnecessária. E um dos limites para instituição de obrigações acessórias, 
segundo a doutrina, é a necessidade de controle. E que necessidade o Brasil 

tem de controlar a geração de riqueza com as regras de preço de transferência 
que existem hoje? É bastante interessante essa ponderação. 
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Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente nesse sentido, durante a exposição, eu 
coloquei exatamente isso: quais os critérios para definição se a multinacional 

tem o controle? Porque o preço de transferência é isso. É conforme a legislação 
nacional ou conforme os critérios OCDE? É justamente isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Leonardo, eu acho que a sua 

questão dois está já envolvida no debate aqui. 

Sr. Leonardo Andrade: Na verdade, essa questão, eu agradeço aí, na verdade, 
ao Francisco, eu conversei com ele ontem. Eu, inclusive li um artigo dele, eu 
faço questão de mencionar aqui, é um artigo que chama "O Plano de Ação 13 
do BEPS - Reflexões sobre o seu conteúdo e aplicação à realidade brasileira" que 
está no livro, coordenado pelo Professor Schoueri junto com o Professor Marcos 

Lívio Gomes, que chama "A Tributação Internacional na era pós-Beps 2016" da 
Lumenjuris.  

Esse artigo, ele faz exatamente essa crítica no sentido de que: “Olha, a Ação 13 
recomenda que os países coletem informações, documentos à luz dos critérios 
em preço de transferência do OCDE que não são aplicáveis ao Brasil”. O Brasil 

tem critérios rígidos, não dá liberdade para o contribuinte exercer a 
comparabilidade; e agora, o Brasil, tendo critérios próprios, que são, 
teoricamente, incompatíveis com aqueles dotados pela OCDE, vai e acolhe 

critérios da OCDE para informações que são desnecessárias para os critérios 
brasileiros.  

Então, a princípio – e essa pergunta eu encontrei, não sei exatamente se esse é 

o fundamento legal para criticar essa postura, mas eu acho que o artigo 113, § 
2o do Código Tributário Nacional diz que as obrigações acessórias são de 
interesse da fiscalização e arrecadação. Numa hipótese em que você está 

coletando informações que não são pertinentes à fiscalização e nem à 
arrecadação brasileira, então, essa declaração teria um problema... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que a gente está fazendo uma 

interpretação muito restrita, aqui, da aplicabilidade dessas informações. Essas 
informações vão ser geradas, aqui, pela Receita Federal, mas o objetivo delas 
não é fiscalizar a legislação de preço de transferência, é um objetivo mais 

amplo. Tem legislação do CFC aqui para ser aplicada, tem questão de aplicação 
de tratados – se há treating shopping, se não há; se aquela subsidiária, ali, tem 

substância ou se não tem; qual é o tratado que vai ser aplicado; se ela não tem 
substância, desconsidera, onde é que está o lucro. Então, eu não vejo, aqui, a 
aplicabilidade dessa legislação somente para efeitos de preço de transferência, 

é um contexto muito mais amplo.  
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E, hoje em dia, o que a gente está vendo é que é transparência total. Ninguém 
vai conseguir fazer mais nada escondido. Inclusive, os rulings que as 

subsidiárias às empresas brasileiras conseguem no exterior, eles vão ser 
checados porque se... o ruling, ele vai identificar o nível de assunção de risco e 

de responsabilidade da subsidiária e, ali, vai ter alocação do lucro, a Receita 
Federal vai verificar que: “Bom, mas se você está com essa alocação de 
responsabilidade nesse país, nesse nível, então, onde é que está a assunção de 
risco, onde é que foi parar esse lucro?”. Então, é um contexto muito mais amplo 
do que só legislação de preço de transferência.  

Então, eu não vejo... é do interesse da fiscalização e da arrecadação, sim, essas 
informações, eu não vejo nenhuma restrição, aqui, na aplicação desse 
dispositivo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que você acrescentou um 

dado importante, ainda que a motivação originária do BEPS seja o preço de 
transferência, a alocação – como nós nos concentramos ultimamente, a 
alocação da renda não tem nada a ver com os nossos métodos – mas tem a ver 

com outras questões que são pertinentes, sim, ao imposto de renda. De forma 
que eu também vejo isso como o João coloca, de uma maneira geral, tem a ver, 

sim, com o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Portanto,  
admitido que a obrigação acessória não precisa de lei, seria suficiente a 
instrução normativa. 

Eu não concordo muito também que precisaria haver um acordo internacional 

aprovado pelo Congresso brasileiro para que, aí, pudesse ser instituído. Com 
vistas ao imposto de renda brasileiro – que está na competência da Receita 

Federal – essas informações, de algum modo, têm alguma relevância. Nem 
todas, nós estamos vendo que nem todas, mas o conjunto tem. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: O conjunto é, evidentemente, transparência total. 
Inclusive, o que me irrita um pouco é que essa transparência não existe por 

parte da administração fiscal. É exatamente isso, então, o contribuinte é cada 
vez mais temido. E, por outro lado, nós podemos citar o exemplo que nós temos 

agora, o Brasil coloca as holdings em determinado país na lista cinza e nem 
avisou, tampouco presta esclarecimentos por que é isso. Então, realmente, há 
uma disparidade muito grande dos procedimentos. 

Sr. Leonardo Andrade: Só um último comentário, como a gente já mencionou 

que haveria um eventual problema de contrariedade com o artigo 103, do 
Código Tributário Nacional, pelo fato de parte das informações, pelo menos, já 

estarem à disposição do Fisco e ele estaria pedindo, novamente, uma 
informação já desnecessária. Mas, na verdade, isso não gera um problema, a 
gente já vive esse cenário há muitos anos. É um problema histórico.  
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Aqui, uma questão sobre estabelecimento permanente. No Brasil, nós não 
temos uma lei a respeito do estabelecimento permanente; a gente tem esse 

conceito nos acordos celebrados pelo Brasil para evitar a dupla tributação. E a 
primeira pergunta, diante disso, é se a gente, realmente, precisa de um 

conceito de estabelecimento permanente.  

Seguindo a pergunta anterior, aparentemente não. Porque, no entendimento do 
Professor Ricardo, a obrigação acessória poderia considerar um conceito não 
previsto na lei – seria para fins daquela obrigação acessória, mas coloco para 

debate isso.  

E se seria possível utilizar o conceito que está nos acordos brasileiros e, aí, a 
pergunta é a seguinte, que eu emendo, que é a mesma pergunta na verdade: 

tem um problema técnico porque os acordos brasileiros estão mais próximos do 
modelo da ONU que da OCDE, principalmente em relação ao prazo. E o artigo 
5o do modelo da OCDE – que é aquele que foi considerado para fins da 

instrução normativa – tem várias excludentes: não é estabelecimento 
permanente, isso ou aquilo... E nada disso foi considerado pela instrução 

normativa. Então, a dúvida é se a gente pode adotar, parcialmente, aquele 
conceito que está na OCDE.  

E uma curiosidade em relação a isso, acabo a pergunta aqui, mas coloco um 
adendo à curiosidade é que... o Anexo 4 da Ação 13, a OCDE apresenta um 

modelo de lei que poderia ser absorvido pelos países; e, nesse modelo, não tem 
previsão de conceito de estabelecimento permanente. E, nos países que eu 

olhei, Japão, Espanha, Inglaterra também não definiam estabelecimento 
permanente. Então, o Brasil, aparentemente, está inovando em definir 
estabelecimento permanente. Primeira pergunta que surge disso é: por que o 

Brasil está definindo? Tem alguma justificativa para isso? Por que se desviar do 
modelo da OCDE nesse particular? São essas as perguntas em relação a isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Michell. 

Sr. Michell: Só uma opinião sobre a sua pergunta – por que o Brasil faz isso? 

Porque o Brasil não costuma usar o estabelecimento permanente e os outros 
países, sim. Então, lá, eles não precisariam dizer isso para trazer para o 
relatório; enquanto o Brasil precisaria trazer essa questão explicitamente. 

Acho que, talvez, essa seja uma razão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mais algum comentário? 

Sr. Francisco 2: Com relação à falha sistêmica, você enxerga alguma 
possibilidade de que um grupo multinacional que tenha uma simples 
subsidiária aqui no Brasil, mas que tenha o seu controlador, por exemplo, na 

Irlanda que, justamente, tem esse conceito distinto de residência, ele vem a ser 
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obrigado a apresentar a declaração país a país aqui no Brasil? A Apple, por 
exemplo, que tem operação aqui? 

Sr. Leonardo Andrade: É, é uma pergunta espinhosa, né? Pela regra da 
entidade substituta, aparentemente, se ela não tiver obrigada a apresentar lá 
na Irlanda, ou não adimpliu os critérios que foram publicados pela Receita 

Federal – outros critérios – sim, ela teria que apresentar aqui. Eu acho que a 
Receita Federal fechou a porta, não há escapatória. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém vai prestar informação. 

Sr. Leonardo Andrade: Exatamente, e mais que isso, é uma porta bem 

fechada. Eu acho que cabe, aqui, o elogio técnico: eu acho que, tecnicamente, a 
norma é muito boa. É muito bem descrita, é muito bem estudada, me 
impressiona. Inclusive na conversa com o Professor Schoueri ontem, ele falou: 

"Nossa, eu estou impressionado na qualidade da norma.” Foi um elogio para a 
Receita e... até nos pontos em que ela se desvia do modelo proposto pela Ação 

13... é uma norma muito bem idealizada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos para frente? 

Sr. Leonardo Andrade: Vamos em frente para as últimas três perguntas. Estas 
últimas são questões mais simples, na verdade, são alguns desconfortos que 
eu senti na hora que estava estudando.  

A primeira delas é sobre aquele ponto do conceito de controle adotado pela 

instrução normativa. Me causa algum desconforto porque parece que é um 
ônus ou uma dificuldade, um subjetivismo muito grande definir quem é 

controlador. Então, esse debate existe no âmbito do Direito Societário há muito 
tempo – isso foi sendo construído doutrinariamente, jurisprudencialmente – 
mas, da forma como a Receita Federal colocou, dessa forma de criar um ônus 

para avaliar se eu exerço influência ou não, me parece um ponto de 
subjetivismo excessivo. Me gera um desconforto, não sei exatamente se tem 

uma base legal para questionar isso, mas me gera um desconforto esse 
subjetivismo.  

O outro ponto, também, é a questão da residência, como eu já havia 
comentado. Me causa um desconforto o fato da Receita admitir a construção de 

um critério em analogia: se você não encontrar nenhum outro critério para 
definir o que é residência, eu vou considerar critérios análogos. Então, isso me 

parece um critério novo, sem lei, bastante indeterminado. Então, gera, 
também, um desconforto desse ponto.  

E, por fim, a questão de criar obstáculo para que o contribuinte transmita a 

sua ECF sem a sua declaração. É evidente que, aqui, mais uma porta fechada, 
mas é possível que, na prática, isso tenha algum obstáculo, porque não 
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necessariamente que a autoqualificação seja um exercício muito fácil; e essa 
dúvida jurídica vai obstar o cumprimento de uma obrigação tão relevante 

quanto a ECF hoje em dia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa dúvida, Leonardo, nós 
podemos estender a outras situações em o que programa bloqueia a entrega se 

você não preencher um campo – isso tem nas declarações de imposto de renda 
e outras declarações, já existe também, né? 

Sr. Leonardo Andrade: Bom, essas eram as questões que eu tinha proposto, 
eu fico aberto a qualquer outra dúvida adicional. E eu agradeço, mais uma vez, 

pelo convite da semana passada, para mim, é sempre uma alegria muito 
grande estar aqui no IBDT, ainda mais falando, aqui, com os senhores. 

Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, nós é que agradecemos a sua 
pronta aceitação à convocação feita pelo Professor Schoueri. Muito obrigado.  

Alguém tem alguma pergunta para fazer ao Leonardo?  

Eu acho que nós estamos bem esclarecidos, não, sobre a minuta de instrução 
normativa? Eu acho que não é hábito do IBDT responder ou sugerir alguma 

coisa dentro desses procedimentos de consulta pública, mas, nesse caso, nós 
não teríamos, também, nada a sugerir, correto?  

Então, vamos passar para o segundo assunto da pauta. A relatora é a Ana 

Carolina Zanetti que falará sobre o desconto previsto para metas condicional e 
incondicional, juntamente com uma apresentação em powerpoint. 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Bom dia. Eu trouxe esse assunto para discussão 

porque, embora para mim seja muito claro, alguns colegas discordam. Qual é a 
situação?  

Geralmente, indústrias celebram contrato de fornecimento de mercadoria, onde 
estabelecem quantificações ou descontos nas vendas seguintes ao atingimento 

de determinadas metas.  

Então, o que acontece? Quando atinge determinada quantidade de vendas, nas 
próximas, vai se dar um determinado desconto. Na minha opinião, é um 

desconto incondicional, por quê? Porque, quando é celebrada a venda, já 
ocorreu a condição. Mas alguns colegas falam: "Não, mas, de qualquer forma, 
tem uma condição".  

Tem uma instrução normativa da Receita Federal que ela estabelece como 
sendo desconto incondicional o que consta na nota fiscal de venda quando não 
tem nenhum evento posterior e certo para que ocorra o desconto. Tem soluções 
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da Cosit de 2013 e 2015 nesse sentido, onde uma delas estabelece aquelas 
situações em que determinadas lojas se unem – então, quando você compra em 

uma loja, você tem um cartão de desconto para compras nas outras lojas. A 
própria Receita fala: "Olha, existe uma condição, mas essa condição, ela é pré-
venda”. Então, a aquisição com bônus é um desconto incondicional.  

Esse é, também, o posicionamento do STJ em várias decisões; e também do 
Fisco de São Paulo no mesmo sentido. A Consulta n. 5.024 de 2015 é 

justamente para questionar o que é um desconto condicional e um desconto 
incondicional; e ele fala do desconto de um evento posterior à emissão da 
fatura.  

Então, ao meu ver, esses descontos em contrato de fornecimento são descontos 

incondicionais e com todos os efeitos nos tributos incidentes.  

Alguns colegas discordam, e eu achei poucas decisões que, ao meu ver, elas 
não entram no mérito do que é condicional e do que não é condicional. Tem 

essa Solução de Consulta n. 140, que o questionamento do contribuinte não é 
muito claro, por quê? Porque ele estabelece um contrato de fornecimento, onde 
uma das condições é: a empresa que está comprando o produto dele colocar 

em maior quantidade em pontos de vendas, deixar os produtos com mais 
visibilidade possível. Então, não tem como a gente entender se essa visibilidade 
se refere a produtos que já foram adquiridos ou a visibilidade dada aos 

produtos que são adquiridos nesse ponto. A Solução de Consulta tem uma 
frase que é bem... bem contraditória, porque ela fala: “Desconto incondicional é 
o sem nenhuma condição”, ou seja, condição em evento futuro incerto; e, aí, 
fala: “Sem nenhuma condição e nenhuma condição em evento futuro e incerto”. 

Então, essa solução de consulta fica bem contraditória.  

O outro ponto, que também seria em sentido contrário, foi um julgamento do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde a sentença de primeiro grau foi 
muito bem; qual que era a situação? Era desconto incondicional, pelo que a 

gente lê no Relatório, mas quando a proposta da empresa foi ouvida, ela falou: 
“Não, não é desconto incondicional porque só é dado esse desconto a grandes 
clientes, pequenos clientes não são”. Entendo que isso não é condição alguma. 
O juiz entendeu dessa mesma forma. Eles não ganharam o processo, por quê? 

Porque o desconto incondicional não constava na nota fiscal, então, esse foi o 
motivo do juiz não ter dado o direito que eles pretendiam. Em segundo grau, o 
que aconteceu? Eles pegaram na questão de que falou: “Poxa, a própria 
proposta falou que o desconto não era condicional”, e, aí, menciona uma decisão 
do STJ. Mas essa decisão mencionada do STJ apenas fala: “Olha, desconto que 
não é condicional faz parte da base de cálculo dos tributos”. Então, não explora 
muito bem a questão.  

E aí, como tem essa contradição com alguns colegas, eu trouxe para... ouvir a 

opinião dos senhores. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ana Carolina, você poderia dizer 
quais são as razões dos seus colegas para dizerem.... Porque eu, pelo menos, 

estou de acordo com todos os casos que você citou: são descontos 
incondicionais. Eu tenho duas razões para isso.  

A primeira razão é que a própria expressão ‘condição’, em Direito, significa o 

evento futuro e incerto. É assim no Direito Civil, é assim no Direito Tributário 
também, está no CTN. Então, é sempre um evento futuro ao quê? A um 
determinado momento, no caso, o momento de ocorrência do fato gerador – 

quando você tem que emitir a nota.  

A segunda razão é que, na prática, seja do ICMS, seja do IPI, sempre se 
entendeu que, como se tem que lançar o valor na nota e deve-se ter uma base 

de cálculo definida naquele momento. Eu não estou discutindo, aqui, se um 
desconto posterior pode ser tratado como um tipo de cancelamento parcial de 
venda, pode ser enfrentado pelo princípio da capacidade contributiva – não 

estou chegando nesse ponto, estou ficando na legislação ordinária desse 
tributo e, também, de PIS e COFINS, correto? 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Correto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, sempre se entendeu isso: no 

momento do fato gerador, se você tem uma condição já preenchida – por 
exemplo, você é revendedor, por exemplo, no mês anterior, você ter exposto os 
produtos na primeira prateleira do supermercado para quando o consumidor 

entrar ele já observar o produto daquela marca, não é condicional. Está certo? 
Porque a condição é um fato passado. 

Sra. Ana Carolina Zanetti: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, por essas razões, eu 

entendo que todos os casos que você citou são descontos incondicionais. Mas 
quais são as razões dos seus colegas? 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Eles entendem que deve ser visto o contrato como 
um todo, desde o contrato de fornecimento.  

Eu discordo dessa opinião porque eu acho que, no contrato de fornecimento de 
mercadoria, o objeto é a venda posterior; e, depois, no momento em que ocorre 
a venda e emissão da fatura, aí, é o ponto de partida de ver se o desconto é 

anterior ou posterior na celebração de venda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A tua dúvida, então, é só 
conceitual, é no caso específico em o que contrato conceda para, digamos, uma 
entrega, uma segunda entrega, um segundo lote de cumprimento do contrato, 

um novo preço menor em função da quantidade anterior? 
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Sra. Ana Carolina Zanetti: Isso, porque, na verdade, os contratos de 
fornecimento, em geral, são da seguinte maneira: depois de adquirir uma 

quantidade X de mercadorias – vamos supor, depois de um lote de 10 mil, os 
próximos mil. Eu acredito que o objeto desse contrato de fornecimento são 

contratos futuros de compra e venda. Então, o marco para saber se é 
condicional ou não condicional é onde está a condição anterior ao contrato 
celebrado de venda efetivamente ou o contrato de fornecimento de 

mercadorias? Seria... porque, antes, não é nem emissão... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que na linha da Instrução 
Normativa que você transcreveu aqui no começo: é no momento do fato 
gerador. Lá, fala – se não me engano – no momento da emissão da nota fiscal. 

Sra. Ana Carolina Zanetti: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas o que é? O momento do fato 
gerador. E aí, não existe mais condição, já é um direito adquirido. Já é um 
direito adquirido a um preço menor. Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu não me sinto, no momento, bem na 

posição de advogado do diabo, mas o que me atrapalha, nesse caso, uma 
pequena palavrinha e, certamente, existe nesse caso, chama ‘se’.  

É esse ‘se’, ou seja, se você alcançar uma meta X, você ganha; se você não 

alcançar, você não ganha. Então, isso, pra mim, é o quê? É condicional. E aí, 
então, estou na linha dos colegas que dizem: “Não, eu tenho que ver o contrato 
de fornecimento no seu conjunto”. Senão, qual seria a forma onde realmente não 
seria condicional? Publicar uma tabela e dizer: “Quando fornecer até X por ano 
ou por mês, o preço é esse. Quando...”. Quer dizer fazer uma tabela geral, e de 
acordo com a tabela, teríamos os descontos – aí, não seria condicional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Haveria um ‘se’, Professor Gerd, 

desculpe. Havia um ‘se’ também aí, né? E outra coisa, a questão é o momento. 

O contrato de compra e venda a ser cumprido não é fato gerador. Eu não emito 
a nota fiscal 100%. O contrato não é, e nem a venda para entrega futura é fato 
gerador. Agora, quando eu cumpro, se já está pré-contratado que, havendo 

uma situação anterior, o preço será X, tanto faz se está no contrato ou numa 
tabela publicada previamente para um, ou para dois, ou para três 

compradores. A pactuação do preço já foi feita com uma redução. 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Exato, porque, na verdade, nós estamos falando de 
dois contratos. Um contrato de fornecimento de mercadoria que não é fato 
gerador dos tributos, não ocorreu; ele estabelece condições, mas para um 

contrato futuro. E, quando esse contrato for efetivamente celebrado, a condição 



 20 

já ocorreu no pretérito. Então, quando esse contrato de compra e venda foi 
fechado, já não tem mais nenhum evento futuro e incerto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Brandão pediu a palavra. Na 

sequência, Prof Gerd e João Bianco. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente nessa linha que o Ricardo está 
defendendo, porque o contrato, na verdade, pode ser um contrato de 

quinhentas páginas, ou pode ser um pedido. Claro que, para o seu cliente, ele 
quer se resguardar de que, realmente, se ele cumprir aquela condição passada, 
ele vai ter um desconto futuro. Senão, de repente, a empresa fala: “Não, eu 
prometi, mas, agora, eu não posso mais dar”. Então, tem um contrato, mas, 
uma vez cumprido o contrato, no dia do faturamento da compra e venda, já 

cumprido o contrato, aquele é um preço daquele dia. Então, é um... se você 
coloca, na nota, o desconto incondicional, mas por outras razões, tem 

consequências, vocês sabem, não sei se vocês... por isso que eu perguntei, eu 
me lembro da 5.178, ela foi antes da lei que disse que o IPI, o desconto 
incondicional faz parte da base de cálculo do IPI, havia... naquele tempo, a 

questão de congelamento de preços, então, o pessoal fazia uma tabela, dava 
desconto e, depois, quando vinha o congelamento, ele mostrava a tabela, 
falava: “Não, é o valor que está na nota fiscal”.  

Mas essa questão, inclusive, caiu no STJ: a lei foi julgada incondicional e foi 
declarada..... mas ela está ainda aí, certa, ainda está aí, quer dizer, pode... vai 
precisar.  

Agora, realmente, a única coisa que eu assinalaria, claro que você não dá 

bonificação em mercadorias – porque, aí, tem uma outra discussão. Você dá 
desconto mesmo no preço. Eventualmente, chega a acontecer do preço ser 

menor do que o preço de custo? 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Não. 

Sr. Alexandre: Aí, também, não. Aí, também é golpe. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Gerd. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pode acontecer... 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Rapidinho, só um comentário. Eu acho que a 
interpretação de você dois é interpretação literal e sistemática; mas não 

teleológica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 
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Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu acho que o Ricardo tem toda a razão, 
existe um momento de negociação de preço. A negociação do preço está sujeita 

a várias variáveis: a data de entrega, quantidade, qualidade – tudo isso é 
negociação de preço. Fixado o preço, aí, esse preço é a base de cálculo dos 

tributos e, aí, você pode ter um desconto condicionado ao pagamento 
antecipado do preço. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O 
desconto incondicionado, aqui – é por isso que a Receita Fereal costuma dizer: 

é aquele que consta na nota fiscal. Por que consta na nota fiscal? Porque ele foi 
objeto da negociação, ele faz parte da negociação do preço. Fixado o preço 

(aquele que está na nota fiscal), aí, você pode ter um desconto no pagamento 
do preço por qualquer motivo – normalmente, é pelo pagamento antecipado do 
preço.  

Então, é meio impróprio dizer desconto incondicionado ou desconto 

condicionado. O mais correto seria dizer: “é o preço, o preço é o que está na nota 
fiscal”. Aquele é o preço, não importa se ele está preço cheio, desconto, preço 

líquido, aquele é o preço. Fixado o preço, ai temos a base de cálculo dos 
tributos. Daí pra frente, você tem um desconto por qualquer motivo – 
normalmente, é pagamento antecipado. Esse, sim, é que não pode ser excluído 

da base de cálculo dos tributos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Sem discordar de todos aqui da Mesa, me chamou 
atenção um dos exemplos que foram citados – e, realmente, acontece nesses 

contratos de fornecimento – que é a definição do preço, como nós estamos 
falando, na situação particular em que essa definição pressupõe a prática de 
uma atividade por parte do adquirente. Então, o supermercado compra uma 

determinada quantidade de iogurte com aquele preço menor só que a condição 
anterior à determinação do preço é ele disponibilizar os produtos numa 

determinada localidade da gôndola, porque as vendas são maiores. Mantém a 
nossa opinião – estou colocando para reflexão de todos – que esse desconto, na 
verdade, faz parte da determinação do preço quando essa definição pressupõe 

uma outra atividade? O que me causa dúvida é: será que eu não estou tendo 
dois negócios jurídicos, sendo que a definição do preço do negócio de compra e 

venda está condicionada a uma prática de uma outra atividade que não está 
sendo capturada em termos de tributação? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que não - tem um ato 
jurídico só, um negócio jurídico e é cláusula do contrato, e é cláusula para 

fixação do preço.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, aquele preço primeiro é o preço da 
mercadoria que está sujeito a um procedimento a ser adotado pelo comprador. 

Se o comprador não adotar aquele procedimento, o preço vai ser outro – aí, ele 
vai ser obrigado a pagar um adicional por aquele preço. Tudo é preço. O 
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primeiro preço é de dez, se o sujeito colocar na gôndola. Se ele não colocar e for 
feita a prova, o vendedor tem o direito de exigir um adicional daquele preço que 

também é preço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu queria lembrar, aqui, 
mais um dado aqui importante. O contrato de compra e venda é aperfeiçoado 

no momento em que – como qualquer contrato – as partes estão de acordo 
quanto ao preço, condições e objeto. Mas a venda, ela se perfaz pela entrega da 
mercadoria, a circulação ocorre pela entrega – não estou falando de entrega 

física, pode ser jurídica... é quando o vendedor cumpre o contrato pré-
estabelecido.  

Então, a partir disso, eu diria que, se entre o contrato e a data da entrega – que 

é a data da emissão da nota fiscal – por uma cláusula contratual, o preço 
básico é modificado, a venda se completa pelo preço básico já modificado 
incondicionalmente. Eu vou até figurar um exemplo fora do que nós estamos 

falando, fora da tua situação. Digamos que as partes fechem o contrato para 
R$ 100,00 a unidade, o contrato vai ser entregue daqui a 30 dias. Nesse meio 
tempo, tem um problema qualquer na economia, na cotação de mercado, as 

partes se repactuam, e o vendedor entrega por R$ 90,00. O fato de ter fixado 
num contrato – vamos dizer que tenha um contrato assinado, preço e nem fala 

nessa situação de uma possível renegociação, mas houve uma renegociação. 
Você vai pagar o ICMS sobre o valor do contrato ou o valor que afinal 
prevaleceu no momento da entrega incondicionalmente? Eu quero usar a 

palavra porque é incondicionalmente. 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Assim, eu defendo esse posicionamento também, 
Dr. Ricardo, no sentido de que desconto incondicional é, efetivamente, o preço 

praticado e ele, realmente, é um redutor. E que tem que ser sempre visto dessa 
posição de que o desconto é o dado no momento em que é efetuada a compra, 
sem nenhum evento posterior. Quando a gente lembra de comerciantes 

pequenos, que têm, lá, uma loja com preço estabelecido das mercadorias e 
chega uma pessoa que é muito boa para negociar e consegue um bom 
desconto. Aí, você fala: “Poxa, mas se não fosse esse comprador tão bom de 
negócio, você teria feito um outro preço”. Então, seria um desconto condicional? 
Não, é um desconto que você, realmente, teve a certeza. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você sabe que eu tenho um 

cunhado argentino – para completar o quadro, ele é argentino – o nome dele é 
Damian. E ele é um grande comerciante, aliás, ele é um comerciante no 

mercado internacional. A minha mulher me inferniza porque, toda vez que eu 
vou comprar uma coisa, ela fala assim: "Você devia ter mandado o Damian, 
você pagou mais do que devia, devia ter mandado o Damian para conseguir". A 
habilidade do comprador pode influenciar na fixação do preço, você tem uma 
tabela, mas para um você vendeu, a menos que seja um preço fictício faturado 
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Ok, então, eu acho que está bem debatido... 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Está ok, eu agradeço. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sou voto vencido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode dizer aos seus companheiros 

que o Professor Gerd está de acordo com eles.  

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, vamos lá, próximo tema. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, esse assunto já é antigo, mas sempre 
renovado pelas circunstâncias legais. É o seguinte: nós temos, desde a Lei 
4.502, de 30 de novembro de 1964, a regência do preço na base de cálculo da 

saída de uma indústria para os estabelecimentos chamados interdependentes, 
que é para evitar que, numa relação de interdependência, o contribuinte use 

uma base de cálculo baixa, paga menos IPI e o IPI, lá na frente, então, estaria 
fora do campo de incidência. Então essa regra de interdependência, ainda hoje 
vigente, ela deu um passo, em 1989, através da Lei 7.798, de 10 de julho de 

1989, e ela disse que quando há a interdependência, não é a base de cálculo 
prevista na lei que seria a vigente na praça; e, sim, criou uma situação em que 

aquele comprador passa a ser equiparado ao industrial, correto? Então, é 
diferente da base de cálculo da interdependência porque ele vai pagar o IPI 
sobre o valor da venda que ele fizer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, esse é só para 
cosméticos? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa lei? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, tem diversas itens, só que o cosmético foi 
excluído da lei com um decreto em 1995 e voltou agora em 2015. Há um rol, 

acho que uns dez itens – relógios, vários itens – principalmente esses, esses de 
IPI altíssimo, de alíquota alta, em que, naturalmente, o planejamento tributário 

levou a essa situação de criar-se planejamento tributário de tal sorte que o 
valor do IPI pago se reduz àquele valor pago na indústria.  

Então, a questão voltou ao assunto e houve uma decisão em Curitiba, de 
primeira instancia, e está havendo um Incidente de Resolução de Demanda 

Repetitiv no Tribunal Regional Federal da 1a Região porque, lá, a Confederação 
entrou em Brasília e, aí, acabou ficando ligada a essa situação. 
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O que chamou a atenção na decisão é que o que nós estamos discutindo é o 
seguinte: a lei delegou para que o decreto retirasse e recompusesse. Nós já 

estamos brigando com isso, com referência à COFINS não é? Se pode a lei 
deferir a um decreto a condição de exclusão e, depois, de reintrodução. Me 

parece que a coisa ainda não está resolvida em nenhum nível do STJ. Bom, 
parece que tem aquela decisão do STF, mas de maneira ainda a ser resolvida. E 
a decisão de primeira instância fundamenta no sentido de que, para fazer a 

equiparação de um estabelecimento atacadista a industrial, precisa de uma lei 
complementar. Mas a própria lei complementar diz que o contribuinte é um 
industrial ou quem a lei a ele equiparar.  

Bom, se a lei equiparou o atacadista, me parece que foi bem-feita. O que não 

está bem feito, talvez, seja essa: o decreto excluiu e um decreto reincluiu. Mas 
isso, a sentença não levanta. Ela levanta um outro ponto: ela disse que vai 

haver uma ‘ICMização’ do IPI, porque vai haver dupla incidência na cadeia 
quando, na verdade, o IPI está só destinado à industrialização. Na verdade, não 

é industrialização, o IPI índice sobre produtos industrializados. E a lei pode, 
claro, não pode chegar a ponto de ir até o consumidor. Ela vai até o 
consumidor e cobra quando alguém faz essa operação, a diferença de uma 

ilustre venda ao consumidor é aquele, é o preço dela, onde o IPI vai ser pago. E 
é claro que pode haver coincidência de incidência do IPI tanto que, na 

Constituição, está previsto isso, né? Quando há incidência de IPI e de ICMS e 
não for destinado a consumidor ou para outros fins da empresa, o ICMS não 
incide sobre o IPI. Porque se você... quando você faz uma venda a consumidor 

ou faz uma venda para uma empresa que não vai utilizar como matéria-prima, 
o IPI faz parte da base de cálculo do ICMS. Mas, nesse caso, não, se houver 
equiparação, cada um segue o seu tributo até a parte de encerramento da 

questão da indústria.  

O terceiro argumento, ela diz que cobrar IPI de comerciante equiparado 
industrial transforma o IPI em ICMS federal havendo uma bitributação vedada 

pela Constituição. Também, mais ou menos, o mesmo argumento. 

Eu discordo, realmente, dessa decisão. Discordo porque, realmente, eu acho 
que... – não que eu seja a favor da tributação em excesso, mas que, do ponto 
de vista estritamente legal, o Código Tributário Nacional diz que, 

diferentemente da questão que está sendo discutida com referência ao 
importador, que há uma outra razão que o STJ não acolheu, e o STF também 

não acolheu, não por razão de mérito, por razão de formalidade no sentido de 
que a matéria é infraconstitucional, embora, agora, nós tenhamos uma 
repercussão geral que foi dada pelo Ministro Marco Aurélio que... sempre, né? 

Mas tudo bem. Vamos aguardar a repercussão geral. 

[risos] 
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E a equiparação está prevista no próprio artigo 51, que diz que contribuinte do 
imposto, no inciso II, é o industrial ou quem a lei, a ele, equiparar. A lei, no 

caso específico, não equiparou: olha, todos os varejistas, todos os atacadistas 
são equiparados – aí, realmente, remete a uma distorção. Mas, diante de um 

caso concreto que o legislador verificou que há uma distorção na questão 
concorrencial, inclusive, a lei pode equiparar e ela fez. O defeito está na 
exclusão e inclusão por decreto, aí sim, a empresa poderia ter um novo campo 

de atuação e discussão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, como elencou, essa questão nós já 
examinamos há algum tempo atrás em relação à tributação e incidência do IPI 

na simples revenda do produto importado, onde o argumento é o mesmo: 
exatamente, a questão da equiparação.  

Acontece que a questão da equiparação no IPI não tem nada a ver com isso; 

não permite, na minha opinião, simplesmente equiparar processos que não têm 
nada a ver com a industrialização como se fosse fato gerador do IPI. Eu acho 
que há um excesso claro. Aí, a interpretação histórica é muito interessante, por 

quê? Quando foi introduzida a possibilidade de tributar, de equiparar o 
atacadista ao industrial, foi, inclusive, introduzida a atitude da opção. Por quê? 
Porque, se não houver incidência do IPI na venda de produtos de bens de 

capital – como chamava na legislação – o que acontece? Se esse atacadista 
vender o seu produto para o industrial para posterior industrialização, não 

teria esse industrial o direito a crédito; então, jamais, o atacadista teria 
condições de vender para industrial. É lógico, porque o IPI, simplesmente, não 
dá mais direito à crédito, virou custo e acabou.  

Muito bem, para isso, criou uma opção perfeitamente válida dentro da 

sistemática do IPI. Agora, nesse caso aqui e no caso também da revenda do 
produto importado, eu acho que se trata de uma equiparação sem a mínima 

base, contra a natureza do próprio IPI – como, aliás, acabo de falar, estão 
confundindo o IPI com o ICMS. O ICMS, sim, ele incide em todas as fases de 
industrialização e comercialização; o IPI termina quando não houver mais 

nenhuma operação de industrialização. Essa, a minha opinião. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar?  

Só anotando aqui que o Brandão mencionou que a lei se refere àqueles a quem 
a lei equiparar. Você menciona, a lei complementar diz isso. É o próprio CTN.  

Bom, cabe à lei complementar definir os contribuintes dos impostos nominados 

na Constituição, pelo menos na literalidade do artigo 51 do CTN – é uma lei 
que determinou.  
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Com relação as acertadas considerações feitas pelo professor Gerd, até quando 
vai isso, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O Código tanto admite que fala que o 

contribuinte industrial ou quem a ele equiparar – ele equipara numa situação 
própria.  

Sobre a opção, ela é uma outra situação. Você é um contribuinte atacadista e 

não é importador – é uma outra situação. Você é um contribuinte de bens de 
produção e quer fazer uma diminuição do preço, mas isso não prejudica o 
adquirente. Por quê? Há uma regra também já de muito tempo, que diz o 

seguinte: partindo do pressupost, “uma presunção” [entre aspas], de que o 
atacadista não vende com prejuízo, ele vende com margem, então, o adquirente 

industrial que adquire mercadoria e vai usar no processo industrial, ele tem 
direito de fazer o crédito sobre o valor correspondente a aferição de 50% – 
praticamente, é o IPI que foi pago na compra, no caso da indústria; pela 

importação, só se há uma segunda operação do mercado interno. Então, ele 
não tem prejuízo, é só uma questão de análise se vale a pena, para ele, ter toda 

essa equiparação. Agora, o comerciante de bens de produção, ele não tem 
opção, ele é um equiparado por força de lei; quando ele vende bens de 
produção, ele tem uma equiparação legal, não é opcional – diferentemente do 

que diz o meu amigo, o Professor Gerd. A equiparação é obrigatória quando o 
comerciante dá saída de bens de produção. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas, nesse caso, eu falei da interpretação histórica 

– historicamente, começou com a opção, só depois... e pelo motivo que eu 
expliquei, só depois veio uma lei que se tornou obrigatório. Realmente. Isso, 
não tem nem dúvida.  

Agora, aqui diz - Parágrafo Único, do artigo 51, não sei se é uma boa ideia: 

"Para os efeitos desse imposto, considera-se contribuinte autônomo, qualquer 
estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante”. Esse 

“qualquer estabelecimento” significa a mesma coisa que no ICMS, onde cada 
estabelecimento é considerado contribuinte autônomo. Mas precisa ter 
exatamente todos os requisitos para ser contribuinte desse imposto.  

E acontece que nós temos, exatamente, o próprio arrematante. O arrematante, 

ele não industrializa nada. Por quê? Por que é simplesmente equiparado a 
industrial – eu tenho industrial, eu tenho importador e tenho arrematante. 

Exatamente, a rigor, são essas as três hipóteses, fora disso, não, a simples 
revenda não é fato gerador que encontro aqui no Código Tributário Nacional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Miguel.   

Sr. Miguel: Essa lei, se não me engano, foi feita para combater um 

planejamento tributário, digamos assim, no qual o industrial vendia para um 
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atacadista ligado, por um preço muito baixo e, depois, esse atacadista revendia 
para o mercado, pelo preço de mercado para diminuir o IPI pago. Lembra muito 

aquele Caso Grendene, em que a Grendene revendia para empresas ligadas 
que, depois, revendia para outras.  

Então, eu acho que a origem dessa equiparação foi para combater esse 

planejamento tributário; foi feita essa equiparação por causa da migração entre 
o industrial e o atacadista ligado ao industrial. Então, talvez, aí, justifique essa 
equiparação – sem discutir a questão do decreto de ter desequiparado e, 

depois, equiparado de novo; aí, eu acho que é uma outra questão a ser 
discutida. Mas eu acho que foi essa a origem da lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Lembrando que, em PIS e COFINS, 

esse setor que está citado aí, são de incidência monofásica. Então, o que as 
empresas fazem é constituir uma outra empresa distribuidora, e compra por, 
digamos, 30%, 40% do preço de mercado da indústria e fica o PIS e COFINS 

reduzido nesse montante.  

Agora, a pergunta que eu faço – João, você pode responder; eu ia provocar o 
Professor Gerd aqui, mas eu pergunto aos dois.... o Brandão tinha mencionado, 

realmente, que a lei surgiu para combater o planejamento tributário. Então, ela 
tem um caráter antielisivo. A pergunta é: o caráter antielisivo – vamos admitir 
que seja contrário ao CTN – justificaria essa quebra? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Posso comentar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente, essa é a questão. Porque eu acho – 
como resposta a essa sua colocação – o aspecto antielisivo eu posso combater 
com aquilo que o Brandão acaba de referir, uma interdependência. Isso é outra 

coisa, isso é perfeitamente válido. Então, eu tenho o instrumento da 
interdependência para acabar com esse tipo de manobra, esse exemplo que 

você deu, né, do mesmo grupo, etc. e etc. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, está tudo errado, né? Porque, como 
foi identificado um planejamento tributário em que se manipula a base de 
cálculo, a lei deveria ter atacado a formação da base de cálculo dessa operação; 

e não haver equiparação. Porque, havendo equiparação, o que que acontecia 
antes no planejamento? A margem de lucro do industrial era transferido para o 

atacadista. Agora, com esse regime de equiparação, a margem de lucro do 
atacadista – que não é objeto de manipulação – acaba sendo incluído na base 
de cálculo do IPI, então, isso é uma distorção do sistema, porque a margem de 
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lucro normal do atacadista está sendo objeto de incidência do IPI, o que é 
contrário ao espírito da norma.  

Agora, o que eu queria chamar atenção, aqui, é o inciso III do artigo 51, ele diz: 

“é contribuinte do imposto, o comerciante de produtos sujeitos ao imposto que os 
forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior”. Quer dizer, o atacadista – 

que é o comerciante – pode ser contribuinte no imposto quando ele vende ao 
industrial. Agora, será que eu posso ler aqui somente quando ele venda ao 
industrial? Parece que sim; quer dizer, o comerciante é, dentro da lógica do IPI, 
o comerciante é contribuinte de imposto somente quando ele forneça ao 
industrial. Agora, se o contribuinte comerciante só pode ser contribuinte de 

bem nessa situação, quem é que a lei pode equiparar a um industrial? Em que 
situação o inciso II seria aplicado? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares. 

Porque é... desculpe, professor. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas desculpa... Pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa é a questão que ficou pendente no 
julgamento da revenda de produtos importados. Essa dúvida aqui. Claro que 

você tem razão, João, que, realmente, dá impressão que... isso aqui, inclusive, 
justifica essa tributação do comerciante de bens de produção, conforme 
alegamos agora há pouco, certo? E essa é a grande questão que ficou em 

relação ao importador que revende produtos importados. O STJ estava dizendo 
que pode equiparar... já disse que não pode, já disse que pode. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas João, eu acho que a própria 
Lei 4.502/64 já dá a resposta para essa... aqueles a quem a lei equiparar. Ela 

não chama de equiparação, mas ela define o que é industrialização, é 
industrialização propriamente dita, é o beneficiamento, é transformação, até a 

embalagem, em determinadas circunstâncias, que são operações que não 
caracterizam a fabricação de um produto, que seria uma transformação, mas 
são muito próximos, fazem parte do processo de produção do produto para 

entrega e ao consumo.  

Eu acho que a equiparação seria nesse limite, porque, senão, a lei poderia 
dizer: “Equiparo a industrial até a terceira revenda de produtos”. Está 

equiparando a industrial. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ricardo, isso... você usou a palavra-chave: se não 
está mais no processo de industrialização, não pode haver a equiparação. Isso 

é contra a natureza do imposto. Na importação, claro, o processo de 
importação, o processo foi lá e é um imposto não sobre a industrialização, mas 
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sobre o consumo de produtos industrializados. Então, eu já tenho o produto 
industrializado, perfeito e acabado, na importação, eu pago aqui pelo princípio 

do destino, que nós também usamos na exportação – quer dizer, é imune, né? 
Então, eu acho que a questão é estar inserido, ou não, no ciclo de 

industrialização ou de comercialização do ICMS. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na sua visão, essa matéria é de 
nível infraconstitucional? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Na minha opinião, é constitucional. Por quê? 
Porque viola a discriminação constitucional das regras. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Alexandre: Eu acho que tem uma grande distinção entre o atacadista na 

revenda de importados. Porque, na importação pela lei brasileira, eu sou 
obrigado a colocar uma etiqueta, a colocar um rótulo com as indicações em 

português – então, na legislação do IPI, poderia se entender que você está 
mudando a embalagem, você está etiquetando, e nesse ponto, você está 
alterando o produto. Então, você é obrigado a fazer um processo ali. 

Diferentemente do caso dos cosméticos. Eu vejo isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, porque a questão não está equiparando 
todas as pessoas, todos os comerciantes em contribuintes do IPI, é bem 

específica: só para aqueles casos em que houver a interdependência, cuja base 
de cálculo já é próxima do mercado. Não é tão próxima no caso dos cosméticos, 
bebida, porque qualquer diferença de margem dá uma diferença grande no IPI. 

Mas a equiparação, não é assim: “Ah, qualquer comerciante que comprar esse 
produto cosmético, o varejista vai lá comprar e compra 1% da produção da 
Natura”, ele não é equiparado porque ele não é interdependente. Agora, aquele 
atacadista que foi criado, que a gente sabe que uma das grandes empresas de 
planejamento é a própria, é claro que... aí, houve um planejamento típico, né, 

então, vai haver uma equiparação só daquele caso, não é para todos – eu 
queria ressaltar isso daí, a lei, ela ficou restrita já a uma situação que existia, 

legal, que é a base de cálculo que você falou, vai mexer na base de cálculo. Ela 
podia até mexer na base de cálculo e dizer: “Olha, na interdependência, a base 
de cálculo será um preço de venda de um varejista”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, na fala, salvo engano, é mercado 
atacadista. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso, é mercado atacadista. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, e é o que não acontece? O 
atacadista vende já, possivelmente, fora do atacado, por um preço maior do 

que da interdependência. 
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Pessoal, eu agradeço a presença de todos, e a semana que vem, nos reunimos. 
A pauta está em branco pra semana que vem, quem quiser colocar assunto, 

por favor, encaminhe para a Eloiza. Obrigado. 

 

Revisado por VJL. 


