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Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom. Bom dia a todos, vamos dar início 
aos nossos trabalhos de hoje. E como vocês podem verificar, a nossa Mesa está 
um pouquinho desfalcada hoje, porque o nosso presidente está viajando, está no 
exterior. O nosso vice-presidente também está viajando, está no exterior. O nosso 
diretor para assuntos de tecnologia está ausente, por motivos de força maior. 
Então, nós estamos aqui dando seguimento aos trabalhos, contando com a 
colaboração de todos. Então, eu pergunto se tem algum tema para o pequeno 
expediente, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Aqui, logicamente, nós somos uma 
entidade neutra, né? Nem, pró-Fisco, nem pró-contribuinte, nós somos sempre 
pró legis, embora, às vezes, possa parecer um viés mais pró-contribuinte, mas 
não, por várias vezes, a gente já criticou decisões judiciais que, inclusive, a Mesa 
aqui entende que foram cometidas, foram indicadas com erros gravíssimos, né? 
Bom, é assim que a gente age.  

Então, eu queria comentar exatamente um artigo de uma procuradora da 
Fazenda Nacional, a Luciana Miranda Moreira, e ela tem razão em tudo o que ela 
disse, é o que eu sempre venho falando, né, sobre esse assunto da Zona Franca 
de Manaus, né? A questão, assim, qual é o empresário que gosta, que não gosta 
que se reduza a tributação, né? Todos gostam, exceto o Skaf, que agora está 
dizendo que vai escola padrão Sesi, eu também faria, com o dinheiro que se 
arrecada, né, de toda indústria. Nunca se viu um industrial falar que a 
contribuição para o Sistema S está muito pesada, né? Com R$15 bilhões 
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aplicados no mercado financeiro, é claro, uma arrecadação sem limites é possível 
fazer escola padrão Sesi, que é inclusive, paga, é paga, tem a bolsa, é claro, eles 
têm a isenção por serem entidades de educação, dão as bolsas. Aí é fácil de fazer 
um padrão Sesi, né? Quero ver fazer para todos, né? Todos do Estado de São 
Paulo.  

Voltando, assim, é questão da Zona Franca de Manaus. Então, lá é o lugar que 
se produz o xarope que é usado no Guaraná, eu não sei se usa também na Coca-
Cola, eu acho que sim. E quanto maior é a alíquota do xarope, estava com 20%, 
como sai de Manaus para a região sul, sudeste, onde eles têm as fábricas, como 
há uma jurisprudência do STF e agora está sendo revisitada, mas já está voto 
favorável, eu acho que até do ministro Edson Fachin, de dizer que a saída da 
Zona Franca de Manaus, com isenção, dá ao contribuinte o direito ao crédito.  

O primeiro equívoco é equívoco financeiro, né? Porque o IPI, ele é pago fora do 
valor da mercadoria. Então, uma mercadoria de 100, se tiver 20%, ele tem que 
pagar 120. Então, ele não paga os 120, ele paga os 100, e desses 100, ele 
desconta mais 20% e fica um custo de 80%, maravilha.  

O lucro da Coca-Cola, eles reportaram, R$ 3 bilhões referentes a esse incentivo. 
A Ambev está mais ou menos no mesmo caminho, em torno de R$ 700 milhões. 
Então, ela faz uma análise, foi publicada no dia 30 de agosto, e é exatamente o 
que eu penso, e está havendo lobby exatamente para mudar, porque o governo, 
através daquele decreto, baixou para 4% a alíquota do xarope, ao invés do 
pessoal ficar contente, ficou triste, né? Porque houve uma redução do valor de 
crédito.  

E o Estado do Amazonas alega que vai ter uma crise de desemprego, essa 
indústria, lá em Manaus, ela emprega mil pessoas. Mil pessoas, se você 
considerar 4 bilhões por ano, era melhor pagar o salário deles, dessas pessoas 
para ficarem em casa, e eles pagarem o valor efetivo e tirar a isenção. Eu não sei 
o trabalho que está sendo feito no Supremo Tribunal Federal no sentido de... 
porque quem acaba pagando são exatamente os demais contribuintes, até porque 
quem beneficia essas duas ou três empresas, vai tirar de algum lugar, como está 
acontecendo, né?  

Então, eu acho que esse... ela, a Luciana, eu já vinha sempre falando sobre isso 
aqui, e eu acho que é um ponto realmente a ser aprofundado e talvez, claro que a 
Procuradoria da Fazenda Nacional deve estar fazendo um trabalho junto ao 
Supremo para que, quando ser julgado, não entrar essa euforia que tem a Zona 
Franca de Manaus. Tem um trabalho que foi feito agora, há pouco tempo, sobre a 
questão da Zona Franca de Manaus, que agora foi, o incentivo foi levado para 
2070, né? Era para 2023 vai mais 50 anos.  

Então, aí eles alegam que têm direito adquirido na Constituição, o direito que 
eles têm adquirido na Constituição era até 2000, e 25, de 88 já tinha terminado, 
foi prorrogado e o direito adquirido dos demais Estados na Constituição de não 
ver renovado essa concessão? Porque a emenda constitucional, já tivemos mais 



vários casos, ela pode ser inconstitucional. Então, o fato de estar na Constituição 
dizendo que eleva, não dá direito à Zona Franca de Manaus ficar 
permanentemente nessa felicidade total que tem a isenção de tributação, e à 
custa de todo o país manter aquilo, né?  

Então, o direito adquirido dos outros Estados também não pode ser prejudicado 
por uma emenda constitucional, né? Os Estados que têm que fazer, olha, no ano 
de 2013 terminaria, prorrogaram por mais dez, agora mais 50, ué? Não estou 
vendo ainda ninguém ainda levantar essa questão, eu vi o trabalho dizendo que é 
direito adquirido do Amazonas, mas também fere o direito adquirido dos demais 
Estados, né? Ok. Obrigado. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, José Maria. 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: O Salvador levantou um tema importante, 
né? A Zona Franca de Manaus, apesar de antiga e apesar de muitos textos, de 
certa forma tratarem dela, ela é muito mal compreendida, né, inclusive em seus 
termos técnicos, né? O próprio tratamento que o governo dá lá ela, a Receita 
Federal a inclui na lista de demonstrativos de gastos tributários, né, que eu gosto 
da chamar de gastos indiretos, gastos tributários, eu gosto de chamar de gasto 
tributários indiretos, como se fosse uma renúncia de governo, como se fosse o 
governo criar um mecanismo qualquer para criar redução de tributos, isso não é 
uma política econômica de governo, porque a partir do momento que você 
desautoriza na Constituição, por meio do Congresso Nacional, sem aqui entrar 
no mérito da decisão, né, isso faz parte do pacote democrático da República e 
você desautoriza o manejo, né? Você desautoriza a competência para legislar, 
você já desloca do que seria uma renúncia normal tributária, que é aquela que 
você mexe no PIS/COFINS, aquela que você muda a base de cálculo aqui etc.  

Então, esse já é um fator. E eu sou muito a favor da quantificação do controle, da 
governança sobre os valores que estão ali envolvidos, mas há uma confusão 
quando a Receita Federal vai aos jornais e coloca numa lista das renúncias 
tributárias, né?  

Eu já tenho um estudo sobre isso, onde as principais renúncias tributárias que 
são apontadas pela Receita com um certo saudosismo do que seria a arrecadação 
potencial sem nenhuma... sem nenhum incentivo fiscal, a maior parte delas não 
se trata de renúncia, stricto sensu. O Simples Nacional, o Simples Nacional é 
regime alternativo, não é uma isenção, várias das reduções de imposto de renda 
da pessoa física, desoneração cesta básica, a Zona Franca de Manaus, né?  

Sou a favor quantificação, da governança, aumentar aquela governança, esse é 
um fator. E o segundo a quantificação da renúncia, né? Você coloca um nome, 
um número ali grande, mas você tem que pensar como que se chegou a esse 
número, porque quando você começa a mexer com IPI, o que é redução mesmo 
de carga tributária ou que é postergação, não é, as coisas mudam, muitas vezes 
o próprio governo vai falar que mera postergação. 



Então, é um tema complexo, que merece um estudo e talvez um estudo menos 
apaixonado daqueles saudosistas de uma potencial arrecadação que deixaria... 
que está deixando de acontecer.  

Mas é só uma... não estou discordando em nada do... nem concordando também 
com as colocações do Salvador, mas é um... a região é conhecida, as figuras são 
conhecidas, mas é pouca estudada, pouco estudada. Eu até orientei um trabalho 
sobre isso em doutorado, sobre a Zona Franca de Manaus, mas, enfim, merece 
um aprofundamento de como o governo trata e de como ele quantifica essa 
renúncia, né? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Está certo. Nós vamos continuar 
acompanhando o tema, né, Brandão?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, sim. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: E ainda no pequeno expediente, eu 
pergunto se alguém tem um outro comentário para trazer.  

Sr. José Maria Arruda de Andrade: Eu tenho. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Ah, pois não, José Maria. 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: Acho que todo mundo vai lembrar que 
naquela discussão do STF da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, 
né, quando já estava no 6 a 1 a favor do contribuinte, o governo fez uma 
estratégia aí de advocacia e entrou, ingressou com aquela Ação Declaratória de 
Constitucionalidade, ADC nº 18, né? E no final depois foram pautados os REs, 
foram continuados, né? E aí teve aquela decisão da Cármen Lúcia. Agora pelo 
acompanhamento processual da ADC nº 18, ela foi declarada, teve o despacho, 
que ela perdeu o objeto, saiu, eu acho que ontem, que então ela perdeu o objeto, 
porque não vai ser mais tratada, porque já houve julgamento pelo STF Pleno. Em 
tese, parece meio óbvio, né? Mas essa ADC sempre ficou um fantasma aí, né, 
nessa manipulação dos possíveis votos, né, quem votaria, quem não votaria. 
Então, é só uma declaração. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Ah, pois não. Algum outro tema no 
pequeno expediente, Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sobre isso que o José Maria acabou de falar da 
ADI, o Dr. Ricardo até sugeriu de nós fazermos uma Mesa específica para tratar 
das consequências processuais e materiais do problema que ainda, em tese, a 
Receita nas consultas, ela diz: “Não você tem que fazer enquanto não sair a 
modulação”; mas a maioria das pessoas já estão optando e eu vejo que muitas 
estão optando de forma errada, né? Então, errada, sempre... E há muitos autos 
em andamento, grandes, né? Porque para a Receita ainda está valendo o que está 
legal. E está demorando demais, né? Nossa, é um assunto que já... ontem 
mesmo... desculpe mudar de assunto, né, estava vendo a TV Câmara, estavam 
julgando os embargos declaratórios daquela questão das entidades imunes, né, 
se obedece ao art. 14 ou tem que obedecer a legislação ordinária. Foi dado o 



primeiro voto negando embargos. Aí pediu vista. Pô, mas já está um ano e meio 
esse embargo lá de declaração. Pediu vista, não tem fim.  

Esse caso também do ICMS, tinha que dar um desfecho, né? Para o bem e para o 
mal, assim o governo ou toma uma decisão de mexer na Constituição para 
acertar ou não toma e já mexe nas alíquotas, acerta tudo. Agora fica essa 
expectativa e só... desculpe, né, a dupla Marília de Dirceu e Dirceu de Marília, 
mas o que interessa mesmo não resolve, né? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, José Maria. 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: Em linha com o Salvador, e sabe o que é 
pior? O pior é aqui que o Estado se comporta como um apostador compulsivo, 
porque ele fica administrando esse contencioso, e ele fica administrando esse 
contencioso, apostando ali em nos embargos de declaração e não deixa a questão 
acabar nunca só que você tem a gestão fiscal disso. Então, na lei de diretrizes 
orçamentárias, tem o anexo 5 de risco fiscal, ele controla como se fosse uma 
espécie de contingência de empresa, qual o tamanho da derrota que ele vai ter. E 
ele classifica ali ainda como possível, porque pelos critérios objetivos, não há um 
erro aqui, eles estão seguindo uma normativa da AGU, ele ainda tem que 
classificar como possível, porque não há um trânsito em julgado, um vinculante 
do STF.  

Ele fica apostando, depois aquilo está R$ 300 bilhões e vai subindo etc., quando 
você poderia muito bem já ter percebido desde aqueles 6 a 1 ou pelo menos 
desde o julgamento do Cármen Lúcia, e ter mexido justamente na base de cálculo 
para fazer a conta de chegada, faz um gross up ali, tira o ICMS, coisa que o 
próprio ministro Henrique Meirelles da época sabia disso, ele deu, falou: “Em 
último caso a gente faz isso". Então, está na ponta da língua, mas não, fica 
apostando.  

Na 9.718, da base de cálculo, foi exatamente a mesma coisa. Preferiu apostar 
num contencioso, uma espécie um advogado combativo, isso que eu estou 
chamando aqui de apostador compulsivo, eu escrevi sobre isso, não é? Do que 
simplesmente fazer uma medida provisória no mês seguinte, após a Emenda 
Constitucional nº 20 com a 98, e aí a sociedade perde com isso, porque esse é a 
tamanho do rombo fiscal, né? E aí o rombo fiscal, que deveria ser evitado vira 
argumento ad terrorem no STF para tentar modular os efeitos, né? Quer dizer, é 
uma inversão total de-- 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas, José Maria, não entendi esse 
anexo 2 que você comentou, ele consta como um ativo ou como um passivo da-- 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: Ele conta como risco fiscal. O anexo 5 da 
LDO, ele é o risco fiscal que a União está exposta, e ela coloca as discussões e 
coloca qual que pode ser a derrota e ainda está lá como possível de derrota em 
vários bilhões, quer dizer, imagina uma empresa que você tem alguém fazendo 
essa gestão, né, podendo mudar, porque, ao contrário da empresa, o governo 



pode mudar, ele faz uma medida provisória, muda a base do cálculo, muda a 
alíquota e ele resolve o problema, ele estanca o risco, mas ele vai crescendo, né? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Agora, me parece que o governo está 
perdendo de todos os lados também, ele não ganha nada com a manutenção 
dessa situação. Porque hoje, do jeito que as empresas estão operando, elas estão 
tomando crédito de valor cheio, que vem na nota fiscal, e estão tomando o débito, 
calculando débito sem a inclusão do ICMS na base do cálculo. Então, que tem é 
um contrassenso, né? Desculpa. Pois não, Alexandre. 

Sr. Alexandre Dantas: É, eu já falei, já me manifestei, aqui, hoje nós não temos 
mais um sistema tributário, é assistemático, até por isso. Mas a tomada do 
crédito vem em decorrência da nota fiscal, ela vem do vendedor, está na lei, eu 
tenho que tomar o crédito. Só que o débito é sem o ICMS e a exclusão do ICMS, 
eu vejo de uma forma muito simples, inclusive eu já falei com vários contadores, 
com várias demandas, não seria procurar o custo, simplesmente pegar a GIA, 
que é o documento fiscal que a gente informa ao ente federativo qual é o ICMS 
debitado. O que é que eu debitei de ICMS? É o que constava na nota fiscal de 
saída que tinha ICMS e que o governo entende, erradamente, que é faturamento. 
O Supremo disse: “Não é faturamento, não faz parte da base de cálculo 
PIS/COFINS".  

Eu tenho que tirar isso do PIS/COFINS da saída, quer dizer, eu não vou debitar 
isso no meu PIS/COFINS que é... Está certo é questão do crédito e débito, mas se 
a empresa me vende uma nota fiscal com um valor cheio, com PIS/COFINS 
incluído e o ICMS incluído, não tem porque eu tirar esse... eu fazer o que o 
governo deveria ter feito, eu tirar... eu vou ser o Robin Hood às avessas, né, eu 
vou tirar, vou chegar ao custo para depois diminuir meu crédito ou diminuir o 
meu débito. 

Eu sei que os contadores não conseguem entender isso, mas eu conversei com 
vários contadores e, juridicamente, é como se deve fazer, a própria ministra Ellen 
Gracie tem que tirar da nota, inclusive, de empresas com problema maior, que 
nas empresas com substituição tributária que são revendedoras de veículos, é 
maior ainda, porque ela cobra o ICMS do consumidor. Então, não dá nem para 
fazer pela GIA, porque aí tem que fazer pela nota mesmo, porque tem que excluir 
a parte que ela cobrou sobre o consumidor final. Então, dá mais do que consta 
na própria GIA como débito dela, né? Porque é o débito de substituição tributária 
fica meio embolado na GIA.  

Então, é... mas eu concordo que o governo devia consertar logo isso. E essa 
informação do nosso amigo ali, de que ele brinca com o contingente e sendo dono 
da caneta, é uma coisa meio surreal, só no Brasil para acontecer isso, né? Só 
aqui, essas coisas que acontecem aqui, que a gente vive nessa parafernália. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: João. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, Brandão. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Evidentemente eu não estou falando aqui como 
contador, como contador realmente eu discordo totalmente de você e como 
jurista também, né? Como contador-- 

Sr. Alexandre Dantas: Supremo Tribunal, né? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é que você falou contador e olhou para 
mim, né? Você sabe que eu tenho viés... 

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, a questão é a seguinte, realmente está 
complicado, você falou: “ah, vem incluído”. A maioria das empresas, se ela está 
vendendo para você agora, está entrando... ela não informa, mas a maioria das 
empresas... Não, calma, calma. Se elas estão tirando do ICMS, em tese, você não 
tem o ICMS ali na base de cálculo, você teria que perguntar para ele: “Você está 
discutindo, está tirando?". Não, você não vai perguntar, tá? Mas cautelarmente, 
se você tiver, uma hora isso vai dar problema, por quê?  

Porque tem uma lei, é a própria lei, as duas leis dizem o seguinte: você pode fazer 
o crédito e criar até um sistema para não prejudicar a não cumulatividade, que é 
você não indagar qual é a natureza jurídica da empresa vendedora, se é simples, 
se é lucro presumido. Sim, tudo bem, mas tem uma lei que diz o seguinte: “as 
aquisições feitas com não incidência não geram direito a crédito”. Então, isso você 
precisa verificar. A aquisição de uma coisa que está NT no PIS você não pode 
creditar, não é tudo que você credita. Então, você tem uma mercadoria que vem e 
você sabe que ela não sofre incidência, você não pode se creditar, e o que é que o 
Supremo diz? O Supremo diz que sobre essa parcela do ICM não há incidência e 
se não há incidência você não tem crédito, juridicamente falando, está certo? 
Você teria que se acautelar e saber. Ora, se o ICMS está fora do campo de 
incidência do PIS e da COFINS, não faz parte da base de cálculo para você 
creditar, o valor da sua aquisição está errado. Então, esse é o primeiro ponto.  

Segundo, aí vem a questão da saída. Você falou Ellen Gracie. Não, a Ellen Gracie 
faz tempo que saiu, foi a Cármen Lúcia, que fez aquele cálculo maluco, maluco 
mesmo, se ela estiver ouvindo ela... Eu gosto muito do José Simão, tem um perfil 
dela, né? Ela realmente... a assessoria dela realmente errou naquele 
demonstrativo. Você não pode, vamos supor, numa operação que a mercadoria 
vai custar 400 no final para o consumidor, você excluir o ICMS correspondente 
de 72%, há um erro claro de cálculo, por isso que o Dr. Ricardo quer marcar uma 
reunião exatamente para falar desse ponto, porque se você, a cada operação, 
você excluir o ICMS da saída sem considerar a entrada, a cada operação você vai 
excluindo o ICMS debitado. Então, no final da quarta operação você já excluiu, 
ao invés de 18%, 72%, o que é não esse objetivo também da lei, né? É isso. 

Sr. Alexandre Dantas: Brandão, mas veja, quando eu faço crédito do 
PIS/COFINS, eu faço crédito pelo valor total da nota que o vendedor me mandou, 
eu estou pagando aquele valor. Paguei, mil reais, se tem o ICMS ou não, se o 
vendedor excluiu o ICMS ou não, isso é problema dele, ele me vendeu a nota é 



mil reais, eu faço crédito daquilo, não tem como eu... eu estou fazendo credito de 
PIS/COFINS, da nota do qual o valor eu paguei.  

Se vier a discussão, até me lembrei agora, aquela discussão vermelha, se a ICMS 
pago ou debitado, qual que não dá crédito, quer dizer, eu não vejo essa 
dificuldade, Brandão. É uma dificuldade do governo, sim, saber: olha, a pessoa 
está excluindo do ICMS lá, mas ela me vende do mesmo jeito pelo mesmo valor, 
se ela tirou o ICMS, eu tenho que reduzir o preço, se ela não reduzir o preço, eu 
estou fazendo crédito do PIS/COFINS do mesmo jeito, é diferente do ICMS, claro, 
o ICMS se é não incidente, não posso ter crédito do que não existe, mas eu estou 
fazendo crédito do PIS/COFINS pelo valor da nota, que é o que a lei determinada, 
é o valor da nota, valor da nota, nota de entrada, que tem que... eu tenho que 
saber se o vendedor pode, posso tomar aquele crédito, se for regime monofásico, 
eu não posso tomar o crédito, óbvio, inclusive agora a ministra Regina Helena 
Costa está dizendo: “Não, espera aí”. Também teve um julgamento no STJ mesmo 
no monofásico há possibilidade de tomada de crédito. Eu não sei como é que 
estão fazendo isso do que está na cadeia da fase seguinte. Veja, o nosso sistema 
não tem mais sistema, nós estamos vivendo uma balburdia completa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok. 

Sr. Alexandre Dantas: Mas, eu entendo que é pela nota de entrada, eu não 
tenho que discutir com o meu vendedor se exclui ICMS ou não, se eu estou 
pagando aquele valor, o crédito é integral. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Tem toda a razão. Estou concordando 
com Alexandre. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: As empresas grandes hoje já estão 
pressionando, claro, né? Se você está excluindo ou não ICMS na nota e exige o 
desconto, principalmente as grandes montadoras fazem isso. Agora, você não é 
obrigado a seguir a lei?  

Orador Não Identificado: Isso é preço. 

Sr. Salvador Cândico Brandão: Não, é preço, mas se o seu preço é metade do 
preço é não incidência. Assim, para que é que serve lei dizer que não é 
incidência. 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: É difícil você querer dar uma coerência. A 
questão de exclusão é pode ou não pode ter incidência? Está autorizado ou não 
no aspecto material? O que acontece depois, já sai do campo do Direito 
Tributário. É, o que acontece antes, enfim, quer dizer. É um problema de 
legislação. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom, esse tema, como o Brandão 
lembrou, talvez a gente devesse marcar um dia só para discutir, porque esse é 
um dos problemas que o tema impõe, porque, na verdade, existem outros, uma 
série de problemas que a gente poderia aqui discutir.  



E um dos problemas que a gente também poderia discutir foi essa recente 
decisão do STJ no Habeas Corpus nº 399.109, não, prendeu, pelo contrário, o 
STJ decidiu que, como o Supremo firmou orientação no sentido de que ICMS não 
integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, porque ele é fora do preço. Então, 
se ele é fora do preço, ele se assemelha a sistemática do recolhimento do IPI em 
que a empresa é mera agente arrecadadora ou é depositária daquele valor que é 
destacado na nota do ICMS na aquisição dos insumos.  

Então, se não há o recolhimento daquele valor do ICMS declarado e não pago, 
não é hipótese de simples inadimplemento da obrigação tributária, mas também 
é uma hipótese de depositário infiel, ensejando então, a aplicação da pena de 
detenção, né? Crime, crime de depositário infiel, pena de detenção. E o Habeas 
Corpus é o número 399.109. Foi decidido pela--  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É seção, né? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Terceira seção de STJ, foi por maioria. O 
voto dos minoritários, ele, a meu ver, está corretíssimo, ele vai no ponto, ele diz 
que o ICMS não é cobrado por fora, né? Nem no regime da incidência no modo 
normal, nem do regime da incidência por substituição.  

O relator e foi o voto vencedor do ministro Rogério Schietti Cruz, ele começa 
fazendo uma distinção entre o regime de substituição tributária e o regime de 
recolhimento normal e diz que há uma divergência nas turmas lá no STJ com 
relação à caracterização da apropriação indébita, mas no fim ele... eu não sei 
como qualificar aqui o voto dele sem ser agressivo, mas ele comete uma série de 
impropriedades técnicas, mas que no final vem o argumento de que: “olha, 
relevante registrar que em recente julgado do Supremo Tribunal Federal 
considerou-se não ser possível incluir o valor de ICMS na base da cálculo do PIS e 
da COFINS, uma vez que não se trata de receita da empresa, a qual apenas faz o 
intermédio no repasse do imposto efetivamente cobrado do consumidor. Os sujeitos 
passivos das contribuições apenas obtêm ingresso de caixa de valores que não 
lhes pertencem”. Quer dizer, se a Supremo decidiu isso a consequência natural é 
que o sujeito é depositário daquele valor que foi recolhido, que foi retido na 
operação anterior, logicamente se ele não recolhe, há hipótese de depositário 
infiel.  

Então, ainda que a gente possa ter uma série de questionamentos com relação à 
linha de raciocínio desenvolvida pelo STJ, o fato é que ela é consequência natural 
do que foi decidido pelo Supremo.  

Mas, como eu disse, esse assunto merece uma... um exame mais detido e a gente 
deve marcar, então, com a nossa turma completa aqui também uma análise de 
todos os subitens que o tema exige, certo, Brandão?  

Mais algum outro tema no nosso... ainda estamos no nosso pequeno expediente, 
né? Eu tenho mais um tema no pequeno expediente, se a turma me permitir 
aqui, que é uma questão que foi longamente debatida vários vezes aqui na Mesa, 
que é a questão da incidência do imposto de renda na fonte, no momento da 



ocorrência do fato gerador nas hipóteses de apuração de ganho de capital na 
venda de bens pela pessoa física, com o recebimento do preço a prazo, em que 
momento ocorreria o fato gerador, se seria no momento da assinatura do 
contrato em que há a alienação do bem e que se apura aí o ganho de capital ou 
se seria no momento em que as parcelas são recebidas.  

Eu confesso que esse tema gerou muita dúvida, muita discussão aqui. Eu 
confesso que até eu mesmo não tenho uma opinião ainda, tenho um pouco de 
dúvida. Eu me inclino a entender que o fato gerador ocorre no recebimento das 
parcelas. Isso o Brandão discorda, né? Mas o fato é que a 2ª Turma da Câmera 
Superior decidiu por uma ampla maioria que o fato gerador ocorre no 
recebimento das parcelas para efeito... Essa discussão é importante para efeito 
de aplicação, para efeito de cálculo do prazo de decadência, quer dizer, se o fato 
gerador ocorre na assinatura do contrato, como começa a se contar o prazo de 
decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário de eventuais 
diferenças, a partir da assinatura em contrato. Se o fato gerador ocorre no 
pagamento, no pagamento de cada uma das parcelas. Então, o fato gerador, a 
contagem do prazo decadencial se conta... ele é mais elástico, né? E houve uma 
ampla maioria aqui na Câmara Superior, na 2ª Turma da Câmara Superior que 
decidiu no sentido de que o fato gerador ocorre no recebimento de cada uma das 
parcelas e a contagem do prazo decadencial se inicia-- 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: No pagamento das parcelas. Oi? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Foi para beneficiar a Fazenda. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Se você adotar uma teoria 
consequencialista da decisão aqui, realmente foi para alargar o prazo da... mas, 
veja, eu não acho que seja uma linha de raciocínio absurda, nem impossível. 
Agora, tem o interessante aqui que uma conselheira comentou que se você 
começasse a contar o prazo a partir do contrato, criaria uma situação esdrúxula, 
porque se uma pessoa vendesse um imóvel e combinasse de receber as parcelas 
cinco anos depois da alienação, criaria uma situação de... e não recolhesse o 
imposto o Fisco jamais poderia cobrar, porque o fato gerador teria ocorrido e... 

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vamos comentar depois-- 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Acho que houve uma confusão entre fato 
gerador e prazo de recolhimento, né? Se você começa... é claro que a estrutura do 
fato gerador é o contrato, se passar dos cinco anos, você não vai poder 
questionar mais aquela questão estrutural do contrato, mas se a prazo é diferido 
e não é pago... é do pagamento que você vai contar para efeito de cobrança 
daquela parcela, né?  

Porque senão não teria sentido o que é feito, né? Porque você tem que se reger 
pela lei, tempus regit actum, vocês não têm, não pode você ser regido por uma lei. 



Vamos supor que daqui a dois anos haja uma mudança de questão tributária, 
como aconteceu, a Receita reconheceu, né, ela reconheceu que os fatos 
acontecidos até aquela data se regiam por 15%, né? Não importa a data do 
pagamento. Então, essa é uma coerência, agora, se encontrar, dizer que a 
Fazenda tem um prazo maior de prazo decadencial por causa do prazo de 
recolhimento, não. Na verdade, não seria por aí, seria realmente, a gente 
continua defendendo, né? Não sei vocês pensam dessa forma, se houver uma 
mudança então para 30%, o pagamento do imposto de renda será válido na data 
do pagamento. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Isso. A consequência é essa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois é, não só essa como a questão, assim, de 
cálculo, você tem um limite no tempo. Se você tem um imóvel que você adquiriu 
há dez anos, ele trava na data do contrato, você não tem mais aquele reajuste do 
custo dali para frente, né?  

Então, eu acho que o CARF nesse ponto aí agiu mesmo em defesa da Fazenda, 
porque alguém alegou: “ah, decaiu porque eu não paguei, né?” Mas acho 
realmente dar uma aprofundada nisso aí. Eu continuo achando que realmente o 
fato gerador, como deve ser, né? É uma coisa que já vem, digamos assim, que eu 
conheço há mais de 50 anos, né? Você tinha aquela época da inflação alta, você 
vendia um bem, saía a máquina da empresa e tinha aquela cláusula de reajuste, 
né? Justamente pelo pagamento. E tanto para o bem, como era o crédito-prêmio 
que havia antigamente, crédito-prêmio de IPI, ICMS, que pagava um prêmio pela 
exportação ou não exportação, mercado interno, ou para a cobrança e o fato 
gerador, a alíquota vigente na data do fato gerador, né? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não, Alexandre. 

Sr. Alexandre Dantas: Então, mantendo a coerência, nos precatórios vale a data 
do recebimento. No IOF importação, quando houve aquele aumento de alíquota 
em uma crise, valeu a data dos embaraços. Então, creio que aí valha a data do 
pagamento, e se o imposto for manter a alíquota, vai ser alíquota vigente na 
época do pagamento, porque o contrato gerou um pagamento futuro, só que o 
imposto de renda vai se reger na data que é a data da hora do ingresso do 
patrimônio da pessoa, do dinheiro, não do contrato, senão seria que pagar o 
imposto na hora que assina o contrato. Estou mantendo a coerência do sistema, 
tem que ser uma alíquota, agora se a alíquota for de 50%, azar da pessoa, como 
pode ter reduzido, então... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Por favor, a nossa colega aqui, você 
quer... 

[falas sobrepostas] 

Sra. Camila: Não, minha dúvida-- 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Você não quer dizer o seu nome? 



Sra. Camila: Camila. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Você não quer sentar aqui na frente, por 
favor? Senta aqui, isso, por favor. Como é o seu nome? 

Sra. Camila: Camila. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Camila, por favor. 

Sra. Camila: Eu queria saber, Brandão, se você alguma diferença pelo fato de ser 
pessoa física e ser regime de caixa, porque acho que o regime de competência é 
perfeito esse raciocínio, que é na data do contrato, mas sendo pessoa física, não 
é? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pessoa física. 

Sra. Camila: E sendo regime de caixa para a pessoa física, talvez realmente seja 
no momento do recebimento. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O regime de caixa é para efeito de... porque o 
jurídico também tem regime de caixa na venda de bens e ativos por um longo 
prazo, né, superior a um ano. Então, não é só um problema de pessoa física e 
pessoa jurídica, também vão os dois, mas o regime de caixa para a pessoa física é 
exatamente no sentido dos rendimentos auferidos no regime de caixa.  

No regime de contratação é outra coisa, é competência e, claro, pela capacidade 
contributiva só vai pagar quando receber, mas o fato já está configurado. Tanto é 
verdade que tudo o que você tem de benefícios, trava na data do contrato, se você 
tem um imóvel que está com uns oito anos que tinha aquela isenção ou de lá 
para cá, você comprou em 2005, vendeu hoje ou vendeu em dezembro 2016 
quando saiu aquela nova tributação, aquele é o fato gerador. O diferimento é 
uma questão de capacidade contributiva tanto da pessoa física, como da pessoa 
jurídica, é só diferir o pagamento para quando você receber, efetivamente 
receber. É exatamente igual a um salário, né, que hoje a lei mudou, quando você 
recebia acumuladamente falava, não, é na nata do recebimento, não é isso? Já 
não houve uma mudança exatamente para trazer o cálculo de acordo com o fato 
gerador?  

É o fato gerador. Se fazia isso para evitar que a pessoa pagasse, mas de repente 
começou a ver que se pagava mais acumulado do que fazendo no seu tempo, você 
veja que a ideia do fato gerador está presente, né? Mesmo na pessoa física em 
diversos momentos.  

Esse, por exemplo, do salário acumulado é um caso típico, né? Que havia muito 
sofrimento, a pessoa estava isenta de repente pagava uma fortuna em imposto de 
renda, né? Exatamente por essa razão. Então, o regime de caixa é para facilitar a 
questão da capacidade contributiva.  

O certo é fato gerador, é na data da ocorrência do fato gerador, se eu prestei um 
serviço, um trabalho no 30º dia do mês, já é meu fato gerador, tanto é assim que 



as leis que vieram depois, quando você tem uma questão trabalhista, ela diz que 
a Previdência Social é devida em cada fato gerador, né? A pessoa recebe 
acumulado, agora já está livre dessa maldição, né? Então, ela pode fazer também 
por cada fato gerador, quer dizer que não é só por crachá. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O fato é que existe um dispositivo na lei, 
acho que é na 7.713, que regula essa situação, o momento da incidência do fato 
gerador na alienação de bens a prazo por pessoa física, a dúvida toda é na 
interpretação do dispositivo. Então, não é que a gente está aplicando um 
princípio geral, regime de caixa, regime de competência. Tem um dispositivo legal 
expresso que regula o momento da ocorrência do fato gerador e esse dispositivo é 
que está gerando a dúvida da interpretação. Mas o Paulo quer falar? 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha: Paulo Victor. É, eu tenho algumas dúvidas 
sobre isso e queria muito mais compartilhar do que debater ou questionar essas 
posições.  

A primeira delas é o seguinte, será que prazo de vencimento, a gente não está 
tratando como se fosse a mesma coisa prazo de vencimento e aspecto temporal 
do fato gerador? Esse é o primeiro ponto. Em diversas ponderações aqui, eu vi 
uma certa identificação com as duas coisas, e são coisas, a meu ver, bastante 
diferentes. O que me parece é que não foi só prazo de vencimento, o que a lei, 
como o Bianco disse, o dispositivo legal fez foi mexer no aspecto temporal do fato 
gerador e talvez não exatamente no prazo de vencimento. Isso, para mim, faz 
alguma diferença.  

Em relação ao exemplo do RRA, eu já tenho um problema um pouco maior de 
compreender e eu tenho isso mal resolvido na minha cabeça há muito tempo pelo 
seguinte: existe um artigo do Brandão Machado em que ele diz que a gente talvez 
não devesse ficar discutindo a diferença entre disponibilidade econômica ou 
jurídica da renda do CTN, porque no fundo basta ter disponibilidade, se é 
econômica ou se é jurídica, de certo modo é indiferente, o que importa é saber o 
que é disponibilidade. No caso do... e eu sempre achei essa posição dele 
magnífica. O problema é que a posição dele levada a ferro e fogo leva a um 
problema no RRA, quando eu não tinha a lei que foi lá e determinou, na verdade, 
a lei foi lá e adotou um entendimento jurisprudencial de que tinha que 
reconhecer mês a mês.  

Só que o ponto é: adotando a posição do Brandão Machado, que até então 
sempre me apareceu irretocável, de que o que importa é disponibilidade, eu 
tenho um problema que talvez, talvez, com capacidade contributiva, que é 
disponibilidade eu tive no momento em que eu recebi aqueles 60 meses de 
remuneração. Então, econômica, jurídica, pouco importa. A disponibilidade foi 
naquele dia, portanto, se eu tiver que ler a legislação federal nos estritos limites 
da norma geral estabelecida pelo CTN, a rigor, eu teria que admitir que a 
disponibilidade ocorreu no dia em que a pessoa recebeu aqueles 60 meses de 
uma verba remuneratória atrasada, por exemplo. 



E aí isso me leva à pergunta: é de fato uma questão de capacidade contributiva 
essa disponibilidade? Eu confesso que eu tenho dúvida sobre se é de fato uma 
questão de capacidade contributiva, porque a gente sempre atrelou muito por 
influência dos alemães capacidade contributiva ao princípio da renda líquida, por 
exemplo. Isso afeta, princípio... Pelo menos as vezes em que eu vi o argumento de 
capacidade contributiva para RRA foi atrelada ao princípio da renda líquida e 
meu ponto é: isso afeta a renda líquida?  

É injusto, eu não gosto da solução, mas eu tenho dificuldade de contrariar essa 
solução com base nos dispositivos legais que a gente tem do CTN para baixo, 
entendeu? Constitucionalmente talvez, mas eu confesso que eu olho para o CTN, 
embora eu não goste da solução, eu tenho dificuldade de enxergar esse 
reconhecimento do fato gerador do RRA no momento em que é... no 
reconhecimento no mês a mês, embora a disponibilidade indiscutivelmente se dê 
num dia X de todos aqueles montantes.  

E, por fim, em relação ao exemplo dado de outros tributos, a questão do aumento 
do IOF, me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que a questão do IOF não 
tinha, não estava atrelado ao desembaraço aduaneiro não, ela... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está na emissão da guia, né? 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha: É isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Data da emissão da guia de declaração. 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha: É, que no fundo é um momento muito 
próximo, é, tudo bem. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Nós temos o Diego Miguita que está nos 
assistindo e gostaria de fazer uma colocação, eu vou passar para o Fernando 
para que ele... o Diego Miguita está falando na voz do Fernando. 

Sr. Fernando Luis Bernardes de Oliveira: Bom, o IBDT é um instituto 
tecnológico e faz perguntas pelo Youtube. A primeira pergunta do Diego Miguita: 
“A discussão não perde relevância com base do art. 173, inciso I do CTN, em razão 
do regime de caixa?”. A segunda questão que ele coloca é a seguinte: “A situação, 
assinar e receber daqui a seis anos, não interfere na contagem do prazo 
decadencial?”. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu? Bom, você fazer um contrato para receber 
daqui a seis anos não interfere, porque o fato gerador é uma coisa, se a lei deu 
um prazo, não se pode exigir do contribuinte, não esgotado aquele prazo, o 
cumprimento da obrigação tributária. A obrigação tributária, tanto quanto a 
obrigação, ela se torna exigível após o vencimento, não há como você fazer uma 
cobrança de uma... você... decai a questão da estrutura, não se poderá 
eventualmente examinar mais a questão estrutural do contrato daquela data, 



mas o pagamento, como que a Fazenda pode cobrar algo cujo o prazo ainda não 
se venceu?  

Então, no sexto ano, ela tem o início do prazo para... o caso aí seria prazo 
prescricional de cobrança, né? Porque ela pode até fazer um lançamento se 
quiser, fazer um lançamento e... Não, não, não. Não lançamento com auto de 
infração, não, fazer uma cobrança como faz aí o auto de infração para evitar a 
decadência, né? Porque não é necessário em alguns casos.  

Mas nesse caso você estaria fazendo algo contrário à legislação, no sentido de 
que você, deliberadamente, colocou um prazo após o quinto ano. Tá certo, você 
realmente não vai poder mais mexer no seu contrato. Ela pode examinar o 
contrato, verificar o valor que está previsto, mas se tiver alguma coisa errada no 
contrato, não se pode mexer mais, mas aquele valor que estava na declaração 
dele dizendo que ele vendeu por X, fez aquele demonstrativo do ganho de capital 
e está diferido, como que pode você chegar depois... é como você alegar, assim, 
alegar causa própria, não? Tem um termo latino, né? Hum? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não, é você... não é venire contra factum 
proprium, é você alegar isso uma coisa... 

Orador Não Identificado: Alegar a própria torpeza. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Torpeza. Isso. Exatamente. Você se valer da 
própria torpeza e alegar isso em sua defesa. A outra pergunta qual que era, 
Diego? Fernando. 

Sr. Fernando Luis Bernardes de Oliveira: Com relação ao 173. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, veja o seguinte, essa questão do que você 
levantou, você sabe que, na verdade, houve muito mais uma questão de justiça 
do que eventualmente de norma, né? Porque realmente era assim, concordo com 
o Brandão Machado, se você está discutindo um salário, você trabalhou, vai, você 
tem direito àquele salário, não foi pago. Agora, você está discutindo outras 
verbas, aí as outras verbas você pode ganhar ou perder, mas o salário, você 
nunca vai perder. Então, você já incorporou no seu patrimônio jurídico esse 
direito, né? Vai demorar para receber, realmente, não faz justiça você receber 
aquele valor e pagar o imposto de renda que de outra forma você não pagaria. 
Então, essa foi a motivação.  

Agora, sempre a Justiça tem esse lado, né? Você tem uma situação em que 
facilita porque realmente, como você disse, é o caixa, né? Mas, por outro lado, 
numa situação que se percebeu que há um grau tremendo de injustiça, tem que 
se... a Justiça tem que fazer exatamente essa configuração nova, né? Dá um novo 
aspecto a essa tributação, mas nem por isso vai levar essa questão que foi dita aí 
que a decadência é do prazo de pagamento. Não faz... essa realmente não faz 
justiça, né? 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: O Alexandre ainda quer-- 

Sr. Alexandre Dantas: Na prática, essa questão trabalhista, o salário não foi 
pago, o fato gerador ocorreu. Então, quando ele vai receber, não é que vai se 
fazer, inclusive, com a tabela progressiva, vai ver se a pessoa pagaria ou não 
imposto de renda aplicando-se a tabela, descontos, etc., mas tem os juros, os 
juros vai ter imposto de renda sobre o total, porque os juros de mora decorre do 
salário e o salário, ele não é verba indenizatória, né? Tem várias complicações. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas nós estamos falando assim-- 

Sr. Alexandre Dantas: Então, nesse caso fato gerador ocorreu, realmente, só 
mais uma questão que eu queria falar. 

[falas sobrepostas] 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: Aspecto material é pagar, creditar, 
remunerar e dever. Eu só fiz a interrupção porque você ia mudar de tema. 

Sr. Alexandre Dantas: Não, a questão da prescrição em decadência, se for 
pessoa jurídica é complexo, se for pessoa física, eu vendi, só vou receber o imóvel 
daqui sete anos, é até meio esdrúxulo, né? Mas até para evitar uma fraude, 
pessoas, né? Mas, vamos dizer, é facultativo.  

Então, não poderia ocorrer nem a decadência, nem a prescrição, porque eu não 
posso nem declarar no meu imposto de renda que eu vendi. Se eu declarar que 
eu vendi, eu tenho que pagar imposto. Não tenho como diferir o imposto na 
minha declaração de pessoa física. Agora, se for uma pessoa jurídica, como você 
vai declarar que não recebeu? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Tem um formulário de ganho de capital. 

Sr. Alexandre Dantas: Se for no... Então foi um erro meu, mas se for pessoa 
jurídica, ela tem obrigação de declarar. Então, ela tem que lançar isso daí, né?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Todos têm. 

Sr. Alexandre Dantas: Então, a decadência corre, sim, quer dizer, se a pessoa 
não declarar e passar seis anos, a decadência já foi. A pessoa... o fisco não 
fiscalizou, certo? Não houve fiscalização, houve decadência, não lancei, se eu não 
lancei, não há... o fisco tem cinco anos para fazer o lançamento. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eu acho que esse assunto, na verdade, 
a gente ainda está no Pequeno Expediente aqui, esse assunto a gente já discutiu 
bastante em outras Mesas. Eu só trouxe aqui esse acórdão da Segunda Turma 
da Câmara Superior, eu não tenho o número do acórdão aqui, mas eu tenho só o 
número do processo. É o número 10865722574 de 2011/87, foi publicado... foi 
decidido recentemente pela... eu acho que foi a semana passada, na Segunda 
Turma da Câmara Superior e foi publicado no Jota, então, é fácil de localizar. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: João, só para-- 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: É o é o 10865722574.2011/87. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: João, só para fazer uma... no pequeno 
Expediente, né? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Porque realmente ficou até interessante essa 
discussão. Alexandre desculpe só comentar, mas você veja hoje nenhuma 
operação imobiliária é feita sem que seja comunicado à Receita Federal, né? Não, 
não é de imóvel, é outra coisa, o cartório é obrigado a informar à Receita Federal 
no dia seguinte a realização da escritura da operação e você tem que fazer o 
demonstrativo de ganho de capital, que é incorporado à declaração. Pessoa 
jurídica faz na contabilidade, a pessoa física faz no demonstrativo de ganho de 
capital, se houver, porque pode ter prejuízo, e aí também não tem problema se 
ela vendeu com prejuízo nem vai... ela vai ter só uma mudança de caixa, né? 
Passa a perder um imóvel para ter um crédito, mas se ela vendeu e tem 
resultado, vai aparecer o resultado, tá certo? Vai aparecer a venda e tem que ser 
colocado isso na declaração, é obrigatório se fazer. Bom, você fala assim: ah, mas 
se não fizer? Bom, se não fizer, vai acontecer assim, se ele tem um contrato de 
seis anos atrás, não declarou que fez o ganho, se a Receita pegar e tem... e aí 
entra o caixa dele, entra no caixa, ele tem que mostrar a origem do caixa. Se o 
contrato dizia: olha... e eu já vi contratos desse tipo, a pessoa põe um negócio 
que vai pagar daqui a dez anos, não é proibido fazer isso, você pode fazê-lo. Só 
que quando o senhor chegar exatamente aos dez anos é ali que, quando houver a 
entrada no caixa, é isso aí, né? Então, não tem essa de decadência do contrato, 
quando você tem um prazo superior a cinco anos para pagar, não tem. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom, acho que a gente já discutiu 
bastante o tema.  

Terminado o Pequeno Expediente, eu pergunto se... nós vamos então à Pauta. No 
primeiro tema da Pauta é tema recorrente da liberdade de interpretação dos 
Limites Objetivos do Direito Positivo, também nós estamos aguardando a 
apresentação de casos concretos. Então, aqui na Mesa quem tiver... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, não, isso daí, desculpe, João, isso daí 
parece que o Dr. Ricardo quer marcar com o Sérgio André. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Isso. Exatamente. Está marcado, aliás, 
já foi agendado, acho que é última semana de setembro, o Sérgio André estará 
aqui para discutir o tema.  

O outro tema da nossa Pauta é o tema do Teste do Propósito Principal nos 
Tratados Internacionais do Brasil, que está sobre minha relatoria. Eu sugeri a 
inclusão desse tema na semana passada, tendo em vista um debate que houve 
entre o Prof. Humberto Ávila e o Prof. Dennis Weber sobre esse dispositivo, o 
Principal Purpose Test. E acontece que eu iria sugerir que a gente deixasse a 
discussão desse tema para um momento, para uma Mesa que haja a presença 



aqui do Prof. Schoueri e também a presença do Prof. Ricardo e do Fernando 
Zilveti, porque aí teremos a Mesa completa e poderemos discutir com mais 
profundidade o tema.  

De qualquer forma, se vocês me permitirem, só a título de apresentação do tema, 
ou de colocação do problema, eu sugiro que todos leiam o art. 27 do tratado que 
foi assinado entre o Brasil, tratado para evitar dupla tributação entre o Brasil e a 
Argentina. Esse dispositivo, ele é novo, ele foi incluído agora com esse protocolo 
que foi assinado entre Brasil e Argentina em outubro do ano passado. E é um 
dispositivo que agora o Brasil adotou e está incluindo nos seus tratados novos e 
deve incluir nos tratados antigos que forem sendo renegociados pelo Brasil.  

E o § 1º desse art. 27, que eu vou ler aqui, ele diz o seguinte: “Um benefício da 
presente convenção não será concedido em relação a um componente de renda ou 
de capital se for razoável concluir, com base em todos os fatos e circunstâncias 
relevantes, que obter esse benefício constitui um dos objetivos principais de um 
acordo ou operação que tenha resultado direta ou indiretamente nesse benefício. A 
menos que seja demonstrado que a concessão de tal benefício nessas 
circunstâncias estaria de acordo com o objeto e propósito das disposições 
pertinentes da presente convenção”.  

Em resumo, o que ele está dizendo aqui é o seguinte. O tratado não será aplicável 
em relação a um rendimento se for razoável concluir, depois de se analisar em 
todos os fatos e circunstâncias relevantes da situação de fato, que obter esse 
benefício previsto no tratado consistiu no objetivo principal da operação que 
tenha resultado no benefício. Não sei se deu para entender, mas a questão é a 
seguinte, se o principal, é por isso que se chama o teste de... Principal Purpose 
Test, quer dizer, o Teste de Propósito Principal. Se o propósito principal da 
operação foi obter um benefício previsto no tratado, então, esse tratado não será 
aplicável nessa situação. Quer dizer, há que haver outros propósitos, outros 
motivos para justificar a realização da operação que não a obtenção do benefício 
previsto no tratado. Pois não. 

Sr. Alexandre Dantas: Interessante que eu estava vendo na hora o professor 
estrangeiro, que eu não lembro o nome... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O Dennis Weber. 

Sr. Alexandre Dantas: Utilizou o Direito Penal, agora me veio uma coisa na 
cabeça, para ver até que ponto há uma ingenuidade nessa operação, vou falar 
assim. As pessoas fazem isso sem esse propósito de economizar tributo, seguindo 
a cláusula benéfica. Então, eles têm que ser ingênuos, eles estão fazendo negócio 
puro. Não pensam na economia tributária, em nenhum momento pensei que eu 
vou ganhar coisa com tributos ou com economia fiscal, então seria uma 
ingenuidade, as pessoas fizeram tudo ingenuamente, né? E até que ponto, eu 
queria saber sua opinião que eu não vi você falando... aí ele pegou o Direito 
Penal, até interessante, o Direito Penal tem os indícios, né? Toda aquela coisa 
para chegar à culpa da pessoa. Então, aí o Dr. Humberto foi veemente: “Não, não 



pode aplicar o Direito Penal, porque o Direito Penal é uma coisa, Direito 
Tributário é outra”. Eu queria saber sua opinião. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não, veja... Eu acho que esse dispositivo 
aqui é um dispositivo que está sendo... é um padrão que está sendo adotado no 
modelo da convenção da OCDE, ele até é um pouco decorrência também de todo 
esse movimento do BEPS internacional, mas é uma redação padrão que ela é 
mais fácil de ser aplicada nos países de common law. A nossa tradição de países 
de direito civil é uma tradição, choca um pouquinho com a nossa tradição, 
porque nós estamos acostumados com mais tipos fechados, conceitos 
determinados, mais objetividade na aplicação do princípio da legalidade, na 
descrição do fato gerador. Então, os países de direito civil como o nosso vão ter 
um pouco mais de dificuldade para lidar com critérios mais subjetivos.  

Agora, eu diria que esse dispositivo aqui, ele se assemelha muito a uma cláusula 
geral antielisiva. Nós temos no nosso sistema tributário cláusulas específicas 
antielisivas, são aquelas normas específicas, você não pode transferir prejuízo, se 
houver operação de corporação, aqueles dispositivos que a gente está 
acostumado a lidar são cláusulas específicas antielisão. Há uns anos atrás, nós 
discutimos muito se nosso ordenamento admitiria uma cláusula geral antielisão 
do tipo dessa que está prevista no Parágrafo Único do 116 e que nunca foi 
regulamentada. Uma cláusula parecida com aquela redação que foi prevista na 
MP, na Medida Provisória nº 66 e que também foi rejeitada pelo Congresso. São 
cláusulas muito abertas que preveem aplicação da lei tributária em situações em 
que houve abuso de forma, abuso de direito, fraude à lei, esses institutos que 
não fazem parte da nossa tradição, mas que no mundo inteiro está se adotando. 
E que, então, existe um movimento mundial de adoção de critérios antielisivos de 
caráter mais geral. Essa cláusula aqui é uma cláusula que tem, me parece que 
tem essa natureza, é uma cláusula geral antielisão prevista no tratado.  

Agora, a discussão é a seguinte, essa cláusula, ela é contrária à Constituição? A 
nossa Constituição, o princípio da legalidade, o princípio da segurança jurídica 
admite uma cláusula geral antielisão no CTN ou no tratado? Na minha opinião, o 
princípio da segurança jurídica admite uma cláusula geral antielisão se estivesse 
inserida no CTN, a minha restrição com relação à MP nº 66 é que ela estava 
prevista numa norma de natureza de lei ordinária. Se ela estivesse... e se 
discutiu muito a questão de estar sendo atendido o princípio da legalidade ou 
não na época, na minha opinião, não haveria confronto e desrespeito ao princípio 
da legalidade se todo aquele dispositivo do art. 66 estivesse inserido no CTN. 
Como ele estava na medida provisória, na minha opinião, ele seria 
inconstitucional. 

Essa disposição aqui, então, inserida no tratado, na minha opinião, eu não vejo 
nenhum problema de inconstitucionalidade nessa norma, não vejo desrespeito ao 
princípio da legalidade e nem ao princípio da segurança jurídica. Da mesma 
forma como não via na inserção daquele dispositivo da 66 no CTN, mas, de 
qualquer forma, eu trouxe o assunto aqui para debater e gostaria muito de ouvir 



a opinião do Schoueri, dos demais, mas é que, de qualquer forma, o debate entre 
o Humberto Ávila e o Dennis Weber no congresso foi muito acirrado, foi muito 
interessante. O Dennis, ele até se sentiu meio, até meio desconfortável de estar 
defendendo o chamado PPT, eu não sei se vocês se lembram, porque é um 
dispositivo, assim, bem questionável, de uma série de pontos de vista. Mas o fato 
é que com relação à segurança jurídica, especificamente, o Dennis não via 
nenhum problema e o Humberto Ávila foi muito insistente na defesa da questão 
da segurança jurídica aí nesse dispositivo.  

Mas, de que forma, acho que o tema... não sei se alguém quer falar sobre o tema, 
mas o fato é que eu estou colocando o tema mais em caráter introdutório para a 
gente prosseguir na discussão quando a Mesa estiver completa. Pois não, Paulo. 
O microfone está aqui. 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha: Paulo Victor. Eu gosto muito da definição das 
trocentas perspectivas de definição de segurança jurídica do Humberto Ávila, 
mas para mim ela pode, ainda de que forma meio grosseira da minha parte, 
resumir aquelas expressões calculabilidade, cognoscibilidade e acho que 
previsibilidade, né? Uma cláusula de modo genérico de Principal Purpose Test, em 
princípio, também não afeta, na minha visão, segurança jurídica, mas eu tenho 
um problema significativo com a redação dessa cláusula, porque seria... eu 
estava até procurando aqui no celular e eu não achei, talvez fosse até 
interessante pôr na tela, ela tem pelo menos uns cinco termos cujo sentido e 
alcance, para usar duas palavras bem da nossa tradição hermenêutica brasileira, 
cujo sentido e alcance eu não consigo fazer ideia do que seja, assim, eu não vou 
nem entrar na expressão “razoável”, mas, para mim, o que é ser um dos 
principais? Se falasse do principal, eu já teria um mínimo de conforto ali para 
tatear, mas ser um dos principais, quantos propósitos principais e não principais 
é possível elencar numa operação, entendeu? E aí com... aí depois vem: “A não 
ser que esteja no escopo e na função”, alguma coisa assim, “do tratado”. Gente, a 
cada dia a gente volta a discutir qual é o escopo, a função dos tratados. Por 
exemplo, o Schoueri tem levantado uma bandeira recentemente que eu acho 
interessantíssima, que é ele está voltando, querendo voltar a discutir se o escopo 
dos tratados é evitar bitributação somente jurídica ou também a econômica. 
Então, assim, a gente até hoje não sabe ao certo qual é o escopo dos tratados.  

Outra coisa, embora haja uma posição bastante majoritária de que o escopo, a 
função dos tratados é evitar a dupla tributação por uma razão extrafiscal, leia-se 
para promover fluxo de capitais, para mim, a tese daquele professor alemão, do 
Schaumburg, é muito consistente no sentido de que não, evitar a dupla 
tributação também é uma função do princípio da capacidade contributiva. Então, 
assim, voltando aqui no: “Não obstante outras disposições da presente convenção, 
um benefício da presente convenção não será concedido em relação ao um 
componente de renda ou de capital, se for razoável concluir”. Bom, o que é ser 
razoável concluir eu tenho enorme dúvida sobre o que é isso. “Com base em todos 
os fatos e circunstâncias relevantes”. Eu também tenho dificuldade de saber, 
afinal, que fatos e circunstâncias são relevantes. “Que obter esse benefício”, aliás, 



alguns efeitos de acordo de bitributação eu também teria dúvida em classificá-los 
como benefício ou não. Eu gosto muito de uma afirmação do Surrey que o 
Gustavo Vettori até explorou na tese de doutorado dele, que ele fala: “É dificílimo 
conceituar um benefício fiscal, porque, no final das contas, é discutir se o copo está 
meio cheio ou meio vazio”. Para eu saber se há algum benefício, eu tenho que 
adotar primeiro como premissa que algo é o normal, mas saber qual é a 
tributação normal é difícil.  

Então, primeiro, um benefício da presente convenção, qualquer efeito de um 
tratado é benefício? Dois, “razoável concluir”, o que é razoável? Três, “fatos e 
circunstâncias relevantes”, o que determina se é relevante ou não, relevante para 
quem, relevante para que propósito? “Que obter esse benefício constitui um dos 
objetivos principais de um acordo”. Bom, eu tenho uma dificuldade enorme de 
saber quais são os objetivos, qual é o objetivo principal de um acordo, quanto 
mais um dos objetivos principais. “Ou operação que tenha resultado direto ou 
indiretamente”, ou seja, a extensão desse “indiretamente” eu também não sei 
qual é, “nesse benefício, a menos que seja demonstrado que a concessão de tal 
benefício nessas circunstâncias”, que são as relevantes, que eu também não sei 
quais são, “estariam de acordo com o objeto e propósito das disposições 
pertinentes da presente convenção”. Ou seja, eu nem limito ao objetivo e 
propósito da convenção como um todo, eu também vou ter que descobrir para a 
solução daquele caso quais são as disposições pertinentes, pode ser um artigo, 
pode ser apenas um parágrafo de um artigo. Então, só depois que eu definir 
quais são as disposições pertinentes de um acordo de bitributação é que eu vou 
ter que definir qual é o objeto e propósito delas, para eu voltar a todo esse 
dispositivo e aplicar.  

Eu tenho uma dificuldade enorme de imaginar como que uma Corte consegue 
aplicar isso sem, aliás, tendo o mínimo de uma expressão que eu acho muito 
relevante que o Humberto Ávila lembrou bastante também no congresso, que é 
controle intersubjetivo, eu não consigo imaginar uma decisão judicial e 
intersubjetivamente controlável que consiga aplicar esse artigo com argumentos 
que preencham o conteúdo de tantos termos, eu não vou dizer vazios, mas de 
conteúdo e de alcance absolutamente indeterminado, absolutamente subjetivo. O 
grau de subjetividade dessa cláusula, para mim, é extremo, não tinha como ser 
mais subjetivo. Então, repito, eu não teria problema com uma cláusula de PPT, 
nem em tratado, nem no CTN, mas essa redação, para mim, não... eu não 
consigo imaginar ela compatível com segurança jurídica, pelo menos segurança 
jurídica nos parâmetros que o Humberto Ávila delimita e que, para mim, são 
muito precisos. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Você quer falar, Alexandre? 

Sr. Michell Przepiorka: É, sim, só, desculpa se eu estou cortando a linha, mas 
só lembrar que essa redação, ela vem de um histórico e ela já está aí, e está em 
um contexto de um tratado internacional. Então, apesar de muitos desses 
elementos serem estranhos para gente, a gente, pela própria redação do 32, que 



tem a tese do Luís Flávio que explora isso de uma forma bem aprofundada, a 
gente vai ter que buscar esses termos no contexto internacional. E a própria... o 
Tribunal de Justiça da União Europeia, e sem querer fazer propaganda, eu 
escrevi recentemente um artigo sobre isso para a revista do IBDT, ele já trata 
muito desse elemento com bastante tranquilidade. E o próprio... o que o próprio 
Dennis Weber estava defendendo era isso: olha, já tem, isso aqui, apesar de 
parecer subjetivo, na verdade, quando você aplica na jurisprudência, ele já vem 
sendo objetivizado, ele já está vindo com um caráter mais restrito. Então, apesar 
de parecer um monstro, pode ser que a aplicação constante desfaça esse terror 
inicial.  

E um outro ponto que eu acrescentaria, talvez, é só que é nessa questão da 
segurança jurídica, eu acho que ela talvez pareça e a segurança jurídica procura 
a segurança jurídica na lei e simplesmente ignora a aplicação da lei. Então, é que 
para mim eu também vejo a segurança jurídica numa aplicação coerente de 
jurisprudência. A gente não tem, mas para um estrangeiro isso faz mais sentido. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Vamos ouvir outras pessoas ali. Pois 
não. Alcança? Aí tá bom. Pode falar, está ligado. 

Sr. Sérgio Francesconi: Francesconi. O Brasil adota a teoria dualista, eu me 
reporto aqui para colocar um pouco de debate. No art. 98 do Código Tributário 
Nacional, os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a 
legislação tributária interna, que seriam observados pelas que sobrevenham, a 
dificuldade dos termos do conteúdo de um tratado, como o colega está colocando, 
ele estaria modificando, teria o condão de modificar a forma de nós 
interpretarmos o Direito Tributário como hoje? É essa só uma... mudaria todo o 
arcabouço interpretativo que nós teríamos hoje, né? A partir do momento que 
nós vamos buscar elementos alienígenas para poder aplicar em uma teoria, seja 
positivista, seja ‘neoconstitucionalista’, essa forma, então é só-- 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Desculpe, só respondendo essa questão. 
Aí... 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não, aí a questão é a seguinte, está me 
parecendo que este dispositivo aqui é uma espécie de regra de passagem a um 
regime jurídico. Quer dizer, o que o dispositivo diz é o seguinte: “Se você não 
passar no PPT, no teste, não aplica o tratado”, simplesmente isso, não é que nós 
vamos mudar o nosso CTN, não é que ele vai prevalecer sobre o CTN, não é que 
vai mudar a ocorrência do fato gerador dos tributos, simplesmente é uma regra 
de aplicação do tratado. Então, passou no PPT, aplica o tratado; não passou no 
PPT, não aplica do tratado. Essa que seria a consequência deste tratado. O nosso 
colega lá no fundo também. Está ligado. 

Sr. Antônio: Conseguindo me ouvir? 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Fica mais para frente um pouquinho. 
Ah, então, pode sentar aqui. 

Sr. Antônio: Bom dia. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Qual seu nome? 

Sr. Antônio: Sou Antônio. Eu concordo, realmente a redação foi bastante infeliz, 
concordo com o Paulo que a redação usou muitos termos, basicamente essa é a 
proposta da Ação nº 6 do BEPS e a Ação nº 6, nessa perspectiva da PPT foi 
bastante criticada, tanto que tem uma ressalva para a União Europeia em 
relação principalmente do termo “um dos principais objetivos”, porque lá não é 
possível usar essa questão. Então, por que não se usa, a minha questão é por 
que não se usa já não só na União Europeia, mas para toda a regra PPT proposta 
“o principal objetivo”?  

Aí também já vem a segunda questão que é: seria muito complicado para as 
administrações fiscais colocar “o principal objetivo”, talvez seja essa é a questão e 
invalidaria, por exemplo, uma PPT ou, mas aí vem uma questão seguinte, os 
próximos aditivos de CDT do Brasil com a União Europeia, vai ser essa redação 
ou vai ser “o principal objetivo”? Vão ficar duas redações de PPTs em outros 
tratados? 

Sr. Paulo Victor Vieira Da Rocha: Paulo Victor. Uma observação muito rápida, 
eu sei que de fato a Corte Europeia de Justiça vem lidando com esse teste, ele é, 
na minha opinião, inclusive, fruto da evolução jurisprudencial dela. Eu só não 
consigo ver essa tranquilidade e essa estabilidade nessa jurisprudência. O que 
mais tem são autores europeus criticando a fluidez e a instabilidade e a falta de 
coerência na Corte Europeia de Justiça ao aplicar esse tipo de controle, 
principalmente o PPT, especificamente. E, salvo engano, existe pelo menos um 
artigo bastante crítico do próprio Dennis Weber criticando a forma como eles 
fazem o teste.  

Então, eu concordo que pode haver segurança jurídica na jurisprudência, ela 
pode garantir a segurança jurídica ao interpretar determinados termos, eu só não 
consigo ver ainda essa segurança jurídica, nem mesmo na Corte Europeia de 
Justiça. Eu não vejo essa coerência neles. 

Sr. Michell Przepiorka: O ponto é talvez é que se a gente já bloquear na lei, 
como que a gente vai tentar alcançar via jurisprudência? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom, vocês vejam que o tema é... ele 
enseja uma série de debates sobre uma série de questões. A gente não sabe qual 
que vai ser a política do Brasil daqui para frente, qual é o critério que o Brasil vai 
adotar. O que a gente vê é cada vez mais o Brasil querendo se inserir no contexto 
internacional e existe dentro do objetivo do Brasil de ingressar na OCDE, a 
tendência vai ser que nós adotemos as políticas da OCDE que são aplicadas nos 
países-membros.  



Então, até de uma certa forma, de uma maneira meio criticável, os países 
aceitam quase que passivamente essas orientações da OCDE, e o Brasil como um 
membro, teoricamente, não tão poderoso dentro da organização como os Estados 
Unidos, por exemplo, que são membros da OCDE e fazem o que querem, o Brasil, 
para ingressar no clube, ele está sofrendo uma pressão muito forte para se... 
para acatar aquilo que é decidido na OCDE, então, é meio que pacote fechado ou 
se quer, quer, se não quer, não quer. Então, é possível que daqui para frente a 
gente vá ter que lidar com temas como esse daqui, em que existe uma situação 
que é plenamente aceita e aplicada, tradicionalmente aplicada nos países-
membros da OCDE e que aqui para nós vai ser uma grande novidade e nós 
vemos ter muita dificuldade de aceitar e de nos adaptarmos a essas novas 
situações, mas, então, bem-vindos, todos nós sejamos bem-vindos ao século 21 e 
aos novos desafios que nos aguardam. Alguém quer falar? Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nós temos aqui o curso de Direito Tributário 
Internacional, no qual há um capítulo, um grande capítulo sobre questão de 
tratados, né, João? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não tenho dúvida. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E não há nenhuma sugestão nossa, como 
amicus curiae, para essa definição que ele aí apontou como dificuldade de 
colocação, e mais ainda, essa questão da OCDE, eu vi aquele... eu acho que é o 
fiscal de Pernambuco, que tratou desse assunto, ele disse que quando a Dilma 
estava no governo, a OCDE nos namorava, e agora que o Temer está no governo, 
eles querem distância de nós. Você vê isso mesmo? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não é bem distância, a OCDE ficou a 
vida inteira insistindo no convite para o Brasil ingressar no clube, e quando o 
Brasil manifestou interesse em ingressar no clube, aí a insistência mudou, e 
passou a ser, a OCDE passou a adotar uma posição muito dura em relação ao 
Brasil, muito dura, do tipo: se você quiser entrar no clube, você tem que se 
adaptar às regras do clube. E a gente está vendo a discussão da legislação de 
preço de transferência, né? O Brasil tem uma legislação meio estranha para os 
padrões internacionais e a OCDE está muito inflexível, no sentido de que: ou 
você muda, ou não entra no clube.  

Nós vimos um dos painéis, que aliás que eu participei, o painel de preço de 
transferência, nós tínhamos lá um representante, ele não falou em nome da 
Receita Federal, que era o Marcos? Ele veio na qualidade de professor da 
Universidade de Pernambuco, mas... André Dantas, exatamente, mas ele está 
participando, ele é funcionário da Receita Federal e está acompanhando todas as 
negociações nessa área de preço de transferência. E depois tivermos o Tomas 
Balco que veio falar em nome da OCDE e o Tomas, a posição do Tomas foi bem, 
foi bem clara, não é que a OCDE está dificultando o ingresso do Brasil. Quem 
decide o ingresso no Brasil não é o corpo de funcionários da OCDE, quem decide 
são os países-membros.  



O corpo de funcionários, como o Tomas Balco, está numa posição intermediária 
no sentido de acomodar interesses. Eles, o Tomas tem vindo muito ao Brasil, 
aliás, o Tomas, ele é professor do IBDT, ele veio várias vezes aqui, participou de 
vários congressos nossos e deu várias aulas aqui no nosso curso, é um amigo do 
IBDT. E ele tem dito que a posição da OCDE, do organismo burocrático da OCDE 
é muito favorável à entrada, eles querem que o Brasil entre, mas quem decide 
pela entrada são os países-membros. Então, nós vemos ter que convencer os 
Estados Unidos que é importante que o Brasil entre na OCDE. Se os Estados 
Unidos não quiserem que o Brasil entre, o Brasil não entra. Tem voto conta. 

E as exigências que os países-membros do clube fazem para que outros países 
entrem são as mais estapafúrdias possíveis. Essa entrada da Colômbia na OCDE 
agora teve experiências risíveis, cômicas, porque parece que os Estados Unidos 
exigiram que a Colômbia renovasse a frota de ônibus para entrar na OCDE, 
porque a frota de ônibus era muito antiga, provavelmente, porque eles queriam 
que alguma empresa americana fosse lá vender ônibus, mas é nesse nível, é uma 
coisa assim, o corpo burocrático da OCDE quer acomodar e ajustar as arestas 
para que o país entre, mas quem decide, em última instância, são as países-
membros e eles têm que ser convencidos de que é importante o Brasil entrar. E 
se o Brasil não mudar a legislação, quer dizer, preço de transferência é um dos 
itens, tem lá mais de 200 itens que o Brasil tem que se adaptar. E aparentemente 
aquilo que se diz é que as resistências na Receita Federal foram... estão sendo 
vencidas e ouvi um boato no sentido de que realmente a lei de preços de 
transferência, o Brasil vai mudar a legislação e vai se adaptar integralmente, 
porque o Brasil quer entrar no OCDE. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: João... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão, você quer falar? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, só rapidinho. É que me fez lembrar uma frase 
do cômico Groucho Marx que ele dizia: “Eu me recuso a entrar num clube que me 
aceita como sócio”, né? 

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas eu ia dizer outra coisa, você falou do preço 
de transferência, você viu a posição da Receita, e você deve ter acompanhado, eu 
não me lembro bem exatamente o que essa decisão da COSIT beneficiou o 
sistema de importação, você tem isso na-- 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não. Não tenho. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Saiu agora essa semana. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não. Não vi. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, desculpe. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Paulo, quer falar? 



Sr. Paulo Victor Vieira Da Rocha: Só uma pergunta, talvez até excessivamente 
ignorante, Bianco. Paulo Victor. Essas exigências, não de frota de ônibus, essas 
das quais a gente está tratando aqui, por exemplo, para dar exemplos óbvios: 
preço de transferência, PPT, cláusula LOB, será que isso vem mesmo dos países? 
Esse tipo, podem ter 200, mas esse tipo de exigência será que não vem do corpo 
burocrático da OCDE? Eu tenho dificuldade, por mais que eles digam o 
contrário, de imaginar que exigências tão específicas, como regra de preço de 
transferência venha dos países especificamente. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não, as regras de preço de transferência 
vêm dos países, né? Vem dos países. Eu ouvi um boato, desculpe, eu estou 
falando publicamente aqui, não sei se eu estou cometendo uma indiscrição. 

Sr. Paulo Victor Vieira Da Rocha: Você não está falando nomes. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas eu vi um boato que o Brasil está 
negociando um tratado com a Inglaterra e a Inglaterra está exigindo a mudança 
de preço de transferência. Então, do tipo “ou muda ou não tem tratado”. E o 
Brasil quer o tratado de dupla tributação com a Inglaterra. O Michell acho que 
ouviu também naquele dia, não? Mas, considerem essa informação com reservas, 
meio conversa de corredor, mas aparentemente o Brasil vai ceder, porque o 
Brasil... Veja, o que os investidores internacionais querem é segurança jurídica e 
lidar com os critérios aceitos pela OCDE traz segurança jurídica para os 
investidores, porque eles conhecem, eles sabem como é que funciona. Se eles vão 
entrar num país que tem regimes legais e jurídicos diferentes dos padrões 
internacionais, eles têm que parar, têm que estudar, têm que ver, estudar as 
consequências, sempre é mais complicado para ele entender o ambiente jurídico. 
Se ele entra num ambiente jurídico que ele já conhece, é mais fácil, ele vai com 
mais segurança. Então, o objetivo é se inserir no contexto internacional e ter... 
fazer o que todo mundo faz, isso promove o aumento do intercâmbio de capital e 
os investimentos e é isso que o Brasil quer. 

Apesar de eu, lá no painel, defendi o sistema brasileiro de preço de transferência, 
porque é um sistema simples, prático, para nós está funcionando, acabou a 
litigiosidade e se entrar um sistema como aquele da OCDE, que é um sistema 
que se faz aquelas análises funcionais, considera-se todos aqueles riscos 
assumidos, as responsabilidades, é um negócio altamente subjetivo, vai... é 
possível que no nosso contexto aqui vá gerar litigiosidade, porque você vai ter os 
trabalhos feitos pelas empresas de auditoria, os economistas em um sentido, aí a 
Receita Federal vai fazer... dentro dessa subjetividade, dentro do subjetivismo 
desses trabalhos, a Receita vai poder contestar, nós não vamos chegar a nenhum 
acordo, ou seja, pode gerar mais litigiosidade, que é aquilo que a gente não 
aguenta mais, né? O país, o Brasil é o país mais litigioso do mundo. Não é 
possível que se discute tudo aqui, mas o fato é que isso pode até vir a prejudicar 
o fluxo de investimento no Brasil. Mas, de qualquer forma, tem argumentos prós 
e contras, a gente vai ter que lidar com isso nos próximos anos, certo? Alguém 
quer falar mais alguma coisa?  



Veja, eu trouxe esse tema aqui mais para introduzir, mais para apresentar do 
que para concluir, mas gostaria de contar com os debates e com a presença da 
Mesa completa aqui. Pois não. 

Sr. José Maria Arruda de Andrade: Isso, tão importante o... também eu vou 
esperar a contribuição de todos. Salvador tinha me perguntado da solução 
COSIT, de preço de transferência, é a PLR, quando o contribuinte poder escolher 
o PLR do setor econômico dele e não da indústria de origem. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso, é, exatamente. Solução de Consulta nº 95, 
do dia 30 de agosto, ela fala exatamente isso, que a simples importação de 
produtos para sua posterior revenda no mercado interno, quando o exportador é 
pessoa vinculada, sujeita o importador às regras de preço de transferência. 
Sendo irrelevante que tais produtos sejam submetidos a processo industrial do 
Brasil, caso os produtos importados pela consulente sejam considerados 
commodities, para fins da legislação a aplicação do método preço de cotação na 
importação é obrigatório. Na hipótese que seja facultado ao consulente optar pelo 
método do preço de revenda menos lucro, a margem de lucro a ser adotada no 
cálculo do preço de parâmetro é definida em função do setor econômico e da 
pessoa jurídica brasileira, sujeito ao descontrole dos preços das vendas, no caso 
do CNAE 2599-3-99, a margem é adotada de 20%. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas me parece que não tem nada a ver 
com a OCDE, isso aí... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não, não. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: É aplicação. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [ininteligível]. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom, senhores, mas temos ainda cinco 
minutos, alguém quer fazer um último comentário? Pois não, Alexandre. 

Sr. Alexandre Dantas: Sobre essa cláusula, quando eu leio essa cláusula, eu 
não consigo entender direito porque, no final, ela anula tudo o que se disse antes 
das restrições, “poderá, mas, contudo, nada ser aplicado desde que a empresa 
comprove, as pessoas comprovem que estão agindo ingenuamente, com 
inocência, que o negócio é puro”. Isso que eu estou dizendo. Então, eu vejo muita 
dificuldade, como o Dr. Humberto colocou, que um juiz brasileiro, que a gente 
conhece, às vezes pode ser até um juiz de comarca de competência delegada, vá 
analisar uma questão dessas de uma autuação  da Receita Federal e uma 
execução fiscal, por exemplo, que tem os embargos, e ele conseguir, que nós que 
temos dificuldade, que lidamos com o Direito Tributário cotidianamente, temos 
dificuldade, vocês são tributaristas internacionais, têm dificuldade, imaginemos 
um juiz de comarca de início de carreira.  



Então, essa dificuldade, eu não consigo entender. Talvez na OCDE as pessoas 
digam: olha, o bom senso, proporcionalidade, nós vamos aplicar aqui, eu acho 
que vocês fizeram um negócio, assim, correto e que a consequência é economizar 
o tributo é uma questão colateral, né? Mas, no Brasil, imaginar um brasileiro e 
um argentino, fazendo um negócio, dois empresários que eles estão agindo assim 
de uma maneira, ninguém pensa que a gente vai economizar tributos, nós vamos 
fazer isso aqui, porque é bom para nós. Então, nós não vamos importar da 
China, nós vamos fazer, você produz na Argentina, eu produzo aqui, fazer um 
negócio. Não, mas se a gente trouxer da China por tal porto, nós vamos 
economizar tributo. Acho muito difícil alguém deixar de pensar nisso e chegar 
nesse subjetivismo e aí as pessoas, não... o fiscal dizer: “Não, mas você pensou 
no tributo". Ele sempre vai dizer isso: “Você pensou em economizar tributo, 
porque é a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer pessoa, o homem 
médio, qualquer homem médio, a velha história do homem médio. Como que o 
homem médio vai pensar em economizar tributo. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Tributarista médio. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Alexandre Dantas: O homem médio, tributarista médio, né? Então, é muita 
dificuldade nisso, não consigo assimilar que a nossa jurisprudência caminhe de 
uma forma calma, tranquila e que nos julgadores cheguem nessas discussões de 
uma maneira bem sensata. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas você sabe que eu já ouvi o 
presidente do Tribunal Fiscal do Canadá dizer que esses casos de planejamento 
tributário, eles se resolvem lá no Tribunal do Canadá pela aplicação do teste do 
cheiro, o smell test. Se passar no teste do cheiro, está aprovado, se não passar no 
teste do cheiro. O Ricardo costuma aplicar o teste do riso. Se o cliente apresenta 
a operação, precisa ver se o advogado ri ou não ri, se passar no teste do riso é 
porque está bom. 

Sr. Alexandre Dantas: Eu li recentemente que as empresas, recente, mudam o 
objeto social para poder aproveitar um crédito numa exportação. Então, eu tenho 
um crédito acumulado, então eu crio, meu supermercado passa a exportar ou a 
importar e, com isso, gera débito de ICM ou de qualquer tributo federal e isso 
acho que foi o CARF julgou que isso é abusivo, mas eu usei uma... a lei permite 
que eu mude meu objeto social e que eu faça isso, que eu compre de fulano de 
tal. Claro que fraude, não, simulação, mas se eu comprar, entrou no meu 
estabelecimento e eu revendi e gerei um crédito: “Não, mas isso você não pode, 
porque você está economizando tributo". É isso. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não foi por essa razão. 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bem, senhores, nós já estamos no nosso 
horário. Então, eu agradeço a presença de todos e convido-os para a nossa 
próxima Mesa na semana que vem. Muito obrigado. 
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