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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: ...acho que se conhece, ele esteve 
no nosso congresso, é juiz de direito na Justiça Federal em Goiás, Goiânia, e é 
professor também da Universidade Federal de Goiás, está nos visitando hoje é 
uma grande alegria, portanto, é um amigo velho já porque participou já de 
dois congressos nossos. Velho amigo. Não preciso falar que eu quis dizer velho 
amigo, porque é só olhar para a fisionomia dele, e saber que não é um amigo 
velho.  

Comunicar a vocês, coisa que provavelmente saibam, mas de qualquer forma 
referência, porque são dois grandes amigos nossos, guerra fiscal, reflexão 
sobre a concessão de benefícios no âmbito no ICMS, lançado ontem à noite 
pelo professor Ives, professor Paulo de Barros, é um livro que condensa a ideia 
dos dois, que fazem parte de uma comissão no Congresso Nacional, que está 
enfim, a comissão que está assessorando o poder legislativo nessa matéria.  

Queria também dizer uma coisa muito gratificante, muito gratificante para 
mim e em particular, mas para o instituto, então eu quero compartilhar com 
vocês. Não é a primeira vez que alguém se refere às nossas reuniões, 
consultando o site verificou que nós falamos sobre determinado assunto, esta 
é uma constante que eu, especialmente quando viajo para fora de São Paulo 
ouço várias pessoas sempre dizendo: “Ah, acompanho o que vocês dizem, é 
muito interessante”. Mas ontem foi uma coisa mais interessante ainda, o Sr. 
Machado do escritório Prolik, lá de Curitiba, me ligou dizendo que em fevereiro 
de 2011, nós discutimos aqui uma questão relativa exatamente aquela solução 
de consulta, solução de invergência da Cosit, a respeito do momento em que 
deve ser reconhecida a “receita” de permutas. Eu acho que se se recordam a 
posição da fazenda, que se reconhece no momento da permuta se deve 
reconhecer um dos permutantes, que é a incorporadora, ela de um prédio, né? 
Que era hipótese, ela deve reconhecer a receita desse momento. Nós 
discutimos isso aqui longamente, naquela época, e voltamos recentemente 
pela provocação do Sr. Hiromi Higuchi, e vimos vários outros aspectos em 



torno do assunto, lembra-se, eu acho que, se a minha memória não está 
enganada, nós finalizamos esse tema semana passada, porque eu pedi até 
para estudar melhor para a gente ter mais elementos. O interesse é que o Sr. 
Machado, José Machado, ele está com um caso concreto e ele não encontra 
literatura sobre o assunto em lugar nenhum, até vou convidá-lo a escrever 
sobre o tema para próxima revista nossa, não esta porque não dá mais tempo, 
mas no primeiro semestre do ano que vem, e ele foi procurar no nosso site 
ajuda. Então, isso revela como esses debates aqui despertam interesse fora 
dessa sala, não é? Eu não sei nem se seria o caso de a gente conseguir uma 
forma de transmissão online dessas nossas reuniões, que seria, para os 
interessados, muito mais útil, do que aquelas transcrições feitas do que a 
gente feita fala aqui, porque sobre são muitos complicada, nós 
disponibilizamos sem referência. Professor Shoueri, por favor.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É assim, sempre é bom quando o Ricardo faz 
essa festa, eu acho importante, porque mostra o quanto nós divulgamos as 
ideias, mas sempre eu gosto de ressaltar, até para que quem leia essa ata 
saiba disso também que o que se faz aqui é um debate, o que se faz aqui é 
uma fonte de novas ideias, certamente nenhum de nós, quando se manifesta 
aqui, pretende ser citado como sendo uma opinião, uma balizada, pensada 
sobre o assunto, porque não é esse o objetivo da mesa. Então, não só existe o 
problema da transcrição não necessariamente ser fiel, como existe a outra 
questão que às vezes nós com uma ideia, debatemos, saímos pensando 
diferente e vamos pensar mais. Então, eu fico muito preocupado, quer dizer, 
enquanto a mesa for utilizada como inspiração para pensar, é excelente, se a 
mesa passa a ser utilizada como fonte de referência de opinião, é um passo 
adiante daquilo que nós pretendemos fazer aqui.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, evidentemente é uma 
ressalva importantíssima, né? Nós, quase em todos os assuntos, somos pegos 
de surpresa, o assunto é trazido aqui, mesmo quando é colocado em pauta, ele 
é trazido aqui por alguém que propôs o tema, e nós vamos tomar contato 
naquele momento, pode ser até que a própria legislação esteja fugindo à nossa 
lembrança, não é? Como é, por exemplo, o caso desse primeiro assunto da 
pauta, ele já entrou, e eu mesmo até pedi para recuperar lembranças de 
estudo feitas no escritório, e também da própria legislação. Então, realmente o 
que nós dizemos aqui é debate, nós estamos aqui para fazer debate, ninguém 
está afirmando conclusões nem das suas próprias convicções, não é? Se bem 
que algumas vezes, alguns de nós mais, assim, decididos e mais 
voluntariosos, costumamos falar sobre a forma de opinião. Mas a ressalva do 
professor Schoueri é absolutamente procedente. Pequeno expediente, alguma 
comunicação? Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Na verdade é mais é uma curiosidade minha, 
a proposta do assunto que para mim é apaixonante, que é a relativização da 
coisa julgada, né? Que muita gente não gosta de falar. Mas é só uma notícia, 
que está havendo julgamento no STJ de um único caso em que uma empresa 
de combustíveis teve um trânsito em julgado, e ela é a única que não paga a 
Cofins sobre os combustíveis, que é Esso, eu posso falar o nome porque está 
publicado nos jornais, né? Mas o interessante, aproveitando até a presença no 



Sr. Leonardo, que está aqui, é que a justificativa do STJ para mandar 
novamente o TFR rediscutir o assunto, é que eles entenderam o seguinte: 
mesmo que a União tenha proposto os embargos de declaração fora do prazo, 
na verdade já teria transitado em julgado a ação, né? Eles disseram que a 
ação rescisória conta da decisão em que disse os desembargos declaratórios 
foram julgados improcedentes por intempestivos. É curioso isso, né? Assim 
[ininteligível] então, baixou do STJ aplicando a súmula 401 do próprio STJ, e 
eles disseram: “Anota-se que esse anunciado abrange a hipótese de recurso 
intempestivo, disse a decisão”. Interessante, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não sou processualista, mas é fácil imaginar 
que essa escancara a possibilidade de uma ação rescisória a qualquer tempo, 
ou seja, basta que encerrado um processo, deixo-me exagerar, mas passado 
dois ou três anos do processo, eu tenho embargos declaratórios e obviamente 
intempestivos, e a partir dali eu teria condições de uma rescisória, isso é 
assustador a possibilidade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sr. Leonardo. 

Sr. Leonardo Buissa Freitas: Essa questão da rescisória já teve uma vez uma 
proposta legislativa para passar para cinco anos, não sei se vocês se lembram, 
né? E não passou para cinco anos, quer dizer, há sempre essa... Vira e mexe 
volta esse fantasma de aumentar o prazo, de flexibilizar a coisa julgada, nesse 
caso, inclusive, fundamentado na questão da isonomia, né? Como o senhor 
falou, quer dizer, se todo mundo paga porque uma empresa só não paga? 
Quer dizer, às vezes num afã de fazer o bem, acaba que por via oblíqua se... 
Parece que é o bem, mas se a gente for olhar para o fundo fere de morte a 
segurança jurídica.  

E tem uma questão que o professor Schoueri estava colocando só para 
encerrar, a questão dos embargos declaratórios intempestivos, na verdade, se 
eles foram rejeitados por intempestivos, não foram conhecidos na verdade pelo 
tribunal, não é? A não ser conhecido é como se ele não você existisse, porque 
senão começa depois de 30 dias faz embargo, depois faz embargos de 
embargos, né? Tem caso lá no STJ que tem dez, quinze embargos, né? Eu sou 
lá de Goiás, lá tem um caso de um conselheiro, que o governador 
desaposentou ele em um cargo público e nomeou como conselheiro, uma 
coisa, assim, meio inusitada. E aí já chegou no Supremo, ele já foi convidado a 
se retirar como conselheiro do Tribunal de Contas, mas ele já entrou com 
umas 15 embargos declaratórios, ainda que no prazo, mas é um... Então quer 
dizer, se além de fora do prazo puder reabrir esta oportunidade, parece que a 
decisão do STJ foi muito, vamos dizer assim, tentando flexibilizar mesmo por 
via oblíqua, né?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer que vai haver mais 
um embargo nesse caso aí agora para a OEA.  

Sr. Leonardo Buissa Freitas: OEA agora está na moda, né? [risos]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, existe um ponto dessa questão da coisa 
julgada. Veja, gera um incômodo o caso citado, eu não conheço o caso, mas dá 



para imaginar o incômodo que existe de um único contribuinte não pagar 
tributo por conta de coisa julgada enquanto outras não pagam. Eu queria 
refletir um pouco sobre esse tema. Ou seja, admitindo que não é caso mais de 
rescisória, passaram todos os prazos. Como fica a coisa julgada quando se 
gera um privilégio odioso e se atenta à livre concorrência, o que fazer? Eu fico 
me perguntando, Ricardo, se existe no ordenamento algum mecanismo para 
impedir esse privilégio odioso. O que eu quero dizer com isso? A primeira ideia 
seria discutir, dizer, tem que pagar tributo como todo mundo. Mas eu não 
tenho essa certeza tão imediata, porque afinal de contas eu tenho uma coisa 
julgada. O que eu tenho certeza é que não seria tolerável que em virtude da 
coisa julgada, houvesse uma distorção na concorrência, porque aí sim eu teria 
um argumento jurídico para discutir, discutir esse privilégio, ou seja, eu posso 
imaginar duas situações, eu queria trabalhar as duas, uma em que eu tenho a 
coisa julgada, boa ou mal, eu tenho, e aquele ganho eu acabo entesourando o 
ganho, ou seja, não é porque eu tenho coisa julgada que eu vou praticar 
preços abaixo da concorrência afetando a concorrência. E uma segunda 
situação é: eu tenho a coisa julgada, porque eu tenho a coisa julgada, eu 
pratico um preço muito abaixo da concorrência afetando agora os meus 
concorrentes. Eu acho que essas situações são distintas e a fundamentação 
para a discussão deve ser examinada em um caso no outro, ou seja, porque é 
saber se o princípio da livre concorrência tem voz no caso. Ou seja, eu quero 
exigir é que nós automaticamente invocamos a livre concorrência. E a minha 
provocação é dizer: A livre concorrência pode ser invocada, ser afetada, ou 
seja, e aí eu teria mecanismos próprios do direito concorrencial, eu começaria 
a questionar se não seria o caso de ir ao CADE questionar o preço predatório, 
ou seja, começar a discutir outros méritos que não, simplesmente dizer, em 
nome da concorrência, o fisco que perdeu uma lide, o fisco que, afinal de 
contas, tem uma coisa julgada contra ele e passa entesourar aquilo que ele 
perdeu. Ou seja, o jogo não me parece necessariamente a única solução haver 
uma arrecadação maior. A provocação é: existem outros mecanismos no 
ordenamento jurídico para prestigiar a livre concorrência, e ao mesmo tempo 
prestigiar a coisa julgada?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, depois o Plínio pediu a 
palavra. Pode falar Brandão.  

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, na verdade nós temos mecanismos 
jurídicos para evitar essa desigualdade, vamos dizer assim, e eu acho até que 
não vou citar de cabeça, mas o 475, alguma coisa assim do CPC, e mais o 
outro 730 do CPC, são os dois casos em que permite-se, quando o Supremo 
Tribunal Federal decidir pelo plenário de forma diferente ao que está 
estabelecido na sentença que já transitou em julgado, é possível dali para 
frente então como se fosse uma lei nova, o contribuinte que foi beneficiado ou 
prejudicado, também tem o caso, né? Você pode ter prejudicado por alguma 
coisa julgada e os demais serem beneficiados. Até tem o parecer da Procuraria 
da Fazenda Nacional, que nós já discutimos aqui também, e que ela traça esse 
momento, não retroage ao período da ação, não retroage cinco anos, é a partir 
da data da decisão do Supremo Tribunal Federal, não é? Então, agora, o que o 
Shoueri levantou, realmente é interessante, embora nesses casos aqui a gente 
saiba que o preço é preço tabelado pelo Governo, que é combustível, mas pode 



acontecer mesmo essa situação em que o cidadão predatoriamente destrói a 
concorrência, não é? Uma diferença, por exemplo, de 10% no preço que é a 
Cofins de combustível ou mais, pode realmente elevar aos demais concorrente 
à falência, né?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É sempre este o resultado no 
âmbito econômico. Plínio. Não necessariamente a falência, mas um 
desequilíbrio de concorrência. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pode gerar. A minha tese é só essa aqui, pode 
gerar e o [ininteligível], pode gerar, mas o ordenamento tem mecanismos para 
impedir para defender a concorrência sem necessariamente, esse é o ponto, 
ferir a coisa julgada. A coisa julgada é um valor importante, existe um 
processo, existe uma decisão transitada em julgado. Eu acho que ela pode, 
como qualquer princípio, pode haver uma relativização, mas não é 
necessariamente esta.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Gustavo Prado Garcia. Eu vejo a 
questão sob evidentemente dois aspectos, na realidade três aspectos. Em 
primeiro lugar vamos falar sobre a questão dos embargos de declaração fora 
do prazo. Para mim é um caso típico de violação do devido processo legal, 
violação clara, frontal do art.5º, inciso 54 da Constituição Federal. Não faz 
sentido, é a mesma coisa que querer tomar o trem que já passou. Não faz 
sentido. A outra questão é aquela relaciona inclusive com o CADE, por 
exemplo, eu não vejo, por exemplo, nenhum problema aí que não possa ser 
solucionado. Ora, se há violação das normas de livre concorrência é mais uma 
questão de se dizer: “Olha, você empresa tal não pode aplicar um preço que 
seja prejudicial ao concorrente”, sob as penas da lei. Não vejo, portanto, 
nenhum problema. Mas são esferas distintas, uma coisa é a esfera tributária 
constitucional, tributária, a outra é a da lei concorrencial, portanto eu não 
vejo nenhum problema, por exemplo, que não possa ser solucionado no 
âmbito CADE. Se há violação das normas de concorrência, aplica-se a lei e a 
penalidade cabível a cada caso.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, a tese que está sendo sustentada aqui, 
que estão provocando é dizer... Assim, não é obvio que uma coisa julgada 
favorável ao contribuinte afeta a livre concorrência, e não é obvio que sendo 
afetada se deve deixar de lado a coisa julgada em favor da livre concorrência, 
ou seja, não é obvio que o fisco tem que ser o ganhador desse jogo. Se o 
problema é de concorrência, o mercado tem que ser o ganhador desse jogo e 
não o fisco.  

Sr. Ricardo Mariz do Oliveira: Professor Leonardo.  

Sr. Leonardo Buissa Freitas: Só para complementar a sua fala. No processo 
civil hoje, essa tese da conjugada inconstitucional que partia sempre da ideia 
de que o juiz julgando contra a constituição, mesmo que foi declarado isso 
depois, esse julgamento alguns diziam que era inexistente e outros que diziam 
que era nulo, né? Então hoje no 741-2 do CPC, aliado ao paragrafo único, diz 
isso, que é inexigível o título, se tivesse um título contra a Fazenda, aqui no 



caso é uma declaração, mas se tivesse um título contra a fazenda seria 
inexigível, e aí fala, para efeito do disposto a inexigibilidade é quando o ato 
normativo é declarado inconstitucional pelo Supremo ou fundado em 
aplicação e interpretação de lei em ato normativo dita pelo Supremo como 
incompatível com a constituição. Quer dizer, então, não na verdade aqui, ele 
não teria esse título contra a Fazenda, por exemplo, se fosse uma restituição 
de tributos, repetição de indébito porque, na verdade, o julgamento foi contra 
a posição pacífica do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, dando um 
privilégio a declaração, o controle concentrado, no caso, pode ser difuso, mas 
normalmente é controle concentrado do Supremo Tribunal Federal. Quer 
dizer, é um caminhar, é uma um vertente um pouco diferente que vem sendo 
trilhada no processo civil, essa flexibilização.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas essa aqui, só para compreender, é na 
hipótese de que eu paguei, entrei com a repetição do indébito, ganhei, é isso? 
[ininteligível] parece ser isso. 

Sr. Leonardo Buissa Freitas: É isso, é.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Entrei com a repetição de indébito, ganhei coisa 
julgada, vou executar a Fazenda pública, e nesse ínterim sai uma decisão do 
Plenário, do Supremo declarando que há inconstitucionalidade do meu pleito, 
vamos dizer assim, ou seja, vindo contrário aquilo que eu pedi. A situação 
que, pelo menos eu tinha em mente, era exatamente inversa, que era o caso 
contado pelo Brandão, uma distribuidora de combustíveis que consegue coisa 
julgada dizendo você não pagará Cide-combustíveis. Isso que faz coisa julgada. 
Não é aplicação do 1741. Então não é este o caso. E daí o que aconteceu? A 
situação relatada aqui, em nome da segurança, da livre concorrência, se 
desfaz a coisa julgada. É este o ponto que eu estou achando que não, não 
estou convencido de que esse é o melhor direito.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria também lembrar aqui 
de que nós estamos falando de um preceito constitucional, uma garantia 
individual da constituição, será que dá para interpretar a constituição com 
base dispositivo da lei ordinária de caráter processual, não é? Essa lei, esse 
dispositivo está de acordo com o princípio da coisa julgada, não é? Eu sempre 
aprendi desde o começo, a verdade é que eu estou já um pouco superado no 
que eu aprendi na faculdade porque novos professores estão ensinando coisas 
novas, mas eu sempre aprendi, acho que todos aqui, que a coisa julgada é um 
dos principais pilares do estado de direito, porque ela visa não beneficiar 
alguém, mas dar segurança jurídica decorrente de manifestações definitivas 
do poder judiciário.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, o problema é o seguinte, o legislador 
poderia definir, por exemplo, vamos dizer coisa julgada hoje se dá por 
hipótese, trânsito em julgado a tantos dias da decisão. Nada impede que o 
legislador amanhã diga: “O trânsito em julgado se dá a outros tantos dias da 
decisão”. Veja, sempre... O fato de proteger a coisa julgada não significa que 
não haja espaço para o legislador definir a coisa julgada. Então, o dilema fica 
um pouco mais complexo de saber, o constituinte defende a coisa julgada, 
mas será que o legislador pode definir quais são os efeitos da coisa julgada? A 



constituição protege a coisa julgada, mas os efeitos da coisa julgada são 
definidos pela lei ordinária, e se teriam eles sido congelados, poderiam ser 
modificados, a questão fica um pouco mais complexa nesse ponto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro, claro, claro. Eu só queria 
ficar dentro da ideia central, né? A coisa julgada pode ser relativizada. Eu 
preferiria dizer ela pode ser ponderada perante outros princípios que estão 
sendo afetados ao mesmo tempo. E a minha observação final aqui, antes de 
passar a palavra para o Hiromi, era o sentido de que no âmbito constitucional 
é possível essa eliminação da coisa julgada, né? A relativização da coisa 
julgada, para mim, é uma coisa que já me agredi, que eu estudei, que eu 
apreendi. Mas aqui não é bem relativização, não é? É cancelar os efeitos de 
uma decisão ou dar a ela um efeito temporal determinado. Hiromi. Depois 
Leonardo novamente. 

Sr. Hiromi Higuchi: Porque essa cobrança de Cofins sobre combustível já 
decisão no Supremo de âmbito(F) constitucional, não é? Então para mudar a 
lei de coisa julgada, eu acho que bastaria dizer que depois de coisa julgada se 
o Supremo, o Pleno do Supremo, decidir em sentido contrário, aquela coisa 
julgada deixa de ter validade, e eu acho que não(F).  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Leonardo. 

Sr. Leonardo Buissa Freitas: Então, só para completar a ponderação do 
professor Schoueri, além do 741, eu coloquei só por causa da tendência, na 
verdade a tendência do legislador infraconstitucional de, vamos dizer assim, 
achar uma solução para esse problema apontado. A pessoa ganha, igual o 
Aécio, né? Ganha, transita em julgado, já não paga, a Gol ganha e não paga, e 
a TAM paga, então quer dizer, há um problema nesse sentido. O 475L, ele 
tinha me passado aqui, ele diz: “a impugnação somente poderá versar 
sobre...”, também cumprimento de sentença, 475L. Só para mostrar a 
tendência, né? Essa é uma tendência do legislador como diz o Sr. Ricardo 
Mariz, é meio complicado, mas é uma tendência. Olha lá: inexigibilidade do 
título, não é? E lá embaixo diz, § 1º, não é? Que é a mesma coisa, “para o 
efeito do inciso II, caput, considera-se inexigível o titulo fundado em lei, 
declarado inconstitucional, ou fundado em aplicação e interpretação de lei, ato 
normativo tido pelo Supremo como incompatível”, quer dizer, na verdade o ato 
decidiu de uma forma que o Supremo decidiu de outra, a interpretação que se 
faz é essa, né? Quer dizer, o ato decidiu que é inconstitucional o Cofins, 
quanto o Supremo decidiu que é constitucional. Então o entendimento é que 
seria inexigível, por causa... Aí entra aquela discussão na verdade que a 
doutrina coloca, entre segurança e isonomia, é aquela luta eterna de 
segurança e justiça, não é? A coisa julgada é segura, mas uma empresa não 
pagar pode vulnerar a justiça que aí iria à seara daquilo que o senhor falou, 
que é aquela questão da livre ocorrência, da capacidade contributiva, tantas 
coisas que poderiam decorrer dessa suposta queda de isonomia, não é? Então, 
na verdade a tendência do legislador tentar flexibilizar, se isso é constitucional 
ou não... Não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri está pedindo a palavra 
para um esclarecimento rápido.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: É um dos maiores horrores que eu tenho, é 
quando se invoca a capacidade contributiva para cobrar tributo contrário ao 
direito, ou seja, o mesmo conflito, Leonardo, entre legalidade e capacidade 
contributiva que traz toda aquela seara do planejamento tributário, ou seja, o 
que não falta é capacidade contributiva não tributada. Um exemplo, aqui nós 
certamente, essas ideias que nós estamos tendo podem revelar capacidade 
contributiva, mas graças a Deus não há lei ainda sobre pensamento, sobre 
tributação, enfim, não é a capacidade contributiva que gera tributação, é a lei 
que gera tributação. Então, não havendo lei não há tributo, nós temos que... 
Ficou muito claro isso, eu não posso também invocar a capacidade 
contributiva como fundamento para cobrar um tributo se há coisa julgada no 
outro sentido. Ou seja, este conflito me parece já resolvido, e resolvido como 
diz o Ricardo muito bem, resolvido pelo constituinte dizendo: coisa julgada 
deve ser prestigiada, o efeito da coisa julgada deve ser prestigiado. Como eu 
disse, eu consigo, não acho que seja absoluto, mas o que eu estou talvez 
quase denunciado, é que embora não absoluto, a coisa julgada não pode ser 
tão relativizada se há uma saída que afetará menos a coisa julgada, ou seja, 
de novo, nós estamos falando agora de proporcionalidade, e a pergunta que 
está havendo é: é necessário afastar a coisa julgada para prestigiar a livre 
ocorrência? Não. Existem remédios no direito concorrencial para prestigiar a 
livre concorrência e simultaneamente prestigiar a coisa julgada. Então, não 
me parece que passa pelo teste da necessidade um dos elementos do tripé da 
proporcionalidade, a decisão de simplesmente se afastar a coisa julgada no 
caso citado.  

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio. Eu não gosto da expressão 
relativização da coisa julgada. Para mim o que é relativizado é desconsiderado. 
Então, relativização da coisa julgada, é desconsideração da coisa julgada. E 
um outro ponto a considerar também é que a coisa julgada pode ser objetivo 
de rescisão, ação rescisória. E o código de processo civil estabelece as 
hipóteses em que cabe a ação rescisória. Passou o prazo evidentemente houve 
aí a decadência, decaiu do direito de propor uma ação rescisória. E a ação, 
evidentemente, vamos dizer, da qual resultou a coisa julgada, a coisa julgada 
continuará produzindo seus efeitos. A outra situação é a ocorrência de fato 
novo. Fato novo em que evidentemente a coisa julgada não irá se aplicar, mas 
a coisa julgada vem em segurança de todos. E eu estava lendo também o § 
único do art. 147(F), eu estava lendo esse §, e chego a seguinte conclusão, ele 
está ali em defesa do cidadão, em defesa do contribuinte, em defesa da 
empresa, em defesa de todos aqueles que sejam os destinatários do que está 
previsto nesse mesmo §. Não se trata ali de situação em que a decisão tenha 
sido, por exemplo, pela inconstitucionalidade da lei, mas simplesmente, deixa 
me ver lá, diz lá: “para efeito disposto no inciso II, caput, deste artigo, 
considera-se também inexigível o titulo judicial fundado em lei ou ato 
normativo declarados inconstitucionais, e não constitucionais, declarados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação 
interpretação de lei ou ato normativo tidos pelo Supremo Tribunal Federal 
como incompatíveis com a constituição federal. Ora, logo nós estamos aí 
diante de situações em que esse § único vem em defesa do cidadão, em defesa 
do contribuinte e não ao contrário.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal... Quer falar? Eu acho que 
nós não vamos resolver essa questão aqui. Já era só um pequeno expediente, 
nós tivemos a oportunidade de ouvir de qualquer forma interessantes opiniões 
e referências, e para finalizar eu só quero dizer que nós precisamos tomar 
muito cuidado com isso, porque se nós formos pensar em livre ocorrência não 
precisaria haver nenhuma decisão do Supremo diferente daquela decisão que 
transitou em julgado, transitou em julgado. Tudo bem, mas aí eu vejo efeito do 
trânsito em julgado, uma quebra da ocorrência, uma quebra da igualdade. 
Então, se esses outros princípios justificarem a quebra do princípio da coisa 
julgada, então, não precisa a decisão do Supremo, né? Porque já estará 
ocorrendo o descumprimento, não é?  

De forma que não vamos estender mais essa discussão, era um pequeno 
expediente, vamos para a pauta, mas antes eu preciso fazer uma comunicação 
aqui para vocês. O Vinícius Feliciano Terse, que esteve aqui à semana 
passada, quando nós discutimos aquele problema da entrega da res sperata, 
pagamento de res sperata, como é que seria tratada perante o imposto de 
renda, e eu sinceramente não me lembro, mas ele diz que fez uma referência 
uma solução de consulta distinta da que a gente estaria aqui encaminhando, 
de como nós estaríamos encaminhando o assunto, e ele me mandou um e-
mail dizendo que ele estava enganado. A solução de consulta que ele estava 
lembrando era a respeito de securitização, e que na opinião dele é diferente 
daquela que nós estávamos falando, res sperata lembra-se, não é aluguel, não 
é luva, e ele aqui faz até algumas considerações adicionais dizendo que aquela 
situação de consulta que ele estava pensando aplicar-se, entende ele que não 
se aplica, lá é a solução de consulta interna número 12 para quem tiver 
interesse, e aluguéis recebidos antecipadamente a securitização desses 
créditos. Então só fazer uma referência, ele teve assim à honradez de se 
retratar, de ressaltar que ele se confundiu. Isso até volta a sua observação no 
início da reunião, a gente se engana aqui porque nós somos pegos de 
surpresa, né? E de forma que ninguém faz doutrina aqui para ser citada em 
trabalhos.  

Vamos ao primeiro assunto da pauta, que é um assunto que tem vindo de 
vezes anteriores e sobre o qual eu pedi para fazer alguma rememoração de 
coisas do passado, porque no momento, na correria o Luiz(F) Carlos inclusive 
estava tratando de detalhes já de como aproveitar o tax credit, né? Quando 
não é suficiente e são situações de cálculo do tax credit, e como a gente pode 
proceder. O que ficou, eu acho que nós esgotamos a questão do cálculo 
também, mas uma preliminar que pareceu durante a discussão, foi qual o 
sentido do art. 15, não é? Da lei 9430, e só rememorando, [ininteligível] a 
pessoa jurídica domiciliada no Brasil que aferir de fonte no exterior receita 
recorrente da prestação de serviços efetua diretamente, poderá compensar o 
imposto no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante, 
observado o art. 26. Nós aqui começamos a discutir, e havia uma dúvida sobre 
se o art. 26 era restrito ao lucro real ou não. E eu até desafiei, com permissão 
dele, desafiei no momento o Luiz(F) Carlos para dizer se ele achava se era ou 
não era, não houve uma resposta conclusiva, mas houve muita dúvida sobre o 
assunto.  



Eu reanalisei a legislação de lá para cá, e queria dizer o que eu mencionei 
naquele dia, eu acho que o art. 25 da lei 9249 trata de lucro real 
exclusivamente, porque o lucro real está mencionado, não é? O art. 25 se 
refere ao lucro real, mas não por isto apenas, acontece que quem precisaria 
outro dispositivo aí, não é? Na lei 9718 que é o art. 14, inciso III, é proibida a 
opção pelo lucro presumido para as pessoas que tenham rendimentos 
oriundos do exterior. Eu acho muito importante a gente dar um pouquinho de 
atenção a esse dispositivo, art. 14, inciso III. Vejam, não optar pelo lucro 
presumido que é obrigado a optar pelo lucro real, as pessoas jurídicas que tem 
lucros, rendimentos ou ganhos de capital, oriundos do exterior. A legislação 
anterior, não vem muito ao caso eu citar aqui, porque eu fui procurando a 
evolução legislativa, mas não há necessidade de fazer referência à legislação 
anterior do lucro presumido, o que interessa é que quem tem lucro advindos 
do exterior não pode optar pelo lucro presumido. O problema que se... Eu 
estou falando oriundo? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou insistindo com o oriundo, Ricardo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri está destacando 
novamente o oriundo, foi o que foi feito outro dia, mas eu estou usando a 
expressão porque está na lei, não é? O que acontece, então que óbvio o art.25 
só se refere a lucro real uma vez que o lucro... Não há a possibilidade de você 
obter lucros oriundos do exterior ou auferidos no exterior, que é o termo que 
usa o art. 25 da lei 9.249 e optar pelo lucro presumido. O que eu coloquei 
naquele dia, e confirmo aqui, é que há uma distinção entre você fazer uma 
operação dentro do país diretamente, trago novamente, se puder voltar ao 
dispositivo do art.15, ele usa o diretamente, não se aplica o art. 25 às pessoas 
jurídicas que tem o lucro presumido, primeiro porque elas não estão no art.25 
é restrito ao lucro real, e segundo porque elas são tributadas com base numa 
receita bruta que aqui tem. O que o art.15 veio dizer é que a pessoa jurídica 
que auferir no exterior receita decorrente da prestação de serviço efetuada 
diretamente, quer dizer, daqui para fora, não é que ela tenha uma subsidiária 
no exterior, uma filial ou que ela vai fazer uma prestação de serviço no 
exterior, ela presta daqui, ela pode... Concede o art.15 o direito de crédito do 
imposto pago no exterior. O ato declaratório interpretativo 5 de 2001 da 
Receita Federal, veio dizer que a hipótese de tributação com base no lucro 
real, que se refere ao inciso III do art.14 da lei 9.718, não se aplica às pessoas 
jurídicas que auferir receita da exportação de mercadoria e da prestação de 
serviços no exterior. Não se considera prestação de serviço àquela realizada no 
exterior por intermédio de filiais cursais agências. O que esse ato veio é dizer 
que receita de exportação de mercadoria ou de prestação direta, novamente a 
palavra, direta de serviço, quer dizer, daqui para fora, não impede a opção 
pelo lucro real. Quer dizer, é uma pessoa jurídica que está operando no Brasil, 
não tem estabelecimento permanente no exterior, enfim, elas trabalham aqui 
para prestar serviço ou para exportar, ela pode optar pelo lucro presumido. 
Não é pelo fato que ela exporta que ela está excluída do lucro presumido. 
Agora, na questão da prestação do serviço, que também fica na mesma 
situação, o cliente pode estar no exterior à prestação do serviço... O 
pagamento vem do cliente que está no exterior também, ela também pode 
optar pelo lucro presumido. O que ela não podia era tomar o tax credit, porque 



não havia norma que permitisse o tax credit para esta pessoa jurídica. Embora 
o art.15 só se refira à prestação de serviço, e ele não se refere a lucro 
presumido é evidente que ele está estendendo para situação de lucro 
presumido a possibilidade que o art. 26 dá com relação apenas ao lucro real, 
não é? Porque lucro real é o único dos regimes de tributação que está 
abrangido pelos art. 25 e 26 da lei 9.249. E lá na lei 9.249 nós identificamos 
claramente, e aqui houve um início, pelo menos, de divergência com o 
professor Schoueri, entre eu e ele, há uma clara distinção entre a situação de 
receita gerada no Brasil, diretamente no Brasil, e apenas proveniente do 
exterior ou porque o destinatário está no exterior, no caso do art.15 é o 
contratante do serviço, aquele que recebe o serviço, não é? Há uma distinção 
clara no art.25, quer dizer, entre essa situação e a situação de rendimentos 
produzidos fora do país. O § 1º do art.25... Bom, vale a pena, vocês veem aí 
que o caput trata de uma maneira geral de lucros, rendimentos e ganhos de 
capital auferidos no exterior, é, portanto uma hipótese bastante abrangente, 
bastante ampla. O § 1º trata de lucros auferidos no exterior pela pessoa 
jurídica e já dá regra de conversão dos valores que adquirir no exterior. Aí vem 
o § segundo e trata dos lucros não auferidos diretamente pela empresa 
brasileira, aqui sediada melhor dizendo, mas os lucros que ela afere através de 
filiais, sucursais ou controladas no exterior. § 3º trata de uma situação 
parecida, mas é o lucro auferido através ou por coligadas. E é para estas 
situações que o art.26 veio dar o tax credit, não é? Lembrando que o 26 
novamente restringe o direito de crédito aos rendimentos, lucros, rendimentos, 
ganhos de capital computados no lucro real. Aí vêm os problemas que nós 
começamos a discutir da limitação e como é que faz, como é que se 
operacionaliza esse crédito. Então, na minha visão o art.15, ele veio preencher 
uma lacuna com relação à prestação de serviços ao exterior, onde pode haver 
uma retenção de tributo lá mesmo o serviço tendo sido prestado no Brasil, 
situação esta que não estava no art.25. Qual seria essa situação que não 
estava no art.25? Apenas prestação de serviço tributada pelo lucro presumido 
ou até mesmo arbitrado, mas nunca pelo lucro real. Então, eu acho que essa é 
uma premissa que eu queria ter colocado aqui, e foi por isso que eu pedi que o 
assunto voltasse para a nossa discussão, não sei o que o Schoueri quer falar a 
respeito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, do que você me expos aqui, realmente 
não eu me lembro de ter tido alguma divergência do que você expos agora, 
talvez tenha exposto de outro modo, mas o Luiz(F) Carlos parece lembrar da 
divergência pelo menos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou tão feliz, o professor 
concordou comigo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou não vi a divergência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por até aqui.  

Orador não Identificado (00:44:50): Dr. Ricardo, eu só queria então 
entender um pouco melhor até para tentar compreender o que o senhor falou, 
e o que professor Schoueri falou também da reunião anterior. Então, no seu 
ponto de vista, pelo o que eu tenha entendido, o professor Schoueri tinha 



explicado o art. 15, fazendo referência ao fato de que o art. 15 trataria de uma 
situação que a fonte pagadora estaria no exterior apenas, mas os serviços 
seriam prestados aqui no Brasil, a fonte de produção seria aqui no Brasil. O 
senhor não vê essa distinção de maneira tão clara, o art. 15 qualquer serviço, 
fonte de produção no Brasil ou no exterior, é disso que o art. 15 trata 
independentemente da localização de onde esse serviço esteja sendo prestado, 
é isso?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso, mas depende, depende. 
Vamos fazer um monte de subdivisões do que você acabou de falar. Se o 
serviço é prestado aqui dentro do país para consumo aqui dentro ou lá fora, 
não sei, né? Mas de qualquer forma a fonte pagadora é uma fonte que está no 
exterior, e tem retenção do tributo em tem outro país, havia possibilidade de 
tax credit pelo art. 25 e 26, no caso de lucro real, está expresso lá. O que não 
havia era para lucro presumido. O lucro presumido, ele impede... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Lembrou. Pronto, começou a 
divergência. O lucro presumido, ele não é possível não estar ao alcance das 
pessoas que obtenham rendimentos, lucro, rendimentos e ganhos de capital, 
oriundos do exterior. Aí tem que optar pelo lucro real. Mas de acordo com a 
declaratória interpretativa que eu citei, você prestando o serviço aqui dentro 
do país, portanto não no exterior, você mesmo estando dentro do lucro 
presumido você pode... 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, ter tax credit. Você continua 
lucro presumido, mas tem o tax credit. Porque esta, a vedação da lei 9.718 
para a prestação de serviço ou para as receitas de vindas do exterior não se 
aplicaria nesse caso.  

Orador não identificado [00:47:14]: Só para completar a minha palavra, 
uma coisa que eu acho curioso para vocês comentarem, é que o art.15, ele fala 
assim: “que o crédito vai ser referente ao imposto retido no país do 
contratante, se houver uma situação em que o pagamento provier de um 
terceiro país isso poderia ser um [ininteligível] a esse crédito ou não?”  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri me distraiu aqui com 
uma coisa muito bonita, muito interessante de cunho científico. Mas o... Mas 
de qualquer forma até eu pude compreender a minha opinião é que não faria 
diferença.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria... Luiz(F) Carlos, a sua pergunta é 
importante, a gente pode voltar ela daqui pouquinho. Eu só queria lembrar 
onde estava, pelo menos recuperar a divergência, se é que havia. 
Concordamos no sentido de que lucro presumido, não se excluiu do lucro 
presumido se o serviço for prestado no país diretamente no país, e contrário 
de [ininteligível] se a renda for gerada no exterior não há que se falar lucro 
presumido.  

Se eu bem me lembro, Ricardo, e era esse o dilema, era a hipótese de eu ter 
uma renda gerada no exterior, mas não por serviço, seria uma questão de uma 
aplicação financeira, ou que seja, gerada no exterior. Daí nós dizíamos: bom, 



neste caso o art. 26 se aplica. Daí fizemos o terceiro desafio, o que dizer se eu 
tiver uma renda gerada no país, mas cuja fonte de pagamento está no 
exterior? Ou seja, eu sou uma empresa que está no lucro presumido, tenho 
uma receita que não é de serviço, eu tenho uma receita financeira eventual, 
deixa eu tentar imaginar uma hipótese que eu tenho uma multa de mora por 
conta de um atraso da prestação de serviço, ou seja, tenho uma multa, tenho 
juros de mora por conta do atraso, uma receita financeira. Então, eu prestei o 
serviço no país, não vou sair do lucro presumido, mas o valor não é pago no 
prazo e eu cobro juros, a título de juros. A minha fonte pagadora do exterior 
ao me remeter os juros, que ela reconhece que são devidos como juros, ela se 
atrasou, sofre uma retenção na fonte lá. E eu pergunto: como ficaria esta 
situação? É aí que está o ponto, eu acho que não tem crédito, não tem crédito 
porque o art. 15 só fala da retenção da fonte. E como ficaria no lucro real?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No lucro real você já está com o 
direito crédito pelo art. 26.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Foi aí que foi o ponto, nós chegamos muito perto 
e a pergunta é: o art. 26, sozinho, assegura o crédito no caso de renda gerada 
no país, insisto, a renda, tanto é renda gerada no país que se fosse lucro 
presumido eu não perderia(F) lucro presumido. Renda gerada no país cuja 
fonte de pagamento está no exterior, meramente fonte de pagamento no 
exterior, ou o art. 26 somente se aplica a rendimentos gerados no exterior? 
Deixa eu insistir com este ponto e, Ricardo, estressando esse ponto até o 
máximo, para dizer que antes da lei 9.249, nós tínhamos a territorialidade no 
Brasil, e, portanto, esta circunstância que acabei de descrever, que seria a 
circunstância em que eu tenho uma exportação do Brasil ou que seja, e depois 
eu teria meros juros moratórios, mesmo durante a territorialidade ninguém 
negaria aplicação da lei brasileira. Por isso veio a minha tese e a proposta, que 
o art. 26 inovou quando abandonou a territorialidade e passou a adotar a 
bases universais. O que o 26 cobre? E essa que é a pergunta. O 26 não cobre 
rendimento gerado no país. Por quê? Rendimentos gerados no país, mesmo 
antes do art. 25, 26 da lei 9.249, já eram tributados, não é escopo do art... Eu 
falei 26, mas é 25, na verdade, no é escopo do art. 25 da lei 9.249 rendimento 
gerados no país. O 25 é o artigo voltado a rendimentos gerados no exterior. E, 
portanto, o imposto a que ele se refere é o imposto relativo a rendimentos 
gerados no exterior. E como eu disse, ficamos com a lacuna com relação ao 
imposto retido no exterior de renda gerada no que não país, que não me 
parece, essa é a nossa divergência, não me parece dentro do art. 25, o art. 25 
inovou nesse ponto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se foi esse o ponto de divergência, 
ele continua, viu Schoueri, porque não é só o fato, evidentemente que o para 
se falar em crédito do imposto pago no exterior, eu dependo de ter uma fonte 
pagadora do exterior, senão não tem como, não é? Você estando aqui no 
Brasil, não está com o estabelecimento permanente lá, não tem como o fisco 
de lá te cobrar, então ele depende de haver um pagamento que venha de lá 
para cá. Eu acho que é bastante diferente, realmente nós andamos 
questionando aquele dia se o art. 15 teria dado um tratamento 
especificamente às exportações e serviço, mas desculpas, a serviços, né? A 



serviços, que onde pode ter a da fonte, e teria deixado um buraco com relação 
às operações financeiras. Agora, na minha visão e nesse ponto que eu acho 
que nós estamos divergindo, se eu mando capital para o exterior, capital 
financeiro... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu quero trabalhar com a hipótese, se eu mandei 
capital para o exterior é rendimento para o exterior, não é o caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, então está bom. Se eu mandei 
rendimento, se eu mandei capital para o exterior, eu estou no art. 25.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sem dúvida.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí eu não posso optar pelo lucro 
presumido, eu tenho que ir para o lucro real e estou no art. 25 e 26. Se eu 
tenho essa operação, portanto os únicos juros você possíveis sem 
descaracterizar o lucro presumido e sem me jogar necessariamente no art. 25, 
é um juro moratório de um pagamento de uma exportação, de uma prestação 
de serviço, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E que haveria retenção na fonte. A 
pergunta que fica é: vamos ter que separar, se o juro moratório for de uma 
exportação de mercadoria onde não tem normalmente... Não está no art. 15 
que só se refere a serviço e houver uma retenção lá, eu não tenho como 
creditar aqui.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É essa a pergunta.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não tenho como creditar aqui. A 
menos que eu diga: “Não, mas esta receita financeira, na verdade, ela é um 
acessório, uma decorrência da receita bruta principal que permite optar pelo 
lucro presumido”. Mas ainda continuo sem regra que permita a dedução do 
tax credit, né?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É essa a minha tese.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também estou de acordo com 
você. Você acha que não tanto tem crédito?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que [ininteligível] sobrou a lacuna.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, está bom, então estamos 
de acordo. Estamos perfeitamente de acordo. Eu acho que o art. 15, eu só 
queria dizer, que eu lembrava no dia que nós discutimos, mas lembrava de 
nós termos dado uma opinião para um cliente, no sentido que o art. 15 veio 
preencher a lacuna para permitir na prestação de serviços, ainda que feitos 
aqui dentro do país, o crédito. Essa empresa apesar do porte ser muito 
grande, e a receita bruta ser incomensurável, ela estava no lucro presumido 
por força do Refis, não é? Então, ela ficava no lucro presumido, tinha receita 
no exterior, e não tinha como fazer a compensação. Nossa opinião lá no 
escritório, com relação a esse caso decreto, é que o art. 15 veio para hipóteses 
como essa.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora, Ricardo, só para continuar aí, nós 
estamos concordando, eu quero só estressar esse ponto, chegar ao último 
ponto que é: agora eu estou no lucro real, mas a situação é exatamente a 
mesma, ou seja, eu tenho um rendimento cuja fonte de pagamento, a fonte 
pagadora está no exterior, quem pagou está no exterior. Só isto. Mas o 
rendimento foi gerado, produzido no país e não é prestação de serviços. Então 
a hipótese dos juros, mas poderia imaginar outras tantas, eu consigo imaginar 
situações mais variadas, agora como estou no lucro real, um banco que recebe 
juros aqui no Brasil de um não residente e o não residente... O multo foi feito 
aqui, o não residente veio aqui, tomou o multo, aí pagou, só que quando ele 
chega ao país dele, existe uma retenção na fonte porque houve a retenção, 
porque o país de lá adota o princípio da fonte de pagamento e não fonte de 
produção. Não se questiona a origem. A minha tese, é de que mesmo antes do 
art. 25, este rendimento seria tributável no país, já que era rendimento 
produzido no país, a territorialidade já permitia aplicação. A minha tese, este 
rendimento deste banco, no caso, não está coberto pelo art. 25, porque o art. 
25 apenas estendeu a situações ocorridas no exterior, que não é o caso. E 
como a compensação do imposto está vinculada aos art. 25 e 26, este imposto 
retido na fonte pagadora no exterior por rendimento gerado no Brasil ainda 
não pode ser compensado, a lacuna que foi coberta, infelizmente, foi para 
serviços e nós ainda temos esta lacuna, esta potencial bitributação, que 
excetuados, obviamente, no caso de acordo bitributação, eu não teria como 
aproveitar esse imposto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou dar uma palavra para dois 
que já pediram, mas de qualquer forma eu queria... Não sei se o [ininteligível] 
vai concordar, não sei se o que você falou vai ser divergente do que eu vou 
mencionar agora, mas antes da lei 9.249, se eu mandasse dinheiro para o 
exterior eu não era tributado aqui no Brasil. Qual é o seu caso, então?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O meu caso é exatamente inverso. Eu tenho um 
não residente, eu tenho um turista que vem ao Brasil, resolve fazer uma 
aventura turística, vai ao banco e consegue um empréstimo, toma o 
empréstimo, gasta no Brasil, quando ele volta para a casa, ele vai pagar o 
empréstimo e o governo de lá fala: “Espera um pouquinho, os juros tem uma 
retenção na fonte”. Eu disse: “Essa situação mesmo antes da 9.249, estaria 
tributada no Brasil porque o banco concedeu o crédito aqui, tudo aconteceu 
no Brasil, somente o pagamento que veio do exterior”. Já era tributável, não 
era escopo do art. 25 e 26, e, portanto essa retenção de imposto não há o que 
fazer com ela.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou de acordo, até porque é 
uma hipótese tão específica, né? Tão remota, e teoricamente se houver nesta 
realidade prática houver uma situação como essa, não está no art. 25, e não 
está em nenhum local. O crédito do imposto estrangeiro para pessoa jurídica 
ou está no 25 ou 26, ou está no art. 15 da norma 430. Bruno, a palavra é sua.  

Sr. Bruno: Bom dia, Bruno [ininteligível].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Lewandowski e Barbosa. [risos].  



Sr. Bruno: Eu queria fazer uma proposição também para pensarmos, eu não 
tenho nenhuma conclusão a respeito. Concordamos todos então que há uma 
lacuna na lei. Será que essa lacuna não pode ser resolvida por analogia? Nós 
estamos aqui criando analogia não para criar hipótese de incidência de tributo 
que é vedado pelo art. 108, § 1º do CTM, mas será que não poderíamos usar 
os únicos dispositivos que existem sobre o tax credit? Que são o 25 e o art. 15 
aqui da lei 9.430, para dar crédito numa situação como essa? Lembrando 
também que os dispositivos de tax credit têm como finalidade, fundamento 
evitar dupla tributação, será que não poderia, com base na analogia, evitar a 
dupla tributação e aplicar esses dispositivos?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno, excelente lembrança, 
estamos evidentemente falando de uma hipótese em que não há acordo de 
tributação, não é? E eu acrescentaria ao que você mencionou uma outra 
ponderação, de certa forma contrária, aplicação da analogia. Se tudo foi feito 
no Brasil como disse o Schoueri, embora não exista uma norma internacional 
que impeça a possibilidade de algum país onde está residente esse turista que 
tomou um empréstimo aqui e gerar tudo aqui, mas só foi pagar os juros de lá, 
então, a pergunta do Schoueri é uma pergunta que leva a... Desculpa. A 
situação hipotética do Schoueri leva além desta possibilidade de se pensar em 
aplicar por analogia, tenho lá minhas dúvidas, mas eu acho que não se fecha 
a possibilidade, mas também leva a pensar no seguinte, será que nesta 
situação específica, a retenção na fonte no exterior foi correta, não é? Não há 
[ininteligível]. Poderia ser feita a tributação? Ou melhor, o fisco brasileiro teria 
que reconhecer, isso é matéria para você, o tax credit na hipótese imposto que 
daria origem ao tax credit, quer dizer, o imposto estrangeiro foi indevidamente 
retido?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, só aceitaria que foi indevidamente retido 
se não houvesse qualquer conexão subjetiva ou objetiva com aquele fisco, e no 
caso a conexão subjetiva é óbvia, já que afinal de contas nós temos... A pessoa 
reside ali, né? Então, nós temos a fonte de pagamento, a fonte de... E outro 
ponto que eu acho que, no caso do fisco brasileiro, se ele fizesse isso ele no 
mínimo coraria, já que numa situação inversa, ou seja, eu poderia pensar, 
[ininteligível] que for... Não, desculpe, mas eu ia falar uma bobagem, no caso 
de serviço, nós não estamos falando de pagamento, no caso de juros nós 
temos fonte de produção também. O sistema brasileiro adota fonte de 
pagamento para serviços, para serviços é irrelevante onde é gerado o 
rendimento, é relevante apenas quem paga, para juros não é esse o caso. 
Então, o nosso sistema não vai tão longe, nós adotamos fonte de pagamento, 
mas não tanto. Mas ainda assim não me parece que seria um ilícito 
internacional um estado dizer basicamente o seguinte: “Considerando que 
você, como meu contribuinte, está pagando juros e está deduzindo juro da 
base de cálculo do seu imposto, que você afinal de contas deduz esse juros, 
você paga juros, eu perco arrecadação quando você paga juros, eu vou buscar 
a tributar aquele que é o beneficiário desses mesmos juros”. Não me parece 
qualquer tipo de ilícito. E Bruno, concluindo pela analogia, desculpe, pela 
lacuna, eu acho que a lacuna parece que chegamos a um certo consenso, 
temo uma lacuna, sim, há espaço para a analogia, não é uma conclusão 
haverá, mas não seria um absurdo que se falasse em analogia para esse caso, 



ao contrário, haveria todo um indício de que analogia será quase que 
mandatória em nome, agora assim, em nome do princípio da igualdade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Plínio.  

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Por favor, vamos ver de novo o art. 25? Art. 
25. O art. 25. Eu vou ler. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital, 
auferidos no exterior, serão computado na determinação do lucro real das 
pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de 
cada ano. Evidentemente esse artigo aí está no contexto da tributação 
universal adotada no Brasil para efeito de imposto de renda. Mas aqui há um 
ponto que eu considero necessário destacar. Veja que está se tratando de 
lucros, lucros, rendimento e ganhos de capital, auferidos no exterior, e não do 
exterior. É claro que pode vir para o Brasil, mas são auferidos no exterior. 
Ora, se são auferidos no exterior, me parece que efetivamente não se trata de 
uma situação em que alguém esteja prestando serviço no Brasil para alguém 
que está no exterior. Consequentemente, no caso daqueles que estão no Brasil 
e prestam serviço ao exterior, ora há aqui a tributação em razão da 
universalidade, do princípio da universalidade. Vamos nesse particular, 
inclusive, nos referir aos rendimentos que possam ser auferidos por pessoas 
físicas de procedência do exterior. Mas a questão que nos interesse é saber se 
há ou não há possibilidade de tax credit. Ora, se o objetivo do tax credit é 
evitar exatamente a dupla tributação, eu não gostaria de ver ou entenderia 
que não deveria haver a exclusão dessa possibilidade de aproveitar o crédito 
simplesmente porque se trate de lucro real ou lucro presumido. E nesse 
particular, portanto quando se trata de lucro auferido no exterior, se a pessoa 
jurídica está no âmbito do lucro real, evidentemente tem que se considerar 
que o tax credit há de ser elevado em seu benefício. Agora, eu não vejo porque 
razão a vigor, se deveria dar tratamento diferenciado ou diferente, em um caso 
de rendimento quando esses rendimentos sejam recebidos por pessoa 
tributada pelo regime de lucro presumido. Isso significaria dizer: “Tax credit 
não vale para você contribuinte”.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou dar a palavra para o Hiromi. 
Só queria que o Bruno que levantou a questão da analogia, passasse a pensar 
também se analogia poderia ser aplicada a um prestador de serviço direto, que 
está no lucro presumido, se não houvesse o art. 15. Por isso que eu coloco 
essa analogia com bastante, não estou afastando a possibilidade, mas coloco 
bastantes ressalvas, pelo menos para emitir uma conclusão. Hiromi, por favor.  

Sr.Hiromi Higuchi: Bom, eu não sei, o advogado gosta de complicar, né? Não, 
mas aquela retenção do art. 15 se aplica tanto serviço prestado aqui para o 
exterior ou como no... O engenheiro que faz um projeto aqui para uma 
empresa para o exterior ou esse engenheiro vai para o exterior e faz o projeto 
lá, é a mesma situação, dá para... Agora, quando fala: “Observado o art. 26”, 
está se referindo naquele que pode ser observado, tem coisa que não está 
tratando do art. 25 que é lucro. Então, eu acho que o art. 25 não se aplica 
nesse caso dessa discussão de retenção na fonte no exterior, de serviço 
prestado diretamente. Agora, no caso aí, observado o art. 26, por exemplo, é o 
imposto máximo que pode ser compensado no Brasil. Por exemplo, no lucro 
real, o custo e a despesa estão englobados no custo e despesa das operações 



no Brasil, então não há como calcular qual é o lucro daquela receita. Então, o 
máximo, quando fala observado o art. 26, o máximo que pode ser compensado 
é 25%, 15 de imposto e 10 [ininteligível], teve caso de um país que reteve 28%, 
nesse caso perde 3%, agora, no caso de lucro presumido como vai aplicar 32% 
sobre serviço, né? E aplica aquele, dá para saber antes, depois de colocado 
qual a diferença, no lucro presumido dá para saber, agora, no real é 
impossível saber por que o custo e a despesa estão englobados. Então tem que 
a Receita Federal faz distinção entre esse art. 15, e no caso de art. 25 de 
rendimento no exterior. Pois no caso de art. 25, lucros e rendimentos no 
exterior, a Receita Federal tem a Instrução(F) Normativa 213 de 2002(F), lá diz 
que: se o valor do imposto, não é? Não puder cobrir o imposto que é devido no 
Brasil, o [ininteligível] pode ser imputada para pagar a contribuição social 
sobre o lucro. Então, naquele caso de lucro real, a alíquota pode ser mais de 
25%, e se a operação no Brasil der prejuízo, e entrar rendimento e o lucro é 
controlado no exterior, a instrução diz que calcula o imposto que está sendo 
absolvido, e transfere... Mas a instrução tem duas, dois equívocos, sabe? 
Depois eu quero falar sobre equívocos da instrução 213. Mas no caso de 
serviço prestado então, eu não vejo porque se o imposto é retido no exterior, e 
compensado... E se deu prejuízo aqui no Brasil porque como está englobado 
no custo e despesa, não dá para saber, então aquele imposto de foi retido lá, 
ele é perdido, a Receita Federal não permite transferir esse imposto para o ano 
seguinte como permite transferir no caso de rendimento no exterior ou de 
lucro [ininteligível] controlada, né?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já terminou?  

Orador não identificado: Então eu queria falar sobre dois enganos da Receita 
Federal na Instrução Normativa 213 de 2002. Porque se a operação no Brasil 
deu prejuízo fiscal, e digamos que o lucro está controlado, digamos que foi 
absolvido pelo prejuízo fiscal. E então, não há base legal, não é permitido pela 
lei transferir o imposto que foi pago lá para o ano seguinte. Agora, a instrução, 
eu acho que no art. 14, § 15, 15 em diante, então lá ele fez uma justiça, 
porque como o lucro está controlado no exterior foi absorvido pelo prejuízo 
fiscal aqui, então está o reestabelecendo o prejuízo, não é? Então, a regra de 
compensar... Porque manda transferir para compensar [ininteligível], para 
compensar ano seguinte(F) como imposto, mas deveria ser a título de prejuízo 
fiscal porque está reestabelecendo o prejuízo fiscal, não passar a compensar 
como imposto. Agora, tem um equivoco também, acho que não... Tem um 
equivoco lá no § do art. 14... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer pegar? Está aqui. 

Sr.Hiromi Higuchi: Ah, eu tenho também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o bolsinho de ouro.  

Sr.Hiromi Higuchi: Aqui diz: para efeito... Não, o cálculo(F) [ininteligível] do 
art. 14. “O cálculo referido no § 16, será efetuado mediante a multiplicação do 
lucro, rendimento do ganho de capital computado no lucro real, considerado o 
indivíduo [ininteligível] pela filial, sucursal, coligada ou controlada, pela 
alíquota de 15%, se o valor computado não o limite de isenção do adicional, ou 
pela alíquota de 25% sem exceder”. Então, o correto aqui seria mandar 



calcular 15%, não é? Sobre 240, porque nessa tributação de lucro da 
controlada sempre é anual, 240. Até 240 está isento de adicional. Então, até 
240 aplica 15, e o que exceder aplica 25. Por aqui se uma empresa tem lucro 
da controlada no exterior até 240, ele aplica 15, mas tem 250, deveria aplicar 
[ininteligível]... Sobre [ininteligível] somar, mandar aplicar 25 sobre o total, eu 
acho que está errado também.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Luiz(F), eu vou te passar a 
palavra, só fazer uma observação. Só fazer uma observação, o art. 15 da lei 
9.430, se ela não tivesse feito aquela... Não tivesse colocado aquela cláusula 
final, observado ao art. 26, é isso que diz, não é? O tax credit, nesse caso, 
seria ilimitado. Nós temos fuel tax credits ou limit tax credits, não é? Vou falar 
em português, crédito integral e crédito ordinário, o nosso crédito é ordinário. 
Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: pelo art. 15, se não remetesse o 
cálculo do crédito ao art. 26, ele seria de todo valor do imposto pago no 
exterior. Ao remeter, ele tornou evidentemente, que não o exceder o imposto 
pago no exterior, mas ele aplicou também para esse caso os limites sobre os 
quais nós estamos falando, o limite do imposto creditado no Brasil no lucro 
real. Luiz(F) Carlos.  

Sr. Luiz(F) Carlos: Só para complementar, o Dr. Hiromi comentou, é sobre 
agora entrando na instrução normativa, eu quero apontar o seguinte: o art. 
15, ele faz uma referência ao art. 26 e uma primeira dúvida que eu tenho, 
embora possa ser uma dúvida mais básica, é com relação à própria aplicação 
desse art. 14 da instrução normativa, que no caput, ele repete os termos do 
art. 26. Isso já foi até objeto de um acordo no conselho, e que o conselho 
considerou meio que sem dar explicações que se aplicava. Quando começa a 
ver os diversos §s, a gente percebe que alguns dos §s não se aplicam muito 
bem para o caso dos serviços, eles se aplicam bem para o caso dos lucros de 
coligadas, filiais, sucursais, etc., mas não encaixam por causa do serviço. 
Talvez a gente poderia concluir que o art. 14 se aplicaria só parcialmente para 
os serviços e não integralmente, seria uma interpretação. Isso é uma primeira 
questão. Entrando na questão do cálculo, antes até de entrar nessa questão 
dos anos seguintes, e é uma questão até que o Sr. João Bianco levantou, uma 
pena que não pode está aqui, o § 10, isso é um dos casos dessa aplicação 
parcial seria, o senhor comentou do crédito ordinário, o nosso crédito 
ordinário, mas eu até fiz uma pequena pesquisa ele é ordinário, mas o art. 26, 
no caput, ele fala que será limitada ao imposto incidente no Brasil sobre os 
lucros, rendimentos ou ganho de capital. É o § 1º fala: que para os fins do 
limite definido no caput, o crédito, ele será proporcional ao total do imposto de 
renda devido sobre o lucro real, e esse proporcional, bom, não foi uma 
pesquisa extensa que eu fiz, foi uma pesquisa superficial, mas parece que na 
literatura internacional, esse crédito ordinário nosso, é um tal de crédito 
ordinário proporcional. E essa tal de crédito ordinário proporcional, o 
legislador parece ter criado uma fórmula em que não seria muito bem só 
limitar alíquota incidente sobre o lucro real da pessoa jurídica no Brasil, mas 
teria de se fazer uma certa proporção como se dividisse a receita estrangeira 
ou o lucro estrangeiro pelo lucro real para que aí de certo modo se aplicasse 
uma alíquota unitária, talvez para se uniformizar o do efeito do prejuízo fiscal 
poderia... Que o prejuízo fiscal poderia... E também o adicional, poderia surtir 



sobre tudo isso. A IN, ela repete esse §, mas depois ela cria um outro cálculo 
que neutraliza tudo isso, e ela manda então calcular o imposto que seria 
incidente sobre o lucro real antes e depois da inclusão dos rendimentos 
estrangeiros. O problema é que para o lucro de coligada e tudo mais, funciona 
muito bem porque o custo está lá fora, mas para os serviços prestados 
diretamente, isso não funciona muito bem porque o custo está aqui dentro, no 
final das contas, como o imposto de renda incidente no exterior, ele sempre 
incide sobre valor bruto, sempre vai haver um pedaço do crédito perdido, 
porque o custo está reconhecido pela pessoa jurídica aqui no Brasil na sua 
contabilidade, já que essa receita, ela é reconhecida pelo regime de 
competência, nem é uma muito bem uma hipótese de como trata o caput de 
rendimento computado no lucro real, não é computado, ela é reconhecida 
contabilmente pelo regime de competência. Então, eu até tenho uma dúvida, 
se esse limite, especificamente, do § 10º do art. 14 da IN, seria aplicável para o 
caso dos serviços. E por fim, essa questão do [ininteligível] de levar para os 
anos seguintes, é uma outra questão porque surge a... Que cria uma certa 
[ininteligível], porque qual seria então o limite nos anos seguintes? Essa 
normativa teria dado liberdade total para o contribuinte usar nos anos 
seguintes?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Luiz(F) Carlos acerta em um ponto bastante 
importante, eu posso pedir para dar uma olhada na lei 9.249? Existe um 
ponto que deve ser enxergado à questão de computado no lucro real ou não. O 
art. 25 mesmo. É interesse enxergar a diferença do tratamento do § 1º, 2º e 3º 
na verdade, vejam que rendimentos e ganhos de capital são computados, a 
expressão não é no lucro real, eles são computados no lucro líquido. Já na 
hipótese do ganho indireto, que seria o ganho por sucursal, não aparece 
computado no lucro líquido, e sim computado no lucro real, qual é a razão 
disso? Existe uma razão para isso. A razão é porque...(F) da equivalência 
patrimonial existe o reconhecimento do ganho na medida que ocorre no 
exterior via equivalência, e essa equivalência não é tributada, eu tributaria em 
uma certa data, não vou discutir o mérito, uma data, mas o fato o que eu 
ofereceria a tributação seria uma adição ao lucro real, porque o rendimento 
em si, o pagamento do dividendo não é rendimento, não é computado no lucro 
líquido, ele simplesmente a abate a conta investimento. Então, assim, o 
Luiz(F) Carlos acertou na mosca quando disse: “Uma coisa é computado o 
lucro líquido, caso de rendimentos, porque esses são já computados no 
próprio líquido, e outro, computados no lucro real porque eles são uma adição 
ao lucro liquido na apuração do lucro real, ou seja, paradoxalmente eu tenho 
a situação em que eu parto do lucro líquido, eu deduzo a equivalência 
patrimonial, e eu adiciono o lucro auferido no exterior. Por mais que me digam 
que é o mesmo valor, são dois movimentos diversos no termo da lei, uma coisa 
é equivalência, que eu não tributo, e outra coisa é essa computação. Portanto 
acerta o Luiz(F) Carlos ao dizer: “Computado no lucro real, é a expressão 
utilizada para o legislador, para situação de lucros auferidos por meio de filiais 
controladas e coligados no exterior”. Quando o legislador se refere aos 
rendimentos e ganhos de capital, ele não fala: “Computados no lucro real”, e 
sim: “Computados no lucro líquido”. Retornando para instrução normativa, o § 
10 se refere apenas à situação daqueles computados no lucro real e não 
daquele computados no lucro líquido, eu concordo com você, Luiz(F) Carlos.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma fonte inesgotável de 
descoberto, né? Nós estamos falando sobre tributação no exterior desde 96 e 
estamos sempre evoluindo. Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não é, essa Instrução(F) Normativa 213, está tratando 
exclusivamente de rendimento, ganho e lucro no exterior, não está tributando 
serviço prestado de que trata o art. 15, ele não está tratando. Ela trata, 
exclusivamente, do art. 25, não é? E outra coisa, quando fala: “Aproveitar 
proporcional”, está dizendo que... Porque nenhuma empresa controla 100% e 
tem coligada também, então proporcional, se digamos que pagou 100 de 
imposto lá e controla 60%, só pode aproveitar aqueles 60%, a 
proporcionalidade que está tratando é nesse sentido, né?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar alguma coisa a 
mais? Bruno. 

Sr. Bruno: Só mais uma comentário quanto a IN, eu também estou achando, 
faz todo sentido isso, logo o dispositivo que regula o tax credit, realmente 
nesse caso do art. 15, não está, pelo menos expressamente, previsto na IN. E 
eu estava olhando... Mas o único que trata crédito do imposto é o art. 14. De 
memória.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu concordo que não está § 10 do art. 14, foi até 
aí que eu cheguei, mais do que isso não merece [ininteligível]. 

Sr. Bruno: É. E curioso também que se a gente for lá no começo da instrução 
normativa, quando ela trata do assunto e dos dispositivos que ela 
regulamenta, ela não do 15. Olha lá, o art. 16 e 17 da lei 9.430. Então pode 
ser que tenha sido até, em dois mil e... Não, e tratou do 16 e do 17 aqui, que 
são lucros de coligados e controladas no exterior, a matéria do 16 e 17, da 
9.430, é lucro no exterior. E ele excluiu o 15 aqui, pelo menos no começo. 
Então, é só mais uma perplexidade para pensarmos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não seja se é perplexidade, na 
verdade o que a IN se depôs a fazer é regular os art. 25 e 26, que trata do 
lucro real, não é? Agora, o 15, como por extensão, ele só se aplica nos termos 
do art. 26 tudo que está na IN automaticamente deve se aplicar no caso do 
art. 15.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então eu queria retomar a pergunta que o João 
nos fazia na outra reunião nossa antiga. Então como é que fica uma situação 
em que no ano em que eu prestei o serviço, por conta de atividades do país, eu 
tive prejuízo, ou seja, eu não tenho como aproveitar. Mas no ano seguinte eu 
tenho algum lucro, eu posso aproveitar aquele imposto do ano anterior, já que 
eu não posso nem usar IN, como é que fica nessa situação?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que eu disse outra coisa, 
eu disse que a IN se aplica, ela se refere ao art. 26 e no caso do art. 15, por 
remissão(F) o art. 26 se aplica, logo toda as normas administrativas que digam 
a respeito a 26, que está na IN 213 se aplicam também pelo o art. 15, eu acho 
que haveria possibilidade de compensar futuramente sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria ouvir o Bruno sobre isso.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hã? Bruno, fala.  

Sr. Bruno: Deixa eu falar, é um comentário só. Isso é uma instrução 
normativa que supostamente deveria consolidar a legislação, temos o 
regulamento não fala sobre o assunto. Então, ela deveria consolidar a 
legislação, não é? E ela fazendo referência a todos os dispositivos legais desde 
a edição do 9.249, poderia ter sido expressa nesse sentido, concordo que 
quando ela fala do 26, obviamente, tem remissão legal, mas para deixar claro, 
nós estamos aqui discutindo, há uma dúvida, ela poderia na sua função 
regulamentar, deixar isso expresso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E aí, posso ou não posso deixar para outros 
anos?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, sobre essa pergunta? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A pergunta é específica. Então, eu tive uma 
retenção na fonte no exterior, o serviço foi prestado, o rendimento está 
computado no meu lucro real, mas porque eu tive prejuízos de outras 
atividades quaisquer naquele ano eu não tenho imposto a pagar. No ano 
seguinte, eu tenho imposto a pagar, ou seja, eu tenho outras atividades, eu 
tenho... Eu posso, nos termos da instrução normativa, agora aproveitar aquele 
imposto no ano seguinte? Ou se no ano em que o rendimento foi computado 
não havia imposto a pagar por causa de prejuízos internos, o imposto pago no 
exterior está perdido?  

Sr. Bruno: Olha... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera um pouquinho, deixa eu 
entender, agora eu me perdi um pouquinho. Nós estamos no lucro real, né?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Estamos no lucro real.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Sr. Bruno: A instrução normativa é sempre bom revisitar lá o art. 14, ela 
prevê uma hipótese em que você pode transportar um imposto pago no 
exterior para período seguinte controlando isso na parte [ininteligível]. Por 
outro lado, existe uma limitação que você deve observar para fins de saber o 
que pode ser transportado para o período seguinte.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bruno, deixa eu dizer porque eu estou 
provocando. Porque você disse que essa normativa não se aplica a hipótese do 
art. 15. E eu estou imaginando uma prestação de serviços prestado no país, 
uma prestação que encaixa como uma luva no art. 15. E você foi quem 
sustentou e mostrou que o art. 15 não foi contemplado pela instrução 
normativa, eu quero saber então o que eu faço, por isso que eu lhe pedi. Por 
isso [ininteligível] fui direto.  

Sr. Bruno: Entendi. Não, eu também não tenho, só pus uma proposição, eu 
também não acho que não se aplica o art. 15, não, eu acabei depois... Eu acho 
que ela poderia ter sido expressa, mas se não tivesse realmente lá no nas 



limitações, eu teria uma buraco, não é? Não teria como aproveitar. Agora, a lei 
prevê as limitações, né? O art. 25 diz que você só tem crédito... O 26, só diz 
que você tem crédito até o limite do imposto incidente sobre o lucro no Brasil, 
se você não tem imposto no Brasil. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Naquele ano não tem o imposto no Brasil porque 
eu tive outras perdas. Eu quero insistir, não é que eu tive prejuízo naquela 
operação, é que eu tive outras perdas quaisquer, aquele foi um ano terrível. 
Então, houve uma variação do dólar, eu tenha aplicações financeiras, eu sou 
uma empresa da área de presuntos e que tais, e meu... Enfim, imagina uma 
situação que eu tive perdas quaisquer. 

Sr. Bruno: Você não pagou imposto no Brasil, nem sobre esse rendimento e 
nem sobre nenhum outro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não paguei imposto esse ano, mas no ano 
seguinte, essa é a pergunta, eu tenho lucros de outra atividade, eu posso 
aproveitar aquele imposto ou está perdido? 

Sr. Bruno: Eu acho que esse imposto está computado no lucro real do período 
em que houve prejuízo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Atenção, atenção para distinções 
aqui. Não quero dizer que isso resolve o problema, mas a transferência para os 
períodos seguintes é controlado um valor que não existe, no caso do art. 15, 
né?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, o art. 15 parece... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se eu tiver no lucro presumido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nós estamos no lucro real. A hipótese é de lucro 
real.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí eu estou na IN.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, eu estou na hipótese de lucro real, 
nós já concordamos que o art. 24 e 25 não se aplica a rendimentos no país 
mesmo no caso de lucro real, concordamos com isso, o rendimento é gerado 
no país, concordamos que foi o art. 15 que permitiu essa compensação, então 
eu estou no lucro real, prestei serviços nos termos do art. 15 eu posso 
compensar o imposto retido na fonte, até aí não há dúvida, só que naquele 
ano eu estou com prejuízo e no ano seguinte eu tenho lucro.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, Schoueri reinstala-se a 
controvérsia. Eu quero insistir que serviços prestados dentro do país 
passaram a ser... Eram tributáveis antes sem tax credit, e a única 
possibilidade de tax credit é porque eles também estão no art. 25. O art. 25 
tem duas hipóteses, § 1º é o diretamente, e § 2º e 3º é através de controladas, 
coligadas, sucursais ou filiais. Esta, inclusive, é a distinção feita claramente, 
não é no ADI, no declaratório [ininteligível] 501 da Receita Federal. Bom, 
desculpa, Hiromi está pedindo a palavra.  



Quem quiser falar, por favor, fale depois na próxima semana ou depois de 
encerrada a reunião por causa do horário.  

Sr. Hiromi Higuchi: Nesse caso de serviço prestado diretamente no exterior, 
isso daí não dá direito a crédito para o ano seguinte. Por quê? Porque como a 
contabilidade é englobado, muitas vezes aquela receita foi menor do que o 
custo de prestação, muitas vezes até(F) com prejuízo. Então, no caso de 
serviço prestado diretamente, a lei já não permite para os dois casos, mas 
como a lei não permite, não é... Não vai poder levar o imposto para ano 
seguinte porque não dá para saber, porque o custo pode ter sido maior do que 
a receita. Agora, no caso de lucro do exterior está separado, então, por isso 
que permite levar para ano seguinte o imposto, quando o lucro da controlada  
absolveu o prejuízo fiscal, já está reestabelecendo, mas então é por isso que eu 
falei que tem um engano na formulação da instrução, porque quando está 
reestabelecendo o prejuízo fiscal a compensação dos anos seguintes deveria 
ser a titulo de prejuízo fiscal e não de imposto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Vamos nos aproximando do 
fim. Ele quer que eu fale? O Brandão quer que eu fale para você, Luiz(F) 
Carlos, se você pode fazer referência ao acordão do STJ, que diz que a petição 
administrativa não interrompe a prescrição na repetição do indébito. 
Combinado.  

Na próxima reunião nós vamos, se Deus permitir, aliás, eu não vou estar aqui, 
já mencionei, queria aproveitar esse fato aqui já nesse momento para dizer 
que eu vou estar viajando na semana que vem, essa é a razão de eu não estar 
aqui, e hoje nós temos a ausência do Bianco, que está do Congresso da IFA, 
ausência do Gerd Rothmann que está também na Europa, e a ausência do 
Fernando Zilveti, por problemas saúde, de forma que estão os três, explicadas 
a ausência dos três. Semana que vem eu não estou, mas provavelmente os 
outros Schoueri e Brandão também estarão aqui.  

Muito obrigado pela presença e até a próxima.  

 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J.T. 
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