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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na próxima semana, na 
próxima semana nós nos reuniremos no Auditório Professor Ruy Barbosa 
Nogueira na faculdade, para uma Mesa que será comemorativa dos 190 
anos da Instituição dos Cursos Jurídicos no Brasil. Esse evento é 

organizado pelo professor Schoueri e não é um evento do IBDT, nós 
participamos, mas é um evento da faculdade juntamente com o IBDT e a 

Universidade de Recife, da qual virão dois professores, inclusive, o 
diretor. Então, já está divulgado, só lembrando que a próxima semana a 
reunião será feita lá às 18h30, horário também diferente. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E lembrando que amanhã, quinta-feira que 

vem é para ficar para o dia inteiro, ou seja, a Mesa vai... tem um tema 
que vai ser sobre legalidade, por favor, legalidade e ato administrativo. 
Vamos discutir a questão do lançamento, aqueles mitos que nós temos 

do ato vinculado do lançamento, quanto à liberdade do fiscal, de verdade, 
o que ele faz no dia a dia quando ele decide se você entrega um 

documento ou entrega outro, quando ele decide quem é o responsável, se 
é um administrador ou é outro administrador, quando ele escolhe alguém 
para ser responsável e outros atos discricionários dentro de um 

lançamento que se diz vinculado. Então, nós vamos explorar essa 



legalidade a partir de uma visão e aí, por isso nós vamos ter 

administrativistas também, o Prof. Floriano já confirmou, Prof. Francisco 
Queiroz Cavalcanti também, para discutir como é que a 

discricionariedade no direito administrativo, desculpe, o ato vinculado, 
para trazermos ao direito tributário. Na hora do almoço vai haver um 
finger food local, mesmo, então, já ficamos lá, uma hora de pausa para o 

almoço para ficar lá. E à tarde vamos até às 16h45, aí com temas de 
preços de transferência. A ideia é também, temas atuais dos preços de 

transferência. Portanto, eu sugiro que pegue a agenda na quinta-feira, 
marque e fale, mesa, e fique o dia inteiro lá conosco. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não há necessidade de 
inscrição, mas é obrigatório a permanência até o fim do... 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O finger food só vai haver para as pessoas 

que comprovarem que lá ficaram. Não vale chegar para o finger food. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Tem um vale, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tem um vale às 8h30 que ele pode usar a 

uma da tarde. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, mais alguma 
comunicação? Pois não. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Amanhã, das 9h às 17h, na Casa do 
Advogado em São José dos Campos vai ter um simpósio jurídico sobre 

reforma tributária. É uma série de palestras que vão tratar da reforma 
tributária e suas consequências no Brasil.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão? Nada? Também só 

para registro, neste sábado se encerra mais um módulo do nosso curso 
de atualização de direito tributário e como é tradicional já, vai haver uma 
espécie de uma mesa de debates com a presença de vários de nós aqui e 

de outros convidados. Com isso se encerra mais uma etapa do curso 
capitaneado pelo Luiz Flávio Neto.  

Então, vamos à pauta, o assunto da legalidade e formalismo, como já foi 

mencionado aqui, está dependendo da possibilidade de vinda do 
professor Sérgio André Rocha, de modo que ele fica ainda em pauta.  

Eu coloquei implicações da Instrução Normativa 1.753, se tiveram a 
oportunidade de verificar, essa instrução foi publicada no dia 31 de 

outubro, ela relaciona três atos do CPC, e um do Conselho Monetário 
Nacional, ou melhor dois, um CPC e depois do Conselho Monetário 

Nacional. Dentro daquela ótica de que a contabilidade é neutra e todas 
as alterações de procedimentos contábeis posteriores à Lei 12.973 seriam 



desconsideradas, não teriam efeitos fiscais até que a lei tributária 

dissesse, enfim, regulasse eventual ingerência dessas modificações na 
apuração do lucro real. E também prevê o art. 58 que a Receita Federal 

identificaria as modificações de critérios. O que me preocupou e por isso 
que eu coloquei esse assunto sob a título de implicações é que, na 
verdade, nós identificamos muitas outras alterações de procedimentos 

contábeis que não estão nem neutralizadas pela própria Lei 12.973 e que 
não contaram com instruções normativas desse tipo. Esta instrução 
normativa mesmo, ela se refere ao CPC, a uma revisão do CPC 9 de 22 

de dezembro de 2016. Quer dizer, a Receita levou praticamente um ano 
para dizer, olha, o que está nessa revisão do CPC não se aplica. O que 

aconteceu nesse período intermediária, né? Sem entrar aqui em cogitação 
se tem efeito retroativo ou não, mas o fato é que durante um ano, 
praticamente, quem teve algum envolvimento com essa revisão, ficou sem 

saber valeu para efeitos fiscais ou não.  

O segundo ato que é relacionado aqui é uma resolução de Conselho 
Monetário Nacional nº 4.512, que é de 28 de julho de 2016, quer dizer, 

mais de um ano para a receita despertar para o problema. Então, o que 
eu quero trazer aqui para um breve debate é, afinal, como é que nós 
devemos encarar esta situação. A partir daquela ideia que surgiu logo 

que veio à luz da Medida Provisória 627, que deu origem à Lei 12.973, 
que tudo o que não estivesse na Lei 12.973, isto é que tudo aquilo que a 

lei não dissesse que deve ser adicionado ou excluído do lucro líquido para 
apuração no lucro real e que estivesse na contabilidade valeria para 
efeitos fiscais. Então, a ideia é até a lei, a lei regulou tudo, não interessa 

mais nada, o que na contabilidade vale, exceto o que a lei mandou 
ajustar. Dali para frente caímos nessa situação. Ficamos dependendo ou 
não de manifestação da Receita Federal. Na prática, nós aqui, 

trabalhamos com as empresas, na verdade, as empresas não nós, elas 
identificam muito mais rapidamente que a Receita Federal, tanto a falta 

de instrução normativa com relação as modificações de procedimentos 
contábeis posteriores à Lei 12.973, como identificam mais rapidamente 
em relação ao período anterior à Lei 12.973 procedimentos contábeis que 

são inconciliáveis com o sistema tributário e que, entretanto, não são 
objeto de alguma norma específica na Lei 12.973. Então, essa questão 
que eu trago aqui para a discussão para ouvir a opinião da Mesa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você me permite, Ricardo? De cara esse 
tema da vontade de pedir sobrestamento para a próxima sessão, na 
semana que vem, dizer que nós vamos discutir a legalidade e os limites 

da legalidade. Então, tem um aspecto da sua pergunta, interessante, que 
é saber, veja, eu tenho uma lei e eu tenho uma ordem, uma ideia de... 
uma instrução normativa, qual é a função da instrução normativa em 

relação a lei nesse ponto? Acho que é algo a ser entendido, ou seja, eu 
devo aplicar a lei diretamente ou não, ou preciso de uma instrução 

normativa? Essa instrução normativa está apenas declarando ou está 
modificando algo que preexistia? Pelo menos na visão que eu tenho 
tradicional, salvo melhor juízo, o que eu tenho é lei, legalidade. Nesse 



sentido, o fato de levar um ano para o Fisco se manifestar sobre o 

assunto, não muda o fato de que eu tinha lei anterior sobre o tema 
dizendo: olhe, se houver uma mudança administrativa, a menos que haja 

uma lei, o que vale é o que estava na lei anterior, portanto, o legislador 
fez uma opção e a pergunta seria assim: seria a única opção válida? Mas 
ele fez uma opção dizendo: se não mudou a lei, não considere para efeitos 

tributários aquilo que houve nos atos administrativos. Nesse sentido, 
essa instrução normativa estaria apenas declarando. No máximo, o que 
a gente poderia questionar e não foi o que você fez agora, talvez passa 

fazer, seria dizer que dentre os pronunciamentos estão arrolados, alguns 
deles não estão, na verdade, modificando e apenas estariam explicitando 

algo que já sairia de um pronunciamento anterior, ou seja, eu teria uma 
situação que é... essa análise eu não fiz, eu não sei se você fez, de dizer: 
olha, o pronunciamento tal, na verdade, não é uma mudança, isso tudo 

já se poderia tirar do pronunciamento anterior, o que eu tenho aqui é 
uma apenas uma interpretação, um esclarecimento, novas palavras para 

dizer o mesmo. Ou seja, ele, em si, apenas esclarece algo que já havia.  

Então, primeira pergunta que eu faria para vocês que já examinou, destes 
atos, eles inovam, no sentido de novos procedimentos ou era algo que 
sem isso a contabilidade geral, um bom contador com o que já conhecia 

antes teria adotado igual entendimento? Por que é que eu digo isso? 
Porque se já teria adotado, então não se questiona a força normativa 

desse pronunciamento, e sim daqueles anteriores da legislação e da lei, 
aí, sim, tributária. Se eles, por outro lado, inovam, contrariam o que se 
dizia antes, é evidente que sem lei não poderiam ser aplicados. A 

instrução normativa aqui só está esclarecendo algo. Então, o fato de levar 
um ano, dois anos, uma década ou nunca sair uma instrução normativa, 
não muda nada. O legislador dizia: olha, qualquer inovação não... 

somente se houver uma lei posterior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, o raciocínio seu, 
Schoueri, do seu ponto de vista teórico é irrepreensível, é isso mesmo. O 

problema é que na prática, nós temos pronunciamentos do CPC, 
interpretação CPC, orientação CPC, teoricamente as orientações CPC 
seriam só interpretações dos pronunciamentos, não inovariam nada, mas 

na prática, nós verificamos que muitas coisas novas que são inseridas 
em orientações CPC. Então, eu concordo totalmente com que você falou, 

mas onde que nós vamos encontrar segurança jurídica para detectar a 
falta de uma IN ou uma inovação contábil não neutralizados 
expressamente pela lei tributária? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você disse que seria muito bom que o Fisco 

se manifestasse para dar maior segurança ao contribuinte com relação 
ao entendimento dele. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas isso não mudaria a situação jurídica 

preexistente, ou seja, se não houver segurança jurídica ali, cabe 
consultar o Dr. Ricardo Mariz e perguntar: Ricardo, afinal de contas como 

é que seria? Que nós temos o nosso trabalho de estudar o assunto. Ou 
seja, o que eu acho que a gente deveria fazer seria, no caso concreto 
verificando, neste caso, que esta tal de orientação CPC, na verdade, 

inovou, se ela seria aplicável ou não seria aplicável. E aí a gente 
continuaria discutindo: inovou ou não inovou. A discussão tem que ser 
mesmo, quer dizer, seria bom se o Fisco tivesse feito esse filtro. Não me 

parece, pelo o que você disse, que esse filtro foi feito, na medida que arrola 
um monte de atos sequenciais, não está claro se foi feito um filtro entre 

aqueles que inovam e aqueles que esclarecem. Então, seria de bom tom, 
seria bom que fizesse isso, mas não me parece que eu esteja diante da 
um problema constitucional, de uma exigência do sistema. Não sei se os 

colegas acham que essa instrução normativa, na verdade, ela era 
necessária. Só para esclarecer a diferença, eu vou pegar um paralelo, só 

para paralelo, a gente aprende em regra, que atos administrativos são 
irrelevantes para incidência tributária. Eu vou pegar um paralelo de um 
caso que me parece contrário, a lista de paraísos fiscais. Naquele caso, a 

instrução normativa inova mesmo, mas sem a instrução normativa a lei 
é inaplicável, não há como aplicar uma lei sem a IN porque eu não posso 
exigir do contribuinte que ele saiba quais são as jurisdições favorecidas. 

Então, a IN vem completar o vácuo. Era algo que sem aquela IN, como eu 
vou saber qual é a legislação de Andorra ou de outros? Assim, eu sou 

obrigado a conhecer o meu direito brasileiro, eu não posso invocar a 
ignorância do direito brasileiro, mas eu posso, sim, invocar a ignorância 
do direito de Andorra. Eu não tenho obrigação de saber qual é a legislação 

de Andorra. Agora, se o Fisco vem, publica no Diário Oficial dizendo que 
em Andorra a alíquota máxima é de 15% eu já não passo mais ignorar. 

Neste caso, esta IN, ela tem uma função importante para dar 
aplicabilidade à lei.  

Aqui não me parece ser o mesmo caso, aqui, salvo melhor juízo, a IN não 
veio dar condições de aplicabilidade para a lei, ela veio apenas dar qual é 

o posicionamento do Fisco, com o qual eu posso concordar ou discordar. 
Mas eu não creio que esteja na mesma situação, ou seja, eu não vejo 
nesta, de novo, pelo caso do paraíso fiscal eu não estou dizendo dogma, 

nunca uma IN é necessária, digo, há casos em que sem a IN a lei é 
inaplicável, mas neste caso aqui, não me parece que a IN seja condição 

de aplicabilidade para a lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Novamente concordando 
inteiramente com você sob o ponto de vista jurídico, eu queria ainda 
manter o assunto em debate aqui no plano da realidade prática. O que 

nós temos o art. 58, Parágrafo Único diz: para fins do disposto no caput, 
isto é, para não valer as alterações contábeis, compete à Secretaria da 

Receita Federal, no âmbito das suas interpretações, identificar os atos 
administrativos e dispor sobre os procedimentos para anular os efeitos 
desses atos, sobre apuração dos tributos federais. Então, na ordem 



prática o fiscal vai dizer assim: olha, você tem uma receita aqui na 

contabilidade que não é tributável, mas não há ato identificando que se 
trata de uma hipótese em que esse lançamento contábil não tem valor 

tributário e não há instrução sobre como proceder para anular esses 
efeitos. Por esta razão que eu estou trazendo a questão aqui. Nós estamos 
analisando o problema sob o ponto de vista teórico, jurídico e prático 

também, pelo menos é o que eu proponho, entendeu? Essas implicações 
que eu coloquei como sendo implicações, elas são, realmente, tão 
sensíveis a ponto de causar preocupação ou não nós podemos ficar 

tranquilos na posição jurídica, a instrução normativa não muda a lei, se 
a Fisco está atrasado, o Fisco está sempre atrasado, não é? O ideal seria 

que no dia que saiu a revisão de procedimento, antes de sair, já saísse 
uma IN junta, isso seria o ideal, né? Como agora nós vamos ter, a partir 
de janeiro, a entrada em vigor do CPC 47, a Receita já fez uma consulta 

pública e vai solicitar uma instrução normativa, esperamos que solte 
antes de janeiro de 2018, porque senão, nós vamos ficar no mesmo 

problema. Quem pediu a palavra? Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então... estamos todos de acordo, você 
tem uma lei que dá competência à Receita Federal de fazer um ajuste. 
Quando ele faz esse ajuste, ele verifica se a norma contábil está extra lei 

ou está de acordo da lei. Se ela está além da lei, ele trata, a competência 
da Receita Federal trata de uma anular o efeito, olha, esse efeito tem que 

ser neutro ou não se aplica o CPC para esta finalidade. Porquê que tem 
que ser a instrução normativa? Justamente pela dinâmica dos 
pronunciamentos contábeis. Você tem um pronunciamento contábil 

trabalhado no âmbito da entidade responsável por elaborar essas normas 
contábeis ou das entidades, né, adaptando, no que for necessário, o que 
vem do exterior para cá, quando é feito o pronunciamento contábil, você 

faz uma consulta pública, você vai ver se este CPC tem um efeito neutro 
ou não. E se ele não for neutro, a instrução teria essa competência de 

neutralizar. Então, fazendo um paralelo com esse exemplo que o Schoueri 
trouxe, eu não vejo grande diferença para a questão dos paraísos fiscais, 
porque lá também, você não tem a clara noção de como funciona a 

tributação numa determinada jurisdição, se ela é privilegiada ou não, e 
vem a instrução normativa e diz: Olha, esta aqui uma jurisdição por 
tributação privilegiada. Da mesma forma, esse aqui é um 

pronunciamento que está além da neutralidade. Então, eu vou e eu 
confiro neutralidade ou afasto para a aplicação deste pronunciamento, 

esta função da Receita Federal na minha visão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que a questão aqui é a gente 
determinar qual é a natureza jurídica dessa instrução da Receita Federal, 
se ela é constitutiva ou declaratória. O Schoueri lembrou a instrução 

normativa dos paraísos fiscais e ali a natureza jurídica daquela relação é 
constitutiva, né? Agora, não é o caso aqui, aqui é claramente 

declaratória...  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: É só sobre os procedimentos. 

Sr. João Francisco Bianco: Os procedimentos para haver essa 

declaração, para essa instrução, mas que essa instrução, certamente, vai 
retroagir e vai ter que produzir efeitos a partir do ato administrativo que 

criou essa alteração, os procedimentos contábeis. Agora, é possível que 
algum fiscal desenvolva um raciocínio querendo sustentar a natureza 
constitutiva desse ato? E enquanto não houver esse ato, o 

pronunciamento do CPC está produzindo efeitos? É possível, mas me 
parece que esse raciocínio está errado, a natureza dessa instrução 

normativa aqui é declaratória. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para... concordando, mas só para trazer 
..., eu diria que ela é declaratória no que identifica e constitutiva no que 
lhe cabe que é dar os procedimentos, ou seja, sem instrução normativa o 

contribuinte adotaria os procedimentos que entendesse corretos para 
anular os efeitos. Com a instrução normativa passa a haver 
procedimentos adequados de como anular os efeitos, ou seja, ela 

declara... só dizendo, existe uma função própria dela de dar segurança 
jurídica sobre, eu contribuinte anulei do modo correto, eu fiz o 

procedimento. Mas, nesse sentido ela é constitutiva. Agora, com relação 
a inaplicabilidade daqueles pronunciamentos se não houver lei, isso já 
veio do próprio legislador. Então, não há como se cogitar houvesse 

natureza constitutiva para essa parte. Ricardo o Bruno pede. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só quero acrescentar em 
função da sua última observação que, curiosamente, essa IN não diz 

como fazer o ajuste. Essa parte que seria constitutiva, ela não diz, ela diz: 
olha, não vale.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Poderia dizer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Poderia dizer... ela não 
cumpriu a sua função. 

Sra. Cristiane Pires: Está nos anexos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem razão. Desculpe. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aí ela é constitutiva. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Todos de acordo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Bruno Fajersztajn. João, você pode 
voltar lá no 58? Tem dois pontos importantes que eu acho para confirmar 

o entendimento, da natureza constitutiva ou da natureza declaratória. 
Primeiro que o caput tem uma regra clara, expressa e que não pode ser 



anulada pelo parágrafo. Eu leio que não tem efeito. Qualquer CPC pós 

2.976 não tem efeito, é expresso no art. 58, depois vem o parágrafo e tem 
duas palavras lá que eu acho bastante importantes, “compete à Receita 
Federal no âmbito de suas atribuições identificar os atos administrativos 
e dispor sobre procedimentos”. O âmbito das atribuições na Receita 

Federal, em regra, salvo caso do paraíso fiscal, em situações excepcionais 
é regulamentar. E quando ele fala de procedimento, nós estamos falando 
de como vai ser controlado nos livros e na contabilidade a anulação. 

Complementando o que já foi dito pela Mesa, estes procedimentos podem 
ser, basicamente, de duas formas: ou ajustes no Lalur ou ajustes na 
própria contabilidade por meio de subcontas. Então, esses são os 

procedimentos de anulação dos efeitos. A instrução normativa vai dizer 
quais são os atos e vai dizer se eu devo fazer ajuste no valor ou só devo 

fazer ajuste em subconta. Acho que é isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Avançando um 
pouquinho mais na questão, e ainda dentro do IN 1.753 existe uma outra 
implicação que se subtrai em relação ao CPC, à revisão do CPC 9. Esse 

CPC, ele trata de perdas de créditos em instituições financeiras, variações 
cambiais dos direitos de crédito e de obrigações. Bom, aí o anexo 1 diz, 

adiciona na parte ‘a’, aquela história toda, está certo? O que eu quero 
destacar aqui é que ele determina que, no lucro da exploração esses 
ajustes que são efeitos, porque eles não teriam validade fiscal, presta 

atenção aqui, isso implica em outras questões que nós já discutimos 
aqui. Ele diz que o lucro da exploração também deverá desconsiderar o 
que está na contabilidade. Ora, nós sempre soubemos e sempre foi assim, 

a Receita Federal sempre concordou que a lucro da exploração é feito com 
base na contabilidade e ele não sofre ajustes que o lucro real sofre. Por 

exemplo, se eu tenho uma despesa operacional não dedutível por alguma 
razão, por uma norma específica, ela não é deduzida do lucro real, mas 
ela é despesa perante o cálculo do lucro da exploração, sempre foi assim. 

A jurisprudência, inclusive do Conselho de Contribuintes nunca 
discordou disso. Neste caso a IN determina que a parcela que não afetará 

o lucro real, porque se trata de um procedimento contábil distinto do que 
havia anterior, do que havia anteriormente, também deva ser 
desconsiderado no lucro da exploração. Nós já discutimos aqui, Schoueri, 

se o JCP é calculado sobre o patrimônio líquido contábil ou contábil 
fiscal.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E concluímos contábil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, e concluímos contábil. Nós 

devemos discordar da nossa conclusão ou revisar a nossa conclusão em 
função do que está determinado nessa IN com relação a lucro da 
exploração? Porque o problema é o mesmo, se o lucro da exploração é 

baseado no contábil e o JCP é baseado no contábil, e esse ajuste não vale 
para lucro de exploração, será que não vale também para o JCP e outras 
questões de diferença entre lucro contábil e lucro tributável? Schoueri. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu vou lhe dizer, Ricardo, que como é 

gostoso, cada vez que aparece um problema, uma pergunta nova, a gente 
relê o mesmo dispositivo. Porque minha tendência seria dizer, até para o 

JCP: não, desculpe, lucro comercial é relação comercial e pronto. Mas eu 
leio esse art. 58, relendo agora o que eu tinha lido há dois minutos. 
Quando eu leio que a modificação ou adoção de métodos de crédito, 

critérios contábeis que serão publicados posteriormente à lei, não terá 
aplicação na apuração dos tributos federais. Não terá implicação na 
apuração. O legislador não usou aquela forma que a gente conhece, não 

afetará o lucro real, não será considerado para efeitos de lucros real. Ele 
diz: olha, é uma expressão, no meu conhecimento, nova, na apuração 

dos tributos federais. Se não terá implicação na apuração, é apenas no 
momento em que eu já tendo o lucro líquido, eu vou apurar o tributo 
federal, seria somente para a apuração da base de cálculo? Ou não terá 

em nenhum momento, o que implicará, também, seja para lucro de 
exploração, seja até para nós revisarmos a questão da JCP? 

Simplesmente será desconsiderado na apuração.  

Em que momento surge a apuração do lucro real? Expressão que nós 
nunca discutimos, hein? Ela é desde o começo do ano ou apuração é que 
somente... o cálculo da base de cálculo? A minha leitura automática seria 

como num pré-conceito. Eu acreditava que era só uma questão de adição 
ou exclusão. O meu pré-conceito, esse dispositivo se aplicaria quando eu 

fosse apurar o lucro real. Então, eu faço uma leitura do ‘na apuração’ 
reduzida. A apuração é o momento posterior à existência do lucro líquido. 
Como dizendo assim, eu tenho o lucro líquido, na apuração do lucro real, 

que eu vou apurar a base de cálculo e o lucro líquido e ali, seria somente 
nesse segundo momento. Talvez haja uma questão anterior que seria 
toda a formação. Eu não tenho certeza o quê que significa essa expressão. 

Então, Ricardo, se me permitir, essa IN ficou no meio do campo, porque, 
talvez, ela pudesse ter dito, inclusive, para a JCP, porque eu não consigo, 

o que eu não sou capaz de ver é porquê que isso seria para efeitos de 
lucro de exploração e não para a JCP. Ou bem é para tudo ou somente 
lucro real. Esse meio do campo é que eu não consegui... eu fiquei mais 

curioso por que é que o Fisco fala em lucro real, fala de lucro da 
exploração, mas não cogitou a questão da JCP, ou seja, você me trouxe 
mais dúvidas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro que eu trouxe dúvidas. 
Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu estou feliz, porque eu ia fazer justamente esse 
comentário. Eu não ia ser tão assertivo, mas ia dizer que a razão pela 

qual o Fisco está entendendo que tem reflexo do lucro da exploração é 
por conta do 58, que diz lá que não vai ter efeito na apuração de tributos 
federais. Então, ele está lendo o 58 como um RTT como a 11.941 era para 

os tributos, nãoé? Era uma neutralidade absoluta. E a Receita tinha um 
entendimento de que, na época do RTT, a neutralidade era absoluta. 

Lembram da discussão sobre as dividendos? Tinha o dividendo isento e 



o dividendo não isento. Tinha o JCP das novas regras contábeis, tinha 

que fazer um JCP fiscal. Então, eu não sei se concordo com este 
entendimento, mas está claro que essa é a posição da Receita Federal. 

Ela está dando uma neutralidade absoluta para todos os fins, como ela 
entendia a 11.941 quando foi editada... quando instituiu o RTT. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A próxima pergunta é: se for 
verdade o que você está mencionando e o Schoueri mencionou com 

relação às alterações de procedimentos contábeis posteriores à 12.973, 
se o mesmo raciocínio se aplica às diferenças entre o contábil e o fiscal 

que já estão estabelecidas pela Lei 12.973, está certo? Quer dizer, a JCP, 
lucro da exploração não seria mais o contábil, seria o contábil depois dos 
ajustes da 12.973. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria colocar mais um ponto de dúvida 

aqui. A questão é a seguinte, esse pronunciamento, essa revisão do 
pronunciamento técnico nº 9, ele, aparentemente, ele autoriza que o 
banco utilize uma taxa de câmbio diferente da divulgada pelo Banco 

Central na elaboração das demonstrações financeiras e no cálculo dos 
seus direitos de crédito e das obrigações. Então, está me parecendo que 

essa revisão de procedimento, ela está criando uma situação super 
excepcional. Quer dizer, ao invés do banco utilizar a regra geral, utilizar 
a taxa de câmbio normal, por algum motivo que eu não sei qual é, e essa 

é a minha dúvida, ele usa uma taxa de câmbio diferente. Bom, se a banco 
vai por essa opção de usar uma taxa de câmbio diferente, essa opção 

excepcional, ela não pode produzir efeitos fiscais, porque ela está até fora 
dos princípios de contabilidade. É até fora... é extra contábil. Então, o 
quê que o anexo 1 está fazendo? Está anulando os efeitos fiscais. Agora, 

a minha dúvida é a seguinte, qual é o motivo que justiça o banco a utilizar 
uma taxa de câmbio diferente daquela divulgada pelo Banco Central? 
Alguém sabe isso? Bruno. Você já consultou o pronunciamento técnico 

aí rapidamente? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não, nessa questão... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não sei se o banco tem 
carteira de moedas eletrônicas, não é? Que aí não tem cotação de Banco 

Central. 

Sr. João Francisco Bianco: A princípio então, eu estou identificando, 
assim, eu estou identificando uma justificativa para essa neutralização 

em função da excepcionalidade da utilização de uma taxa de câmbio 
especial, [ininteligível]. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom, esse tema do Banco Central eu vou me 
abster de manifestações, por enquanto, mas, voltando à questão anterior, 

dessa neutralidade absoluta, estou comparando aqui com a redação do 
RTT da Lei 11.941, e o art. 16 fala que: “Os novos critérios não terão efeitos 
para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeitas ao RTT, 



devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios 
contábeis vigentes em 31 de dezembro”. No art. 16 ele fala lucro real, aqui 
ele fala: “Não terão efeitos tributários”. Pelo menos na literalidade, pode 

ser que haja uma extensão diferente. Eu teria uma complicação maior 
que seria uma neutralidade parcial na 11.941, que é sempre foi 

entendido, a gente sempre entendeu, não é? Não tem dois balanços, não 
tem dois dividendos, não tem dois JCP é contábil, e a norma fiscal recai 
sobre um fato contábil e a neutralidade não teria efeito nesse caso e, 

agora, no art. 58, ela poderia ser mais ampla. Então, um critério contábil 
pós 12.973 teria uma neutralidade absoluta, diferente da neutralidade 
da 11.941, isso pela literalidade, obviamente. Se não formos seguir pela 

literalidade, também há um caminho para entendimento de que não, aqui 
também a neutralidade deve ser parcial, porque o art. 58 não exclui as 

demais regras do ordenamento. Então, quando uma norma tributária 
especificamente se debruça sobre um fato contábil, este fato contábil, tal 
como registrado na ciência contábil, tem a sua repercussão fiscal: JCP, 

dividendo, lucro da exploração e outros. Então, só para colocar esse 
elemento da literalidade e também a outra posição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tendo a concordar com 

você, porque... e fazendo gancho com a observação do Bianco de que o 
banco está fazendo algo, pegando... vamos supor que seja isso, pegando 
uma taxa de câmbio que não é do Banco Central, enfim, ele inventou uma 

taxa de câmbio, criou uma receita, uma despesa que não tem suporte, e 
lembrando que a orientação sempre estratificada e repetida pela própria 
Receita Federal de que a contabilidade é livre, que o Fisco não se imiscui 

na contabilidade, que o contribuinte escolhe os procedimentos contábeis, 
desde que não altere o resultado. Aí eu encontraria uma coerência, 

porque se usa uma taxa de câmbio que não tem nada a ver, pegando só 
esse caso, não sabemos os outros, não tem nada a ver com a realidade 
cambial, haveria uma mudança de resultado e que não poderia afetar, 

evidentemente, nenhuma das facetas de apuração do lucro real, seja 
como despesa ou receita diretamente, seja indiretamente através do lucro 

da exploração. Fabiana. 

Sra. Fabiana Carsoni: Fabiana. Na verdade, eu ia falar exatamente isso, 
eu ia comparar a redação da 11.941 com a 12.973 para mostrar que tem 
uma diferença mesmo, não é? Aparentemente, a 12.973 é um pouco mais 

ampla. Mas a verdade é que, independentemente da diferença entre a 
redação de um e outro, a Receita Federal, ela vem, desde a 11.941, se 
pronunciando no sentido de que essa neutralidade é absoluta, tanto na 

questão dos dividendos e a própria Lei 12.973 que, quando foi editada 
veio com essa questão dos dividendos, que a diferença deveria ser 

tributada, salvo os tratamentos que ela própria dava e agora, a instrução, 
a consulta pública de instrução normativa do CPC 47 também é uma 
evidência dessa ideia de neutralidade plena. Talvez os dispositivos dela 

não tenham essa evidência, embora, neutralizem totalmente, mas eu digo 
que não tem essa evidência, porque, pelo 58 eu já deveria neutralizar. O 

58, independentemente de qualquer manifestação da Receita Federal, o 



caput dele já assegura a neutralidade. Então, independentemente da 

vinda dessa instrução normativa, tudo aquilo que o CPC 47 inova, ele já, 
automaticamente, deveria ser neutro. Mas o interessante dessa consulta 

pública são os fundamentos que ela adota. Na justificativa do texto é 
muito clara essa ideia da Receita Federal de que a neutralidade tem que 
ser plena. Mas então, afinal, qual que é o sentido dessa neutralidade 

plena, inclusive, para a efeito de JCP e dividendo, eu teria uma 
diferenciação? Eu tenho que adotar um modelo de balanço duplo, dois 
balanços, um fiscal e um contábil? Porque parece que essa não é a melhor 

interpretação de lei, nem na vigência da 11.941, nem agora, na 12.973. 
Mas o que a gente vê são alguns pronunciamentos da Receita Federal 

nesse sentido de neutralidade plena, independentemente da diferença de 
redação entre a 11.941 e a 12.973, porque como disse o Bruno, a 12.973, 
pelo menos fazendo uma comparação literal das normas, ela parece ser 

muito mais abrangente do que a 11.941. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, mas... Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, eu estava pensando, estava até 
trocando uma ideia com o José Maria e, de fato, na leitura do art. 58 e 

por tudo o que vocês falaram aqui, me parece que, realmente, a instrução 
normativa não é constitutiva, ela é só declaratória, ela só pode ser 
declaratória. Porque se é isso o que a gente acabou de falar, o art. 58 é 

claro de determinar neutralidade absoluta, e só dá competência para a 
Receita Federal nesse sentido. Então, ela vai... quando ele trata do lucro 

da exploração, ele trata de deixá-lo neutro, mesmo quanto declara a 
respeito da taxa de câmbio, que é o desalinhamento, que ele declara: isto 
aqui não, isto aqui está fora, é só declaratória, não está constituindo 

absolutamente nada. Então, revisando um pouco o que eu tinha dito 
antes, acho que é nesse sentido que acho que é a posição da Mesa, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que quanto a isso 

nós estamos de acordo, né? Com relação às consequências é que nós 
vamos ter, pelo menos na ordem prática, dificuldades. Na questão que a 
Fabiana trouxe e eu concordo com tudo o que ela falou também, apesar 

da neutralidade plena, pode haver remissão a uma situação contábil. 
Então, penso... penso que JCP e dividendos, eles não se baseiam no lucro 
tributável, está certo? O dividendo é neutro até, mas o JCP é uma parcela 

redutora do lucro tributável, mas a sua base de cálculo não é o lucro 
tributável, é o patrimônio contábil e o lucro líquido contábil, a lei se refere 

ao lucro líquido, o lucro líquido do exercício, lucro acumulado são entes 
contábeis, independentemente de tratamento tributário. Então, essa 
neutralidade, ela existe, claro, concordo, ela é plena, mas não impede que 

uma norma fiscal faça remissão a uma situação contábil. E voltando ao 
lucro de exploração. Me parece que essa situação, o lucro da exploração 
se refere ao lucro líquido menos as receitas financeiras excedentes das 

despesas financeiras, menos as participações societárias. Ele não está 
tratando de parcelas dedutíveis ou não dedutíveis, tributáveis ou não 



tributáveis. A jurisprudência é pacífica e corretíssima nesse sentido. Acho 

que até ato normativo no passado, isso eu não me lembro. 

Sra. Fabiana Carsoni: Não sei, eu estou com uma dúvida 
especificamente sobre o CPC 9, até por não saber exatamente o alcance 

dele, mas pela redação da IN esses ajustes que o com o CPC admite, eles 
são, inclusive, para efeito de apuração da demonstração financeira, ou 
seja, é possível que esses ajustes autorizados, essa taxa de câmbio que o 

com esse CPC autoriza que se utilize, é possível que ela tenha algum 
efeito, eventualmente, na apuração, no pagamento de JCP ou na 

definição do nível de endividamento para efeito de subcaptalização, é 
possível, não sei, precisaria estudar o tema. Agora, se for verdade que 
tem algum reflexo para efeito de apuração de definição do PL, a IN não 

neutralizou isso para efeito de JCP e para efeito de subcapitalização. E 
aí, a dúvida que eu fico é: será que... se é verdade que tem algum efeito 
em relação à JCP e subcapitalização que não foi neutralizado? Não existe 

uma incompatibilidade da Receita Federal ao trazer a neutralidade para 
o lucro da exploração e não trazer a neutralidade para outros finos? Eu 

confesso que eu não... eu tenho dúvida, não sei... me parece, assim, pelo 
menos à primeira vista, que é uma incongruência da Receita Federal, mas 
talvez haja por trás outros motivos que justifiquem esse tratamento 

diferente: Mas, pelo menos à primeira vista, está me parecendo que se 
realmente tiver algum reflexo em JCP e subcapitalização, trazer a 

neutralidade para o lucro da exploração, mas não trazer para outros fins, 
parece ser incongruente, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Concordo com você em tudo, 
inclusive, com a dúvida.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É uma concordância só essa Mesa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno de novo.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Talvez, eu arriscaria dizer que devia ser a 

contrário, não é? O lucro da exploração é que devia ser o mais neutro 
possível porque ele é só um índice para a apuração de um determinado 

resultado, não é? Ele não é base para... claro, é base para a tributação, 
mais diferente do JCP que ele calcula uma despesa, ele é só um critério 
para apuração de um determinado resultado da empresa que vai sofrer 

um determinado tipo de tributação. Então, ele que devia ser o mais 
neutro de todos.... o menos neutro de todos, porque ele é puramente 

contábil mesmo. Um outro ponto interessante aqui, que me veio à 
memória é o seguinte, quanto ao juros sobre capital próprio e ao MEP, 
que também é outro tema de equivalência patrimonial, que se discutia 

qual que era o balanço na época do RTT para fins tributários, a Lei 12.973 
previu um regime que eliminou as controvérsias da vigência do RTT 
prevendo lá no art. 72, 73 e 74 quase uma opção do contribuinte, não 

muito claramente, mas ele tinha uma opção de calcular o JCP com base 
da contabilidade, 6.404 ou fazer com base no balanço fiscal. Não fez para 



subcapitalização, mas fez para a JCP e fez para a equivalência 

patrimonial, o que pode significar o seguinte, a Receita Federal, que é 
autora desse projeto aqui, de Medida Provisória que depois virou lei, 

sempre teve o entendimento de que tinha que ter dois balanços. Sabendo 
da celeuma em relação a JCP e equivalência patrimonial, na 12.973 
emitiu uma norma para eliminar as controvérsias. E aí, o 58 viria nesse 

conceito, de que agora a neutralidade é total voltando, deixando mais 
claro do que a redação da Lei 11.941.  

Então, de novo aqui, é um ensaio, é um raciocínio que eu estou 

desenvolvendo agora. A 11.941 falava lucro real e o Fisco veio e deu o 
entendimento de que tinha uma neutralidade absoluta. A comunidade 
jurídica entendeu que não existia dois balanços, etc., e fez uma 

interpretação baseada na remissão etc. Grande controvérsia, estava lá... 
imposta e a 12.973 eliminou essa grande controvérsia com os arts. 72, 
73 e 74. Depois veio o 58 e instituiu um novo RTT mudando o texto. 

Então, pode ser que o entendimento seja no sentido de que são dois 
balanços, aqui para fins das novas regras contábeis a neutralidade é 

absoluta, ainda assim, eu acho que o lucro a exploração seria diferente 
do JCP, por aquilo que eu falei no começo, mas criando aqui uma... 
trazendo o 72, 73 e 74 para a discussão também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, é sabido que uma reforma como a 

que foi feita iria provocar e vai provocar ainda durante muitos anos todo 
esse tipo de controvérsia. Eu estou vendo aí pela última palavra do Bruno 

que a discussão a respeito do que representava o RTT e o que representa 
a Lei 12.973, a diferença fundamental é que durante a 11.941 se pensava 
em ter e acabou, acabou não existindo, não é? Só que o ajuste era feito 

por partidas dobrados do próprio diário, da onde você extraia o resultado 
fiscal para se apurar a neutralidade. Na 12.973 foi-se eliminada o ajuste, 

se parte hoje do lucro líquido contábil para fazer os ajustes no Lalur ou 
na escrita contábil digital. São dois balanços? Praticamente sim, não é? 
Porque se você tiver centenas de ajustes, acaba sendo um balanço fiscal. 

E esse balanço fiscal, o que ainda incomoda é que ele é o ponto de partida 
para uma série de consequências, tipo dividendos, e a legislação básica, 
ainda, para fazer esses ajustes entre o que é o contábil e o fiscal, pela 

Instrução Normativa 1.700, que se faz uma referência a uma outra, é que 
o contábil deve ser apurado de acordo com a legislação vigente em 31 de 

dezembro de 2007. Eu não sei até onde vai continuar isso, porque 31 de 
dezembro de 2007 já está ficando distante, não é? Então, a legislação 
contábil e vigente em 31 de dezembro de 2007 serve de parâmetro para 

apuração do balanço contábil. Todas as situações posteriores terão que 
ser objeto de uma manifestação da lei fiscal. E hoje mesmo, a regra 
principal é essa, né, o lucro fiscal é a base pela qual se verifica o que se 

distribui de dividendos, se ele for menor que o lucro contábil, você não 
pode distribuir o lucro contábil, está limitado ao lucro fiscal. Se você 



distribuir mais dividendos do que o lucro fiscal você entra na tabela 

progressiva, né? Essa é a regra, né, da distribuição do lucro, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. Se você tem um lucro fiscal menor 
que o lucro contábil, você não pode distribuir todo o lucro contábil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se tiver a contabilidade em 

ordem, pode. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas aí você tem que pagar na 
tabela progressiva. É o que na instrução normativa 1.700. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. Eu acho que é ao 

contrário, desculpa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O presumido não. Não. Não. O lucro 
real, nós estamos falando do lucro real. Então, vou examinar a 1.700 e 
voltamos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, porque a instrução, ela 
sobre foi no sentido... da Receita, foi no sentido: se você tiver 
contabilidade e provar que você está distribuindo lucro contábil, está 

certo, independentemente do realmente, é isento de imposto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas o lucro real você tem que 
provar lucro contábil, é diferente o lucro presumido que você tem uma 

opção de apurar o lucro presumido de acordo com aquelas tabelas e se 
você não tiver contabilidade, aquele é o limite. Mas no lucro real não, no 
lucro real, a base é o lucro fiscal. A base da distribuição é o lucro. Você 

não pode distribuir... o lucro contábil tem sugestão para investimento, 
você pode distribuir? Porque ele é excluído do lucro fiscal. A sugestão 
para investimento passa por resultado, depois sai do resultado e vai para 

uma outra conta, mas é lucro do exercício contábil. Pode ser distribuído? 
Não. Então, é o lucro fiscal que é o limite. Eu vou encontrar o artigo aqui 

e voltamos lá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É isso é importante. Não sei 
se para encerrar esse assunto, alguém quer falar mais alguma coisa? Só 
para registro, salvo engano da minha parte, a única ocasião em que a 

Receita Federal tratou dessa questão em torno do art. 58, foi no ato 
declaratório Executivo Cosit 20 de 2015 em que ela relacionou alguns 

pronunciamentos contábeis, revisões e CPCs e OCPCs, declarando que 
não continham modificação na adoção de novos métodos contábeis. Que 



eu me lembre é a única vez que a Receita havia se manifestado antes 

dessa instrução normativa. E lá no escritório, nós fizemos, duas colegas 
fizeram um trabalho de meses de [ininteligível] de todos as instruções da 

Receita... todos os CPCs, para verificar se estava ou não anulados, 
expressamente, e é uma confusão e é realmente um terreno 
extremamente pantanoso, no mínimo, para não dizer que é coisa pior. 

Vamos ao próximo assunto, Brandão é o dono do assunto, foi embora. 
Pois não, Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só queria salvar a Brandão aqui, porque na 

minha memória também houve, na época do RTT, um ato normativo 
infralegal que acho que é da procuradoria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Estabelecendo o entendimento que ele está 
falando que estaria na IN, ou ele está confundindo a Procuradoria com a 

instrução normativa ou isso foi repetido lá na instrução normativa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi repetido na IN, pode ser. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não, esse negócio do dividendo, que passar o 
lucro realmente, é um parecer da PGFN que, talvez, possa ter sido 

encampado na instrução normativa. Não é... talvez ele não esteja 
pensando mesmo no... lucro presumido é bem claro, né? Só pode 
distribuir, está isento se o que passar do lucro presumido se houver 

contabilidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O próximo assunto é do 
Brandão. Pauta bloqueada. 

Sr. João Francisco Bianco: Já que nós estamos no período aguardando 

o Brandão, eu queria dar umas notícias. Primeiro, que nós vamos 
elaborar até o final do ano a nossa tabela de cursos para o ano que vem. 
Então, a é ideia é que a gente, logo até o final de dezembro, comecinho 

de janeiro, a gente já tenha uma programação de cursos para o próximo 
ano. E nós vamos, estamos agora, nesse momento, selecionando os 

alunos para a próxima turma do mestrado profissional. Então, as 
inscrições terminam agora, a semana que vem. Vamos ter os nossos dois 
cursos de especialização, de tributário internacional e de tributário 

nacional. Teremos nosso tradicional curso aos sábados de atualização do 
direito tributário e depois, teremos alguns cursos breves, cursos rápidos. 
Deveremos ter um curso de questões atuais de Imposto de Renda da 

pessoa jurídica, que vai ser coordenado pelo Gustavo Haddad, teremos 
um curso de questões avançadas de direito tributário internacional, 

coordenado pelo Ramon Tomazela, teremos, o que mais? Teremos o nosso 
ciclo, uma segunda edição, possivelmente do nosso ciclo de palestras no 
novo CPC e o processo tributário, que é feito em conjunto com a Emag do 

TRF da 3ª Região e a Procuradoria da Fazenda Nacional aqui da 3ª Região 



e teremos o nosso tradicional congresso, que deverá ser agosto, se eu não 

me engano, e... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Que vamos ter aquele ciclo 
de palestras ou debates sobre teses jurídicas juntamente com o IET, 

destinado exclusivamente a advogados e que será coordenado pelo 
Fernando Zilveti. Então, vai ser um ano bastante produtivo nessa área. 
O congresso de direito tributário internacional será na semana do dia 20 

de agosto, não me lembro exatamente qual é o primeiro dia da semana. 
Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Apenas para lembrar o diretor de cursos 

que no ano que vem, além daqueles feriados que não são... não aparecem 
na folhinha, nós temos a Copa do Mundo, viu? Então, tem que ver o dia 
que vai ter para não colocar aula naquele dia. 

Sr. João Francisco Bianco: O nosso assessor para calendários é o 

Michell. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois é. 

[risos] 

Sr. João Francisco Bianco: Que deverá ser devidamente informado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok. Então, estamos examinando aqui o 
art. 236 da Instrumento Normativa 1.700 e exatamente nesse momento, 

ele diz que se refere à Instrução Normativa nº 1.397/13, que deverá ser... 
Então, é o art. 26, os lucros ou dividendos pagos ou creditados pelas 

pessoas jurídicas com base no lucro real não integrarão a base de cálculo 
do Imposto de Renda... Ah, isso aqui é uma situação de recebimento. Os 
lucros ou dividendos a serem considerados para fins notadamente fiscal 

são os obtidos com as observâncias dos métodos e critérios contábeis 
vigentes em 31 de dezembro de 2007, não sei até quando vai isso. A 
pessoa jurídica tributária... aí nesse caso é do presumido. Então, a 

tabelinha é assim, o art. 236 da Instrução Normativa 1.700. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O 236? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O 236. É, está muito pequenininho aqui 
o número. Lucro fiscal... Achou aí? Então, dos lucros dividendos... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos pôr esse assunto para 

a próxima semana? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, só para ficar assim... não vamos... 
a tabelinha é assim, tributação em relação à parcela excedente com base 

da tabela progressiva. Hum? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É que tem um anexo que tem 

a... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Parcela... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, o que exceder. Exceder o que for 
apurado na escrituração... será imputada.  

Sr. João Francisco Bianco: Que exceder no contábil, não que exceder o 

lucro realmente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, se quiser deixar ela para depois, 
porque tem a [ininteligível]. O imposto deverá ser pago sempre com base 

no lucro fiscal, claro, né? O imposto será pago no lucro fiscal. A 
distribuição de lucro deverá ser feita sempre com base no lucro fiscal, 
desde que não seja superior ao lucro contábil. Não, estou lendo na 

doutrina. Ok? E a citação é essa daqui, por isso que precisa ver. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu proponho, seria 
uma grande surpresa para mim acho que para outros aqui. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vamos aprofundar para ver.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É avançada, né, Contabilidade 

Avançada, Ricardo Pereira Rios, José Carlos Marion.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, está certo, mas se for menor o 
lucro fiscal, você não pode distribuir. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ele diz: é o lucro real, desde que não 

exceda... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O lucro contábil. E é com base nessas 
instruções normativas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos a outro assunto, 
Brandão, da sua proposição? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tá. Bom, esse assunto da Zona Franca 

da Manaus é uma coisa antiga, mas as consequências continuam, não 
é? Nós tivemos vários momentos na zona franca de Manaus, onde elas 

foram menores e onde elas foram maiores do que os previstos na 
Constituição para as exportações. A ideia é que o Decreto-lei 288, ele, por 
ser sido constitucionalizado, conforme o art. 40 do ato das disposições 

constitucionais transitórias, ele passou a... o Decreto-Lei 288 passou a 
ser integrado a essa regra do art. 40. Então, a dúvida é: os incentivos 
fiscais eram aqueles vigentes naquele dia ou abrange os posteriores, né? 



A decisão com referência a essa questão da Zona Franca de Manaus, para 

os demais efeitos, quando a Constituição tornou menores os incentivos, 
na época em que a Constituição previa a isenção do ICMS, por exemplo, 

somente para os produtos semielaborados... perdão, para os produtos 
industrializados, exceto os semielaborados e os primários, o professor 
Marco Aurélio Greco fez um parecer a favor dos contribuintes de outros 

estados, no sentido de que o art. 288, por estar na Constituição, ele não 
se aplicava, não se aplicavam aquelas regras na Constituição nova. 
Então, todos os produtos industrializados, quer sejam semielaborados ou 

não, exceto os primários que nunca tiveram mesmo a isenção para a Zona 
Franca de Manaus, né? Eram só produtos industrializados nacionais e 

destinados à Zona Franca de Manaus. Então, ele disse: esses produtos 
são exceção, não se aplica a regra da exportação que está na 
Constituição, eles continuam com a imunidade nesse ato, da saída para 

a Zona Franca de Manaus. Bom, um dado momento, os incentivos se 
tornaram menores, porque a Constituição foi modificada para abranger 

todos os produtos, tanto o industrializado como primários. Bom, ainda 
não se pediu isenção para a saída dos primários, porque o Decreto-Lei 
288, ele só fala de produtos industrializados. Mas, quando na saída da 

Zona Franca de Manaus travou-se essa discussão no Supremo Tribunal 
Federal e o Supremo Tribunal Federal, com referência ao PIS e ao Cofins 
que foram criados... a Cofins, o PIS já foi criado antes de 88, foi em 1970, 

né? Com alterações posteriores, mas a base é a... de 1970. O Supremo 
disse que essa matéria era infraconstitucional e o STJ, então, definiu que 

a saída desses produtos para a Zona Franca de Manaus estava abrangida 
pela equiparação à exportação, portanto, não incidência e com as 
consequências das exportações, isto é, uma transição de crédito, porque 

se fosse não incidência pura e simples teria outras consequências. Não, 
mas ele equiparou às exportações. Equiparadas às exportações com 

todas as consequências favoráveis que isso decorre. É claro que tem 
outro... vem mais um incentivo agora, que já está sendo discutido 
também e deve ter o mesmo destino, que é o Reintegra. Saída para a Zona 

Franca de Manaus se é equiparada as exportações, vai. O que é tratado? 
Então, o que é tratado na legislação é que a Receita Federal, na época 
que deu esse conflito, optou por não reconhecer como exportação, ela não 

reconhece nunca isso como exportação. Então, ela deu uma alíquota 
zero. E um ano depois da instituição da alíquota zero, veio o crédito 

também pela entrada de alíquota zero e ninguém mais ficou insatisfeito 
com isso, porque a consequência era a mesma, só que a alíquota zero é 
aquilo, né? Pode ser revogada a qualquer tempo, pode ser modificada. E 

já uma equiparação à exportação de natureza, não pode, né? Então, com 
base nessa decisão, a Procuradoria, já o ano passado, fez o parecer e foi 
homologado agora. O parecer deles é: “Ato declaratório da PGFN nº 
4/2017 e que se refere ao parecer da Procuradoria 1.743/2016”. Com 
isso, a Procuradoria desiste de todos os recursos e execuções fiscais 

relativos a eventual cobrança de PIS e Cofins na saída para a Zona Franca 
de Manaus, com base na jurisprudência que considerou isso equiparado 

às exportações. Bom, considerada... então, a consequência, parece que 
agora, é sem limite, não é? Sem limite, assim, todos os incentivos que 



vierem a ser destinos às exportações, como é o caso do Reintegra, 

também estaria aqui dentro deste conceito, não é? Porque é um produto... 
um benefício destinado às exportações. Tenho dificuldade para aceitar 

isso, aceitar que realmente o art. 288 já levamos essa questão, porque 
exatamente o Decreto-Lei 288, tal como ele está lá, ele foi recepcionado 
pelo art. 40? Não, lá houve uma extensão, mas precisaria talvez... bom, 

já está isso resolvido, não vou polemizar quanto a isso, mas ele não foi 
recepcionado pela Constituição tal como ele estava lá. Ele ganhou uma 
categoria especial pelo art. 40, mas tudo bem. O Supremo já disse isso, 

Supremo locuta, causa finita. Então, vamos ficar com o que está. É um 
benefício, assim, vou usar a palavra que ele gosta, mas é escatológico, 

não é?  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Você fala, usa essa palavra sempre aqui, 
e essa palavra tem dois sentidos, é uma porcaria ou é a coisa do fim do 

mundo, não é? É um incentivo para o fim do mundo. Bem, na verdade, 
isso aqui poderia ser tratado no Pequeno Expediente, porque é mais 
uma... ninguém, ninguém, é lógico, é contra isso, nem vai contestar isso. 

Apenas uma contestação, está definido pela Procuradoria que saídas de 
produtos industrializados, exceto aqueles... aliás, os fabricantes de 

armas e bebidas poderiam, eventualmente, falar: bom, então eu quero 
mais, porque veio um incentivo. O PIS e Cofins sobre armas e munições 
está na não incidência ou está na alíquota zero? Porque o Decreto-lei 288, 

ele faz uma exclusão, ele diz, o produto industrializado exceto armas, 
munições, bebidas, né, tem umas exclusões lá no Decreto-Lei 288. Tem 
umas exclusões, né? Não são todos os produtos industrializados que tem 

incentivo para a zona franca da Manaus. É, então, mas se já que é para 
aplicar a Constituição, mas está ligado ao 288, então, o PIS e o Cofins 

sobre esse material, ele continua sendo alíquota zero, porque ele não está 
abrangido pelo 288, tá? É isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em suma, você está 
defendendo que as vendas para a Zona Franca de Manaus, exceto os 

casos que são excepcionados pelo Decreto-Lei 288, são considerados 
vendas para o exterior, são consideradas exportações e toda e qualquer 

incentivo ou tratamento fiscal que seja dado especificamente para 
exportação, se aplicará também à zona franca. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso. É o que decorre desse julgado. 
Porque se fosse só o PIS não teria dúvida, mas como é também Cofins e 

a Cofins não existia antes de 88, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fabiana. 

Sra. Fabiana Carsoni: Fabiana. É, sobre o Reintegra, Brandão, já tem 
algumas decisões judiciais. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Tem.  

Sra. Fabiana Carsoni: Tem da 2ª Turma do STJ acolhendo exatamente 

essa ideia que está no parecer da PGFN, no sentido de que todas as 
vendas da zona franca são equiparadas à exportação, logo, elas entram 

no compto do Reintegra. E acho que tem decisões também de TRF, mas 
o fato é que a matéria já chegou ao STJ. Pelo que eu sei ainda não há 
pronunciamento das duas turmas, mas a 2ª Turma já tem diversas 

decisões nesse sentido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer comentar mais 
algum ponto dessa questão? Então, vamos passar para outra.  

Não havendo pauta o assunto fica em aberto para quem queira propor 

alguma questão. Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a gente está discutindo ainda em 
outras Mesas a questão da decisão do STF sobre ICMS na base de cálculo 
do PIS e da Cofins. Então, isso não é sobre esse assunto, mas é sobre a 

consequência que essa decisão traz para a não cumulatividade e olhando 
um pouco a proposta de reforma tributária de agregação de tributos sobre 

o consumo. A consequência que me preocupa desta decisão é você ter 
uma ameaça sistêmica à fórmula de não cumulatividade dos tributos 
sobre o consumo. E a proposta de aglutinação de tributos sobre o 

consumo que está no Congresso, trazer a figura um pouco desgastada do 
IVA. Então, se nós vamos pensar que você tem um tributo sobre 

consumo, que tem a mecânica da não cumulatividade destroçada por 
uma má interpretação jurisprudencial e você vai propor um tributo sobre 
consumo com a mesma lógica de não cumulatividade, você tende a 

perpetuar uma discussão que foi iniciada por uma má interpretação 
jurisprudencial, que não tem o que discutir porque já é definitiva, que 
apenas você está vendo os efeitos prospectivos da decisão que é uma 

outra questão polêmica, mas não é essa a minha preocupação. O que eu 
vejo, é que você tem um... hoje, uma proposta de reforma tributária de 

aglutinação de tributos e você tem, de outro lado, uma economia cada 
vez mais disruptiva que desconsidera etapas de produção justamente no 
ponto da agregação de valor e do uso da não cumulatividade. E esta 

economia é cada vez mais focada no local do consumo, ou seja, onde você 
consome. Então, o tributo mais próprio para o consumo é aquele que você 
consegue capturar riqueza no local onde o consumidor faz uso desta 

economia, mesmo disruptiva. Há uma tendência, até pela praticidade, a 
transformar um tributo sobre consumo sobre um tributo sobre a receita. 

E aí, pensando numa razão de tributos sobre o consumo de valor 
agregado e um tributo sobre vendas, me parece que a tendência que está 
sendo discutida, não aqui, mas em outras jurisdições, é que talvez um 

tributo sobre as vendas atendesse melhor a economia disruptiva, 
aplicado no sentido cumulativo, ou seja, você abandonaria a não 

cumulatividade e você teria um tributo cumulativo cobrado na base 
comunal, ou seja, onde estão as cidades, que é outra tendência da 



economia, ou seja, focado em cidades, não mais em outras unidades 

políticas, e um tributo que poderia ter mais eficiência na captura da 
riqueza da economia disruptiva. Pensando nisto e no que a gente vai 

enfrentar nos próximos tempos em razão da reforma tributária, me veio 
a proposta de um debate absolutamente despretensioso, no sentido de 
fixar uma doutrina, mas de a gente estabelecer uma lógica de raciocínio 

de como seguir esta tributação sobre a consumo, se a tributação sobre a 
consumo continua sendo um tributo válido no nosso sistema tributário. 
Então, essa é uma proposta, lógico, um primeiro esboço de raciocínio, 

né? Já estou vendo o Bianco sorrindo, porque ele vai falar da disrupção. 
Então, gostaria de ouvi-los, claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pediu a palavra? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu só fazer um comentário, eu queria 

comentar sobre essa questão, que essa é uma preocupação realmente 
que existe no mundo todo e não só no imposto propriamente dito sobre 
consumo, mas no próprio imposto sobre a renda,  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. João Francisco Bianco: Porque hoje, como existe uma dificuldade 
em identificar qual é o local de residência do contribuinte, nas operações 
internacionais, haja vista os planejamentos tributários que estão sendo 

feitos por empresas como estar Starbucks, Apple e outros, a própria 
Amazon, então, como o próprio Beps, na verdade, ele foi criado em função 

disso, na dificuldade de identificação da residência e na chamada erosão 
da base tributária, porque a residência dessas empresas é uma coisa 
fluída, ninguém sabe direito onde é que elas estão. Então, não se 

consegue apurar a renda tributável de onde a atividade... da suposta 
atividade dessas empresas está sendo desenvolvida. Então, a solução que 
uma parte da doutrina tem sugerido, a qual eu me incluo, é a tributação 

da renda no local do consumo, é no local onde a... não o produto foi 
produzido, mas no local onde ele está sendo consumido. Então, esse é o 

local onde a renda deve ser tributada ou renda, como é que se faz isso? 
Bom, tem uma série de dificuldades, você presumir, pode arbitrar um 
valor, mas esse ou faz uma incidência na fonte, que é o local de 

pagamento, mas então, realmente, esse é um debate, vamos dizer, assim, 
aonde existe um mercado consumidor que está sendo explorado, é justo 
que, então, esse mercado consumidor que está sendo explorado possa 

tributar uma parcela da renda que está sendo auferida com a venda 
daquele produto. Não necessariamente onde o país que ofereceu a 

infraestrutura para que fosse desenvolvido o produto sempre foi o país 
privilegiado na distribuição do bolo tributário, mas como não existe mais, 
existe uma dificuldade de identificação do país onde o produto foi 

produzido, então, automaticamente o bolo tributário passa para o país 
onde está sendo, onde o mercado consumidor está sendo explorado. 

Então, é justo que, então, esse país que oferece o mercado consumidor 
seja... tenha a possibilidade de usufruir de uma parte desse bolo 



tributário, uma parte mais significativa, né? Quer dizer, agora, eu vejo 

que no âmbito do Ocde e no próprio âmbito internacional existe ainda 
uma certa resistência a isso, porque o que existe hoje, nesse projeto Beps, 

é uma tentativa de se criar um grande cartel dos países desenvolvidos 
para que todo mundo se coordene, no sentido de ainda manter o bolo 
tributário, a maior parcela do bolo tributário para os países de residência. 

Como? Presumindo-se residência, ou então, forçando uma... forçando 
uma situação em que se evite a fuga das empresas dos países 
desenvolvidos, ou seja, essa é a grande discussão dos próximos anos aí, 

no direito tributário. Agora, o Fernando traz aqui o imposto sobre 
consumo e eu digo, no próprio Imposto de Renda está sendo discutido 

essa questão também, uma questão importantíssima. É importante que 
o Brasil se posicione nessa discussão toda. Na defesa dos seus interesses. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Alexandre: Eu ouso discordar do Fernando quando ele coloca a 
adjetivação na decisão do Supremo, não foi uma decisão justa, porque se 

olha muito o lado do Fisco e o Fisco, quando faz... como o nosso sistema 
tributária já é assistemático, é uma bagunça enorme, está cada vez pior, 

pela qualidade dos nossos deputados que fazem leis absolutamente 
incompatíveis com o bem-estar do país, pensando em arrecadar cada vez 
mais para o Estado para eles poderem tirar mais do Estado para fins 

particulares, a verdade é essa? Então, hoje nós temos uma carga 
tributária uma das maiores de mundo, uma porcaria de sistema de saúde 

etc. etc. E no caso do ICMS fala-se: ah, mas o sistema é não cumulativo. 
E ninguém fala quando há uma isenção intermediária que corta a cadeia 
da não cumulatividade e prejudica o industrial, o produtor, porque ele 

não pode mais ter crédito. Corta na cadeia intermediária anterior, tinha 
o ICMS na base, cria-se uma isenção... Então, quando faz uma lei e o 
estado se beneficia de uma assistemização da não cumulatividade não se 

fala nada, então os contribuintes são prejudicados. Quando o 
contribuinte tem uma decisão favorável que ele pode gerar uma receita, 

mas rompe um sistema da não cumulatividade PIS/Cofins, que é uma 
porcaria também, aí, agora, todo mundo reclama. Então, eu acho que a 
decisão do Supremo é uma decisão válida e justa do ponto de vista. Não 

deveria nunca ter incidido sobre um tributo estadual um tributo federal, 
conforme a interpretação da Constituição. Incidiu. Ah, mas e agora? 

Como é que faz, porque o outro também vai fazer, vai excluir, está todo 
mundo excluindo e o Estado vai perder? O Estado fez a lei errada e o 
contribuinte agora, recupera. Eu vejo como uma solução justa, sem um 

adjetivo melhor para se utilizar nessa decisão do Supremo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando pediu a palavra. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não vou entrar na polêmica da decisão 
justa ou injusta, ou seja, é uma decisão e pronto. Eu tenho uma opinião 

sobre ela no sentido de ela trazer uma consequência para a tributação 
sobre a consumo, que é inegável, inclusive, está sendo reconhecida até a 



quantificação do direito do contribuinte, que até agora, ninguém sabe 

quanto ele vai receber, se vai receber, porque não há uma lógica 
quantitativa viável, dito por vários especialistas em cálculo. Não apareceu 

um para dizer quanto que vai ser destinado ao contribuinte vencedor 
dessa tese, mas isso não é um problema, o problema é a consequência. 
Você tem, por diversas razões, seja de decisão judicial, seja de pautas 

fiscais, seja de substituição tributária, seja Difal, várias consequências 
da praticidade tributária, que transformaram o imposto de consumo em 
algo que não é efetivamente não-cumulativo como era. E o problema da 

economia disruptiva é que ela mata as etapas e então, essa discussão até 
fica ultrapassada, ou seja, não tem nem mais etapa de produção. Então, 

o fato é, você tem uma preocupação mundial sobre a imposto de 
consumo, a crítica ao IVA não é uma crítica nossa, não é uma... até 
porque nós não temos IVA. A crítica ao IVA é feita na Europa. O problema 

da economia digital e a economia disruptiva sobre o IVA é um debate 
atual na Europa, nós temos até livros só sobre a IVA aqui na nossa 

biblioteca, para quem quiser analisar. E essa posição que a Bianco 
trouxe, que é muito interessante, é uma preocupação válida para os dois 
impostos, ou seja, o contribuinte está em qualquer lugar e lugar nenhum, 

né? Então, você tem uma dificuldade de verificação da residência, você 
apura uma tentativa das economias mais organizadas de manter um 
discurso de residência para privilegiar as economias mais ricas, não é? O 

que é uma atitude legítima do ponto de vista de quem está defendendo 
isto e que a gente nota nas ações do Beps. Mas as ações do Beps são 

criticadas justamente por esse motivo de não serem eficientes a não ser 
por recomendar novas estruturas práticas que vão distanciar o Imposto 
de Renda da renda efetiva, e se aplicadas aos tributos sobre consumo, 

aplicar... afastar também a aplicação do imposto sobre o valor agregado, 
por uma deficiência sistêmica. Então, não é o problema do STF, a gente 

não está aqui para criticar o STF, a gente está aqui para trazer uma 
consequência prática. Nós temos um tributo sobre consumo que não 
tributa o consumo, é um fato. E não é não cumulativo e não trata de valor 

agregado. Se isso está acontecendo, como nós vamos propor uma reforma 
tributária com implantação do imposto sobre valor agregado? Sendo que 
o imposto sobre valor agregado tem o desafio onde foi criado. Por outro 

lado, nós temos um raciocínio prático vindo dos americanos que diz: bom, 
parece que o sales tax também está em desafio por essa razão que o 

Bianco trouxe. Então, você tem que olhar o local do consumo, mas onde 
está o local do consumo? Como você afere o local do consumo com uma 
economia disruptiva? Então, até para o sales tax você encontra 

dificuldades de apuração deste imposto, mas parece que ele é menos 
polêmico, porque ele é mais fácil de entender, ele é cumulativo, 

obviamente, mas ele é cumulativo na ponta. E que você pode pensar como 
uma saída, já que você tem uma falência do tributo sobre valor agregado, 
uma saída que talvez seja um tributo sobre vendas. Mas esse tributo 

sobre vendas tem que ser observado também pela forma de captura, se 
ele não vai virar uma presunção, porque é o que está acontecendo em 

relação à economia disruptiva nos Estados Unidos, eles fazem 
presunções. No caso do Spotify, eles fazem várias presunções para poder 



capturar esta riqueza, presunções de consumo, presunções até de como 

disparar o gatilho de um imposto sobre consumo. Então, esta 
preocupação, é lógico, ela é prospectiva, para a gente ver onde isto vai 

parar. E que me preocupa, pessoalmente, pensando aí no futuro do 
imposto de consumo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fernando, você... sobre essa questão do 
sales tax, desculpe, o Bernard Appy anteontem publicou um artigo, você 

deve ter lido, exatamente fazendo crítica severa sobre essa intenção, 
porque está isso dentro do estudo dentro da Receita Federal de tornar o 

PIS/Cofins, IPI, federal, todos os tributos federais que hoje tem, fora o 
Imposto de Renda, evidentemente, e outros, em sales tax. E ele critica 
severamente isso, apesar de ter essa implantação. Vai pagar uma vez na 

fábrica e sem crédito. Vai ser cumulativo, quer dizer, não vai ter crédito 
da indústria, vai ter crédito, vai vender e vai pagar mais uma vez para o 

consumidor. E realmente é interessante ler exatamente para ver as 
dificuldades, tanto do IVA com o valor agregado com crédito, como 
exatamente o sistema que vigora nos Estados Unidos. Eu acho que nós 

não temos muita saída aqui não, viu? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, muito obrigado pela 
presença. Semana que vem nos encontramos na faculdade. Bom dia a 

todos. 
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