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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. É com muito prazer 
que eu dou início as nossas mesas de debate nesse ano de 2017, dando 
às boas vindas a todos. Nosso presidente não pôde comparecer e pediu 
que eu presidisse essa reunião. Eu inicio comunicando que o IBDT 
recebeu em doação para a biblioteca o exemplar do livro Planejamento 
Tributário do nosso associado Leonardo Aguirra de Andrade e 
recebemos também, a coletânea de estudos em homenagem à 
professora Misabel Abreu Machado Derzi, Código Tributário Nacional 50 
anos, coordenada pelo professor Sacha Calmon Navarro Coêlho. Ambos 
os exemplares estão na nossa biblioteca. Pequeno expediente. Algum 
assunto para comentar? Pequeno expediente? O João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria registrar aqui que a gente tem 
acompanhado no nosso período de suspensão de atividades, supostas 
férias, a gente tem acompanhado o que está acontecendo lá no CARF, 
né? A questão da remuneração dos conselheiros membros da carreira 



da Receita Federal, questão da participação da remuneração deles ser 
calculada por meio de um fundo que recebe recursos das multas que 
são aplicadas e que são pagas pelos contribuintes, então, a gente está 
acompanhando nesse período todo dezembro e janeiro o desenrolar 
dessas negociações todas e desses acontecimentos todos. O fato é que, o 
que tem de novidade nesse assunto, é que logo no início das atividades 
do CARF foi feito um pedido por meio de alguns advogados, no sentido 
de que as sessões do CARF fossem suspensas e que então, fosse feita 
uma consulta à AGU para que ela se manifestasse sobre o tema, sobre 
um possível impedimento dos conselheiros de participarem dos 
julgamentos lá do CARF. E o presidente do tribunal em exercício, na 
ocasião, ele se negou, ele se recusou a fazer essa consulta à AGU e as 
sessões tiveram seu curso normal, com julgamentos normais. O que há 
de novidade no assunto é que alguns contribuintes que perderam seus 
casos nessas sessões que iniciaram no CARF, agora, estão indo ao 
judiciário e estão pleiteando, estão sustentando a nulidade das decisões 
que foram proferidas, tendo em vista o possível impedimento dos 
conselheiros na participação dos julgamentos. E o que a gente tem lido 
nos jornais é que o Poder Judiciário está começando a emitir suas 
primeiras decisões, que servem de medidas liminares, mas já acatando 
esse entendimento dos contribuintes. Então, existem duas questões aí. 
Primeiro, contribuintes que não querem ter os seus julgamentos 
realizados, entram com mandado de segurança e pedem liminares para 
que o seu processo não seja julgado, já existem liminares nesse sentido. 
E outros contribuintes que pedem que, depois do julgamento, seja 
considerado inválido aquele julgamento, por uma questão de nulidade. 
O conselheiro que participou ele estava impedido, não deveria ter 
votado. Então, mais no pequeno expediente, mais no sentido de trazer 
essa notícia. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Com relação à participação de 
fiscais e multas, o tema não é novo, recomendo uma pesquisa no Direito 
Tributário Atual, o professor Ruy Barbosa Nogueira já escreveu sobre 
esse assunto, aliás, ele citando Tulio Ascarelli, que também já escreveu 
sobre esse assunto, ambos tratando e dizendo sobre a questão da 
moralidade, não ser aceitável que o fiscal participe das multas. Então, 
apenas nós estamos voltando a um tema que já é antigo, já é conhecido 
do nosso Direito. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso fazer uma… 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Por favor, Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu me lembro, inclusive, o professor 
Ruy Barbosa Nogueira, várias vezes, ele esteve no antigo Conselho de 
Contribuintes e o fiscal se julgava com direito de ir ao Conselho 
defender o auto de infração que ele havia praticado. E o professor Ruy 
fez com que os fiscais não tivessem legitimidade para estar no Conselho 
defendendo isso. Bom, isso foi colocado na Constituição de 46, que era 
proibida a participação dos fiscais na multa. Agora, eu pergunto, era 
necessário colocar na Constituição que o fiscal não pode participar da 



multa? Eu acho que não, isso aí já é uma coisa natural. O fiscal não 
pode participar de um ato que ele mesmo, inclusive, vai analisar e ele 
vai ter uma… ele já é pago para isso, ele faz um concurso, ele entra 
para ter fiscal, auditor fiscal, ganhando o salário de fiscal, que não é 
pequeno. Fora o fato de ser fiscal, né? Agora, participar da multa não é 
nem uma imoralidade, é uma coisa que não precisa estar escrito em 
lugar nenhum. O fiscal não pode participar da multa. Bom, aí 
colocaram na Constituição. O lobby de 88, para variar, né, toda a 
Constituição. Eu tenho até medo quando falam que vão fazer reforma, 
porque enchem Brasília de funcionários públicos e de procuradores, 
como fizeram agora no Código de Processo Civil, o advogado público 
hoje, vai ficar bilionário, porque ele tem cliente garantido, se ganhar, ele 
ganha os honorários, se perder não paga nada, né? Então, está uma 
beleza. Então foi tirado na Constituição de 88. Com base nisso, veio 
agora essas leis. Agora eu pergunto, de fundo, é necessário colocar na 
Constituição uma previsão? Eu acho que não, eu acho que é 
inconstitucional, mais do que, quer dizer, fere mesmo esses princípios 
de moralidade, dizer que o fiscal participa das multas. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Zilveti pediu também. Só 
para mencionar aqui, o perigo que nós temos é que, na medida em que 
tem uma participação na multa, passa haver um interesse, então, 
quando se fala em anistia, quando se fala em qualquer tipo de 
programa, o fiscal passa a ter um interesse contrário, legítimo, de quem 
se diz prejudicado para pedir uma indenização por conta de algum 
perdão de multa ou o que seja. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na anistia da procuradoria, não 
querem abrir dos honorários, quando basta uma lei para revogar e eles 
não querem. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sobre esse assunto, eu li um artigo 
interessante, que já tinha colocado, de um colega nosso, Igor Mauler 
Santiago, criticando, realmente, e historiando um pouco a questão da 
participação em atos fiscais. Lembrando que nós tínhamos os 
contratadores, os coletores de impostos aqui no Brasil e toda a confusão 
que isso gerava em termo de corrupção, em termos de desvio de 
dinheiro público. E chegou a abordar, também, a razão de você ter um 
funcionário público sem participação, porque é da natureza do contrato 
do funcionário público, você não ter benefício extra por atividade que 
lhe é própria, então, você não pode ter um benefício. Minha obrigação é 
fiscalizar, então, se eu tenho por obrigação fiscalizar, eu não posso ser 
gratificado por fazer a minha função. É a mesma coisa de você dar 
bônus para o policial que prende. Sair prendendo todo mundo, né? É 
tão contrária à questão do funcionalismo público, justamente do 
servidor público, você está fazendo um serviço público, está fazendo a 
sua obrigação e você não pode ser premiado por fazer sua obrigação. E, 
claro, daí gera toda a distorção que nós estamos comentando. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 



Sr. João Francisco Bianco: Só uma questão de ordem aqui, para o 
encaminhamento dos debates, eu queria lembrar o seguinte, existem 
duas discussões aqui. A primeira discussão é sobre a participação dos 
fiscais no produto da arrecadação. E isso, eu concordo integralmente 
com o Brandão e ele lembrou muito bem essa questão constitucional, 
mas o fato é que a gente tem assistido, nos últimos tempos, uma certa 
flexibilização, um afrouxamento desse conceito, porque vários estados 
já vêm praticando esse procedimento de pagar aos seus fiscais uma 
participação na arrecadação das multas, acho que até o estado de São 
Paulo aqui paga. Isso é uma questão. A outra questão que eu queria 
colocar são os julgadores, porque são os membros da carreira de 
fiscalização da Receita Federal, que estão lá, participando do 
julgamento dentro do CARF. Eu acho que há uma distinção. Se eu 
pudesse qualificar aí, eu diria que a participação da fiscalização no 
julgamento é muito pior, é muito mais revoltante do que a participação 
do fiscal. Porque o fiscal, de uma certa forma, ele lança e depois ele fica 
na expectativa lá, pode ganhar, pode não ganhar. Agora, o sujeito que 
vai julgar, participar do produto do resultado daquela decisão, a meu 
ver, é muito mais amoral, como diria o professor Gerd, do que a 
participação do próprio fiscal. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: A moralidade, realmente essa questão é 
muito, é muito complexa. De um lado, eu acho que realmente fere o 
princípio da moralidade, ou seja, art. 37 que, aliás, é cada vez mais 
poético do que prático e, por outro lado, é interessante. Onde fica o 
princípio de eficiência, não é? Porque a rigor, por que precisa da 
participação? Por que precisa dar abono? Porque sem isso não trabalha, 
sem isso, não cumpre devidamente suas funções. Então, na verdade, 
nós temos aqui, de um lado o princípio da eficiência e de outro lado o 
princípio da moralidade, eu acho. Então, é um aspecto, assim, bem 
interessante. E quanto a essa questão dos coletores etc., eu sempre 
gosto de voltar àquele financista filósofo moderno, o Adam Smith, 
porque ele tem linhas fantásticas sobre essa atividade dos coletores. 
Então, realmente, e concordo também com o João, que pior ainda do 
que a participação dos fiscais, aliás, justamente está sendo apreciada 
pelo CARF, pior é quando o julgador no CARF também entra na 
situação, isso, realmente, é aquilo que os romanos chamavam de pior 
impossível. 

[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu vou fazer aqui alguns acréscimos ao que foi 
dito, especialmente, em relação ao plano lá do CARF, do regimento e 
etc. Tem uma discussão, o art. 42 do Regimento Interno, se não me 
engano, inciso II, ele trata das hipóteses, o artigo como um todo traz as 
hipóteses de impedimento, e o inciso II diz que o interesse econômico 
direto ou indireto é uma hipótese de impedimento. Com base nesse 



dispositivo é que se defende, claramente, que os conselheiros da 
Fazenda que vão receber participação de bônus com base na multa que 
vão julgar, teriam interesse, então direto, ou no mínimo indireto, mas 
direto, porque a depender de como vai ser feito o cálculo do bônus, o 
valor da multa que ele vai julgar vai interferir no valor da base de 
cálculo do bônus que vai ser pago para ele. Então o interesse é direto. 
Mas tem uma discussão que foi travada e até saiu uma portaria do 
CARF, se não me engano é nº 1 de 2017, portaria do presidente, 
justamente a propósito dessa discussão, dizendo que esse inciso II, ele 
se aplica só para os representantes dos contribuintes.  

[risos]  

Sr. Bruno Fajersztajn: Porque, talvez ele tenha sido criado 
especificamente para isso e depois, tem um § 1º ou 2º que define o 
interesse econômico dos contribuintes, os representantes do 
contribuinte, dizendo lá que o sujeito tem que ter trabalhado num 
escritório que prestou serviço para a empresa que está sendo julgada, 
ele dá lá umas regras especiais esclarecendo a hipótese de impedimento 
por interesse econômico do contribuinte. E, com base nisso, a portaria 
do presidente do CARF disse que esse dispositivo só se aplica para os 
contribuintes. O que parece completamente equivocado, não é? Ainda 
que tenha o parágrafo esclarecendo qual que é a situação de 
impedimento para o contribuinte, isso não esgota a regra do inciso II, 
que fala, de forma genérica, interesse econômico direto ou indireto. E 
mesmo que não tivesse essa regra no Regimento, é uma questão própria 
de dever de imparcialidade de qualquer julgador, né? Num Estado de 
Direito que preserva lá garantias constitucionais devido a processo legal 
e ampla defesa, um julgamento tem que ser imparcial por essência, não 
precisaria estar previsto em lugar nenhum. Não bastasse o Estado de 
Direito, o princípio da moralidade, ainda tem a Lei 9.784 que regula o 
processo administrativo federal e fala do interesse econômico, de forma 
genérica, como hipótese de suspensão e o CPC 2015 que também fala 
disso. Então, não é porque o regimento tem lá um jogo de palavras do 
inciso II, que o fiscal que tem interesse econômico vai estar 
desimpedido, mas saiu essa portaria no dia que esses advogados foram 
lá discutir o tema institucionalmente, causou um certo desconforto, 
uma interrupção de duas horas lá nos julgamentos todos, mas, no 
mesmo dia em que começaram as sessões, saiu essa portaria para 
confortar os conselheiros do Fisco de que não haveria esse 
impedimento. Depois, teve uma segunda discussão lá, porque o 
impedimento lá no CARF, ele deve ser objeto de julgamento. Se a pessoa 
sobre o qual recai a dúvida sobre impedimento se julga impedida, ela 
não participa do caso, mas se ela disser que ela não está impedida, o 
regimento diz que tem que ser julgado o impedimento. Uma situação 
absolutamente constrangedora, em que o sujeito, os demais membros 
da turma vão lá analisar se aquele sujeito, à luz das considerações, está 
ou não está impedido. E foi feito isso, né? Aí, nesse julgamento que 
todos os contribuintes, os conselheiros, inclusive dos contribuintes, 
participam, se discutia se essa portaria do presidente do CARF seria 



obrigatória. E, no final das contas, se decidiu por maioria ou voto de 
qualidade etc., que não haveria o impedimento e seguiram os 
julgamentos.  

[risos] 

Sr. Bruno Fajersztajn: É. E, aí, neste contexto, dias depois, já houve 
pelo menos duas liminares de contribuintes que se sentiram lesados e, 
preventivamente, pediram para que os casos não fossem julgados, 
enquanto não se resolvesse essa questão do impedimento. E, aí, tem 
uma outra questão, que pode ser discutir depois, que esse é um pedido 
que se perpetua, se o CARF não mudar a forma de estabelecer os 
julgamentos ou o bônus ser alterado. O julgamento vai ficar parado 
para sempre. Então, esse é o pé atual da situação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alexandre. Depois eu vou 
mudar de assunto. 

Sr. Alexandre: O Bruno colocou bem, eu acho que de 2016 em diante, 
com a nova lei federal, que é o CPC, que diz textualmente que a um 
processo administrativo se aplicam regras do processo civil e, no caso, é 
no mínimo suspensão, né, tem interesse na causa. Então, pela própria 
aplicação do CPC, esquecendo-se todas as portarias e regimentos, 
absolutamente irrisível. Eu não sei, não tem palavras, como o Brandão 
disse, não tem palavras para expressar o que uma parte pode, ou, você 
vai julgar meu caso, mas você, então, se você julgar contra, você ganha 
para julgar contra? É uma coisa meio surreal mesmo. Obrigado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Como nós estamos no pequeno 
expediente, eu vou me permitir que eu vá mudar de assunto para entrar 
na pauta. O que não impede depois, se houver tempo, que voltemos ao 
tema, mas eu acho que temos que manter a pauta. Entrando na pauta, 
alguns assuntos aqui foram propostos pelo Ricardo Mariz de Oliveira 
que não está presente. Temos o Ramon, que também não está presente. 
O Fernando Zilveti disse que a questão do CPC deveria ser retirada de 
pauta já que não é tão atual, então, propôs que tiremos isso da pauta 
como tema permanente. Com isso, nós entramos no tema que o Luiz 
Eduardo Queiroz e o Fernando Zilveti propuseram, Solução de Consulta 
nº 5 de 2017: remessas de pagamento de serviços técnicos ao exterior, 
países contratados para evitar a dupla tributação e a incidência de 
Imposto de Renda na Fonte. Tem a palavra o Luiz Eduardo Queiroz. 

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: Bom dia, Luiz Eduardo Queiroz. Eu acho 
que vocês já devem ter visto essa Solução de Consulta nº 5 da COSIT, 
de 2017, saiu dia 12 de janeiro e ela trata de uma questão, acho que já 
antiga no… e muito comentada e falada até aqui no IBDT, sobre a 
remessa de serviços, a remessa para pagamentos de serviços técnicos 
no exterior, principalmente para países que têm tratado com o Brasil e 
que possuem no protocolo do art. 12 dos royalties, a questão de trazer 
os serviços técnicos para dentro do art. 12. O que me chamou a atenção 
nessa Solução de Consulta foi que, em primeiro lugar aqui não tem, 
aqui só tem o relatório da consulta feita, né, e a consulta, realmente, 



parece que foi muito boa e bem escrita, ela trata tanto de serviço para 
pagamento para o Canadá e para os Estados Unidos. Os Estados 
Unidos falando da reciprocidade que o Brasil tem com os Estados 
Unidos na tentativa de aplicação do não pagamento do IR Fonte, que aí, 
eu acho que não tem muita dúvida, mas ele foi rechaçado pelo fiscal. 
Mas nos pagamentos para o Canadá, a Receita Federal simplesmente 
ignorou qualquer tipo de menção, de estudo do tratado do Brasil com o 
Canadá e simplesmente fez a releitura da ADI nº 5 que saiu no passado, 
em 2014. Então, o que me chamou muita a atenção foi que não teve 
qualquer tipo de leitura de qual tipo de serviço que estava sendo 
prestado, eram serviços técnicos, sem transferência de tecnologia, era 
bem claro isso, era um software que ia ser vendido aqui no Brasil e 
tinha toda uma questão de instalação e o serviço que a empresa lá de 
fora ia prestar aqui no Brasil, né? Eu cheguei a comentar isso num 
congresso que teve na [ininteligível] agora, principalmente sobre o que 
me chama atenção não é nem o que está escrito aqui, mas a forma com 
que a Receita Federal vem tratando as soluções de consulta 
ultimamente, né? Que ela vem tratando de uma forma apenas com os 
olhos da Receita Federal, sem mais olhar e sem mais julgar os fatos que 
são apresentados pelo contribuinte. O que me chama a atenção desde 
fase da RERCT, que tudo foi imposto pela Receita Federal por meio de 
Instrução Normativa e perguntas e respostas da Receita Federal e 
qualquer dúvida dos contribuintes e qualquer dúvida na legislação era 
sempre tomada em favor da Receita Federal. No caso aqui, é a mesma 
coisa, eles simplesmente pegaram um conceito aqui, que a própria ADI 
criou de transferência com ou sem, de pagamentos de serviços técnicos 
com ou sem transferência de tecnologia e estão aplicando no art. 12 e 
no protocolo do art. 12 dos tratados, principalmente com o Canadá. 
Porque no protocolo, realmente, não tem qualquer menção de serviço 
sem a transferência de tecnologia. Todo mundo, quando você vai ler e 
até os comentários da OCDE sobre o protocolo do art. 12, ele fala que 
os serviços técnicos e a assistência técnica que está no protocolo do art. 
12 são referentes a serviços que estão no art. 12 de royalties, ou seja, 
com a transferência de tecnologia. E na ADI, parece que foi criado um 
conceito de com ou sem transferência de tecnologia que deve ser 
aplicado nesse art. 12. Bom, o que me chama a atenção é justamente 
isso, é como a Receita Federal está tratando esses fatos e se ainda 
existe algum tipo de análise dos fatos em concreto quando a gente faz 
um questionamento ou uma consulta formal à Receita Federal. Eu 
lembro quando eu era trainee ainda na Ernst, a gente usava muitas 
consultas da Receita Federal para saber qual era o posicionamento, e 
eu lembro muito bem que o posicionamento era de acordo com os fatos 
que eram relatados e hoje a gente não vê mais isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Gerd pediu a 
palavra. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu gosto muito desse assunto, porque 
ele inclusive, me deu oportunidade para criar duas teses. A tese da 
“salsicha” e a tese da “interpretação teológica”. A “tese da salsicha” é o 



seguinte: isso, objetivamente, é uma caneta, para o Fisco é uma 
“salsicha”. Depois eu entro nos detalhes. E segundo, a interpretação 
teológica. Como acabo de dizer, o Fisco simplesmente não examina, não 
interpreta. Ele parte do dogma: "Nós podemos, nós temos competência 
para tributar", ponto. Simplesmente isso. Então, agora, quanto aos 
detalhes, o art. 12, realmente, não é um artigo sobre serviços, é um 
artigo sobre, exatamente, sobre bens imateriais, propriedade intelectual 
etc., inclusive, transferência de tecnologia, marcas, patentes etc. 
Acontece que para essa transferência da tecnologia, bem imaterial, 
muitas vezes é necessário, como auxiliar, prestar certos serviços de 
treinamento, uma série de... não é? Porque muitas vezes, não é 
suficiente entregar um pacote e dizer isso e dizer aquilo da tecnologia, 
não é? Então, nesse sentido, é sempre vinculado à tecnologia, à 
transferência. Esse é o espírito do art. 12. Agora vem a “salsicha”. 
Acontece que, no protocolo, as partes perfeitamente podem dizer: “Não”, 
isso, a rigor, é só na transferência de tecnologia, mas por conveniência, 
por interesse, porque nós estamos negociando, porque nós estamos 
interessados no acordo automotivo não sei do que, nós aceitamos. 
Inclusive, nós temos acordos muito interessantes. Por exemplo, o 
México, o México disse: “Ah, tudo bem, eu aceito que seja ampliado pelo 
protocolo em relação ao art. 12, serviços técnicos sem transferência de 
tecnologia, mas”, e, aí, faz a ressalva, “no momento em que o Brasil, em 
algum acordo posterior, em alguma alteração, enquadrar esse serviço 
não no art. 12 onde incide a alíquota de 15% na fonte, mas no art. 7º, 
que é o correto, que é exatamente os rendimentos empresariais, então, 
automaticamente isso se aplicará também para o México”. Então, é uma 
questão negocial é a “salsicha”. Simplesmente, se as partes estão de 
acordo, tudo bem. Mas não tem sentido de numa interpretação 
teológica, sistemática etc., enquadrar esses serviços no art. 12. No 
entanto, aí nós temos outro detalhe prático, os tribunais já estão 
aceitando, o próprio STJ, classifica serviços técnicos no art. 7º, onde a 
competência é sobre o estado de residência. Acontece que, qual é a 
saída, realmente, no sentido coloquial, qual é a saída que o Fisco 
encontrou? Exatamente. Quando o protocolo fala dos serviços técnicos, 
que a rigor, se refere aqueles serviços técnicos complementares à 
transferência de tecnologia, ele amplia o conceito serviço técnico, 
portanto, um parecer jurídico é o que? É transferência de tecnologia, é 
uso de técnica, porque afinal de contas o advogado tem que conhecer 
todas as técnicas e não existe nada no mundo que não seja resultado de 
técnica. Isso é, novamente o que, a interpretação teológica que ainda 
não foi devidamente eliminada por parte do lado da administração 
tributária. Então, eu acho lamentável, porque as aquisições judiciais, 
ultimamente, têm dado margem à esperança de que o princípio da 
moralidade e da boa-fé tenha entrado também nesse capítulo e, 
infelizmente, não é bem assim. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti. Não pediu a 
palavra? Bom, Luiz, eu não entendi, a sua questão é em relação ao fato, 
porque o fato não é transferência de tecnologia ou com relação à 
interpretação? 



Sr. Luiz Eduardo Queiroz: As duas coisas, eu acho, tanto pela 
interpretação quanto pela não análise. Pela leitura aqui, ele 
simplesmente recolocou a Lei nº 5. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Isso. Na verdade, ele recolocou 
a Lei nº 5, mas ele cita o protocolo e o protocolo tem uma menção 
explícita falando sobre serviços técnicos e de assistência técnica que se 
incluem no art. 12. Ele seguiu sim. Na verdade, não é que ele deixou de 
considerar o acordo Brasil/Canadá.  

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: Não, não deixou. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, ele considerou. O que 
existe, a questão que está por trás, você pode dizer assim, o serviço nem 
técnico era. Aí vem uma situação. Parece que não, eu acho que com 
relação ao fato serviço técnico, pelo menos técnico ele era? Você teria 
dúvida de que isso é um serviço técnico ou não? Técnico, no sentido... O 
professor Gerd disse, hoje o sentido de serviço técnico é muito amplo. 
Ele vê muito com relação aos fatos. Vamos assumir que não houvesse 
dúvida com relação a se tratar de serviço técnico ou não? 

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: Não, para fins brasileiros é um serviço 
técnico. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Para fins brasileiros... agora 
vem a questão mais interessante que me parece aqui, para fins 
brasileiros. Para fins brasileiros hoje ou para fins brasileiros na 
legislação de 1985, quando foi celebrado o acordo Brasil/Canadá? Aí 
me parece um tema interessante. Ou seja, será que eu devo dar o 
mesmo tratado a um acordo celebrado hoje àquele em 85? Qual era o 
cenário que nós tínhamos em 1985? Aqui na Mesa, quem pode 
testemunhar, pela idade, é o João Bianco. 

[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O João Bianco poderia 
confirmar para nós que nos idos da década de 80 havia uma entidade 
chamada Banco Central e o Banco Central limitava muito as remessas 
de royalties, ou seja, era muito difícil mandar alguma coisa para o 
exterior a título de royalty. Então, o que fazia os particulares, não por 
questão de tributárias. O que fazia os particulares em seus contratos? 
Eles escondiam. Eles chamavam, eles chamavam de serviço técnico o 
que, na verdade, era um royalty. Então assim, você tinha contratado 
chamado serviço técnico. O que você tinha era uma transferência de 
tecnologia escondida ali de algum modo, para tentar escapar do INPI, 
que era o grande medo, INPI/Banco Central. Disse isso, o Bianco 
conhece isso porque é o único com idade para isso. Mas ele existia, é 
bom que a gente saiba, 70, 80, este era o cenário. Então, o que 
acontecia? O Brasil, a palavra, espera aí, não é porque você chamou de 
serviço técnico, não é porque você deu o nome de serviço técnico que 
isso não é royalty. Então, naquela época, quando se inseria um 
protocolo num acordo de bitributação, quando se dizia que a expressão, 



que o art. 12 inclui os serviços técnicos, a ideia era dizer: “Mesmo que 
esteja escondido, é royalty”. Ou seja, “não me venha você com meias 
palavras, está no art. 12, sim”. Entende? O objetivo era muito anterior, 
mas tinha na legislação tributária brasileira que se era royalty, daí eu 
teria uma limitação de 1% a 5%, portanto, era esse o escopo dessa 
inclusão, não era o escopo de estender o art. 12 ao serviço técnico, era 
de incluir, era para dizer, esclarecer, inclui no sentido, “fica esclarecido 
que mesmo que esteja inserido no âmbito de um acordo, de um contrato 
de serviços técnicos, o art. 12 se aplica”. O que aconteceu? Na década 
de 90, quando nós introduzimos aqui a CIDE, volta a discussão do que 
seria serviço técnico. E, aí, eu não sou capaz de dizer a data, eu diria 
assim, muito final de... comecinho de 90, é que a Receita adota um 
novo entendimento. Um entendimento extensivo no conceito de serviço 
técnico por conta da CIDE, para, agora sim, mesmo que não haja 
transferência de tecnologia, é serviço técnico. Mudou o conceito de 
serviço técnico. Por isso é que eu tenho uma visão sobre isso, que cada 
acordo deve ser interpretado no seu contexto. Essa ideia de 
interpretação dinâmica, que se interpreta de acordo com que a 
legislação de hoje, tem alguma ressalva com isso. Eu gosto de 
interpretação dinâmica, mas eu não posso perder o contexto da 
negociação, o que as partes buscaram naquele momento, qual era o 
entendimento que havia. Por isso que eu me incomodo com esse Ato nº 
5, porque ele trata do mesmo modo um acordo celebrado na década de 
90, quando eu tenho certeza de que os negociadores brasileiros, quando 
incluíram no seu protocolo uma extensão do art. 12, agora eu usei o 
termo ‘extensão’, queriam fazer e negociar para o Brasil o art. 12 
entende para serviço. É a posição brasileira, é a posição da Índia, é uma 
posição recente. Mas a dúvida, e essa questão é: essa posição recente 
brasileira, dos negociadores brasileiros, pode ser estendida aos acordos 
pré década de 90? Quando os negociadores não tinham essa noção, 
quando o ambiente legislativo brasileiro não era dessa extensão? Ou 
seja, até que ponto eu devo prestigiar a interpretação da realização de 
um acordo, a legislação em vigor no momento da sua aplicação, e até 
que ponto eu devo buscar o seu contexto, como foi celebrado? 

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: Eu acho que ainda dá para ir até mais para 
trás. Se a gente pegar eu acho que não foi a partir da década de 90, 
porque até pouco tempo atrás a gente colocava, o Fisco colocava o 
serviço técnico não no art. 12, colocava no artigo de... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim. 

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: Então nunca foi, eu acho que a vontade, 
mesmo em 90, não era jogar todo o serviço técnico para o art. 12, 
entendeu? Já que ele caía em outro artigo. Então, não faz também 
muito sentido, naquela época já pensar no serviço técnico dentro dos 
royalties, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, esse é um argumento 
bastante interessante por causa desse erro da Receita. O João Bianco 
pediu a palavra primeiro. Por favor. 



Sr. João Francisco Bianco: Realmente, o Schoueri tem razão. Naqueles 
idos, que eu tinha acabado de sair da faculdade, havia aquela discussão 
em que há serviços, assistência técnica, administrativa, e semelhantes. 
Isso é um texto que estava, está inclusive incorporado no RIR, 
Regulamento do Imposto de Renda. E o que a jurisprudência afirmou, 
entendimento no sentido de que esses serviços, acho que a expressão é 
serviços técnicos, assistência técnica, administrativa e semelhantes, 
correspondem àqueles serviços em que há transferência de tecnologia. 
Não é qualquer tipo de serviço, são só aqueles serviços em que há 
transferência de tecnologia. Mas o que eu queria trazer aqui para a 
Mesa é um… eu queria contar uma história que, na verdade, eu já 
contei aqui e eu vou me permitir, ou melhor, se o presidente me 
permitir, eu vou contar de novo essa história. É que nós temos esse 
convênio com IBFD e nós mandamos as decisões administrativas e 
judiciais para um banco de dados do IBFD que reúne decisões judiciais 
e administrativas do mundo todo, sobre aplicação de tratado. E nós 
mandamos uma decisão do tribunal aqui do Rio de Janeiro, TRF 2, 
nessa linha de entendimento, interpretando o art. 12 e o protocolo, é 
um caso que eu não me lembro. Ah! Era com a Holanda. Que é de 1990, 
o TRF 2 interpretou um caso de aplicação de incidência de Imposto de 
Renda na Fonte sobre remessa de remuneração de prestação de serviço 
para um não residente sediado na Holanda. E o tribunal disse não, esse 
serviço aqui, é um serviço que não é uma transferência de tecnologia, é 
um serviço normal, logo está fora do art. 12 e vai para o art. 7º. Bom, 
nós mandamos essa decisão para o banco de dados nosso lá do IBDT, e 
o sujeito que coordena esse banco de dados é o Wim Wijnen que, 
inclusive, já esteve aqui, ele deu aulas no nosso curso. E o Wim, ele foi, 
ele na época, em 1990, ele era membro do governo, da Receita Federal 
da Holanda e ele participou da equipe que negociou o tratado do Brasil 
com a Holanda. Quando ele leu essa decisão, ele mandou um e-mail 
para nós dizendo assim: “Olha, essa decisão está completamente 
errada, porque quando houve a negociação do tratado do Brasil com a 
Holanda, os negociadores do Brasil insistiram, eles queriam tributar 
todos os serviços, não eram só os técnicos, eles queriam tributar todos 
os serviços.” Por quê? Porque é a política brasileira. Só que ao invés 
adotar uma redação de um artigo específico para tributação de serviço, 
existe essa dificuldade de abandono do modelo da OCDE, existe um 
certo temor do abandono do modelo. Então, o que se decidiu? Coloca aí 
no protocolo uma ressalva, e é justamente essa ressalva que está aqui, 
o Item 5 do protocolo. Aqui, no tratado com a Holanda, ele diz: “Fica 
entendido que do exposto no art. 12 se aplica a qualquer espécie de 
pagamento recebida em contraprestação de serviços e assistência 
técnica”. De acordo com o Win Wijnen esse ‘serviços’ aqui é todo e 
qualquer tipo de serviço, com ou sem transferência de tecnologia. 
Então, vejam, aí a discussão agora é a seguinte, no texto do tratado do 
Brasil com a Holanda se refere a serviços e assistência técnica, o texto 
do tratado do Brasil com o Canadá é um pouquinho diferente, ele fala 
em serviços técnicos. Então a discussão é: existe diferença entre 
‘serviços’ e ‘serviços técnicos’? E o que eu vou sugerir aqui, eu tinha 



convidado o Win Wijnen para participar de uma das nossas Mesas aqui, 
um dia que ele viesse ao Brasil, eu estava com esperança que ele viesse 
agora para o congresso da IFA em agosto e eu já tinha convidado para 
participar de um Mesa para discutir esse assunto. Me parece que ele 
não vai vir ao Rio de Janeiro. Então, eu, se o presidente em exercício me 
permitir, eu vou iniciar um processo de negociação com ele, para que 
ele participe de uma Mesa nossa via Skype ou videoconferência, para 
que ele possa trazer aqui o seu testemunho ocular da história. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu achei muito interessante essa 
referência ao Win Wijnen, inclusive, numa palestra quando esteve aqui 
ele tratou depois desse assunto e, mais recentemente, vamos dizer, ele 
coordenou um trabalho lá, exatamente do IBFD sobre os serviços nos 
acordos de bitributação, chegando à conclusão de que é um dos campos 
mais negligenciados que existem. Que são poucos acordos, e a equipe 
dele examinou mais de 1.500 acordos e o resultado foi mais do que 
magro. Então, realmente, é um tema muito complexo. Agora, na visita 
dele, ele falou uma coisa que eu acho que contradiz aquilo que você 
acaba de dizer, como sendo a opinião dele. Por quê? Porque ele mostrou 
que o acordo Brasil/Holanda não é paradigma, não é modelo para nada. 
Pelo simples motivo de que, naquela época, se não me engano foi 86, 
havia uma inflação modesta no Brasil que chegou a 80% ao mês. Aí, as 
empresas holandesas no Brasil ficaram assediando o Ministério da 
Fazenda na Holanda: “Pelo amor de Deus, façam um acordo que nos 
permite tirar o dinheiro do Brasil o mais depressa possível”. Quer dizer, 
nós recebemos e nós já vamos mandar embora, porque no dia seguinte 
já vale X%. Bem, exatamente, o mais importante na época foi em 
relação aos dividendos, que, na época, ainda eram tributados etc. e tal. 
Então, na verdade, o Win Wijnen disse, na Holanda nunca mais se fez 
um acordo tão favorável à outra parte como essa. Então, por isso eu 
acho que não é um paradigma válido para nós. E quanto à sua 
observação, achei muito interessante, porque, na verdade, essa que eu 
chamo de ‘salsicha’ é claramente o quê? É algo que não corresponde, 
vamos dizer, aquilo que realmente deveria ser dentro dos conceitos, 
dentro das interpretações normais, deveria ser tributável no art. 12. É 
uma questão convencional por determinados interesses, etc. Inclusive, 
isso não é nem o normal dentro da interpretação teológica, o normal é 
que o que você referiu, art. 21, ou seja, aqueles outros rendimentos que 
os acordos do Brasil, diferentemente do modelo da OECD, prevê no art. 
21, não há competência exclusiva do país de residência, aí tanto faria o 
art. 21 ou art. 7º, mas sim, dá também ao Brasil competência para 
tributar com o pequeno detalhe bem agradável, não existe nem limite da 
alíquota. Ou seja, se o Brasil quer tributar com 25%, com 30%, no art. 
21 assim, tudo é possível. Então, com isso, com esse enquadramento 
art. 21 em vez do art. 7º, está cada vez mais contestada, inclusive pelos 
tribunais, aí faz tempo já que se utiliza essa saída, esse subterfúgio. 
Então, vamos usar o art. 12 e colocar no protocolo que praticamente 
tudo pode ser tributado, tudo que a gente convenciona, não é? Então, 
isso, na verdade, é algo diante do fato de que, na verdade, os serviços 
técnicos deviam estar no art. 7º e agora o Brasil está utilizando o art. 12 



e o protocolo para estender cada vez mais a competência ou o conceito 
de serviço técnico. Eu vejo nesse sentido e eu lamento porque, para 
mim, essa interpretação teológica que, na verdade, apesar de misturar 
com Deus, é de má-fé. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu ouvi, eu entendi bastante pertinente 
a análise do problema da interpretação dinâmica. Porque a questão que 
se colocou em 85, década de 80, sobre serviços e o que se contratou 
entre países para evitar não só a bitributação, mas também, a não 
tributação, foi o que está no tratado mencionado pelo Luiz Eduardo 
Queiroz. Então, pensando no outro Luiz Eduardo, nosso presidente em 
exercício, Schoueri, de fato, você simplesmente modificar o 
entendimento do que é serviço hoje, ampliando o conceito de serviço 
técnico, gera um conflito com o que foi contratado em 85, na década de 
80. Você simplesmente dizer: “olha, não, o que é serviço hoje é o que 
vale e se adapte com o que foi contratado com outra jurisdição ao que é 
entendido hoje”. Isso não funciona assim, eu acho que essa 
interpretação não me parece ajustada para esse tipo de convenção 
internacional, o que você procura distorcer situações pontuais naquele 
momento que você está contratando. Se esta situação desaparece, até 
pela dinâmica, né, e pelas alterações socioeconômicas, ou se ela se 
acentua, você tem que rever o tratado, você tem que repensar o tratado, 
mas uma interpretação unilateral de uma das jurisdições sobre o que é 
serviço, desconsiderando o que foi combinado décadas atrás, me parece 
um pouco abusivo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só queria lembrar um ponto. 
Cuidado com o que a gente lê na literatura. Porque a OCDE hoje, se 
posiciona favoravelmente à chamada interpretação dinâmica. O art. 32 
da convenção da OCDE diz que quando uma expressão não estiver 
definida no próprio corpo, a não ser que o contexto imponha outra 
interpretação, se usa a definição interna da parte contratante e aí onde 
se diz, atual em rigor. O Acordo Brasil/Canadá é de 1985, adota o 
modelo antigo que não havia essa dicção expressa com relação à 
remissão do art. 32 ao sentido atual. Então, nós temos alguns 
problemas de interpretação que um juiz sério deveria enfrentar. Ou 
seja, se perguntar a questão do contexto, Luiz Flávio fez um doutorado 
sobre o que é contexto, ou seja, quais são as possibilidades do contexto, 
se o contexto impõe ou não impõe uma interpretação. Segundo, qual o 
sentido, qual a remissão do 32 ao direito interno, de então ou atual? 
Algo que nesta Convenção Brasil/Canadá não está resolvido. O modelo 
atual estaria, mas aqui, o problema tem que ser decidido. E já que 
falamos da Convenção em concreto Brasil/Canadá, algo que, assim, a 
Receita ainda não tem dado toda a atenção, já vi alguma coisa, mas 
muito pouco ainda, é que o Acordo Brasil/Canadá, aliás, como todos os 
acordos brasileiros, mantém, contrariamente à OCDE, o art. 14. Então, 
quando e pensar 7 versus 12, que é o raciocínio próprio da OCDE, os 
acordos do Brasil, dos brasileiros é 7, 14 e 12. E a situação, em alguns 
acordos, e agora eu vou citar especificamente o Brasil/Canadá, o art. 



14, o art. 14 fala de “Profissões Independentes”, fala “rendimentos de 
um residente de um Estado Contratante”. Se eu for ao art. 3º, residente 
é pessoa e pessoa pode ser física ou jurídica, sociedade ou não, 
portanto, alguns acordos brasileiros explicitamente falam em pessoa 
física. O Acordo Brasil/Canadá não fala, fala em residente. E a 
‘salsicha’ do professor Gerd aqui – lembrando –, ou seja, o que o acordo, 
para o efeito do acordo, residente não é necessariamente pessoa física, 
porque assim quis o acordo. Já que assim quis o acordo, o § 2º do art. 
14, a expressão profissão liberal, quer dizer, “rendimentos de um 
residente contratante contenha no exercício uma profissão liberal” e 
diríamos, profissão liberal, sabemos o que é, o advogado, médico, ou o 
que seja. [ininteligível] muito fácil, não fosse o § 2º do art. 14 do Acordo 
Brasil/Canadá. O que define a sua salsicha, professor Gerd. Define. “A 
expressão profissão liberal abrange, em especial, as atividades 
independentes de caráter científico, técnico, literário, artístico, 
educativo e pedagógico, bem como atividades independentes de 
médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, dentistas e contadores”. 
Note que, ‘bem como’ quer dizer: não são só esses não. Basta que eu 
tenha uma independência e basta que eu tenha um serviço de caráter 
técnico, que eu estou no art. 14 do Acordo Brasil/Canadá. Então, essa 
Solução de Consulta não entrou nesse mérito, mas poderíamos, se é 
dado uma situação concreta, antes de pensarmos no art. 7º, nós temos 
que perguntar: nós estamos no 12 ou no 14? Como convivem esses dois 
acordos, esses dois itens? Ou seja, eu vou interpretar agora na 
Convenção Brasil/Canadá, o protocolo do art. 12, no contexto do acordo 
que tem um art. 14, incluindo serviços técnicos ali. O que me implica 
dizer, que se eu tiver um serviço independente de caráter técnico eu não 
estou no 12, eu estou no 14. E se eu estou no 14, existe a possibilidade 
da tributação: os rendimentos tributados apenas no estado da 
residência “a não ser que o pagamento, desses serviços e atividades 
caiba a um estabelecimento permanente situado no outro Estado 
Contratante”, agora ouçam, “ou a uma sociedade, aí residente”. E agora 
temos a seguinte característica curiosa. Se quem paga, fonte de 
pagamento, não interessa onde foi produzido, se quem paga é uma 
sociedade brasileira, o art. 14 determina que o estado da fonte pode 
tributar. Chego à seguinte conclusão: que se o pagamento for feito por 
uma pessoa física brasileira, que contrate um serviço técnico, por que 
neste contexto a expressão ‘serviço técnico’ está no 14 e não no 
protocolo do 12, aí, sim, o 7º se aplica. Portanto, se eu tivesse me 
posicionar com relação a isso, eu diria: serviços técnicos no Acordo 
Brasil/Canadá prestados de forma independente, serviço de caráter 
técnico, estão no art. 14, portanto, não há como cogitar, no caso 
Brasil/Canadá, que o protocolo tenha estendido ao 12 algo que, 
explicitamente, está na 14. A expressão ‘serviços técnicos’ no Acordo 
Brasil/Canadá não compreende aqueles já previstos no 14. E, no 14, a 
tributação pelo Brasil se dá, se quem paga é, a fonte de pagamento é 
uma sociedade. Portanto, se o pagamento for por uma pessoa física à 
um residente no Canadá por um serviço independente de caráter 
técnico, eu não aplico 12, eu não aplico o 14 e eu caio no 7º. 



Sr. Gerd Willi Rothmann: Residente pessoa física é no 14 ou jurídica? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O 14, como disse, no 
Brasil/Canadá, a expressão ‘residente’ me parece que estende pessoas 
físicas e jurídicas. Diferentemente de outros acordos brasileiros que, 
explicitamente, falam de pessoa jurídica. Mas eu quero dizer o seguinte, 
eu acabei de fazer uma interpretação para um acordo. O que é muito 
ruim, o que é danoso, é que se pretenda, a partir de um raciocínio de 
um caso concreto, estender nos acordos brasileiros se aplica… Isso é 
completamente errado. Cada acordo, cada acordo foi de uma 
negociação. O que eu propus foi, agora, uma interpretação válida para 
este Acordo Brasil/Canadá. Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Essa ressalva eu acho muito importante, 
porque isso não é normal que se aplique e, a rigor, por que a OECD 
eliminou o art. 14? Porque, na verdade, já está tudo no art. 7º. Só que 
isso não interessa o Brasil, porque no 7º não pode tributar na fonte, no 
14 pode. Então, vamos manter o 14 e perfeitamente válido dentro da 
negociação. Mas é, normalmente, quando é prestado por pessoa física e 
não pessoa jurídica. Pessoa jurídica, na minha opinião, cai no art. 7º. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Em geral. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Isso, em geral. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas depende do acordo. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Isso. Aí, estamos novamente na ‘salsicha’, 
porque seu acordo pode estabelecer o que quiser. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu só quero alertar que alguns 
acordos brasileiros, poucos, limitam o 14 às pessoas físicas. Sua grande 
maioria, cuidado com a generalização, mas eu disse, assim, por 
experiência, assim, vocês notarão mais acordos cujo art. 14 não faça a 
restrição somente a pessoas físicas. E, ao contrário, eu tenho a 
definição de residente no art. 2º, no art. 3º e eu vou encontrar na 
definição de residente, também a pessoa jurídica. Então, eu não posso, 
eu não posso escapar do que está no acordo. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Agora, na prática e, também, no passado, já 
que nós estamos fazendo um pouco de história aí da tributação. Aí é 
uma coisa muito curiosa. Por quê? Muitos anos atrás, quando se 
discutia exatamente não, mas tudo que é registrado pelo INPI é serviço 
com transferência tecnologia. Eu penso não, o INPI não registra. 
Primeiro engano. Porque os conceitos de transferência de tecnologia, o 
mais curioso que eu ouvi era o seguinte, importação de uma máquina, 
essa máquina é muito grande, ela é desmontada, tem que ser montada 
aqui no Brasil. Então, vem alguém, uma pessoa, não é, que sabe, o 
montador, que sabe montar aquelas peças todas, aquelas partes. Muito 
bem. Há transferência tecnologia nesse caso? Claro que não. Claro 
nada! A colocação é a seguinte, enquanto o montador está montando, 
tem alguém olhando pelo ombro dele. E fica espiando. Aí, ele vai ficar 



aprendendo. Portanto, há um ato de transferência tecnologia. Então, 
diante disso, eu acho que qualquer outro comentário é supérfluo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria fazer uma 
ressalva aqui do que eu acabei de falar. Eu acabei de consultar, olhar 
de novo o acordo, olha que coisa, que armadilha. O art. 14 não fala 
"uma pessoa residente", fala "um residente". Se aparecesse a expressão 
‘pessoa’, a expressão ‘pessoa’ é definida no acordo como sendo pessoa 
física ou sociedade. Mas esta omissão, um residente, sem falar em 
pessoa ou não, vai permitir alguma discussão sobre a abrangência do 
art. 14 se é a pessoas físicas ou não. Ou seja, se tivesse usado a 
expressão ‘pessoa’, o que eu acabei de falar estaria corretíssimo, mas 
como fala ‘um residente’, sem a palavra pessoa, vai abrir alguma 
dúvida. Luiz, para terminar, como você trouxe o assunto e depois vamos 
mudar de tema. 

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: Só uma adição ao que você falou, o 
problema acho que, o grande problema de usar o 14 é essa palavra 
‘atividade independente’, né? Porque toda vez que você tem uma 
empresa, você já eliminaria essa atividade independente, porque se você 
prestar, assim, se uma pessoa, sei lá, um advogado ou qualquer pessoa 
técnica que tiver dependente de uma outra empresa, ela já não cairia 
nesse 14 aqui. E o problema é esse, o que é o conceito de atividade 
independente para o Fisco brasileiro, né? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho que é simplesmente para dizer que 
não é assalariado, que não é... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu vou realmente cortar 
esse assunto, fica então essa pergunta também, saber se a expressão 
atividade independente implica pessoa física ou se é pessoa jurídica, se 
o nosso, se o seu escritório de advocacia presta atividades 
independentes. Eu não tenho a mesma opinião tua, Luiz, mas vamos 
deixar isso como outra questão para saber na ordem de interpretação 
do 14. Essa é outra dinâmica a considerar. Vamos a um novo assunto? 
Na pauta nós temos trazido pelo Caio Luna, parcelamento, tributação 
ou não de crédito derivados de prejuízos fiscais próprios e alheios. O 
Caio tem a palavra. 

Sr. Caio Luna: Essa é uma questão bastante conceitual, quando se 
pega o parcelamento, nós temos tanto o parcelamento atual como no 
anterior, possibilidade de uma pessoa jurídica usar prejuízo fiscais 
próprios ou de controladas para quitar créditos. Aí, a pergunta é a 
seguinte: se uma pessoa jurídica usa o prejuízo fiscal próprio e esse 
prejuízo fiscal está ativado já, ela troca um ativo por outro e paga o 
imposto com um ativo que ela já tem. Agora, se ela não tem aquele ativo 
fiscal diferido por algum tipo que ela acha que ela não vai conseguir 
recuperar e tal, é um motivo, ou se ela usa um prejuízo fiscal de uma 
controlada e [ininteligível] ativo dela, ela não aufere uma receita? É 
verdade, que ela não conhece pelo prejuízo fiscal, aquele crédito que ela 
não tinha e usa para quitar e essa receita ela seria tributável ou não? 



Eu juro que eu não tenho opinião formada. Me parece, eu não vejo por 
que não seria tributável quando você está usando prejuízo de uma 
controlada, mas eu acho que está aberto para debate. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Essa questão tem que abrir 
alguns pontos porque uma coisa é a própria, outra coisa é a controlada 
e se fala em controlada, só para dizer, a Receita não seria de quem 
usou, seria de quem alienou, o tema aqui, alguém alienou esse prejuízo. 

Sr. Caio Luna: Ok, sem problema. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, vamos tentar separar? 
Talvez o modelo primeiro. O modelo, que eu utilizo o meu prejuízo e 
vamos tratar um pouco disso. Se concordarem, depois a gente pode até 
avançar, perguntar se a mesma conclusão se aplica aos demais. 

Sr. Antônio: Pode ser sem microfone? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, não pode ser sem 
microfone e tem que identificar o nome. 

Sr. Antônio: Só uma colocação bem rápida. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Nome? 

Sr. Antônio: Antônio. É que Humberto Ávila, ele tem um parecer sobre 
isso num livro da Malheiros em que ele tece um raciocínio, constrói um 
raciocínio de que a tributação só haveria se houvesse um ágio, ele 
coloca a questão do ágio ou deságio como requisito para a tributação da 
sessão de prejuízo fiscal, para fins de aproveitar em parcelamento. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, o Antônio trouxe uma 
questão que seria do segundo elemento, ou seja, da alienação de 
prejuízo. Se concordarmos, vamos manter nesse momento a primeira 
questão. A empresa utilizou o próprio prejuízo. Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, ficando nessa hipótese de que a 
empresa usou o próprio prejuízo, ela, certamente, tem que obedecer às 
regras contábeis de apropriação desse resultado. Nenhuma auditoria ou 
nenhuma empresa pode registrar como seu ativo e melhorando o seu 
patrimônio líquido, se ela não tem perspectiva real de utilização desse 
crédito. Ela tem que fazer isso em notas. Agora, se ela teve já a 
oportunidade e a permissão das regras, no sentido de ativar o ativo 
realizável e diminuindo seu prejuízo acumulado ou, pode até acontecer 
isso, ter um prejuízo fiscal com lucro contábil, ter aumentado o seu 
lucro contábil, aquela outra primeira hipótese de não contabilização não 
pode ser diferente da segunda. Portanto, no momento em que se torna 
possível a realização de um prejuízo fiscal que não está contabilizado, 
ele faz a contabilização ativo realizável, patrimônio líquido, não vai para 
a receita, não passa por receita, porque é exatamente assim que o 
lançamento é feito. É ativo realizável contra a conta de prejuízos 
acumulados para diminuí-lo ou aumentar o lucro disponível, no caso de 
lucro contábil e prejuízo fiscal. Então, no caso de empresas que estão 
nessa situação, tornou-se viável. Então, se você consultar qualquer 



auditor para fazer o lançamento, ele vai falar que não. Agora tornou-se 
realizável. Primeiro você faz o lançamento de ativo e depois faz a 
compensação com o débito de parcelamento. Não vejo nenhuma 
consequência fiscal tributária nesse ponto. Então, eu acho que essa 
primeira parte eu acho que seria tranquilo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Victor Polizelli. 

Sr. Victor Polizelli: Só para acrescentar, Salvador, contabilmente 
falando, não é que tem um prejuízo no PL que eu vou de alguma 
maneira carregar ele para o ativo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não.  

Sr. Victor Polizelli: É que eu entendi que era lançamento de ativo com 
PL. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpe. Não, na verdade isso, o 
prejuízo, o PL está lá, o PL sim, está no prejuízo acumulado no PL, 
certo? Está diminuindo o PL. No momento que eu faço um ativo 
referente ao imposto que são os 34% que eu vou ativar, você vai 
diminuir o prejuízo acumulado no PL. 

Sr. Victor Polizelli: Ah, sim, exato, o ativo gera um lançamento 
contrário no PL, como se fosse uma receita, como se fosse um lucro.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso. 

Sr. Victor Polizelli: Então, de certa forma eu estou tendo um resultado 
que eu não quero, eu estou tento um lançamento de receita que eu não 
quero que ele vá parar no resultado. Então, faz sentido que ele esteja no 
PL. Eu diria que dentro da regra de tributo sobre o lucro, hoje, no CPC 
de tributo sobre o lucro, que fala do Imposto de Renda diferido do ativo, 
diferido do passivo, o que acontece na verdade é, a ativação de prejuízo 
fiscal, ele tem como contrapartida um lançamento que é equivalente a 
esse que você está descrevendo, mas ele passa pelo resultado sim, ele 
só não passa pelo lucro contábil, o Imposto de Renda diferido do ativo, 
ele é o que o pessoal chama de última linha, ele está na última linha, 
última linha mesmo, num lugar onde o Imposto de Renda não alcança. 
Então, se a empresa já faz o controle de Imposto de Renda diferido do 
ativo e passivo, naturalmente, isso vai entrar na conta do ano e vai 
haver um lançamento lá que é pós, assim, ele só não é depois da 
distribuição de dividendo, ou seja, Imposto de Renda diferido do ativo, é 
um fenômeno contábil interessante, que ele não tem impacto fiscal 
nenhum, ele gera algumas coisas no balanço patrimonial contábil que 
tem relevância tributária, mas este aqui tem relevância tributária, que é 
o prejuízo fiscal que eu posso utilizar e ele é um lançamento contábil 
que diminui o dividendo distribuível. Então, esse é um tema 
interessantíssimo, mas enfim, é só para acrescentar que não é 
propriamente um lançamento no PL. A auditoria está acostumada a 
usar o CPC 32, o CPC 1º também fala disso, é um lançamento parecido 
com esse, mas ele passa por um resultado sim, porém não gera 
tributação. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tem uma receita, é muito bom 
do ponto de vista contábil aprender isso, mas existe uma outra questão 
anterior a essa que eu acho até curioso que se chame de crédito o 
prejuízo fiscal. No ICMS houve muita discussão se o crédito era 
escritural ou era um crédito efetivo. Ou seja, o professor Alcides Jorge 
Costa, inclusive na sua livre docência, dizia que o crédito era 
meramente escritural. Mais tarde ele publicou um artigo na Revista de 
Direito Tributário em que, com a honestidade dele, ele disse que eu 
estava errado, crédito de ICMS é crédito mesmo. Corrigindo essa 
expressão crédito escritural para fins do ICMS. Agora, no caso do 
prejuízo fiscal me parece que eu estou, de regra, numa situação 
diferente. Prejuízo fiscal não é crédito, é componente da base de cálculo 
do Imposto de Renda de cada ano. O Supremo Tribunal Federal já foi 
explícito nesse sentido, sendo que se compõe o lucro do exercício e eu 
componho, incluo o prejuízo fiscal. Portanto, com todo o respeito aos 
contadores, não é crédito. Não no seu sentido jurídico. É, quando 
muito, uma diminuição do meu imposto. Eu posso, contabilmente, 
dizer: “Olha, eu quero refletir quanto eu deveria pagar, mas não vou 
pagar porque, afinal de contas, a minha base de cálculo é reduzida”. O 
que a contabilidade está fazendo é isso. É dizer: “Olha, poderia ser 
tanto, mas é menos”. É como se eu fizesse o seguinte: “Olha, a alíquota 
do Imposto de Renda normal é tal, mas como eu estou no centro da 
Sudene, eu tenho tal alíquota, então, a previsão, eu colocaria o cálculo 
para um imposto devido de tanto e colocaria um crédito daquilo que eu 
tenho uma redução da alíquota”.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Percebam, é o mesmo tipo de 
raciocínio que eu passo a dizer o que eu deveria, mas não nunca devi. O 
que eu deveria, mas nunca devi. O prejuízo fiscal não é crédito. Prejuízo 
fiscal não é crédito. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é o prejuízo... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, os 30% e tantos do 
prejuízo que se contabiliza não é crédito, é apenas a redução da própria 
base de cálculo.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É um direito. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, me parece, me causa 
espécie cogitar a sua contabilização como regra, quando se trata do 
próprio Imposto de Renda. Agora, no caso do parcelamento, eu tenho 
algo a ser enfrentado, porque agora mudou de cenário. Agora aquilo que 
não era um direito, que não era um crédito, vai ser utilizado para 
redução de um passivo que existe. Afinal de contas, eu devo Cofins, por 
hipótese, e está lançado. E, de repente, vem uma lei, que é um fato 
posterior aquela contabilização, que me autoriza a reduzir a minha 
obrigação por conta de eu abrir mão da possibilidade de vir a 
compensar prejuízo da base de cálculo do Imposto de Renda. Agora 
mudou, agora eu passei a ter algo que eu queria discutir, permitam-me, 
qual é a natureza jurídica, agora, deste prejuízo, que se tornou ‘moeda’? 



Pus uma interrogação. É uma moeda que eu vou reduzir meu passivo? 
Primeira natureza. Segunda, será que o que eu tenho aqui tem a 
natureza de uma novação? Ou seja, que eu substituo uma obrigação em 
moeda por outra obrigação em moeda num valor menor com previsão 
legal? E sendo a natureza de novação, eu substituo um passivo de dez 
por outro de sete, eu posso simplesmente dizer: “Olha, na época que eu 
contabilizei a Cofins eu deduzi dez”, agora que eu substituo por sete eu 
não tributo esses três? Ou, sendo uma novação, eu deveria reconhecer 
que esta novação, que não deixa de ser uma negociação, uma nova 
dívida, eu saí ganhando, eu saí ganhando os três, eu devo menos. Eu 
tive uma redução do meu passivo por conta de uma determinação legal 
que surge num momento posterior. E se for isto, e se eu deduzi os dez, 
eu tenho alguma dificuldade aqui, para aceitar que eu não tenho 
porque tributar esses três de diferença. Diferente, só para esclarecer, se 
fosse para provisão de Imposto de Renda, porque no Imposto de Renda 
eu não deduzi os dez. E, daí, me faz sentido que na hora que eu estorno 
a dívida dos dez e ponho outra de sete, que eu não tenha que tributar 
os três, afinal de contas, eu não deduzi os dez. Então, enxerguem, se for 
novação, eu estou pondo uma interrogação, é uma Mesa de Debates, é o 
momento de aprendizado, que nada aqui seja dito como o professor 
Schoueri pensa que é, é apenas uma dúvida, mas se for uma novação, 
eu tinha uma dívida e eu passei a ter outra dívida. Eu devo abaixar. O 
tema é baixar a primeira dívida e lançar a segunda dívida. E, ao baixar, 
eu devo verificar se ela foi dedutível na época que eu lancei a dívida, 
passivo, para agora ser [ininteligível] tributária. Esta é a minha 
provocação que eu faço, sem ter entrado nos outros temas. Salvador e, 
depois, o Fernando a seguir. Fernando pediu antes. Desculpa, 
Fernando.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu pedi também. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, eu vi primeiro o 
Salvador.  

[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, Salvador, eu vi você 
primeiro. Azar de vocês. Salvador, Fernando e Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu só quero entrar na lista. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, Schoueri, eu acho que sempre é 
difícil contestar alguma coisa que você diz, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, eu não disse, eu 
perguntei. Só para deixar bem claro, é diferente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nem vou usar o Data venia também. 

[risos] 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Porque quando a gente tem 
opinião é diferente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está certo. Agora, vamos ver a história. 
O valor a recuperar dos 34% sobre o prejuízo fiscal é um direito que eu 
tenho? Então vamos ver a história. Eu acho que hoje é um direito. Até 
1994 não era um direito. Por quê? Porque eu tinha um tempo. Se eu 
não compensasse, perdia-se. Hoje não, hoje ele acompanha. Enquanto 
não vier uma outra lei dizendo: “Olha, vamos parar por aqui, volta a 
compensação de 100% e vocês só têm cinco anos para compensar”. É 
claro que a coisa, a coisa muda. Mas, nesse momento, aliás, é comum 
você ouvir dizer aí que empresas trabalham com CNPJ com crédito. O 
banco mesmo, ele vai fazer operações e leva em conta exatamente o 
crédito fiscal que se tem, todas as empresas fazem isso, é o crédito 
fiscal que eu tenho enquanto Fisco. É exercível? Não, não é. Você não 
pode chegar lá na Receita Federal e falar: “Eu quero 34% em dinheiro”. 
Não. Nos Estados Unidos até pode, né? Você paga imposto, se você tiver 
prejuízo você pode até recuperar o imposto que foi pago dos dois anos 
anteriores. Mas, bom, nesse primeiro ponto então. Agora, não tem nada 
a ver a questão se o Cofins, a qualquer despesa, foi dedutível lá atrás, 
porque nós estamos falando uma dívida que está consolidada e que 
deve ser paga por qualquer meio, ou com moeda boa ou com moeda 
podre, não é? O fato de estar lá na dívida, eu não tenho, não está se 
falando em deságio esse de 7 ou de 10, eu não entendi esse negócio do 
7 e do 10, porque, na verdade, eu vou pagar integral, ou se eu for ter 
redução, a redução que eu tiver do passivo, vamos dizer, eu tenho um 
passivo contabilizado bonitinho, imposto mais juros e qualquer outro 
acréscimo, vem uma lei, como já aconteceu, uma lei e diz: “Olha, você 
[ininteligível] de juros e de multa. É claro que essa parcela vai para a 
Receita, óbvio. Vai para resultado como estorno daquela despesa que 
você lançou. Mas teve uma lei aí há uns cinco, seis anos que disse, 
mais incentivo que esse estorno podia ir para a receita não tributável. A 
lei pode fazer isso e ela fez. Agora, o que eu estou usando como moeda? 
Eu estou usando a moeda do meu ativo, é a mesma. Eu estou quitando 
uma dívida. Eu posso fazer por maneiras diferentes, como diz o 
Schoueri. Eu posso também lançar um passivo para a receita e lançar 
um ativo para despesa, não tem diferença nenhuma. Agora, o correto é, 
não é o direito de fazer a compensação? É. É uma compensação? É uma 
compensação, eu tenho um passivo e tinha um ativo registrado ou não, 
que eu registro naquele momento, naquele momento eu faço as 
transferências. Não tem ágio e nem deságio nessa história. Haveria 
diferença no passivo se houvesse uma anistia parcial do valor que está 
contabilizado na receita. Mas não tem nada a ver com o que foi feito lá 
atrás, não é? Porque, lá atrás, eu lancei em despesa dedutível, vou ter… 
e já está no passivo, tem um prejuízo fiscal que é um direito meu de 
fazer a utilização disso quando eu tenho lucro, vem uma lei e diz que, 
independente de eu ter lucro eu posso pagar uma dívida, é um direito. 
Ué, se eu posso exercer. O que é um direito? É aquilo que eu posso 
exercer. Não há, eu posso exercer inclusive judicialmente. Aliás, muitas 
empresas exercem isso judicialmente. Ora, se é um direito que pode ser 



exercido. Como não há um direito? Eu não ativo o meu direito, em 
contrapartida, depende, né, se foi feito no próprio ano, que eu não 
tenho, que eu já sei que eu vou compensar no ano seguinte, fácil passar 
pelo resultado, mas se ficou, posso fazer ajuste no patrimônio líquido. 
Isso aí é irrelevante, mas é um direito que está lá no ativo. Melhora a 
minha situação de balanço, melhora tudo, mas não tem essa questão de 
novação e nem de 7 por 10, 7 por 10 é uma outra situação. Nesse 
momento nós não temos 7 por 10, porque essa Medida Provisória que 
está agora em vigor, a nº 766, ela não dá anistia nenhuma, ela não 
desconta nada, certo? É um passivo, passivo contra ativo, ativo.  

Sr. Alexandre: Pagando 20% a vista. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, você pega com moeda boa e 
com moeda podre, não tem diferença nenhuma. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É interessante esse debate, 
principalmente, do ponto de vista do Imposto de Renda, porque eu 
considero que o prejuízo fiscal não é um direito. Entendi, por onde o 
Brandão considera um direito. Ele é um fato. Ele é um fato que tem 
uma consideração fiscal e, por consequência, uma consideração 
contábil. Ele é tratado pelo Fisco, ele é reconhecido pelo Fisco, legislado 
dessa forma, prejuízo fiscal, e por ser tratado pelo Fisco, 
consequentemente, ele é tratado pela contabilidade. Você tem direito à 
utilização do prejuízo fiscal em determinadas ocasiões para a redução 
de imposto e, neste caso, você pode usar o prejuízo fiscal para 
pagamento de dívidas. Quando você exerce este direito, eu não tenho 
direito ao bem… 

[risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para eu não me contradizer. Eu não 
tenho direito, não um direito... 

Orador Não Identificado: Falou fato. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Disponível, um direito que eu posso usá-
lo contra terceiros. Eu tenho um direito quando o Fisco o considera 
redutor de uma obrigação fiscal. Ele pode até mudar este entendimento, 
mas neste caso do parcelamento, ele diz: “Olha, quando você for pagar, 
ao invés de pagar 100, você pague 20, você reduz sua obrigação de 
pagar aquele prejuízo fiscal que você tem, por conta de ter pago imposto 
a mais”. É esta a consideração. Então, ele determina quando e se você 
pode usar este direito. Você não, não é você que determina, quem 
determina é o Fisco. Então, essa provocação do Schoueri, então, olha, 
isto não é um crédito no sentido do ICMS, que realmente, 
independentemente do Fisco gostar ou não, ele é meu, né? Ele é meu. 
Essa é a discussão do ICMS, ele é meu. O Fisco: “Ah, não, eu quero 
que... agora você não vai usar”. Não, o crédito é meu. Então ele já 
existe, aí, sim, é um crédito puro, é um direito. Neste caso eu não vejo 
desta forma, mas para não parecer um jogo de palavras, o que eu 



entendo é: é um redutor do parcelamento. O Fisco está te dando um 
presente, ele está falando, olha: “Você ganhou. Para fechar minhas 
contas eu preciso inventar um parcelamento, então, para isso eu reduzo 
a tua obrigação na proporção do teu prejuízo”. É uma redução. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Cuidado. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ao ser um… Então, esse é… cuidado 
não, estou pensando que é uma... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Estou definindo. Estou na mesma... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só um aparte. Se for um 
presente do Fisco, já não é nem... 

Orador Não Identificado: É um bônus. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É algo que vai ser de novo, e a 
tributação vai ser diferente ainda. Então cuidado, ou seja, vamos 
esclarecer a consequência. Se for, imagine o seguinte, eu paguei 
Imposto de Renda, provisionei e a despesa foi indedutível. Agora, eu 
recebo o tal do bônus. Se for um bônus que eu estou recebendo, como 
você disse agora, eu tenho algo tributável, ou seja, não só eu não deduzi 
os dez, como agora, eu vou tributar os três que eu receber. A minha 
proposta era um pouco diferente. Depois você se posiciona sobre isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nosso presidente em exercício... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, faz parte. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu estou com indagações tão novas 
quanto às suas. Eu não estou dizendo que é, mas me parece que, o que, 
do ponto de vista financeiro, o Fisco vem e fala: “Eu estou precisando de 
dinheiro, eu vou fazer um parcelamento”. Ele atrai o contribuinte e fala: 
“Você venha fazer a opção de dívida e eu vou te cobrar só aquilo que 
você tiver que não seja prejuízo fiscal. Então, eu permito que você pague 
só aquilo que for [ininteligível] prejuízo fiscal”. Ao fazer isso, ele está 
abrindo mão de uma parcela da tua obrigação. Eu não tenho dúvida 
que ele está abrindo mão, tá? Agora, se ele está doando, ele está 
interessado naquilo que você puder pagar. Ao fazer isso, ele te dá, ele 
fala o desconto, é uma redução, são dúvidas que estão aqui. Dizer que 
ele está te dando de presente, que é um bônus, eu não acho que ele 
está te dando de presente, que é um bônus, eu acho que ele não está te 
dando um bônus, mas ele está descontando, ele está deixando que você 
desconte da quantia a pagar, um prejuízo fiscal. Este desconto, qual é a 
natureza? Qual é a natureza desse desconto? Mas eu não vejo como ser 
outra coisa. É um desconto. Você desconta daí, ó, você desconta daí 
porque é um prejuízo, o teu prejuízo fiscal. Me parece, assim, à primeira 
vista, que é um novo negócio, certo? Ele está te dando um desconto, é 
um novo negócio, mas eu tenho aqui as minhas dúvidas. Estou aqui 
ansioso... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bianco, por favor. 



Sr. João Francisco Bianco: Eu estava, eu estava concordando com o 
início da exposição do Schoueri, depois eu passei a discordar do final da 
exposição do Schoueri. Estava concordando com o final da exposição do 
Brandão e discordando do começo. Agora eu acho que estou fazendo 
uma salada aqui. Mas o fato é o seguinte, eu acho que não tem 
novação, eu acho que o que tem é um presente. E eu acho que a 
provisão de Imposto de Renda diferido, não tem nada a ver com isso 
daqui. A provisão do Imposto de Renda diferido é uma mera expectativa 
de direito. Então, nesse aspecto eu discordo do Brandão. O que existe é 
uma expectativa de eu poder compensar aquele prejuízo que eu tenho, 
no futuro, se eu tiver lucro, se eu não tiver lucro eu não tenho direito 
nenhum. Então, eu preciso ter lucro no futuro para eu poder exercer 
esse direito. Então eu não tenho direito ainda, eu tenho uma 
expectativa de direito. Por isso que eu concordo com o Schoueri que 
essa provisão do Imposto de Renda diferido é uma provisão meramente 
contábil, não é um crédito do ponto de vista jurídico. Agora, por outro 
lado, de repente vem uma lei que muda esse regime. Ela concede 
alguma coisa nova, aí eu tenho uma coisa diferente, agora eu tenho um 
direito, eu tenho um crédito efetivo, até do ponto de vista jurídico. O 
quê que eu posso fazer com esse crédito? Eu posso pagar imposto, eu 
posso ceder para terceiro, eu posso fazer um monte de coisa. Então, 
agora eu tenho um crédito passível de ser cedido inclusive, exercido 
para mim mesmo para pagar imposto ou para ceder para terceiro. 
Então, aqui eu acho que não há mais expectativa de direito, há um 
direito que foi adquirido em função dessa nova lei. Então agora eu 
recebi um presente. No momento que eu recebi esse presente, aí eu sou 
obrigado a lançar um ativo porque eu tenho um crédito. Antes, essa 
provisão de Imposto de Renda diferido, eu podia fazer, podia não fazer, 
se eu não fizesse não acontecia nada. Os contadores recomendam, mas 
se eu não fizer não acontece nada. Agora que eu ganhei presente, eu 
sou obrigado a lançar no meu ativo um presente e a contrapartida disso 
é receita. 

Orador Não Identificado: Não, não é não. 

Sr. João Francisco Bianco: É a receita, é receita. Eu ganhei o 
presente. Agora, quando eu pago, agora eu vou pagar esse presente, vou 
pegar esse presente, eu ganhei um presente de dez e vou pagar o meu 
PIS e Cofins de dez. Tinha uma despesa de dez, tinha uma receita de 
dez. Mas é um presente, presente novo, o Governo me deu um presente. 
Então, esse é o meu entendimento, salve melhor juízo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Victor Polizelli. 

Sr. Victor Polizelli: A gente está quase acabando, então, com relação à 
segunda questão que eu acho que não vai dar nem dar tempo de falar 
hoje, o pessoal de direito tem a Solução de Consulta Cosit nº 77 de 
2016 que fala exatamente desse assunto, é superinteressante. 

Orador Não Identificado: Fala o quê? 



Sr. Victor Polizelli: De aquisição de prejuízo de controlada. A 
conclusão, é que é tributável pelo Imposto de Renda e CSLL e não pelo 
PIS e Cofins, porque tem um dispositivo em lei no art. 153. 

Orador Não Identificado: Com ágil e deságio. 

Sr. Victor Polizelli: Se foi doação ou compra e venda, que é o negócio 
jurídico da aquisição do prejuízo está aberto, você pode fazer o que 
quiser e aí a tributação é decorrente do preço... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Caio pediu a palavra. Não? 
Então, Diogo. 

Sr. Victor Polizelli: Não, mas eu ia falar mais ainda... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe. 

Sr. Victor Polizelli: Só porque é um tema que me fascina bastante, o 
Imposto de Renda diferido do ativo. Eu tenho estudado sobre isso há 
alguns meses, estou tentando preparar um artigo, é um tema muito 
difícil. Eu gostaria de dar algumas chaves aqui para os próximos... A 
primeira delas, é bom lembrar que estamos de novo casados com a 
contabilidade, gente. Depois de 2015 a contabilidade está de volta, tudo 
que tem lá a gente precisa tentar entender e ver o que vamos fazer. As 
regras do CPC são três mil páginas, a Lei 12.973 tem 75 artigos, eu 
tenho dificuldade de entender que a lei tenha coberto tudo, então, tem 
muita coisa no CPC que não foi tratado na lei, uma delas é o Imposto de 
Renda diferido do ativo. Qual é a ideia da contabilidade? Os contadores 
colocaram na cabeça, eu posso falar mal de contador porque eu sou 
contador, né? Que se o lucro contábil for 100 lá na demonstração de 
resultado, o Imposto de Renda que vai aparecer na contabilidade é 34. 
“Ah, mas tem as diferenças temporárias e não sei o que, dedução, 
dedutível...”, não importa. É 34 que tem que aparecer na contabilidade 
de todo mundo. Se o lucro contábil é 100 na Alemanha, no Brasil, pega 
o lucro, multiplica pela alíquota daquele país, é o número que tem que 
aparecer na contabilidade. Mas o imposto que eu paguei é diferente. Ah, 
então tá bom, vai ter duas linhas, o Imposto de Renda a pagar, digamos 
que o lucro fiscal fosse 50, o Imposto de Renda a pagar vai dar 16 e vai 
ter uma outra linha, Imposto de Renda diferido de 16, a soma vai dar 
34, a contabilidade vai ficar certinha. É isso que o pessoal tem que fazer 
hoje em dia. Então, as diferenças entre o lucro contábil e o lucro fiscal 
precisam estar devidamente detalhadas ‘na unha’ do demonstrativo 
diferente e isso que faz o Imposto de Renda diferido do ativo. Aquele 
CPC tributo sobre o lucro, não é, quando você pega aquele mar de CPCs 
para ler assim, a primeira vez você fala, vamos ler esse aqui, né, porque 
esse aqui eu devo entender. É um dos mais difíceis. É impossível de 
entender. Eu costumo... 

Orador Não Identificado: E traduzido pelo Google. 

Sr. Victor Polizelli: E traduzido, mais difícil, você lê no inglês, pega o 
manual, é muito difícil. Então, aí você imagina, a discussão do prejuízo 
fiscal, porque aqui é um momento no qual a gente aprende, não é? Eu 



estou aqui para aprender também. Eu entendo o argumento, quando 
começou a discussão do direito ali eu já estava, meio nem concordando 
muito com o Zilveti nem com o Schoueri, mas depois eu comecei a 
entender o argumento. O prejuízo fiscal não é um direito, o crédito, 
porque não é que você apura o Imposto de Renda a pagar grande e 
depois usa o prejuízo fiscal para reduzir e pagar menos. Está dentro da 
base de cálculo. Vai sair uma conta lá no final. Mas para a 
contabilidade, ele é um crédito. Porque veja, a contabilidade, o lucro 
deu 100, ele vai ter que explicar porque o Imposto de Renda a pagar foi 
só, foi diferente. Porque se uma das explicações pelas quais o Imposto 
de Renda a pagar foi diferente é o prejuízo fiscal, e que faz o lucro 
contábil ser 100 e o lucro fiscal ser 50 é o prejuízo fiscal e, é claro, que 
esse exemplo aqui todo mundo já percebeu que não é, tem mais coisa, 
não é? O prejuízo fiscal é um dos elementos da conta e ele, 
naturalmente, vai ser tratado e a ele vai ser dada a natureza de crédito 
sim, pela contabilidade. Porque a contabilidade, e isso é uma chave, a 
contabilidade botou na cabeça que o Imposto de Renda que aparece 
como despesa redutora do dividendo a pagar não é Imposto de Renda 
que você paga, é o Imposto de Renda que você calcularia sobre o lucro 
contábil, e como o lucro contábil ainda não está considerando 
compensação de prejuízo fiscal do passado, isso aí vai, naturalmente, 
entrar como crédito. Então sabendo que o, talvez, aí agora a conclusão 
talvez seja essa, sabendo que o prejuízo fiscal já naturalmente estará na 
contabilidade, porque a regra contábil manda ele estar lá como crédito, 
goste ou não, fica fácil você dizer: “Bom, eu não estou ganhando um 
presente, eu não preciso reconhecer uma receita”. A contabilidade já 
não manda colocar esse negócio aqui, dado que surgiu uma lei que me 
permitiu agora utilizar esse negócio e coisa que o valha, primeira coisa 
que vai acontecer é, vou manifestar a intenção de aderir ao PRT. Ao 
fazer isso, registro o prejuízo, não precisa contabilizar como receita, 
porque a contrapartida é Imposto de Renda a pagar e está evitada a 
tributação sobre Imposto de Renda, de Imposto de Renda sobre essa 
doação. Então, enfim, só para contribuir, o tema é riquíssimo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu queria só saber mais… 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Brandão, um minuto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, viu, João, desculpe, mas nós não 
recebemos presente nenhum não. Na medida que lá no Lalur você tem 
que estornar o valor que você teria direito correspondente a esse 
presente, não é, que não é presente, é só uma... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu pergunto, concluindo eu 
pergunto, devemos manter esse assunto na pauta? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está faltando a segunda resposta. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, o assunto se mantém 
na pauta da semana que vem. Eu agradeço a participação de todos. 
Semana que vem teremos o prazer de ter o Doutor Ricardo Mariz de 
Oliveira presidindo a Sessão. 
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