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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. Vamos dar início então à 
nossa mesa de debate de direito tributário. Eu gostaria de iniciar informando 
a doação para a nossa biblioteca, dos dois volumes da coletânea PIS e Cofins à 
Luz da Jurisprudência do Carf, coletânea está coordenada pelos Drs. Marcelo 
Magalhães Peixoto e Gilberto de Castro Moreira Junior, Dr. Gilberto que 
trouxe a doação, o IBDT agradece. Acho que as informações aqui são bastante 
úteis, dispensam maiores comentários, ficará para a consulta de todos, porque 
é bem baseado no Carf mesmo, nas decisões. Para conhecermos esses 
tributos, Gilberto, você sabe que eu costumo dizer, olha: eu conheço pessoas 
que se dizem especialistas em imposto de renda. O Hiromi é um, por exemplo. 
Ele pode tranquilamente dizer: Disso eu entendo. Eu conheço pessoas 
especialistas em ICMS. Disso eu entendo. Agora, mostre-me alguém que diga: 
de PIS e Confins eu entendo e eu teu mostro um mentiroso. Eu não consigo 
entender. Cada situação é uma, cada caso é um, então conhecer a 
jurisprudência do Carf, porque a partir daqui talvez se forme alguma ordem 
nessa desordem que essas contribuições foram formadas. Pequeno expediente, 
algum assunto? Alguém quer trazer algum assunto atual do pequeno 
expediente? Então vamos para a ordem do dia? O João Bianco seria o primeiro 
inscrito pediu que deixássemos por último a questão dele. Os dois temas 
seguintes que foram trazidos pelo Dr. Alexandre Dias, o Dr. Alexandre ligou 
para a secretaria pedindo que fosse adiado por uma semana porque ele não 
estaria presente hoje. Então, nós chegamos ao tema que foi trazido pelo Dr. 
Hiromi Higuchi, que se refere ao art. 15 dos acordos de bitributação que a 
gente...  Nós sabemos todos os acordos brasileiros tem uma redação muito 
semelhante no que se refere ao art. 15. E o Dr. Hiromi diz que na prática ele 
tem visto divergência na interpretação do artigo 15 das convenções. Dr. 
Hiromi, quer falar sobre o assunto?  

Sr. Hiromi Higuchi: A maior dúvida é de... Se há permanência de 183 dias, 
né? Esse A e B e C são cumulativos, né, a interpretação é no sentido de ser 
cumulativo. Agora, no caso de, tem muitas empresas aí, tem empresa aí que 
eu começo que manda 50, 60 engenheiros para fazer montagem aqui no 
Brasil, mas o salário é pago, exclusivamente, no exterior, porque o contrato é 
para fazer um tipo de serviço que a empresa contratou. Então, salários dos 
engenheiros são pagos no exterior, aqui não recebe nada. Agora, então tem 
algumas empresas que para evitar esse problema de 183 dias eles mudam. 



Quer dizer, antes de completar 183 dias a turma vai embora, vem outra 
turma, nova turma de engenheiros. Isso daí, agora, o problema é se tem 
empresa que manda engenheiro, digamos, 50 engenheiros, e fica sete, oito 
meses, aí já ultrapassa 183 dias. Nesse caso, será que como não está 
cumprindo o requisito da letra A, será que aí tem incidência do imposto de 
renda brasileiro? Porque na legislação anterior, o estrangeiro que, se 
permanecesse mais de 12 meses era considerado domiciliado no Brasil, e 
agora essa lei aqui, a lei... A lei 9.718 de 1998, o art. 12, alterou, aqui fala 
assim: “Sem prejuízo das normas de tributação aplicáveis aos não residentes no 
país sujeita à tributação pelo imposto de renda como residente à pessoa física 
que ingressar no Brasil. Com visto temporário para trabalhar com vinculo 
empregatício, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de sua chegada. 
Por qualquer outro motivo..”., mesmo turista, né? “Por qualquer outro motivo 
permanecer por período superior a 183 dias consecutivos ou não, contado 
dentro de um intervalo de 12 meses da data de qualquer chegada em relação ao 
fato gerador ocorrido a partir do dia subsequente aquele em que se completar 
referido período de permanência. Com visto permanente em relação ao fato 
gerador ocorrido a partir de sua chegada”. O problema maior então é de 
permanência de mais de 183 dias. Por quê? Se os salários dos engenheiros são 
pagos, exclusivamente, no exterior, será que há possibilidade de cobrar o 
imposto de renda brasileiro? Porque se fosse para cobrar, como é pago no 
exterior, e então teria que ter carnê leão, né, e depois fazer a declaração 
definitiva de saída, porque eles vão embora em sete, oito meses. Agora, eu 
acho que é muito difícil fazer a cobrança, porque como é que vai saber quanto 
é que de salário recebeu? Porque é pago pela empresa no exterior, não tem, ele 
não tem obrigação de informar, né, para o governo brasileiro. Será que tem, 
pelo acordo será que tem a obrigação? Agora, eu acho que vai ter um 
problema, porque se paga carnê leão, e faz a declaração de saída definitiva, 
tem que incluir... Declarar todos os rendimentos, outros rendimentos que 
recebeu, além do salário, né? Então, eu acho que, eu acho que dá um 
problema muito grande. Então tem empresas, grandes empresas no exterior 
que depois de 183 dias não paga mais imposto lá. Eu acho que está errado, 
porque pelo acordo, se o salário é pago lá, o país estrangeiro não está 
impedido de cobrar o imposto lá, só que depois aqui no Brasil tem que 
descontar o que foi pago lá, né? Então, eu acho que essa divergência que está 
existindo nessas empresas que manda muitos engenheiros aqui, até para 
montagem de fábrica de automóvel, por exemplo, né? Tem uma, por exemplo, 
a empresa que fabrica avião, porque a asa do avião é fabricada tudo no 
exterior, esses aviões grandes de mais de cem passageiros, e a montagem, eles 
tem que entregar montados, então vem 50, 60 engenheiros para fazer a 
montagem. Então, acontece muito disso. Então, eu acho que essa divergência 
de empresa para empresa, né?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alguém quer falar? Você não quer 
falar? 

Orador não identificado [0:08:28]: [pronunciamento fora do microfone]  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, porque a gente tem muito dessa questão 
ficta, né? Na verdade eles estão trabalhando com vínculo no Brasil? Não, não 
estão, né? Não estão. É que não sei como resolver, realmente.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É irrelevante, desculpe, vamos lá, me 
permite?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está... Deixa-me só completar, então. Porque 
eles vêm... Essa... Entre aspas poderia ser feito ou por remessa, o que é difícil, 
ou vim realmente de uma forma, que eles são empregados da empresa 
estrangeira, recebe no estrangeiro, claro, a permanência no território é 
indisponível, né? É essa a dúvida, é exatamente aí. Essa no sentido de que 
eles vêm para cá, mas não criam um vínculo com a empresa brasileira, mas 
isso é irrelevante, né? Então.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: São dois pontos, acho que Hiromi, 
duas questões que tem que ser enfrentadas quando a gente tratar de qualquer 
questão como essa. Uma, é como o direito interno trata do assunto, e outra, 
como o acordo de bitributação trata do assunto. Nós precisamos lembram que 
para que haja uma tributação pelo Brasil é necessário sim, sim, ou seja, sim, 
nos termos do acordo, esse assunto está na jurisdição brasileira, e sim nos 
termos da lei interna e se a questão tributável. Então, e a análise não tem 
uma ordem de preferência, uma ordem lógica, nós podemos, assim, à vontade, 
porque se a gente por premonição achar que: ah, já por um caminho eu já 
terei um não, então a gente começa pelo caminho mais fácil, então, você 
escolhe bom, fala assim: bom, se eu olhasse só a lei brasileira, seria 
tributável? Se eu concluir que não, eu não preciso nem olhar o acordo. E vice 
e versa. Então, só por curiosidade, porque eu acho, no caso acho que vai ter o 
sim, sim. Vamos trabalhar os dois pontos. Na lei brasileira não tivesse o 
acordo, ou seja, se esse empregado viesse, fosse residente nos Estados Unidos, 
viesse ao Brasil, permanece-se no Brasil mais de 183 dias no exercício da sua 
profissão independente, mas por mais de 183 dias. O Hiromi citou a base legal 
para nos confirmar que sem qualquer dúvida ele se tornaria residente no 
Brasil sujeito à tributação em bases mundiais, sim, e no caso de fontes do 
exterior, sim, ele teria que fazer o carnê leão dele como todos nós temos que 
fazer. E sim, no momento da sua saída faria uma declaração de saída 
definitiva ou recolheria imposto pelos próximos 12 meses. Eu não sei se existe 
questionamento com relação a esse tratamento imaginando que ele viesse de 
um país com o qual o Brasil não tem acordo de bitributação, assim diz a lei 
brasileira e assim se põe... Ele é um residente do Brasil. Vamos atravessar 
essa questão, porque não parece nem ser a mais importante, para dizer, nós 
começamos com um sim, começamos com um sim da lei interna, então, vamos 
perguntar agora só se essa questão está na jurisdição brasileira, e o Hiromi 
escolhe o artigo mais difíceis de ler do acordo de bitributação, porque o artigo 
que faz, se eu falei em sim, sim, ele faz o não, não, não. Porque em vez de 
fazer diretamente quem é tributado ele começa com não, e não, e não. Então, 
a primeira questão e a leitura do art. 15 exige uma regra no Parágrafo 
Primeiro para nos dizer, existe uma regra, a regra está no Parágrafo Primeiro 
que de regra um empregado residente em um país é tributado naquele país. 
Exceção a essa regra, portanto, a possibilidade desse empregado poder ser 



tributado não no país que ele reside, mas num segundo país, vem na segunda 
parte. Aí desculpem, só uma premissa, eu não posso deixar de mencionar essa 
premissa que eu não mencionei antes. A situação é esdrúxula porque vimos 
que pela lei brasileira este empregado passa a ser residente no Brasil. Então, 
eu ultrapassei uma etapa importantíssima, que eu vou dar também por 
garantida, que embora ele tenha uma residência no Brasil, que ele não tenha 
perdido o status de residência no seu país de origem. Porque se perdeu 
também o problema não se põe, não se aplicaria nem se é problema do art. 15. 
Então, a premissa é que ele tem dupla residência no Brasil e no seu país de 
origem, e a premissa é mais, que aplicando o art. 4º, aquilo que nós 
chamamos de tie breaker rule por conta de relações pessoais, por as razões 
que o art. 4º diz, nós vamos concluir e vamos trabalhar com esta hipótese que 
não é necessária, mas vamos trabalhar com essa hipótese, que este 
empregado em questão, embora na lei brasileira seja residente, para efeitos do 
acordo, ele será nos termos do art. 4º considerado residente no seu país de 
origem e não no país onde ele exerce o trabalho. Sob pena de não termos nem 
como aplicar o art. 15. Então, ultrapassamos essa etapa. Ele mantém uma 
residência lá, ele tem o centro dos seus interesses econômicos e pessoais ali, 
não há dúvida de que para efeitos do acordo, ele é um residente no país de lá e 
não no Brasil. Certo? Só para dar um nome do país de lá, eu vou chamá-lo por 
não ter melhor nome, na Áustria, ele é um austríaco que veio fazer essa 
montagem aqui no Brasil, só para termos um nome, e ele continua residente 
na Áustria e continua com vínculos na Áustria. E só para o João nos facilitar 
a vida, ele vai nos mostrar o acordo de bitributação Brasil/Áustria e não 
Brasil/Argentina que ele estava mostrando. Só para termos mais concreto... É 
sempre bom, Hiromi, evitar fazer uma referência aos acordos em geral, porque 
cada acordo, às vezes, quando a gente vai olhar a redação, um detalhe, pode 
ter alguma coisa diversa. No art. 15 normalmente não há, mas o art. 22, 23 
vai ter diferença, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, vamos olhar 
o art. 15 do acordo Brasil/Áustria. Leio, com ressalva das disposições dos 
artigo 16, 18 e 19, temos que admitir que não é caso de diretoria ou coisa 
parecida. “Os salários, ordenados e outras remunerações similares que um 
residente de um estado contratante, leia-se, um residente da Áustria, recebe em 
razão do emprego serão tributáveis somente nesse estado”. Então regra: um 
residente da Áustria, aquilo que ele recebe em razão do emprego é tributado 
somente na Áustria. A não ser que o emprego seja exercido no outro Estado 
cotratante. Portanto, no caso, no Brasil. Então, a não ser que o emprego seja 
exercido no Brasil, é necessário um exercício do emprego no Brasil, e vamos 
admitir, pelo o que o Hiromi nos disse, que esse dinheiro foi contratado para 
fazer montagem, ele faz montagem. Portanto, a situação dele, ele está 
exercendo o emprego dele, ele exerce aquilo para que ele foi contratado. Então 
muito cuidado com essa leitura porque, às vezes, é uma leitura apressada, 
não percebe esse tipo de detalhe. É a remuneração do exercício daquilo para o 
qual ele foi empregado. Senão nós podemos ter situações diversas.  

Então, nós estamos numa situação muito fácil porque ele foi contratado como 
engenheiro que sabe montar asa de avião e o que ele está fazendo é 
exatamente montando asas de aviões, portanto, nós estamos na hipótese em 
que o emprego seja exercido no outro Estado contratante. Se o emprego for ali 
exercido, portanto, se o emprego for exercido no Brasil, as remunerações 



correspondentes, só aquelas remunerações são tributáveis no Brasil. Então, se 
fosse só o Parágrafo Primeiro a resposta já estaria dada. Aquilo que ele recebe 
em função daquilo que ele exerce no Brasil é tributável no Brasil. Portanto, o 
acordo não impediria que o Brasil tributasse a remuneração do emprego dele, 
mesmo que paga pela Áustria. O problema é que esta divisão do Parágrafo 
Primeiro tem uma exceção na negativa. E esse que é o complicado. Não 
obstante, as remunerações que o residente do Estado contratante, o residente 
da Áustria, recebe em função de um emprego exercido no Brasil, só são 
tributáveis na Áustria. Então, embora ele exerça o emprego no Brasil, só é 
tributável na Áustria se, agora reparem que tem condições negativas, por isso 
que eu falei que é negativa da negativa. Para que ele embora exerça a função 
no Brasil, ele não seja tributável no Brasil, leia-se, seja tributável somente, a 
palavra é somente, na Áustria, é necessário que, um : “O beneficiário 
permaneça no Brasil durante um período ou períodos que não excedam no total 
183 dias do ano do calendário”. Notem que é diferente da regra brasileira, a 
regra brasileira fala 183 dias, mas na exige que seja no mesmo ano do 
calendário. Aqui o ano calendário em questão. Cuidado para comparar. Ou 
seja, se ele começou em outubro e foi até fevereiro, não está na situação aqui. 
Nós estamos admitindo, portanto, que na situação concreta o não aqui, esse 
que eu quis dizer do não, se ele não permanecer os 183 dias, se o pagamento 
não foi feito por um residente do Brasil... Desculpe, residente da Áustria. Não, 
do Brasil. Se o pagamento não foi feito por conta de um residente do Brasil, e 
se o encargo da remuneração não coube a um estabelecimento permanente 
aqui no Brasil. Vamos admitir, e já não é fácil, que essa empresa de montagem 
não tem um estabelecimento no Brasil. Eu disse não é fácil, porque nós 
estamos na linguagem dos acordos, e boa parte dos nossos acordos tratam a 
questão de montagem, do estabelecimento de montagem, e utilizam um 
critério muitos deles de seis meses. Portanto, Hiromi, vamos só... Já que 
estamos no caso da Áustria, porque é isso que eu quero dizer, vamos verificar 
se no caso concreto o encargo foi de um estabelecimento da empresa austríaca 
no Brasil. E nós olhando aqui o acordo da Áustria, o parágrafo... Qual é o 
parágrafo, João? É o § 3º. É o terceiro? Não, § 2º, letra G. “Um canteiro de 
construção”, não é o caso, “ou montagem”, expressão canteiro de montagem 
dará para nós uma dificuldade, porque nós estamos no caso de um avião, é 
necessário saber se isso se caracteriza, porque não é um serviço de montagem, 
é um canteiro de montagem. Então, nós temos uma etapa que eu estou 
pulando só porque, para mostrar como isso pode ser mais complicado.  

Orador não identificado [0:19:36]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu não sei, veja o seguinte, se eu 
tivesse fazendo uma construção mesmo, civil, a expressão “canteiro” é muito 
fácil. Mas o Hiromi nos deu um caso de uma empresa que tenha a sua parte 
do avião e os engenheiros vêm montar a asa. É necessário que naquele 
canteiro, aquela localização, aquele ponto, vamos dizer o seguinte, só para dar 
o nome, e para entender o que eu entendo como isso, na minha visão e 
proponho a leitura, é necessário que haja uma área, algum espaço que se 
caracterize o canteiro da empresa estrangeira. Ou seja, que se saiba... O 
carteiro quando chega, vai entregar correspondência sabe que o pessoal da 
empresa X está naquele lugar. O canteiro é da empresa, não é, ou seja, se eu 



tivesse os 60 engenheiros, por hipótese, espalhados por todo empresa, sem 
qualquer tipo de localização, eu negaria a figura do canteiro, o canteiro na 
minha leitura é um local que se identifica como um estabelecimento como tal. 
Então, só para dizer. Agora, vamos admitir que esses 60 engenheiros ficaram 
num só lugar. Se ficaram num lugar, voltando, por favor, para o art. 15, nós 
confirmamos que há um estabelecimento no Brasil, se há um estabelecimento 
no Brasil, daí independentemente de ele, da pessoa no caso ficar ou não ficar, 
nós já temos também a letra C não cumprida, porque nós teríamos um 
encargo pago para o estabelecimento. Ou seja, seja porque o encargo foi 
suportado por um estabelecimento no Brasil, seja porque eles ficaram mais de 
183 dias, por uma ou por outra razão como são dois casos de não, não há 
como aplicar o § 2º. E se não há como aplicar o § 2º, o § 2º só se aplicaria se 
os três nãos fossem completos. Nós caímos na regra do caput, e a regra do 
caput vai nos resolver essa questão para dizer que o emprego exercido no 
Brasil está sujeito ao imposto do Brasil. Portanto, quer me parecer e trago a 
discussão aqui, quer me parecer que, neste caso, o Brasil poderá aplicar a sua 
lei interna tributando os rendimentos decorrentes da atividade exercida no 
Brasil por esse não residente. É isso?  

Sr. Hiromi Higuchi: Posso falar? Não, a questão é que a letra C não está 
sendo descumprida, porque mesmo tendo estabelecimento fixo no Brasil, se 
tiver estabelecimento fixo no Brasil, ele tem que apresentar a declaração do 
imposto de renda, pessoa jurídica. Não é? E depois, outra que, esse 
estabelecimento fixo não está lançando esse encargo de salário como despesa 
aqui no Brasil.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, desculpe-me, se ele tem... Se 
ele tem ou não tem que entregar declaração no Brasil voltamos à questão do 
direito interno. Porque sim, existe a possibilidade nos termos do acordo haver 
aquilo que o acordo chama de estabelecimento, mas nos termos da lei interna 
não haver a exigência ainda de abertura de uma contabilização separada, os 
conceitos não são idênticos. Então, o que eu disse foi: Nos termos do acordo 
eu não tenho como negar. E mais, nos termos do acordo, eu estou aplicando 
os termos do acordo, art. 7º do acordo agora, eu vou dizer que as despesas 
imputáveis ao estabelecimento seriam contabilizáveis nesse estabelecimento. 
E eu teria muita dificuldade para explicar que os 60 engenheiros que vieram 
ao Brasil fazer a montagem não são despesa do estabelecimento daquele 
canteiro de obra instalado no Brasil. Na minha opinião se contabilizou ou não 
contabilizou é outra questão. Nos termos do acordo é despesa imputável a isso 
que nos termos do acordo é um estabelecimento, e, portanto, e pasmem, é isso 
que eu quero afirmar, Hiromi, se eu tiver um engenheiro que venha aqui por 
uma semana, mas venha trabalhar nesse canteiro, o acordo não impede que 
ele seja tributável.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas acontece que o encargo tem que ser suportado 
por uma instalação fixa no Brasil. E não está sendo suportado porque é pago 
integralmente no exterior.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, nós temos aqui uma 
divergência clara, na minha leitura não é quem paga, eu vou repetir nos 
termos do acordo, isto é suportável pelo estabelecimento, mas é aí... 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Se você examinar... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão:... O texto legal, essa questão é importante, o 
senhor falou que em geral é sete, oito meses, que é a duração máxima que tem 
essa [falha no áudio] desse engenheiro. Na lei brasileira se refere a ano, 
calendário ou ano civil?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É seis meses, não fala. 

Sr. Hiromi Higuchi: É que a lei brasileira não está cumprindo o acordo. País 
que tem acordo não está cumprindo. Porque no Brasil, pela lei brasileira, se 
uma pessoa estrangeira vem no mês de outubro e fica até junho do ano que 
vem, ele já conta, foi mais de 183 dias. Pelo acordo não, pelo acordo ou fará 
ano calendário ou ano fiscal. No Brasil, ano calendário, o ano fiscal coincide. 
Então, se fosse para considerar ano calendário, quem vem em outubro até 
dezembro já terminou um período, depois se ficar até junho é outro período. 
Então, a lei brasileira está em desacordo com... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, ela não está em desacordo, é apenas 
interpretação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, a expressão em desacordo, 
Hiromi não me parece adequada porque a lei brasileira não está nem em 
acordo, nem desacordo o acordo. A lei brasileira, simplesmente, diz como se 
tributa. Agora, a Receita Federal poderá ou não poderá tributar conforme o 
acordo mantém ou não mantém a jurisdição brasileira, são questões 
separadas, não existe... Eu tenho insistindo muito com isso, vamos parar de 
falar em hierarquia entre acordo e lei, que a lei, a lei desobedece ao acordo. Lei 
não obedece nem desobedece ao acordo. Lei regula tudo aquilo que estiver na 
jurisdição brasileira. E o acordo diz até onde vai a jurisdição brasileira. Ou 
seja, se o legislador brasileiro trata de um assunto, ele trata. Agora, a 
pergunta outra, está na nossa jurisdição ou não está? Não é uma questão de 
hierarquia. O acordo retirou da jurisdição brasileira uma situação e não 
retirou outra. Porque a mesma lei vai ser aplicada para a Áustria e vai ser 
aplicada para os Estados Unidos. Então, a lei vai tratar do assunto, agora, a 
pergunta é se está na jurisdição ou não está? Eu queria só continuar a 
segunda parte, o Hiromi disse que no seu país de origem se haveria tributação 
ou não haveria? Só para lembrar que essa questão seria a parte, se nós... 
Como nós concluímos que o Brasil pode tributar, não existe no art. 1º, 
Parágrafo Primeiro, a expressão: “somente será tributável no Brasil”. O art. 1º 
disse: “será tributável no Brasil”. Esse o Parágrafo Primeiro do art. 15. Nada 
diz sobre o que a Áustria vai fazer. Veja, se fosse o caso da Áustria, se fosse o 
§ 2º, nós teríamos: “somente será tributável na Áustria”, o Parágrafo Primeiro 
não tem a palavra somente. Só disse: “O Brasil pode tributar”. O que quê a 
Áustria faz é assunto que não aparece no art. 15, aparece lá embaixo, por 
favor, João, art. 22, 23. Art. 23. E vai dizer com ressalvas previstas ali, 
quando um residente, § 3º: “Quando um residente da Áustria receber 
rendimentos que de acordo com a disposição da presente convenção, sejam 
tributáveis no Brasil”, e é o caso, “a Áustria ressalvada se fosse o § 4º ao 7º, a 
Áustria isentará do imposto esses rendimentos, podendo, no entanto, ao 



calcular o imposto, o imposto incidente sobre o resto dos rendimentos dessa 
pessoa, aplicar a taxa alíquota que teria sido aplicável se tais rendimentos não 
houvessem sido isentos”. Portanto, nós sabemos que não estamos no § 4º a 7º 
aqui, não é o caso do art. 15, então, nós já temos uma resposta. Esses 
rendimentos são tributáveis no Brasil sim, mas eles serão isentos na Áustria, 
e assim se evitará a bitributação. Lembrando que esta solução austríaca não 
aparece em outro acordo. Então, em cada acordo, nós temos que olhar o que 
dirá o art. 22 e 23 sobre o tratamento. Fale. Você vai se identificar, como todo 
mundo. 

Sra. Isabel: Bom dia. Meu nome é Isabel. Professor, eu fiquei curiosa na 
situação de você ter um estabelecimento permanente pelo tratado e não ter 
segundo a regra brasileira. Como ficaria a tributação?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A tributação do quê?  

Sra. Isabel: De você ter...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Deixa eu perguntar o seguinte. Quero 
perguntar o seguinte. Nós estamos falando, existem dois problemas 
separados. Um é a tributação da pessoa jurídica, e outro é tributação do 
empregado. Então, por favor, pergunte-me: Como fica a situação do 
empregado ou como fica a situação da pessoa jurídica. São perguntas 
separadas.  

Sra. Isabel: Eu gostaria de perguntar as duas.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, não, porque é importante a 
gente entender uma coisa e outra. Como ficaria do empregado? Na minha 
leitura e submeto a todos aqui, nos termos do acordo, aquela situação para o 
acordo caracterizam um estabelecimento permanente, e, portanto, todo 
pagamento imputado àquele estabelecimento é tributável no Brasil. 
Independentemente se há lei brasileira ou não. Eu estou... Veja, quando eu 
interpretar o acordo, a menos que o acordo faça uma remissão expressa à lei 
interna, e não é o caso, eu interpreto o acordo nele. Eu quero saber o que o 
acordo chama de estabelecimento, o que o acordo chama de rendimento 
imputável, todas as questões se resolvem no acordo. Então, lendo o acordo, 
aquilo que a gente fala da máscara, a resposta é: O Brasil pode tributar. 
Depois o Brasil vai tributar ou não é a lei brasileira que vai tributá-lo como 
residente ou não residente conforme o período que ele permaneceu no Brasil. 
Se ele permaneceu uma semana, ele será tributado no Brasil como não 
residente. Embora nos termos do acordo eu tivesse uma situação diversa. Não 
interessa, será isso. Agora, a pessoa jurídica, que é uma pergunta 
completamente separada, nos termos do acordo, poderá ser tributada no 
Brasil com relação aos rendimentos imputáveis àquele canteiro de obras. 
Poderá ser tributada. A pergunta é: A lei brasileira, e agora outra pergunta, 
que pode tributar, que tem jurisdição sobre os rendimentos daquele canteiro 
de obras, tributa um mero canteiro de obras? Eu tendo a acreditar que não. 
Eu tendo a acreditar que não seria o caso porque nós não estamos falando 
ainda em filial, e se nós falarmos, só nos sete meses, eu não teria facilidade de 
caracterizar isso como uma sociedade de fato. Então, eu tendo a acreditar. 
Mas isso... Essa pergunta agora não tem nada a ver com o acordo. Vamos, só 



para o nosso raciocínio, Bel, e para que nós falemos a mesma linguagem, 
vamos voltar ao caso, sair da Áustria, vamos para os Estados Unidos. Eu 
tenho uma empresa norte-americana que manda engenheiros para o Brasil 
para...  A Boeing manda engenheiros para o Brasil para montarem a asa de 
um avião da Embraer e os engenheiros ficam aqui sete meses, 
constantemente, e realmente se identifica ali um local que eles ficam o tempo 
todo, eles comem juntos. Haveria uma situação fática como essa. A lei 
brasileira tributa essa situação? Quer falar?  

Sr. Campos: Eu tenho dúvida, Schoueri, com o termo de montagem. Eu, eu 
montagem que veja... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Espera aí você está falando do acordo 
de novo?  

Sr. Campos: É, é, não é... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu estou pedindo, por enquanto que 
a gente fale só--  

Sr. Campos: Não, a caracterização do estabelecimento.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpa, só uma questão de 
ordem.  

Sr. Campos: Tá. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu propus neste minuto, depois a 
gente pode voltar...  

Sr. Campos: Está bom, ok. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Neste minuto, eu estou falando da 
Boeing norte-americana aqui, portanto, a pergunta neste minuto é: A lei 
brasileira, só a lei brasileira, contempla a situação de uma empresa que fique 
no Brasil montando a asa de um avião por sete meses?  

Sr. Campos: Eu não faria, essa é a questão. Eu não faria a distinção de asa de 
avião. Vamos dizer que ele tivesse sido pela Ford para fazer montagem de 
veículos.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, Campos, só pela ordem.  

Sr. Campos: Ok. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Campos está falando. É só para 
questão de...  

Sr. Campos: Veja, eu não faria diferença entre Boeing e Ford. Em ambos os 
casos me parece que não.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, na sua opinião, a lei 
brasileira não considera contribuinte do imposto brasileiro uma empresa não 
residente que tenha o serviço de montagem no Brasil, constante pelo período 
de oito meses. Só essa pergunta. Hiromi, a sua opinião, uma empresa norte-
americana que mantenha dentro das instalações de outra empresa por oito 



meses engenheiros que, todos os dias, vão para o mesmo lugar, ficam no 
mesmo lugar e exercem uma atividade que é objeto da empresa estrangeira, 
leia-se montagem. Esta empresa estrangeira é contribuinte do imposto 
brasileiro nesses termos?  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu acho que se a empresa brasileira importa a asa, 
né, em nome dela, eu acho que aí não tem estabelecimento permanente. 
Agora, se importar em nome daquela que vai montar, aí cria um problema, 
porque aí complica demais, né? Agora, eu entendo que, bom, o conselho é 
sempre não ficar mais do que 183 dias. Porque se ficar... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hiromi. Hiromi, eu posso pedir, só 
por ordem de raciocínio, eu queria esgotar a lei interna para depois a gente 
voltar... Eu vi tanto você quanto o Campos, querem voltar para o acordo. Eu 
topo voltar, é só porque... É que, gente, senão a gente não tem um raciocínio 
concluído. Nos termos da lei interna, a pergunta da Bel foi muito simples, a 
Boeing está sujeita à tributação brasileira sobre os lucros auferidos por esta 
montagem, que durou oito meses? Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Não. Não. A lei interna brasileira, ela é muito 
flexível, né, ela é muito vaga, ela não trata de uma situação específica dessas, 
não. A meu ver não há obrigatoriedade da empresa estrangeira abrir uma filial 
aqui no Brasil, ter CNPJ, apresentar declaração de imposto de renda numa 
situação como essa, não.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Campos.  

Sr. Campos: Eu tenho a impressão que... Eu cheguei atrasado, eu peço 
desculpa. Parece-me que tanto eu quanto o Professor Hiromi e o Bianco, nós 
temos dificuldade de caracterizar esta atividade da Boeing, ou de qualquer 
outra empresa no Brasil, como estabelecimento na forma como você 
caracterizou.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perdão. Eu quis começar, nós 
estamos falando só da lei interna. Desculpe-me, se vocês me permitirem, só 
para manter o raciocínio, e para facilitar a vida do Campos, eu tenho certeza 
que o Bianco vai continuar nesse ponto, eu vou fazer um segundo exercício 
agora. Agora, só para, agora não é mais a Boeing que veio montar um avião. 
Agora eu vou me referir a um guindaste que vai ser comprado fisicamente e é 
necessária toda uma estrutura de engenharia, bases de engenharia para que 
suportem este guindaste. Essa base de engenharia exige uma técnica tal para 
a questão da concretagem, que 60 engenheiros são enviados ao Brasil para 
permanecerem, exatamente, sete meses dentro de uma fábrica do seu cliente 
para montar a base em cimento do guindaste que será funcionado. Nós 
estamos só na lei brasileira, eu falei que era uma empresa norte americana. 
Eu vou fazer a pergunta agora de novo. Não há acordo. Eu vou fazer a 
pergunta agora de novo. No caso de uma base de cimento, diz que durou, sete 
meses, uma obra civil grande, é o guindaste, 60 engenheiros vieram para 
assegurar que a montagem seria feita certa e naquele local, nesses sete meses, 
peão só entra se o engenheiro autorizar, porque eles que mandam naquele 
ponto ali, porque é necessária uma tecnologia toda especial. Mas são sete 
meses. Eu pergunto: Os lucros que esta empresa estrangeira teve por conta 



deste serviço de montagem que durou sete meses, estão sujeitos ao imposto de 
renda, pessoa jurídica brasileira?  

Sr. Hiromi Higuchi: Posso?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Pode responder, mas se for assim.  

Sr. Hiromi Higuchi: Hiromi. Isso daí, coisa semelhante está ocorrendo muito 
nesse negócio de pré-sal. Igualzinho. Porque o equipamento para fazer 
perfuração, essa coisa, vem do exterior e vem engenheiro fazer a montagem. 
Então, é igualzinho montar um guindaste. Mas nenhuma empresa que 
exporta do exterior e compra aqui a empresa brasileira compra o equipamento 
para perfuração de petróleo e o engenheiro vem fazer a montagem, nenhuma 
empresa está pagando, fazendo a declaração de... Porque é tudo...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Na sua opinião, não cabe inscrição 
no CNPJ.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não cabe. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se tentar o CNPJ para essa empresa 
seria descabida? O Campos tem uma opinião diversa.  

Sr. Campos: É um caso... Bom. São aqueles casos em que o cabelo de uns 
ficam brancos e de outros vão embora. Veja, a diferença entre montar um 
avião e montar um guindaste é coisa que tem uma certa peculiaridade aqui no 
Brasil. Primeiro que, vamos dizer, a montagem do avião, a montagem do 
veículo, eu estou me pegando, Schoueri, na nomenclatura que é da ONU, da 
classificação das empresas. E o que é interessante é o seguinte, que vai 
complicar essa situação que o Schoueri colocou da montagem do guindaste, é 
uma questão que vai gerar a maior confusão se ocorrer. Porque veja, nesta 
atividade de montagem deste tipo de equipamento como um guindaste de 
grande porte e que demanda para a sua montagem um período de tempo 
superior a seis meses, este tipo de atividade, lá na Europa, ela faz parte da 
atividade industrial do produtor, do equipamento e está, portanto, incluída no 
custo total do equipamento, e, portanto, sujeito ao IVA. Aqui no Brasil a 
mesma situação nós temos o seguinte problema: O equipamento, 
propriamente dito, produzido fora do canteiro de obra, porque aí, neste caso 
inegavelmente existe um canteiro. Coisa que eu não vejo na montagem de 
caminhão, nem na montagem de veículo que é feita interna corporis, dentro de 
uma indústria. Seria um beneficiamento, vamos falar, está certo? Aí o termo, 
aí é questão de discutir termo, se montagem, eu posso aplicar o termo 
montagem do tratado no beneficiamento industrial de um veículo. É só essa... 
Seria a minha discussão. Mas no caso do guindaste, aqui no Brasil, não 
precisa ter uma situação multinacional para nós termos problema, porque 
nesse caso do guindaste, se a mesma empresa que fizer a montagem também 
construir o guindaste ele vai ter ICM na produção do equipamento e vai ter 
ISS na montagem propriamente dita.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Campos, desculpa, eu tenho que 
manter uma ordem, até porque depois quem vai ler essa ata vai querer saber a 
resposta, qual é a posição do Campos. Então, eu vou fazer a pergunta, porque 
você conseguiu não responder. O Hiromi respondeu. Vou fazer a sua 



pergunta. Esta empresa norte-americana que, por oito meses, esteve no Brasil 
e fez as bases de concreto para este guindaste que ela vendeu, está sujeita à 
inscrição no CNPJ pela lei brasileira como contribuinte ou, é um não residente 
sujeito a tributação dos não residentes.  

Sr. Campos: Neste caso, superando os seis meses caracterizam o canteiro de 
obra, caracteriza o canteiro de obra, portanto ela está obrigada a se inscrever.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Qual é a base legal que você dá para 
isso?  

Sr. Campos: Como?  

Sr. Presidente Luis Eduardo Schoueri: Você falou superando seis meses. 
Tem uma base legal para isso ou não?  

Sr. Campos: É o tratado.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe, então, você insistiu no 
tratado de... Campos eu quero, até pela ordem para que alguém leia amanhã. 
O caso não tem tratado, é Brasil/Estados Unidos, a empresa é norte-
americana e ela esteve aqui por oito meses.  

Sr. Campos: Não sei. Não, não sei, agora...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Campos não tem posição. João 
Bianco. Desculpa eu só quero, eu quero manter aqui.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, é como eu disse a lei interna brasileira não 
prevê a obrigatoriedade de... Não, o tratado ele regula uma outra coisa, né? 
Nós estamos falando da lei interna. A lei interna não prevê a obrigatoriedade 
de inscrição no CNPJ nessa situação. Agora, em termos práticos o que eu diria 
é o seguinte: Se vem 250 engenheiros americanos aqui e eles ficam só 
olhando, opinando, orientando, recebendo seu salário no exterior, eles podem 
ficar quatro anos aqui, não tem problema, não vai caracterizar o 
estabelecimento permanente para efeito de lei interna aqui. Agora, se a 
empresa americana vem aqui e ela precisa construir uma base, ela precisa 
contratar peão de obra, precisa contratar a empresa de concreto, precisa 
comprar insumos, ela vai ser obrigada a instituir aqui, incorporar um 
estabelecimento permanente, uma filial, uma subsidiária.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João, o caso que nos foi dado ela não 
contratou ninguém, ela trouxe só engenheiros.  

Sr. João Francisco Bianco: Se ela não contratou ninguém, simplesmente é 
uma atividade da pessoa física que está aqui.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Na sua opinião, não há 
estabelecimento?  

Sr. João Francisco Bianco: Não há estabelecimento permanente nos termos 
da lei interna.  

Sr. Presidente Luis Eduardo Schoueri: Identificando.  

Sr. Rafael: Rafael.  



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Rafael. 

Sr. Rafael: Eu acho que essa questão, ela fica esclarecida pelo próprio 
regulamento. Porque se você olha a relação entre esses engenheiros e a pessoa 
jurídica que os mandou, você vai observar que, na realidade, eles desenvolvem 
um trabalho dependente, então, embora por via deles, quem trabalha é a 
pessoa jurídica. O que eu quero dizer com isso? Se a lei brasileira não tem 
uma previsão como outras legislações têm de você configurar o 
estabelecimento permanente nessa situação, fica muito claro, que um serviço 
prestado no Brasil por uma pessoa jurídica domiciliado no exterior. Situação 
diversa seria se esses engenheiros atuassem, um grupo de engenheiros que 
não tem vínculo com a pessoa jurídica no exterior e talvez o fato dele vir aqui 
analisaríamos se configura ou não uma sociedade de fato. Mas não é o caso.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Em princípio, neste caso, na sua 
opinião também nós não temos um CNPJ para o não residente. O lucro 
grande, o lucro grande está no não residente. Gilberto.  

Sr. Gilberto: O que eu tenho de cabeça. Gilberto. Tem aquele dispositivo do 
regulamento que trata do doing business, eu não sei se seria... Se encaixaria 
nisso daí, teria que dar uma olhada. Eu realmente de cabeça, eu não tenho. 
Só isso que eu queria... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Doing business daria venda de 
mercadoria... Alguém mais gostaria de falar sobre essa pergunta? Campos de 
novo.  

Sr. Campos: Agora que me ocorreu. A questão do estabelecimento nós temos 
um conceito que é, vamos dizer, o mais amplo que eu conheço é o da lei do 
ISS.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Imposto de Renda.  

Sr. Campos: Então, então. Veja uma vez caracterizado o estabelecimento, o 
estabelecimento, ou seja, a formação de uma atividade organizada para auferir 
renda, se não me falhe a memória, é mais o Bianco pode me ajudar nisso aí, 
que ele é o craque do estabelecimento. Ele está caracterizado como 
estabelecimento no Brasil e, portanto, está sujeito a ISS local. Veja, e se, ele 
estiver sujeito a ISS local, ele vai estar sujeito também ao imposto de renda.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, isso passa a ser irrelevante. Na medida 
em que a empresa está recebendo a remuneração de uma empresa brasileira e 
ela que cuida de toda essa questão trabalhista lá, o ISS será devido da mesma 
forma, quer dizer, se você está importando o serviço você vai pagar o ISS do 
mesmo jeito independentemente do estabelecimento. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, mas espera... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Realmente o conceito de estabelecimento é 
muito maior.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas o Campos está trazendo...  



Sr. Campos: Não, não, mas tem diferença... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Campos trouxe uma argumento 
importante para dizer o seguinte: Será que eu posso... Assim... 

Sr. Campos: É... Não é importação... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri:... Tomar por analogia a lei 
complementar 116 para efeito do Imposto de Renda. Mas eu vou provocar, 
Campos. Admitindo que eu pudesse, por analogia eu dissesse existe um 
estabelecimento, ainda assim, existe na lei do imposto de renda a 
obrigatoriedade de inscrição deste estabelecimento, se ele não for filial, 
sucursal. Eu estou perguntando, quer dizer, uma coisa é se há um 
estabelecimento, outra coisa se há uma filial, sucursal que a lei brasileira 
tributa. São coisas diversas. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, segundo o próprio professor Schoueri 
que já deu uma aula antiga, onde você tem uma pantufa, lá está um 
estabelecimento.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Isso é outra coisa, [ininteligível - 
0:47:40]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas assim, caracteriza um estabelecimento, 
mas não caracteriza para efeito de inscrição, porque a regra da inscrição é 
desde que a empresa tenha um patrimônio, um bem, um direito aqui no Brasil 
ou uma obrigação. Ela passa a ser obrigada a ter a inscrição. No caso que nós 
estamos examinando, como disse o João, a empresa só... Do exterior apenas 
foi contratada para prestar o serviço, ela vendeu o equipamento e foi 
contratada para prestar o serviço. Aqui no Brasil a empresa nacional compra o 
cimento, contrata peão, contrata terceiro, faz tudo. Ela só orienta, essa é a 
função do serviço que ela está prestando. Bom, se a prefeitura considerar isso 
como estabelecimento, quem vai pagar o ISS no caso aqui é [ininteligível - 
0:48:34], se a empresa contratante ou contratada. A contratada, a contratante 
já vai pagar esse ISS na medida em que ela está importando um serviço. É, a 
importação de serviço hoje é tributada. Então, não sei, eu acho que nós 
estamos estendendo demais o campo de resposta quando na verdade nós 
estamos fixando nessa questão do estabelecimento... Não é, na verdade, a 
pergunta não foi nem para a pessoa jurídica. A pergunta foi para... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, agora foi depois da jurídica, a 
Bel dirigiu-se à pessoa jurídica.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas é a do Hiromi inicialmente.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então agora a pessoa jurídica. 
Campos.  

Sr. Campos: É, principalmente quando ele pergunta, ele fala assim: 
Configurado essa é... Vamos falar assim, a questão de importação de serviço é 
um outro problema sério, importação e exportação. Aqui nós estamos, 
primeiro que vamos falar, para o exterior uma mercadoria desse tipo, um 
guindaste que demanda seis meses de montagem é um produto. Não há, ela 
não vem prestar serviço aqui, ela vem entregar o produto. Estou falando, para 



empresa lá de fora, para empresa de fora. E de acordo com o Cnae também, 
que isso faz parte da atividade da produção. Ok. Outra coisa, o serviço é 
prestado aqui. Como é que eu posso falar que o serviço que é prestado aqui é 
um serviço importado. Ainda que o prestador de serviço-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Campos-- 

Sr. Campos: Que preste o serviço aqui-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Campos, eu não vou... Eu estou 
presidindo essa sessão-- 

Sr. Campos: Eu vou mais adiante, eu já vou responder também...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu não quero entrar no ISS sem que 
nós concluamos o tema de Imposto de Renda. Eu aceitei entrarmos na 
legislação do ISS apenas como subsídio para o conceito do contribuinte. Nada 
impede que nós, grupo, entremos no ISS, não é o tema. Para Imposto de 
Renda, você mudou de opinião?  

Sr. Campos: O problema do Imposto de Renda é outro. O conceito de 
contribuinte de Imposto de Renda, a definição ou a caracterização de 
contribuinte para fins do IR é ser pessoa física, então é um...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ser pessoa jurídica. 

Sr. Campos: Ser pessoa jurídica, isso, ser pessoa jurídica. Então, e sem 
dúvida nenhuma, que este vendedor, este exportador do guindaste para o 
Brasil e encarregado da atividade de montagem sem dúvida nenhuma é uma 
pessoa jurídica. E se ele exercer a atividade no Brasil que caracterize um 
estabelecimento, sem dúvida nenhuma ele está obrigado a ser [ininteligível - 
0:50:57]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Na sua opinião, neste caso cabe a 
inscrição? 

Sr. Campos: Neste caso do guindaste caberia. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então está aberta a divergência. Luis 
Carlos. 

Sr. Luis Carlos Junqueira: Eu acho que o que eu queria falar já foi muito até 
adiantado. Mas é uma questão, um raciocínio até mais de ordem prática do 
que qualquer outra coisa. Se em razão da legislação municipal esse canteiro 
for obrigado a se inscrever como contribuinte do município, a coisa vai levar a 
outra, não é? Eu imagino, vai ser muito difícil, como que esse canteiro pode 
ser um contribuinte para efeitos de ISS, e outras obrigações perante o 
município, e talvez outras obrigações perante outras agências, pelo fato do 
canteiro, e não ser do imposto de renda. Quer dizer, é uma sequencia de fatos. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Na sua opinião, se caracterizado um 
estabelecimento para efeitos do ISS, está caracterizado um estabelecimento 
para efeitos de direito brasileiro e na sua opinião a lei brasileira quando utiliza 
o termo filial, sucursal, que é o que ela trata de pessoa no exterior, ali se inclui 
o estabelecimento mesmo que não aberta uma filial. Então, nós temos agora a 



posição divergência aberta pelo Campos e foi seguida pelo Luis Carlos. João 
Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas não há incompatibilidade aqui entre o que 
nós estamos sustentando e que o Luis Carlos está dizendo. Não há, porque 
depende de quem é que está construindo esse canteiro. Se esse canteiro é de 
responsabilidade da empresa contratante, é ela que tem comprar insumo, 
contratar o peão. Ela, automaticamente ela já está inscrita. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João, a situação foi como você 
descreveu e propôs, eu acho que nem o Luis Carlos, nem o Campos saíram, a 
situação é tal que os 60 engenheiros vieram e eles apenas, e eu acho que é 
essa a ideia, supervisionam, faz o serviço, e esse é o serviço, de supervisão 
desta montagem ou são responsáveis pela montagem. Agora, quem é que vai 
executar, quem compra o material é o cliente, o cliente compra material, olha, 
precisa de 10 toneladas de cimento.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas então... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O cliente vai e comprar 10 toneladas. 

Sr. João Francisco Bianco: Luís, é lógico. Mas qual é... Os 60 engenheiros 
não estão contratando a construção do canteiro, eles estão olhando só, estão 
simplesmente supervisionando, orientando, mandando apertar o parafuso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A tese do Bianco é: nem para efeito 
do ISS se caracterizaria o estabelecimento. 

Sr. Campos: Não, não. Nós estamos tratando de duas... 

Sr. João Francisco Bianco: Nem para efeito de ISS, porque os engenheiros já 
estão sendo remunerados. Quem está sendo remunerado aí é a empresa 
americana que mandou os engenheiros para prestar o serviço de supervisão. E 
o ISS está incidindo nessa atividade. Já está havendo a incidência do ISS aí, 
na remessa para a empresa não residente.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bel. 

Sra. Isabel: Assim, outro ponto relevante acho... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Isabel. 

Sra. Isabel: É Isabel. Continuando a questão. Outro ponto relevante é que se 
eu considero que realmente tem um estabelecimento aqui, sumiria a figura da 
importação do serviço. Então, eu acho que daí se configura totalmente uma 
nova situação. Então, a meu ver não há um estabelecimento permanente, você 
permanece com a figura da importação de serviço e as duas legislações são 
compatíveis, não há um conflito, não haveria um conflito.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luis Carlos. 

Sr. Luis Carlos Junqueira: Até pelos exemplos e pelo rumo que a discussão 
tomou, é muito difícil sair até de um raciocínio do ISS. O ISS se não me 
engano, tem dois itens na lista, um para a montagem industrial, que seria a 
situação da asa do avião, e o outro, e aí que é importante, para a montagem 



do guindaste. Porque aí iria para a vala da construção civil. E a construção, o 
ISS da construção civil realmente a Isabel está certíssima, não é importação. 
Quer dizer, se for caracterizado, se o imposto incidir em função da montagem, 
em função daquela atividade da montagem da base para o guindaste, aquilo é 
um ISS em função de construção civil. E o que é relevante? É o local da 
execução de serviço, o local do canteiro. Esse canteiro, ele ganha, acho que eu 
posso usar um termo impróprio aqui, mas ele ganha uma personalidade, ele 
vira uma unidade de direitos e obrigações. E aí é o raciocínio que uma coisa 
leva a outra. Quer dizer, em termos práticos, ele vai ter que se inscrever. Se 
inscrevendo no município, o município vai pedir uma série de outras 
obrigações acessórias. É um raciocínio muito mais prático do que teórico. 
Quer dizer, configurada a questão do ISS, a exigência do ISS e configurado 
que não é uma importação de serviços em razão dessa diferença entre 
montagem industrial e construção civil, vai desencadear uma série de 
obrigações e que vai resultar na inscrição desse canteiro. 

Sr. Campos: Eu só queria-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Campos. 

Sr. Campos: É Campos. Só um esclarecimento. Eu concordo com o Bianco, se 
houver, vamos dizer uma simples prestação de serviço de supervisão de 
montagem. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mesmo que dure oito meses? 

Sr. Campos: Mesmo que dure o quanto for. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E mesmo que seja... Que eles fiquem 
no mesmo local físico o tempo todo? 

Sr. Campos: Claro, claro. À simples supervisão de montagem desde que não 
caracterize uma atividade organizada para fins empresariais, está certo, que 
me parece que essa é a definição de, vamos dizer, de caracterização de 
estabelecimento para fins da lei complementar do ISS, desde que isso não 
ocorra, eu concordo plenamente com o Bianco. Então, a minha hipótese é 
aquela em que efetivamente a empresa estrangeira...   

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Campos, eu vou em seguida abrir a 
sua hipótese.   

Sr. Campos: Ok.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só ouvir o Hiromi, e em seguida eu 
vou abrir a sua hipótese. 

Sr. Hiromi Higuchi: Posso falar? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Pode. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu acho que é impossível ter incidência de ISS 
porque tanto no caso de asa de avião como no pré-sal que está acontecendo 
muito, empresa estrangeira fabrica, digamos, a broca(F) para perfuração. Mas 
eles entregam montado. Então, não tem nada de serviço porque o contrato é 



de venda de um bem, um equipamento. E vai entregar montado. Então eu 
acho que é impossível ter ISS. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agora, vamos agora, deixa eu 
continuar agora a pergunta se me permitir. Parece que existe um certo 
consenso que a mera supervisão não caracterizaria estabelecimento a fim do 
ISS, tão pouco para fins de IR. Então, Bel, o primeiro ponto é: Não, não seria 
contribuinte. Agora vamos ao passo seguinte. Agora a empresa vendeu o 
guindaste, e como diz o Dr. Hiromi, vai entregar montado. Significa que virão 
60 engenheiros e durante oito meses eles vão fazer acontecer, ou seja, quem 
vai... Como é para entregar montado, quem vai buscar a mão de obra local 
nesses oito meses é a empresa estrangeira, porque vai procurar verificar quem 
que é, quem não é, quem manda naquele local, naqueles oito meses é a 
empresa estrangeira porque afinal de contas ela precisa entregar. Vamos 
lembrar, nós estamos num fábrica de alguém num outro local, mas por oito 
meses uma pessoa jurídica não residente vem ao Brasil para fazer as bases. 
Então ela adquire o cimento necessário, ela põe o cimento, ela contrata as 
pessoas para no final dizer: pronto, aqui está o seu guindaste instalado. 
Durou, oito meses esta atividade. Nós estamos discutindo imposto de renda. E 
nós estamos olhando, não estamos no âmbito do acordo. A pergunta é: Esta 
empresa que ficar oito meses nesta atividade está sujeita... E por enquanto eu 
não vou perguntar quando, está sujeita à inscrição do CNPJ? Só para 
antecipar, depois eu vou perguntar: e se o mesmo durar um mês? E se o 
mesmo durar três anos? Eu vou perguntar qual a diferença disso. Mas por 
enquanto, vamos manter os nossos oito meses só para conduzindo o caminho. 
João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: A resposta é sempre a mesma, se a empresa ficar 
uma semana, um mês, oito meses ou oito anos é a mesma. Ela vai ter que, se 
ela contratar prestação de serviço, contratar funcionário, comprar insumos, 
vender, vender não, mas se ela comprar e vender ela tem que emitir nota 
fiscal. Então, ela vai contratar o peão, ela vai contratar o peão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João, quero lembrar o seguinte, ela 
vendeu um equipamento, recebeu um preço, um lump sum, pelo equipamento 
instalado, o pagamento foi feito porque se não fosse feito ela nem mandaria os 
engenheiros. Recebeu tudo lá. Agora vieram os engenheiros aqui, passaram 
oito meses e a empresa de lá de fora vai pagando, vai contratando, a 
contratação é feita lá, procura quem é o melhor disso, aquilo, e os engenheiros 
é claro, aceitam, dão a ordem quanto longa manus daquela empresa. João 
Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha você está mudando os fatos.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, eu não estou mudando. Eu não 
estou mudando. Eu estou pondo como deve ser. Desculpe, se eu mudei os 
fatos, eu peço desculpas.  

Sr. João Francisco Bianco: A empresa do exterior vai terceirizar a 
montagem?  



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, a empresa do exterior vai 
mandar 80 engenheiros para cá, ficam 80 meses, eles representam a empresa 
estrangeira. Agora, essa empresa não vai, como você disse, vender produtos, 
ela vai, bem colocado, vai montar um guindaste que já foi vendido. Mas para 
montar o guindaste os engenheiros não vão sujar as mãos com o cimento. 
Então, ela vai contratar alguns trabalhadores locais e vai pagá-los.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, se contratar trabalhador local.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vai.  

Sr. João Francisco Bianco: Tem que ter uma inscrição aqui.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu quero saber por quê? Qual é a 
base para isso. Eu estou perguntando, ela é contribuinte do IRPJ? Porque, 
João, ter inscrição aqui, condomínio também tem.  

Sr. João Francisco Bianco: Não eu sei, mas vai ter que ter uma filial, vai ter 
que organizar aqui, ou uma subsidiária ou uma filial.  

Sr. Campos: Esse é o meu ponto. É Campos, outra vez. Se caracterizar o 
estabelecimento, certo? Caracteriza a pessoa jurídica, essa é a questão. O 
estabelecimento de uma pessoa jurídica é extensão da sua própria 
personalidade. Então, uma vez caracterizado o estabelecimento da pessoa 
jurídica estrangeira no Brasil, ela está obrigada a se inscrever como tal e 
cumprir todas as suas obrigações.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Deixe eu ver se vocês estão dizendo a 
mesma coisa, que eu acredito que sim. Vocês estão dizendo, olha se houver 
um estabelecimento mesmo que não esteja regularizado na junta comercial, de 
fato há um estabelecimento. Como a lei do imposto de renda não define 
estabelecimento parece-lhes cabível que o conceito existente numa lei 
complementar, a Lei Complementar 116, voltada ao ISS, ou a Lei 
Complementar 87, uma ou outra, não disseram qual das duas, se houver 
divergência, enfim, em principio basta uma das duas para dizer: Houve um 
estabelecimento, presente um estabelecimento, na opinião do Campos que 
confirma, e acredito que o João também. Não, Campos pelo menos, eu estou 
traduzindo a opinião do Campos para dizer: Se nos termos de uma lei 
brasileira que não é voltada ao IR, caracterizou-se um estabelecimento, então 
já é o suficiente para que eu diga que há uma filial no Brasil, mesmo que a 
junta comercial não tenha registrado, é um problema de registro comercial, 
mas já há uma filial, e se há uma filial há nos termos da definição do imposto 
de renda, da legislação de imposto de renda, uma pessoa jurídica sujeita ao 
IRPJ.  

Sr. Campos: Sim. E temos um caso que eu nunca vi acontecer na prática de 
previsão disso, que é o caso do... O Hiromi deve conhecer bem isso aí, que é o 
caso dos comitentes.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não. 

Sr. Campos: Está certo. É isso mesmo.  

[falas sobrepostas]  



Sr. Campos: Basta ter... Basta que a pessoa jurídica... 

[falas sobrepostas]  

Sr. Presidente Luií Eduardo Schoueri: Comitentes [ininteligível - 1:04:19] é 
venda de mercadoria. 

Sr. Campos: Não, não, basta, então... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É outro caso.  

Sr. Campos: Do Imposto de Renda basta que a atividade do estrangeiro, da 
pessoa jurídica estrangeira seja caracterizada como praticada aqui, como no 
caso de um comissário, o imposto de renda tributa esta atividade dentro do 
Brasil. O resultado da atividade.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Campos, desculpe, eu vou discordar 
de você. São coisas separadas. No caso de comitente não é necessária uma 
filial, mas o comissário, comitente, comissário nos termos da lei é só para 
mercadoria e, portanto, não é a hipótese.  

Sr. Campos: Claro.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agora, nós temos uma outra hipótese 
que é haver uma filial, sucursal, considera-se pessoa jurídica, agora nós 
estamos olhando o art. 147 do regulamento do imposto de renda, inciso II: “As 
filiais, sucursais, agências ou representação no país das pessoas jurídicas com 
sede no interior”. Nós estamos numa situação em que não há uma filial 
regularizada, mas há aquela situação e vamos dar por claro que pelo menos 
na lei regular 116 ou na 37 caracterizaria um estabelecimento. O Campos diz: 
“Olha se há uma estabelecimento nos termos de uma lei tributária posto que 
não imposto de renda, há uma filial nas representação de banco, né, então..”. 
Há uma representação no país da pessoa jurídica e, portanto, está preenchido 
o requisito do art. 147, dois do Regulamento do Imposto de Renda. Quem quer 
falar sobre isso? Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu discordo dessa postura, eu acho que nós 
estamos complicando muito com exemplos, e cada caso realmente deve ser 
aplicado a um caso. Nós temos uns casos aí, por exemplo, da exportação ficta, 
então se gente for analisar cada caso, o caso da Petrobrás, está sendo dada 
uma solução, a mercadoria fica no Brasil, a pessoa compra no Brasil, como é 
empregada da indústria do petróleo, é considerada como exportação. Então eu 
acho que nós talvez, de acordo com o presidente, né? Porque já são nove e 
trinta, nós só ficamos... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim. Então, eu ia justamente propor 
que nós terminemos, ouvimos agora, nós entendemos o problema, não precisa 
ter solução do problema, tivemos até boa parte, porque nós concluímos que no 
caso de mero serviço não haveria pessoa jurídica, eu só, Luis Carlos pediu. 
Quer falar? Eu não quero cortar a palavra de ninguém, mas concordo que nós 
temos que avançar.  

Sr. Luis Carlos Junqueira: É acho que, eu não sei, talvez seja pedalando, 
mas é a questão é o seguinte, só ler, porque a gente está falando da lei 



complementar, conceito de estabelecimento consta na lei complementar que 
diz: “Que considera esse estabelecimento prestador o local de contribuinte 
desenvolva atividade de prestar serviço de modo permanente ou temporário, e 
que configure unidade econômica profissional, sendo irrelevante para 
caracterizá-los as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento 
sucursal, escritório de representação ou contato, ou quaisquer outras que 
venham ser utilizadas”. No exemplo dado...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luis Carlos, então vamos lá. A 
proposta que está sendo levantada aqui como tese é que se nem mesmo para a 
legislação do ISS se caracterizaria um estabelecimento, então não há pessoa 
jurídica nos termos da lei brasileira. Alguma divergência com relação a esse 
ponto? Mesmo que fiquem oito meses. Segunda pergunta e eu pergunto se há 
divergência. Se nos termos de alguma lei brasileira, leia-se, LC 116 ou LC 87, 
porque elas se complementam. Se numa ou noutra for caracterizado um 
estabelecimento, então haverá base para aplicar o art. 147, dois, e se 
caracteriza a pessoa jurídica. Alguma divergência? Brandão discorda. Eu 
quero colocar no meu caso que eu vou pensar um pouco mais, eu tenho 
dúvida se eu posso caracterizar a filial. Eu não tenho tanta clareza com 
relação a isso. Bel também com dúvida. Então assim, não é um entendimento 
muito claro, esta analogia que está sendo feita não é para mim, muito clara, 
eu gostaria de pensar um pouco mais com isso. Só quero dizer o seguinte, eu 
não acho necessário que a filial seja regularizada, não é esse o ponto, mas eu 
tenho dúvidas deste empréstimo como automático, eu gostaria de pensar mais 
sobre isso. Bom, terminamos essa questão em relação direito interno. Bel, já 
sabemos da pessoa jurídica se, ela será ou não será tributada, e depois viria o 
acordo. Com relação, agora voltando ao empregado. Temos, Brandão, eu 
trouxe aqui a tese de que é irrelevante a questão se no direito interno há ou 
não estabelecimento. Na minha visão, se nos termos do acordo foi preenchida 
a definição de estabelecimento do próprio acordo, então qualquer pagamento 
imputado, o Hiromi disse suportado, eu usei de propósito o termo imputado, 
imputado nos termos do acordo, art. 7º, ao estabelecimento, é tributável no 
país da fonte. Essa é a minha tese. Divergências? Podemos avançar para outro 
tema? Então vamos à outro tema. O primeiro tema do dia tinha sido escrito 
pelo João Bianco, que pediu que reservássemos a parte final da nossa sessão 
para isso. Então, se todos, estivermos de acordo, nós voltamos ao tema do 
João Bianco, possibilidade de se pagarem juros, não, desculpa, perda no 
recebimento de crédito e RTT. João Bianco com a palavra.  

Sr. João Francisco Bianco: A questão que eu queria submeter apreciação da 
mesa. Está regulada pelo art. 9º da lei 9.430, mais especificamente o art. 10, 
ele, quer dizer, o art. 9º ele cria condições para dedutibilidade das perdas nos 
recebimentos dos créditos da pessoa jurídica. E depois o art. 10, lei da 9.430, 
ele regula a forma como deve ser feito o registro contábil dessa perda. Eu vou 
ler aqui. “Os registros contábeis das perdas admitidas dessa lei serão 
efetuadas a débito da conta de resultado e a crédito da conta que registra o 
crédito de que trata a liniar do inciso II, Parágrafo Primeiro do artigo anterior da 
conta redutora do crédito das demais hipóteses”. Parágrafo primeiro: 
“Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes decorrido cinco 
anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser 



estornada ou adicionada ao lucro líquido para a determinação do lucro real 
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência”. Parágrafo 
4º: “Os valores registrados na conta redutora do crédito poderão ser baixados 
definitivamente, em contrapartida a conta que registra o crédito”. Ou seja, 
existe todo um regime legal de reconhecimento da perda no recebimento de 
créditos e também da forma de contabilização dessa perda. A lei 9.430 ela é de 
1996. A questão que eu quero trazer aqui é a relação desse regime contábil, 
desse regime legal contábil, com o RTT. Porque nós sabemos que pela 
legislação do RTT os critérios contábeis existentes em 31 de dezembro de 
2007, eles devem prevalecer para efeito de apuração do lucro real, e os novos 
critérios contábeis, previstos com a mudança da legislação societária, com as 
mudanças introduzidas pela lei 6.404, das mudanças introduzidas na lei 
6.404, não devem prevalecer para efeito de apuração do lucro real. A pergunta 
que eu coloco é o seguinte: Hoje existe um novo critério contábil, quer dizer, a 
pergunta é essa: Existe um novo critério contábil a partir das regras de CPC 
determinando como deve ser feito o reconhecimento das perdas no 
recebimento de créditos? Hoje a contabilidade, ela dá mais liberdade para o 
contador lançar como perda no recebimento de crédito os valores das perdas 
históricas, os valores que são apurados pelo setor da empresa que vai 
examinar os créditos a receber da pessoa jurídica e vai verificar de dentro 
daqueles créditos o que é podre, o que não é podre, o que é recebível, o que 
não é recebível, o que tem perspectiva de recebimento ou que não tem. Quer 
dizer, a contabilidade permite que o contador lance com provisão para a perda 
de crédito com muito mais liberdade, sem a rigidez da 9.430. Então, a 
pergunta que eu coloco é o seguinte, esses novos critérios contábeis previstos 
hoje no CPC, eles representam efetivamente uma mudança de critério 
contábil? E eles estariam, então, sem efeitos fiscais e prevaleceriam as normas 
da 9.430, ou por outro lado, na legislação anterior, as regras contábeis 
anteriores mesmo na vigência da 9.430, já determinava, já previam essa 
liberdade do contador de calcular o valor dessa provisão, independentemente 
das regras da 9.430? Quer dizer, houve ou não houve uma mudança de 
critério contábil a ponto de justificar que é o previsto no art. 10, seria uma 
regra exclusivamente fiscal ou também prevendo consequência para a 
contabilidade?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: João. É que a sua pergunta assim, é um 
pouco dúbia, né? Difícil. Mas nós temos assim, essa lei 9.430 evidentemente 
não foi revogada, está em vigor em 2007 e está em vigor atualmente. O que ela 
dispõe são exatamente os critérios para que uma perda com devedores 
duvidosos seja dedutível naquele exercício. Antes havia critérios contábeis ou 
determinados pela Lei TSA, ou especificamente, vamos falar assim, quem usa 
muito esse critério são os bancos. Então havia normas contábeis específicas 
para os bancos onde a provisão para devedores duvidosos não guardava 
nenhuma semelhança com essa lei, mas o banco, até hoje, inclusive, faz 
provisões para devedores duvidosos de forma completamente diferente, tem 
critérios diferentes, às vezes, até o texto da lei foi feito para banco, porque 
numa empresa que tem um crédito a receber ela não fica debitando juros. 
Antigamente, o banco era obrigado a debitar juros enquanto não recebesse. 



Não, passou-se no momento que ela tomou atitude 60 dias depois ela para 
com a incidência de juros, quer dizer, para com aferimento de receitas e o 
crédito dela fica estabilizado. Então, o artigo... Havia regras contábeis 
anteriores e há regras fiscais de 2007 que estão vigentes atualmente. Os 
critérios não mudaram. Ou se você fizer a provisão, a empresa ou contador 
pode numa empresa industrial ou comercial fazer a provisão para [ininteligível 
- 1:18:04] de acordo com o ambiente empresarial em que ele vive, ser maior do 
que a prevista na lei. Mas vai ter que fazer o RTT e fazer o ajuste para se 
conformar o texto legal, né?  

Sr. Campos: Campos.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Paulo Akio, depois o Campos. 

Sr. Paulo Akio Yassui: Estou de acordo com o... Paulo Akio. Que o Brandão 
colocou, e eu acho que no caso deve prevalecer o que está na lei 9.430. Que 
estabeleceu expressamente sobre dedutibilidade e provisão de crédito 
duvidoso. Agora, antes, porém, RTT ainda está em vigor? A empresa não 
deveria obedecer a Receita até tal ano? Está em vigor?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Está em vigor.  

Sr. Paulo Akio Yassui: Ah, tá, então, e eu acho que no caso deve prevalecer 
9.430, afastando a aplicação do RTT.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Campos.  

Sr. Campos: Eu estou de acordo com o Brandão. A única questão que me 
parece, eu não tenho bem certeza, é que quando nós falamos de provisão não 
tem problema. Uma vez que eu faça provisão, se extrapolou o limite da lei, eu 
ofereço tributação isso está fora de discussão. O problema me parece que 
agora na nova contabilidade há casos em que não se faz mais a provisão, faz-
se a baixa direta de contas a receber. Essa me parece que essa seria, vamos 
dizer o ponto de dúvida que o Bianco levanta. Entendeu? Tem alguns casos da 
“Nova Contabilidade” em que nem o registro da provisão é suficiente. A “Nova 
Contabilidade” requer a baixa do ativo. Não, então, não, não, são coisas 
diferentes. A provisão é uma conta de controle, ok. É uma conta de controle, a 
baixa do ativo, os bancos, por exemplo, ultrapassam do determinado, quer 
dizer, essa regra já é usada pelo banco. Mas veja que, e concordo com você, é 
uma forma de provisão, porque o banco faz a baixa do ativo e mantém um 
controle em conta de compensação, mas é um procedimento diferente da 
provisão propriamente dito, né?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Realmente, eu estou perfeitamente de acordo, 
que afinal de contas a 9430 e art. 10 é norma legal, tem que ser observado e 
não foi revogado por nenhum dispositivo legal. Agora, a dúvida seguinte é a 
seguinte: Como é que se faz esse ajuste na contabilidade? Existem duas 
formas de fazer: Ou no Lalur ou no FCont. O Lalur, ele só admite aquelas 
exclusões, dedução e compensações expressamente listadas na lei, esse não é 
um caso. E no FCont só se lançam os ajustes de mudança de critério contábil. 
Houve mudança de critério contábil aqui? Porque, apesar de haver um critério 



contábil na lei, pelas regras contábeis, pelos princípios contábeis vigentes em 
2007, o contador já tinha uma flexibilidade, uma liberdade para lançar.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, por que ajuste?  

Sr. João Francisco Bianco: Então, veja pela literalidade da norma esse 
ajuste, essa diferença entre o critério contábil do art. 10 e o critério contábil 
previsto hoje no CPC, não tem onde ser lançada. Veja, pela literalidade da 
legislação.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não desculpe, eu vou pedir para você 
esclarecer porque ou bem existe uma diferença entre o que está no art. 10 e 
no padrão contábil, ou não há. Se você diz não há divergência, estou dizendo, 
não há divergência, porque já podia fazer isso antes. Então se não há 
divergência, não há o que falar em ajuste. Segunda hipótese há divergência. 
Então...  

Sr. João Francisco Bianco: Então, veja, essa é a dúvida, na minha opinião, 
há divergência. Porque existe um claro, essa é a minha opinião, mas é essa 
que eu trago, porque eu tenho visto opiniões divergentes por aí. Então o que 
eu tenho, a questão que eu coloco é a seguinte: Na minha opinião, havia um 
critério contábil previsto na lei. Independentemente do que existia com o 
princípio contábil em 2007, já existia um critério contábil previsto na lei, esse 
critério contábil está na 9.430. Se hoje o CPC manda fazer uma coisa 
diferente, houve uma mudança de critério contábil. Logo, o ajuste tem que ser 
feito na FCont. Agora, existem pessoas que acham que não houve mudança de 
critério contábil porque os princípios contábeis em 2007 já previam essa 
liberdade e o art. 10 era meramente fiscal. Então, não houve mudança de 
critério contábil. E aí tem duas consequências, ou se usa o Lalur sujeito à 
chuvas e trovoadas, porque não há previsão legal expressa, ou essa diferença 
é indedutível. Ou todo o valor da provisão seria indedutível.  

Sr. Campos: Veja, Bianco, eu acho que, acho que...  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Campos, por favor. Campos, na 
palavra.  

Sr. Campos: No caso de banco não me parece ter havido nenhuma mudança, 
nenhuma mudança de critério contábil, porque o banco já vinha adotando o 
sistema de baixa já há longo tempo. Aliás, a 9.430, como diz o Hiromi, foi feita 
para o banco mesmo. Não sendo a entidade bancária, o pessoal sempre 
resolvia através do provisionamento, mas agora parece que em algumas 
circunstâncias, eu não saberia te dizer, mas se o novo CPC determinar que 
não se trata mais de, em algumas circunstâncias, não se trata mais de mera 
provisão, mas de obrigatoriedade da baixa, parece que eles incorporaram a 
regra do banco, e passaram, ela passou a ser genérica para todos. Está certo? 
Então, para nós que estamos acostumados no Brasil, falar a regra do banco é 
a regra do banco e as outras atividades continuavam seguindo o sistema 
anterior. Ou, a regra do banco é a regra genérica? Se a regra do banco é a 
regra genérica efetivamente não teve mudança de critério contábil. Então, 
vamos dizer, um contador mais, na pureza da contabilidade falou assim, os 



bancos anteciparam aquilo que é a contabilidade moderna. Para as outras 
atividades a contabilidade moderna só chegou a partir dessa nova lei.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas os bancos então não observavam esse, o 
regime contábil previsto no art. 10 da 9.430?  

Sr. Campos: Não, observavam, observavam. Eles faziam, eu não sei como é 
que funciona direito a... O banco trabalhava com a provisão quando o atraso 
superava 60 ou 90 dias, eles eram obrigados a baixar. Baixavam o ativo e 
registravam numa conta de compensação para fim de controle. E a 
dedutibilidade seguia essa regra aqui. Claro, que se tivesse conta baixada que 
ultrapassasse esses limites, não era dedutível mesmo.  

Sr. Paulo Akiyo Yassui: João, o Paulo aqui.  

Sr. João Francisco Bianco: Paulo. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Eu entendo que a Lei 9.430 é de natureza 
eminentemente fiscal. É ela que determina, a meu sentir. E agora, quanto o 
banco, isso é financeira, tem a resolução do Banco Central, autorizando, 
fazendo provisões maiores, né, mas parcela superior ao que está na Lei 9.430 
é indedutível, assim já decidiu o STJ, tem o acordo do STJ. Então eu acho que 
há de cumprir a Lei 9.430.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas se, como o João disse, se a Lei 
9.430 for inteiramente fiscal, daí prevalece a tese de que não há onde fazer 
esse ajuste, porque não seria um caso de FCont, porque não é questão de 
diferença contábil e não há adição [ininteligível - 1:26:56] legal, então é muito 
perigoso afirmar que a lei é fiscal se ela dá no art. 10, caput, um mandamento 
contábil. Quer me parecer, Paulo que eu estou obrigado a dizer que o art. 10 
ela tinha uma natureza contábil, uma ordem de como se contabiliza, e aí pelo 
menos a dicção. Mais alguém quer falar sobre isso? Hiromi? Por favor.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu acho que aí o art. 10 não é meramente regra 
contábil, porque o contador podia fazer provisão maior, né? E adicionava, 
então não é regra contábil, é estritamente fiscal.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mesmo o art. 10, inciso I, inciso II 
não é contábil, embora ele diga como se contabiliza? O art. 10, inciso I, inciso 
II diz como se contabiliza. Isso é uma regra contábil. Regra fiscal está no 
parágrafo, está nos parágrafos. Oi?  

Sr. Campos: Campos. O problema Hiromi, não é a provisão, a provisão tem 
base legal para eu fazer a adição e exclusão, o problema são as baixas 
definitivas.  

Sr. João Francisco Bianco: Então, se eu entendi Hiromi, o que você está 
sustentando é que não houve mudança no critério contábil, logo o ajuste 
continua sendo feito no Lalur como sempre foi?  

Orador não identificado [1:28:34]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Hiromi Higuchi: O problema é que da baixa contábil total, 100% sem 
fazer provisão, mas depois de decorrido aquele prazo da lei, não recebeu. 



Então, ele vai considerar como dedutível, então é mera provisão, porque deu 
baixa total, mas futuramente se não recebeu ele vai excluir.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Campos.  

Sr. Campos: Não, não tenho nada que ver uma coisa com a outra. Quando eu 
falo de provisão que não oferece problema, porque provisão eu faço registro do 
crédito no ativo e o débito no resultado. Esse débito no resultado é sempre 
adicionado e toda vez que eu faço uma reversão da provisão eu tenho um 
crédito no resultado que também é sempre estornado no Lalur. Está certo? 
Fora disso são regras especiais, não tem nada que ver com provisão.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu pergunto ao Bianco-- 

Sr. Campos: Então, ele pode dizer, mas se eu recuperar esse crédito ou parte 
desse crédito ele se torna dedutível. Sim, mas isso não tem nada a ver com a 
provisão.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu pergunto ao Bianco--  

Sr. Campos: O problema é da baixa, o problema é o seguinte: Se eu posso 
guardar essa baixa no Lalur. Não, não posso.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco, sua pergunta está 
respondida?  

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que está, né, eu acho que há um 
consenso aqui no sentido de que os limites da 9.430, esses valores são 
dedutíveis. Depois a forma como isso vai registrado, seja no Lalur, ou seja no 
FCont, eu acho que é menos importante, o importante é a dedutibilidade da 
9.430 que não foi revogada pelo CPC, né?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpe-me viu, Campos, mas realmente 
essa forma que você está sugerindo, não sei se é a mais adequada. O mais 
adequado realmente é o que está sendo visto, qualquer coisa que você possa 
lançar em provisão. Depois que você lançou em provisão como os bancos 
fazem, lançam dois bilhões em provisão, você vê isso nos balanços dos bancos 
desses dois bilhões, 500 milhões obedeceram esses critérios contábeis previsto 
na lei. São dedutíveis. O restante, eles lançam no Lalur adicionando ao lucro 
do exercício. E agora inclusive saiu uma regra que eles podem fazer o crédito 
do imposto que eles pagaram em cima dessa provisão, até para melhorar 
aquele perfil, de tal sorte que quando aquele valor que foi baixado naquele ano 
e que não era possível deduzir, se tornar, atender a condição legal, eles 
estornam do Lalur e recuperam esse crédito desse imposto.  

Sr. Campos: Não, Ok, a minha dúvida é a mesma do Bianco, é quando eu 
faço, uma coisa é eu fazer provisão eu tenho registro no Lalur, está expresso 
isso. Quando eu faço a baixa definitiva do ativo, eu não consigo encontrar 
onde é que está escrito lá no 250, 249. Bom. É mesma coisa, não é. Não é não.  



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Muito bem, esse assunto está tudo 
batido. Temos ainda quatro minutos, alguém gostaria de começar alguma 
discussão? Paulo... Eu acho que... Hiromi Higuchi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Saiu uma medida provisória dando crédito presumido de 
PIS/Cofins sobre essas provisões, né? Eu acho meio absurdo.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Isso, voltaria tudo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso falar?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Pode.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Absurdo relativamente. Não é, né? Por quê? 
Porque na verdade se houve uma provisão é porque ele já pagou PIS e Cofins 
lá... Na verdade está devolvendo o crédito de PIS e Cofins que ele pagou por 
ocasião do lançamento como Receita. Isso vai ajudar muito as empresas de 
telefonia, que de uma forma indireta acabaram, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O próximo tema da pauta é do Paulo 
Akiyo, Paulo você quer apresentar hoje ou quer deixar para semana que vem? 
Nós temos três minutos. Bom. Pelo Luis Carlos seria antes. Quer apresentar 
agora, Luis Carlos? Há consenso que já são dez horas? Então, nós temos 
consenso que são dez horas. Então, muito obrigado, até a próxima semana. 
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