
MESA DE DEBATES DO IBDT DE 13/09/2012 
 

 

Integrantes da Mesa: 

 

Dr. Ricardo Mariz de Oliveira 

Dr. Luís Eduardo Schoueri 

Dr. João Francisco Bianco 

Dr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha 

Dr. Salvador Cândido Brandão 

 
 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a 
todos. Vamos dar início ao nosso trabalho. Alguma comunicação no expediente? 
Hoje, não teve nenhum livro para agradecer? Talvez comunicar, acabei de assinar 
os certificados de conclusão do módulo 1 do curso de atualização. Além de a 
presença ter sido bastante grande, na verdade, enchemos a sala e não foi mais 
porque não tínhamos espaço. Nós tivemos um aproveitamento excelente dos 
alunos, várias notas 10, com 100% de presença, quer dizer, que reflete uma 
grande procura e grande interesse pelo curso, não é? Sabendo do rigor dos seus 
gestores com relação à prova, acho que podemos realmente ter alegria de 
cumprido o objetivo. O módulo 2 está em plena execução. Outra coisa importante 
é que dois alunos do módulo 1 apresentaram trabalhos para publicação na 
próxima revista de Direito Tributário Atual. De forma que esses trabalhos foram 
aprovados pelo Fernando, pelo Luís Flávio e, também, pelo Jeferson, mas acho 
que o Conselho Editorial vai dar uma confirmada nessas pré-aprovações. Eu 
tenho dois assuntos aqui, mas eu vou guardar, não são assuntos de 
comunicação, nós vamos para a pauta então. Esse assunto do Luiz Carlos(F) 
infelizmente já está há três semanas na pauta. Se ele vier, nós hoje colocamos e, 
caso contrário, eu vou tirar da pauta, porque tinha sido colocado por um outro 
associado que não apareceu. O Luiz(F) ficou de falar, não falou nem a semana 
passada e nem esta. Há uma... Mas é que o Luiz(F) também não estava aí a 
semana passada. Alguém quer tocar nesse assunto? Eu estou me referindo à 
compensação do imposto retido no exterior, tax credit, no caso da receita de 
prestação de serviços efetuadas diretamente por empresa domiciliada no Brasil. 
Tem um do exterior aqui que eu não entendo. De qualquer forma, o assunto está 
em torno do art.15 da Lei 9.430. O 26 é a regra geral do tax credit e, então, não é 
muito importante. O art. 15 é que tem alguma especificidade e já houve alguns 
casos em torno dessa matéria. Se ninguém quiser tratar, eu vou passar a palavra 
ao Paulo Akiyo Yassui. Paulo, você apresentou ontem, na última hora, não houve 



possibilidade de incluir aqui na pauta, mas tem um assunto seu da semana 
passada. Eu sei que nós falamos, ele ficou na pauta, porque eu fiquei com a 
sensação que não teria sido esgotado, mas foi. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Já foi.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, seguindo a pauta, o Dr. 
Hiromi tem um assunto relativo à incorporadora de imóveis que recebe terrenos 
em permuta para a entrega da unidade pronta. Paulo, ele tem preferência, que já 
estava na pauta, depois você apresenta o seu assunto. Bom, então, está bom. Ele 
está cedendo a palavra para você. Microfone, por favor.  

Sr. Hiromi Higuchi: Será que eu podia falar primeiro sobre aquele problema de 
luva, que...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é assunto da pauta? Vamos 
seguir a pauta, então. Você pode falar, mas vamos seguir a pauta, então? 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas é que ficou pendente um assunto. O Dr. Schoueri 
diz que se o regulamento do imposto de renda considerar luva como aluguel, diz 
que concordaria com este... Porque o CARF aqui... Ficou pendente esse negócio. 
Porque o CARF... A situação é a seguinte: em todos os shoppings, quando começa 
a construção, aquelas grandes empresas, loja que não quer perder o ponto, ela já 
faz o contrato de locação por longos prazos e paga uma luva, normalmente paga 
uma luva aqui, que a empresa que vai construir shopping vai usar esse dinheiro 
para construir. Então, isso acontece muito. Então, a fiscalização lavrou o auto 
contra o shopping, porque não reconheceu essa luva como aluguel. Não, não 
como aluguel, não reconheceu no momento da assinatura do contrato. Mas pela 
lei, luva é aluguel, quando o proprietário recebe a luva, ela é considerada 
aluguel. Então, de acordo com o Parecer Normativo da Receita 1.176, ele pode 
reconhecer no período em que incorrer a locação. O Fisco autuou e, então, a 
Delegacia de Julgamento deu provimento à impugnação, porque entendeu que 
luva é aluguel. Então, não precisava reconhecer a receita no momento da 
assinatura do contrato. Agora, o recurso de ofício foi para o CARF, o CARF deu 
provimento ao recurso de ofício. Eu entendo que está equivocado, porque... A 
Delegacia de Julgamento está correta, porque luva é considerada... Não luva que 
é recebido por locatário quando passa o ponto, mas luva que o proprietário 
recebe do inquilino é considerada locação. Então, eu entendo que a decisão do 
CARF foi equivocada. A decisão correta é da Delegacia de Julgamento que deu 
provimento à impugnação, isso que... Então, eu trouxe o artigo da lei que diz que 
a luva é considerada aluguel.  

Sr. João Francisco Bianco: Posso? Eu queria só fazer uma pergunta para 
esclarecer a situação de fato. Esse valor recebido antecipadamente, se no curso 
do contrato houver a rescisão do contrato, ele é devolvido para o locatário 
proporcionalmente ao tempo recorrido, ou não?  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas isso daí é devolvido.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, espera aí, desculpe, é importante. Desculpe, 
essa questão é fundamental. Se luva, enquanto luva não é devolvida. Então, 
vamos tentar entender para a situação, ou seja, uma coisa é aluguel antecipado, 
eu paguei uma com garantia, mas se não ocupar eu vou devolver. Concordo com 
o João, nós estamos falando talvez em situações diferentes. A luva ou aquilo que 
se chama de luva, o termo é esse mesmo, é no ato da assinatura, porque afinal 
de contas eu estou entrando naquele imóvel. Se eu desistir do imóvel antes do 
tempo, eu não tenho restituição dessa luva, eu simplesmente paguei e perdia. 
Isso é bastante importante para a gente trabalhar a mesma coisa a questão.  

Sr. Hiromi Higuchi: Mas eu acho que nesse ponto não é tão importante, porque 
se a luva não for restituída, no caso de rescisão de contrato, então, no momento 
da rescisão do contrato, para o locatário é despesa e para o locador é receita. 
Então... Só um momento. Mas na assinatura do contrato, a luva, pela legislação 
do imposto de renda, é considerada aluguel e, então, nesse caso ele tem direito 
de reconhecer pelos períodos. Agora, se houver rescisão e a luva não for 
restituível, então, para o locatário é despesa e para o locador é receita do 
momento. Eu que aí não é relevante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu vou pedir visto. O Hiromi 
está trazendo novamente o assunto e, realmente, essa questão ficou pendente, 
mas eu posso dizer que esse dispositivo que ele está citando do regulamento tem 
duas bases legais citadas. Uma é o art. 22 da Lei 4.506. Em primeiro lugar, o 
regulamento, ele está tratando de imposto de renda de pessoa física. Nós estamos 
falando de uma maneira geral física ou jurídica. Em segundo lugar, a Lei 4.506, 
ela classificava os rendimentos por tipos, por espécies, porque havia o imposto 
cedular. Então, é por isso que diz que aluguel é... Uma porção de coisa que na 
verdade não é aluguel, mas aí que é, dentro da classificação era possível esse 
tratamento igual de espécies jurídicas distintas. Só para terminar aqui. A 
segunda fonte legal, dada pelo regulamento, é o art. 3° da Lei 7.713, que não faz 
essa distinção. Muito pelo contrário, é aquele dispositivo que diz que tudo, 
qualquer rendimento de qualquer espécie, salvo os excepcionados, são 
tributados, que é a regra que está vigente hoje, que não temos mais nem 
tributação cedular. Quando eu falo que eu quero então analisar o assunto, já que 
você trouxe de volta, é que eu quero pegar a lei que trata da luva, que na verdade 
era um antigo decreto, lá dos anos 30, e mais recentemente foi alterado. Eu de 
memória não estou conseguindo agora recuperar o que é dito. O que eu concordo 
com o que o Schoueri manifestou é que não é aluguel. A luva é um pagamento 
pela transferência do ponto e ela traz dentro de si o fundo de comércio que está 
naquele ponto. Isso está expresso na legislação. Então, se eu cobro alguma coisa 
pela transferência da luva, eu estou transferindo um direito. Eu tenho um ganho 
de capital, se é que tem, se estiver tributado nesse momento, tem um ativo para 
quem adquire e não a despesa. Então, por isso que eu quero analisar essa 
questão para a próxima semana. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vista concedida, Ricardo, mas assim, só para 
lembrar na sua vista também, que é uma coisa é dizer como é o tratamento do 



rendimento da pessoa física e outra é como é o tratamento do pagamento para 
quem paga. São coisas diferentes, a pessoa... É bom lembrar que embora tenha 
terminado, sim, a tributação cedular, o aluguel tem algum tratamento 
diferenciado na pessoa física, já que eu posso deduzir condomínio, eu posso... 
Existem algumas deduções que somente no caso do aluguel eu posso. Então, 
explica-se que na pessoa física eu quero saber o que é o aluguel, porque embora 
não se possa falar em cédula, existe um cálculo em separado do rendimento 
líquido do aluguel. Então, é para saber qual seria o positivo para deduzir do 
negativo e para se concluir o rendimento do aluguel. Então, é relevante na 
tributação da pessoa física em saber o que se inclui como aluguel. O que não 
permite que eu estenda automático para dizer que a despesa, o pagamento feito a 
esse título poderia ser tratado como aluguel, mas vista concedida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Veja bem, só para então encerrar 
aqui. Esse acórdão que o Hiromi está nos trazendo é relativo à pessoa jurídica e 
ter uma ementa de três linhas não dá para a gente saber o fato completo. Ele fala 
em res sperata. Acontece que ele também fala mais claramente: “Os valores 
referentes à comercialização de pontos de comércio, de negócio em shopping e 
similares, res sperata, deverão ser reconhecidos como receita na assinatura do 
contrato que os tenha como objeto”. Se o pressuposto foi de que é um direito que 
eu estou alienando, eu não tenho nenhuma dúvida que tem que tributar nesse 
momento, não é? Então, eu acho que são questões que precisam ser colocadas 
no devido lugar. Receita de quem, se fosse pessoa física nós ainda teríamos o 
regime de caixa, ia influenciar aqui, não é? Então, de forma que, Hiromi, se você 
estiver de acordo, a semana que vem eu me comprometo a trazer... Mas você vai 
tratar do assunto? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu vou localizar, 1101-00418. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Luiz Carlos(F) chegou está na 
pauta, mas vamos ao Paulo Akiyo. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Hiromi disse que... Vai falar sobre 
o assunto da pauta, Hiromi? 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu coloquei porque não tinha, mas eu-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode falar. 

Sr. Hiromi Higuchi: É que isso acontece muito, a empresa, incorporadora ou 
loteadora recebe o terreno em permuta para entregar unidades prontas e isso 
acontece muito. Agora, a Receita Federal, por exemplo, esse último é 8ª região, 
março de 2012 e aqui diz assim: “Na operação de permuta de imóveis sem o 
recebimento de torna, realizada por pessoa jurídica tributada pelo imposto de 



renda com base no lucro presumido, dedicada à atividade imobiliária, constitui 
receita bruta o preço do imóvel recebido em permuta”. Esse daqui teve, seguiu 
três soluções de divergência da Cosit, que fala a mesma coisa, sabe? Agora, eu 
acho que essa decisão não... Esse entendimento, eu acho que não está correto, 
porque no caso... Porque nessas... Tanto nessa consulta como na solução de 
divergência foi citado o art. 533 do Código Civil e não citou a Instrução 
Normativa 107 de 88, sabe? Que diz que na permuta de imóvel com imóvel, ainda 
que seja para entregar a unidade a ser construída, não precisa apurar o ganho 
no momento da assinatura. Isso daí, a instrução normativa... E essa instrução 
normativa não foi citada, tanto na solução de divergência, três soluções de 
divergência da Cosit, como na solução de consulta da 8ª região daqui de São 
Paulo, que saiu agora, em março de 2012. Eu acho que não está correto, porque 
pelo Código... Pelo art. 533 do Código Civil, a permuta é considerada duas 
operações de compra e venda. Então, teria que apurar o ganho imediatamente. 
Mas eu acho que para... A Instrução Normativa 107, eu acho que contraria a lei, 
mas eu acho que tem que respeitar, a Receita Federal, a fiscalização tem que 
respeitar. Então, eu acho que aqui, mesmo que não tivesse a Instrução 
Normativa 107, eu acho que a decisão é incorreta, porque quando há permuta, 
recebe o terreno e promete entregar a unidade pronta a ser construída nesse 
terreno. A receita da permuta, mesmo que fosse tributária, seria a entrega, o bem 
que vai ser entregue e não o bem que vai ser recebido. O bem que vai ser 
recebido não é receita da incorporadora, nem da loteadora. Como a receita, como 
o bem vai ser entregue futuramente daqui a dois, três anos, quando terminar a 
construção, então, mesmo que não tivesse a Instrução Normativa 107 de 88, não 
teria a tributação agora. Por isso que eu acho que tanto a Cosit como a solução 
de consulta de São Paulo, como da 6ª e de outra região, eu entendo que não está 
correto, porque a CVM diz que quando... Na permuta, quando recebe o terreno, 
ele tem que contabilizar no ativo e contabilizar a contrapartida no passivo 
exigível, no passivo. Porque se a incorporadora não desistir, então, tem que 
devolver o terreno e, então, é um passivo, não é receita do momento. A CVM acho 
que está certa. Agora, então, para mim, eu entendo que tanto as três soluções de 
divergência da Cosit, como várias soluções da Receita Federal que vêm seguindo 
esse entendimento, eu acho que não está correto. Por quê? Eu não sei se por que 
não citou a Instrução Normativa 107, imaginando que para lucro presumido não 
se aplica a instrução normativa, mas a instrução normativa não faz diferença, 
aplica tanto para lucro real como lucro-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Hiromi Higuchi: Exatamente. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, o lucro presumido, todos têm que fazer contabilidade, 
porque para distribuir lucro com isenção, ele tem que ter contabilidade. Então, 
uma incorporadora, mesmo no lucro presumido, todas têm contabilidade. Então, 
ela registra quando faz a permuta, recebe o terreno debita o ativo e credita o 



passivo porque é uma exigibilidade. Se ele desistir, tem que desenvolver o 
terreno, não é receita, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos voltando a um assunto 
que já foi discutido aqui na Mesa há bastante tempo. Essas soluções de 
divergência, realmente, causam espécie, tanto que foi discutido, o Brandão 
lembra e acho que o João, também. O João pediu a palavra. Lembrando que... 
Observando que pela solução de divergência 07 trata de lucro presumido. Essa 
normativa trata mais de lucro real. 

Sr. João Francisco Bianco: Esse assunto, eu participei de um julgamento 
quando eu era conselheiro lá da minha turma especial sobre esse assunto. Eu 
me lembro que foi discutido bastante essa questão lá durante o julgamento e eu 
fui voto vencido ali, além de minoritário foi o voto isolado, porque perdi de cinco a 
um, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma lavada. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É são-paulino? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu sou santista. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O juiz joga contra. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas eu confesso que naquela ocasião eu estava 
mais seguro dessa posição do que hoje. Hoje, eu tenho um pouco de dúvida, 
sabe, Hiromi? Você tem razão, aquela instrução normativa, que trata do regime 
de tributação das atividades imobiliárias, ela diz expressamente que na permuta 
não há apuração de ganho. Realmente, do ponto de vista do lucro real não há 
ganho, há uma simples troca. O problema do lucro presumido é que ele não... A 
base de cálculo dele, vamos dizer assim, não é o ganho, é a receita. Então, eu 
acho que a instrução normativa não se aplica no caso de lucro presumido. O que 
a gente tem que discutir é se na permuta há receita, que não há ganho, não há 
ganho, mas eu quero saber se há receita. Eu acho que não há receita, mas eu 
reconheço que os contadores sustentam que há receita. Então, eu acho que a 
discussão não é em cima propriamente do ganho, que não há ganho, não há 
ganho, mas há receita? Porque se há receita, há uma presunção de ganho com 
base no regime do lucro presumido. Então, eu acho-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. João Francisco Bianco: A receita é... Infelizmente, essa receita não é um 
instituto do Direito Privado. Quem escreveu sobre o assunto e tem uma definição 
é o Ricardo. Então, eu passo a palavra ao Ricardo para ele definir receita. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, Ricardo, é que como ele nega que é 
receita, ele deve saber o que é receita para ele poder negar o que é receita. Então, 
eu estou curioso em saber o que afinal de contas não é, pelo menos por que não 
é, ou seja, qual é o conceito? Eu não peço a definição, eu peço que você pelo 



menos nos dê uma noção suficiente para dizer por que uma pessoa que vai ao 
mercado, oferece um item, recebe algo em troca diz que não teve receita. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, na época, há muitos anos atrás, eu estudei 
essa questão da permuta e fui ler o Pontes de Miranda. O Pontes de Miranda diz 
assim: que a permuta é uma troca. Eu troco a minha gravata pela sua gravata, 
eu troco esta caneta pela sua gravata. Isso é troca, não tem valor. Veja, a troca 
na permuta não tem valor, se tivesse valor seria compra e venda, como não é 
compra e venda, é troca, não tem valor e, se não tem valor, não tem receita. Esse 
é o meu raciocínio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Realmente, voltando à nossa discussão anterior. 
É claro que o conceito de receita é diferente do conceito de ganho e nós já 
tivemos essas discussões a propósito da sessão de direitos de créditos de ICM, 
com deságio e sabemos que aquilo constitui uma receita. Não importa quanto 
custa, você pode ter uma receita e ter um prejuízo enorme, mas você tem uma 
receita, tem um custo maior do que a própria receita. Então, realmente nós 
estamos falando de receita e é aquilo que você obtém de uma operação. Agora, a 
questão da situação imobiliária, embora a gente dá um choque e fala: “Olha, na 
permuta você vai considerar como receita”?. Mas, na verdade, para efeito de lucro 
presumido, que quando foi feito a Instrução Normativa 107 não havia o regime de 
lucro presumido, que só veio em 98, que foi criado. Ali, realmente, está se 
referindo... É claro que os efeitos... Hoje, está se falando em lucro presumido, 
mas eu acredito que também em termos da empresa que apura sobre o lucro 
real, quando ela faz a permuta, para sermos coerentes deveria também ser 
considerado como receita aquele momento, o valor daquela permuta, mas tem 
essa instrução normativa que você diz que é ilegal, não é? Você vê como é a 
questão, eles revogaram a instrução normativa e nós ficamos no campo da 
receita. Na incorporação imobiliária tem um fator da Lei 4.591, que nós inclusive 
chamamos a atenção, quando que deve dar-se esse momento da apropriação da 
receita. Exatamente dentro daquele prazo de 180 dias, que o incorporador tem 
para ver se com as adesões ele vai levar o empreendimento à frente ou vai 
devolver. Porque é uma condição mesmo da incorporação que ele faça a permuta, 
tenha o documento do terreno e vá ao mercado. Se eventualmente ele não tiver 
as adesões, simplesmente desfaz com base legal, sem nenhum problema. Então, 
eu acho que apenas o momento da apuração, da colocação como receita é que 
ainda nas soluções de consulta não se trata, mas seria realmente quando ele 
implementa a condição, naquele momento. Mas que é receita das empresas de 
lucro presumido, eu já me convenci que é, viu? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora é a minha vez. Só para dizer 
duas coisas aqui. Clareando um pouquinho o direito privado, no Código 
Comercial antigo, revogado pelo Código Civil atual, estava escrito que a permuta 
representava duas vendas em sentido contrário. Essa norma pode ser até usada 
para efeito de interpretação, mas ela não está mais em vigor. O Código Civil 



simplesmente diz, quanto à permuta, que se aplica a ela, no que for possível, às 
normas relativas ao contrato de compra e venda. Eu acho que nada disso tem 
muita a ver diretamente com essa questão, saber se não há receita. Trata-se de 
uma pessoa jurídica, cuja atividade operacional é negociar imóvel, a receita dela 
é negociar imóvel, não é? Até lembrando que o comércio começou pelo escambo, 
que se trocava coisa por coisa e nem por isso deixava de ser comércio. Agora, o 
que essa... Então, eu acho que... Eu parto do pressuposto, pelo menos, de que... 
Com desculpa dos dois grandes juristas, Bianco e Pontes, eu parto da premissa 
de que pode haver receita, inclusive, para efeito de PIS/Cofins. O que me 
preocupa nesta solução de consulta, só pela ementa, porque não se conhece o 
inteiro teor, é dizer que a empresa que recebe o imóvel tem uma receita. E mais, 
esse é o ponto fundamental, esse é o ponto mais importante, as duas coisas 
estão associadas, por isso que eu vou completar, constitui receita bruta o preço 
do imóvel recebido em permuta. Esta é uma impropriedade muito grande, porque 
se é permuta simples, sem torna não tem preço, como o João disse muito bem, 
não tem preço. Agora, não é receita da que faz a permuta, o preço da coisa que 
ela recebe. Se ela tiver uma receita é da coisa que ela dá. Concordando, não é, 
Schoueri? Então, nesse ponto que a solução de divergência me causa estranheza. 
Nós discutimos longamente isso já, acho que voltamos ao mesmo ponto e, nessa 
questão, ela merece realmente reparo. Quanto ao resto, eu acho que a gente 
precisaria saber mesmo o fato. Eu acho que conforme o fato, nós podemos ter 
situações distintas. O Brandão está trazendo esse ponto importantíssimo, que é 
verdadeiro, e existem normas contratuais que podem afetar, também. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Com certeza existem consultas e eu não me 
lembro em uma, mas não é de solução de divergência, que diz que essa receita 
não incide PIS/Cofins. Quer dizer, ficou meio contraditória a coisa, não é? Se é 
receita para efeito de... Tem, não tem? 

Sr. Hiromi Higuchi: Tem. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É a contradição da coisa. 

Sr. Hiromi Higuchi: Isso é um absurdo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A receita... Vou te dar a palavra, 
Hiromi. A receita confunde muito essa questão, porque confunde o trato jurídico 
da matéria, não é? Uma coisa é o negócio jurídico de permuta, outra coisa é a 
cláusula de torna, se houver, uma coisa é o possível ganho na permuta, outra 
coisa é haver ou não haver receita. Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, tanto no lucro real como no lucro presumido... Agora, 
se a permuta fosse terreno com imóvel pronto aí no momento já há receita, mas 
quando no lucro real, lucro presumido, se recebe o terreno e vai construir para 
entregar daqui dois, três anos a unidade pronta, nesse momento não há receita, 
não há receita, na dá para imaginar que tem... Porque a receita é quando entrega 
o bem, não é? Então, se recebe o terreno, aquele valor do terreno não é receita 
para a empresa que está recebendo o terreno, não é. Então, a receita é quando 



ele vai entregar a unidade pronta daqui dois, três anos. Então, no momento, não 
há receita. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, eu estou de acordo com você, 
mas quero observar que a solução de divergência não fala de momento, ela só 
fala que na operação de permuta isto é receita, não é? O que tem em propriedade 
é porque ela está se referindo a uma permuta sem torna e aí vem falar em preço. 
Então, está completamente fora do trato jurídico da matéria.  

Sr. Hiromi Higuchi: Mas acontece que como cita o art. 533... A base legal foi o 
art. 533 do Código Civil. Então, como citou esse artigo, no momento da permuta, 
ele tem que apurar o ganho, está dizendo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, Hiromi, eu vou insistir 
nesse ponto. O art. 533 somente diz que se aplica a permuta, salve engano meu, 
somente se aplica a permuta as regras pertinentes do contrato de compra e 
venda. 

Sr. Hiromi Higuchi: Aqui tem uma solução de consulta e ele fala: “No momento 
da celebração do negócio”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa já é outra. 

Sr. Hiromi Higuchi: Sim, mas é a mesma coisa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: “Na permuta sem torna de terreno 
por unidades residenciais, a empresa que se dedica à compra e venda, permuta, 
desmembramento, etc., e comercialização de unidades imobiliárias deve 
computar o valor do terreno recebido no cálculo da receita bruta no período da 
celebração do negócio, a fim de determinar a base de cálculo”. Essa é a Solução 
de Consulta 332 do ano de 2010, da 8ª região, que está totalmente errada. Essa 
está totalmente errada. Luiz Carlos(F), você e o Eduardo estão aí e eu queria 
aproveitar a oportunidade para cumprimentá-los de público aqui, de viva voz, 
pelo artigo que mandaram para a revista. Excelente artigo e espero que o 
Conselho Editorial... Aqui, eu tenho certeza, parte do Conselho Editorial que aqui 
está eu já sei o que pensam, mas o resto do Conselho também tem a mesma 
visão. Um artigo excelente sobre simulação, um grande estudo exatamente sobre 
o Direito Civil. Eu aqui, enquanto a gente estava falando sobre esse assunto do 
Hiromi, eu fiz uma anotação para nós incluirmos no ano que vem, no curso de 
atualização, naquele primeiro módulo, que é a teoria geral, a importância e as 
implicações do Direito Privado no Direito Tributário. O artigo deles é sobre 
simulação, mas evidentemente que o campo é muito maior do que a simples 
simulação. Nós estamos falando aqui de um negócio jurídico cuja qualificação 
adequada tem consequências imediatas no Direito Tributário. Então, eu acho que 
vou sugerir ao Fernando Zilveti incluir no próximo módulo essa aula, não é? 
Parabéns mesmo, muito obrigado pela colaboração. Aproveito até para dizer, 
estou falando isso para... Não para agradá-los, mas cumprimentá-los realmente, 
mas para reiterar a necessidade e a conveniência de todos nós aqui, não do 
Instituto, mas de nós, pessoas individuais que o compomos, no fornecimento de 



colaborações. O prazo está se encerrando, hein? E há muita matéria já, já temos 
suficiente material para a revista ser publicada. Luiz(F), você ficou de falar sobre 
essa questão do art. 15 da Lei 9.430, tax credit, por favor. Olha, a Mesa está com 
o benefício da água aqui. Nós estamos em um período de seca, quem precisar 
pode se servir ou aí atrás tem o bebedouro, não é?  

Sr. Luiz Carlos(F): Se a gente pudesse deixar aberto a Lei 9.430, a 9.249 e a 
Instrução Normativa 213, que é que já-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vade-mécum você quer. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mais alguma coisa? 

Sr. Luiz Carlos(F): Muito obrigado. Bom, bom dia a todos. Bom dia aos membros 
da Mesa. Bom, uma outra pessoa tinha proposto esse tema, até em uma outra 
reunião, eu tentei me apoderar dele, acabou ficando para essa reunião e eu 
pensei em alguma questão para sugerir para debate para a Mesa. Essa questão 
tem sustado algumas dúvidas, que eu penso que sejam de interesse e tem 
sustado algumas dificuldades aí de aplicação pelos próprios membros aí da 
Receita Federal. Bom, o art. 15 da Lei 9.430 trata aí da compensação do imposto 
estrangeiro, o imposto retido no exterior sobre as receitas auferidas pelas 
empresas brasileiras, no que se refere à prestação de serviços realizada 
diretamente no exterior. Trata de uma maneira bastante sintética e direta do 
assunto, fazendo uma remissão ao artigo art. 26 de Lei 9.249, de 95, que tratava 
do mesmo tema, da compensação do imposto retido no exterior, porém, sobre 
rendimentos, lucros e ganhos de capital computados no lucro real. Aí 
considerando os rendimentos, os lucros apurados por coligadas e controladas no 
exterior e os rendimentos e ganhos de capital auferidos, não compreendendo, 
quero crer, porque senão aí a 9.430 seria redundante e talvez até inútil, essas 
receitas decorrentes da prestação de serviço. Bom, esse art. 26, então, ele vai 
tratar aí dos limites para a utilização desse crédito e, no § 1°, ele vai determinar 
que esse crédito vai ser... Eu vou utilizar algumas expressões aqui que a Mesa 
obviamente depois vai poder corrigir, dizer que está errado, enfim, mas é mais 
para suscitar o debate mesmo. Mas ao que me parece um crédito ordinário 
proporcional, que vai estabelecer que esse crédito vai ser proporcional ao imposto 
que seria devido sobre esses mesmos rendimentos aqui no Brasil. Esse art. 26 
vai vir ser regulamentado pela Instrução Normativa 213 da Receita Federal, 
especialmente no art. 14. O art. 14 tem, enfim, tem um grande número de 
parágrafos. A situação ficou até um pouco esquisita, porque a Receita Federal 
editou essa instrução normativa bem depois de 96 e, a meu ver, poderia ter 
disciplinado isso de maneira específica, já considerando o art. 15, que trata das 
receitas à prestação de serviço, mas regulamentou apenas o art. 26, da 9.249, 
que tratava os lucros de coligadas, tal, tal. Então, tem vários parágrafos aí que 
não se aplicam direta e especificamente à questão das receitas decorrentes da 
prestação de serviços diretamente efetuava no exterior, especialmente os 
primeiros parágrafos. Eu gostaria de chamar a atenção do § 10°, que trata aí do 
cálculo do limite, que na verdade é a regulamentação desse cálculo desse crédito 



ordinário proporcional. Embora a instrução normativa até repita no § 7° que o 
tributo pago no interior, passível de compensação, será sempre proporcional. 
Quer dizer, isso está repetido, que é a redação da lei. O § 10° vai trazer uma 
sistemática que tem uma redação que não está na lei, mas não estou querendo 
em mérito de legalidade, nada disso. Ele simplesmente vai dizer que o imposto 
passível de compensação, ele não poderá exceder um limite, que deverá ser 
computado da seguinte maneira, resumidamente. Inicialmente, calcula-se o 
imposto devido no Brasil pela pessoa jurídica antes da inclusão da renda 
estrangeira e depois da inclusão da renda estrangeira. Calcula-se a diferença, 
essa diferença vai ser então o limite que poderia ser considerado para a definição 
do crédito efetivamente compensável no Brasil. No final das contas, também o 
limite do objeto compensável vai ser o imposto pago no exterior, quer dizer, ainda 
que o limite aqui no Brasil seja maior, se o imposto pago no exterior for menor, 
ele não vai poder compensar mais do que for pago no exterior. Bom, nesse 
contexto, a primeira questão que eu gostaria... São três questões, se a Mesa 
concordar, eu pontuaria uma de cada vez para permitir o debate entre vocês. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Seria bom enunciar as três. 

Sr. Luiz Carlos(F): As três? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Enunciar, pelo menos. 

Sr. Luiz Carlos(F): Está. A primeira questão, então, diz respeito à aplicação 
desse § 10°, que trata exatamente, que estabelece que o limite deve ter por base 
ou pressupõe a existência de imposto devido para a disponibilidade de imposto a 
ser compensado. Então, quer dizer, a empresa precisa calcular o imposto devido 
sobre o lucro real, antes e depois da inclusão dos rendimentos estrangeiros. 
Tanto que o § 15, do art. 14, vem dizer que quando a pessoa jurídica não tiver 
lucro real suficiente para permitir a tributação da renda estrangeira, no Brasil, 
porque, por exemplo, tiver prejuízo fiscal, então, ela não vai poder compensar 
esse crédito estrangeiro. Nessa situação, ela estará autorizada a alocar esse 
crédito na parte B do Lalur e reservá-lo para utilização em anos seguintes. Isso 
está lá no § 15. Então, a primeira questão que eu traria seria: como... Diz 
respeito a esse cálculo do limite e a segunda questão dirá respeito a essa 
utilização em anos seguintes. A terceira, e última questão, é uma questão mais 
simplesinha e diz respeito à documentação exigida pela lei para a utilização dos 
créditos. Muito bem, indo em detalhes para a primeira questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, posso pôr um preliminar 
aí? 

Sr. Luiz Carlos(F): Lógico. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não sei se eu entendi bem as três 
questões. Não entendi que elas cubram essa preliminar, qual a necessidade do 
art. 15? Que fatos ele vai abranger, que já não estariam abrangidos pelo art. 26? 
Que essa é a grande indagação, não é? Por que o art. 15? Ele manda aplicar o 
art. 26, mas o art. 26 já tinha a regra geral, com todos esses três pontos que você 



está trazendo e que são muito interessantes. Mas para que o art. 15? Então, essa 
é a pergunta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, por favor, veja se eu estou certo. O art. 26 
parte da ficção de independência das filiais, ou seja, quando você lê a sistemática 
da Lei 9.249, a filial é tratada como se outra pessoa jurídica fosse, para efeitos 
tributários, ao ponto de se falar em lucro da filial. Esse é o tratamento que se dá 
aqui e dá ali. Na leitura que eu tenho, por favor, corrija-me, da 9.249, eu tenho 
atividades no exterior. Então, seria... Ou seja, só para lembrar, a 9.249 rompeu 
com o princípio da territorialidade e passou a admitir uma tributação por 
atividade no exterior. Havia, daí surgiria a questão, que talvez o art. 15 venha a 
esclarecer: e quando eu tiver uma atividade no país de fonte estrangeira? Por 
quê? Esse é um ponto. O Brasil, diferentemente de muitos países, adota a 
sistemática de fonte de pagamento. Ou seja, no Brasil não interessa onde foi 
prestado o serviço, interessa quem pagou. Se a fonte pagadora é brasileira então 
há retenção na fonte. O art. 15, salvo melhor juízo, vem admitir que algum outro 
país, analogamente, também adote fonte de pagamento. Então, o art. 15 vem 
tratar da hipótese de um serviço prestado no Brasil, fonte de produção brasileira, 
mas fonte de pagamento do exterior. Então, talvez a leitura do art. 15 seria 
estender dizendo: “Olha, se houver retenção por fonte de pagamento no exterior, 
mesmo o serviço prestado no Brasil, ainda assim é possível a compensação”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas então é preciso esclarecer 
um pouco mais. João. É sobre esse ponto? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, o que eu ia dizer é o seguinte: a 9.249, ela 
introduziu o regime de tributação dos lucros, dos rendimentos e dos ganhos de 
capital auferidos no exterior. O que o art. 15 está tratando é sobre não 
propriamente nem de lucro, nem de rendimento e nem de ganho de capital, ele 
está tratando sobre a remuneração de um serviço prestado no exterior. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu sou obrigado a negar isso. 

Sr. João Francisco Bianco: O que ele está dizendo é que o serviço prestado no 
exterior será tributário no Brasil e o imposto retido na fonte sobre o serviço 
prestado no exterior poderá ser compensado com o imposto devido no Brasil. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, João, desculpe. 

Sr. João Francisco Bianco: Desculpe, eu vou ler o art. 15 de novo aqui. “A 
pessoa jurídica que auferir, de fonte no exterior, receita decorrente da prestação 
de serviços efetuada diretamente”. Quer dizer, a pessoa jurídica diretamente 
presta um serviço no exterior. Isso não é nem lucro, nem rendimento e nem 
ganhos de capital, isso é uma prestação de um serviço no exterior. A 
remuneração do serviço no exterior, que está sujeita à incidência do imposto de 
renda na fonte, e esse imposto pode ser compensado com o imposto devido no 
Brasil. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: João, desculpe-me, o texto que você leu não disse 
prestar serviço no exterior, disse auferir rendimento de fonte no... O no exterior é 
onde está a fonte, não onde foi prestado o serviço. Justamente fonte de 
pagamento no exterior que o serviço prestado diretamente. Com eu disse, se o 
serviço fosse prestado no exterior, se a fonte de produção estivesse no exterior, a 
Lei 9.249 já seria suficiente, já tratava da hipótese. A fonte de produção no 
exterior já estava na 9.249. O que o art. 15 vem dizer é: se a fonte de produção 
for no país, mas ainda assim a fonte de pagamento estiver no exterior, o art. 15 
vem estender o tratamento. 

Sr. Luiz Carlos(F): Posso trazer-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa agora eu colocar mais um 
ponto de discussão, depois eu te passo a palavra, porque eu fiz uma indagação 
para você. Só para esclarecer, então, aí eu tenho um ponto de divergência 
possivelmente com ambos aqui, apesar de serem os diretores do curso de Direito 
Tributário Internacional do Instituto, eu deveria respeitá-los de sobremaneira. 
Respeito, mas quero colocar a seguinte questão: o art. 25, ele trata, ao mesmo 
tempo, o Schoueri tem razão, ele trouxe para dentro da tributação da pessoa 
jurídica a tributação mundial das rendas obtidas no exterior, mas ele trata, quer 
os rendimentos e ganhos de capital produzidos diretamente-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: No exterior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não. Diretamente pela pessoa 
jurídica, § 1°. Depois ele trata, aí especificamente, dos lucros obtidos no exterior 
através de filiais, sucursais, controladas ou coligadas. E aí ele faz bem 
claramente essa distinção. De forma que se o serviço prestado diretamente, na 
vinha visão, quer dizer, prestado aqui dentro, quando eu leio diretamente é pela 
própria pessoa jurídica que aqui está, na minha visão já estava no art. 25, 
aparentemente esse dispositivo... Schoueri, deixa eu terminar, por favor. Esse 
dispositivo pareceria ser redundante, pareceria ser redundante. A menos que ele 
tenha uma outra explicação, não é? Se o que eu estou falando não é verdade, eu 
fico com a seguinte outra indagação, suponha que eu faça um empréstimo aqui 
do Brasil para uma pessoa que é domiciliada no exterior, receba juros dessa 
pessoa, que me paga do exterior para cá, tenha a retenção no imposto de renda 
na fonte lá e suponha que não tenha tratado. Estou dentro da norma brasileira. 
Eu não poderia compensar o imposto de renda retido na fonte, no país sobre esse 
rendimento? Eu acho que sim. Não por esse artigo, porque esse artigo é sobre 
serviço, mas pelo art. 25. Por isso que eu reitero a pergunta e acrescento à 
pergunta, para quando você conseguir retomar a palavra, o seguinte: você falou 
em algum momento aí, não sei se eu captei errado, mas você falou que o art. 25 
trata de lucro real apenas? Você falou em lucro real, eu estou estendendo, você 
falou, eu estou estendendo a pergunta, mas você quis dizer apenas o lucro real 
no art. 25. Pega o lucro presumido, também? 

Sr. Luiz Carlos(F): Eu não quis dizer-- 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não. 

Sr. João Francisco Bianco: Justamente é essa questão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu posso entrar no mérito? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu pedi a palavra antes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou dar a palavra para o 
Schoueri, que me pediu para discordar de mim, depois eu vou dar para o Luiz 
Carlos(F), que está pedindo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Olha, eu quero insistir, Ricardo. Vamos ao regime 
antes da 9.249, para saber no que a 9.249 inovou. Vamos dizer que eu tivesse o 
seu mútuo feito no Brasil para a pessoa no exterior. Eu diria, com o princípio da 
territorialidade aplicável, eu teria a tributação. Vamos manter a 9.249, desculpe-
me, vamos manter antes a 9.249 e vamos admitir a filial, não teria tributação. 
Mas permita-me a terceira hipótese, que me parece que seria o diretamente. 
Vamos dizer que Mariz de Oliveira Advogados, por meio do seu Sócio-Diretor, 
Ricardo Mariz, é chamado para responder a uma consulta no exterior. Não é 
filial, mas a pessoa jurídica é chamada, existe um serviço prestado no exterior, 
sem filial, mas de fato houve a prestação de serviço no exterior e lá é faturado. 
Eu diria, você me corrige, que antes da 9.249 Mariz de Oliveira diria, embora não 
tivesse filial diria: “Como o serviço foi prestado no exterior e o resultado ali de 
verificou, não há tributação”. Então, o que a 9249 fez foi dizer: mesmo que a 
fonte de produção esteja no exterior haverá tributação, aí o sentido diretamente 
da 9.249, diretamente, ou seja, não interessa por filial ou não, eu vou tributar. O 
que faltou, a 9.249 não tratou? Ela não tratou da hipótese em que, não é que o 
Ricardo foi prestar o serviço lá fora, é que o Ricardo deu um parecer aqui, 
escreveu aqui sobre Direito Brasileiro e a fonte de... Somente, somente a fonte de 
pagamento estava no exterior. Então, é uma situação que antes da 9.249 já seria 
tributável no Brasil, que a 9.249 não inovou, mas antes da 9.249 se o Ricardo 
prestasse esse serviço aqui no Brasil e tivesse uma retenção na fonte do exterior, 
na pessoa jurídica, não havia previsão da compensação desse imposto. Era uma 
lacuna, não havia esse tratamento. Com a 9.249 continuou não havendo essa 
previsão, porque é uma situação, insisto, de serviço prestado em um país, não 
havia antes na 9.249... A 9.249 não trouxe essa hipótese, porque a 9.249 tratou 
apenas da fonte de produção no exterior e nós ficamos com a lacuna. A lacuna de 
dizer, o que dizer se a fonte de produção for brasileira e a fonte de pagamento for 
no exterior, faz sentido não compensar? Sentido não faz. Lacuna mesmo. Então, 
vem aqui o legislador e preenche essa lacuna dizendo: “Olha, claro que você pode 
compensar”. O que antes você faria, talvez, por analogia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sei, mas eu queria dizer que eu 
mantenho a minha discordância, Schoueri, porque a 9.249, ela inovou. 



Realmente, se a empresa brasileira foi lá fora e prestou o serviço lá fora, ela não 
seria tributada aqui, está certo? Antes da 9.249. Se ela tivesse prestado o serviço 
daqui, ela seria tributada aqui, mas não tinha o tax credit. 

Orador Não Identificado: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com a 9.249, ela passou a ter o tax 
credit tanto quando se ela tivesse prestado o serviço fora. Essa é a minha visão 
do art. 25 e do art. 26. O art. 26-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Reproduz o 25 e repare que são só serviços no 
exterior, Ricardo. É isso, essa... Não, 25 da 9.249. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não é verdade. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos ver o 25. São serviços no exterior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não fala isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, tudo bem, rendimentos no exterior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O art. 25, eu quero insistir com isso, é fonte de 
produção. O lucro-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não, de jeito nenhum. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, os rendimentos auferidos no exterior, 
não é de fonte do exterior. Essa que é a divergência, Ricardo, para esclarecer. Na 
minha leitura, o art. 25 quando fala rendimentos auferidos no exterior é: gerados 
no exterior. Eu quero insistir e comprovar essa tese, dizendo que antes desta lei, 
antes desta lei, se eu tivesse um rendimento auferido no exterior, gerado no 
exterior, qualquer que fosse a fonte não haveria tributação. A novidade, a 
tributação em worldwide basis, tributação em bases universais, permitiu que 
gerado o serviço no exterior eu tribute. Não é, o auferido no exterior não é fonte 
de pagamento, é fonte de produção. A fonte de pagamento esquecida por esse 
dispositivo veio ser lembrada na 9.430. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, então, nós dois vamos 
manter uma discordância aqui e aí eu vou passar a palavra para o Luiz(F), se não 
nós vamos dar a palavra para ele. No meu modo de ver, o art. 25, ele tem dois 
momentos. No § 1°, ele trata do que nós estamos chamando e a lei chama de 
rendimentos auferidos diretamente, quer dizer, o estabelecimento no Brasil 
aufere de uma fonte no exterior um rendimento, de qualquer natureza, para o 
qual ela tem como contraparte uma pessoa no exterior. E o 26 dá crédito nas 
duas situações. Esta é a minha visão. Na visão do Schoueri, então, continua a 
haver uma lacuna, que se eu um empréstimo do Brasil para uma pessoa no 
exterior e receber juros tributados na fonte eu não posso compensar o imposto de 
renda na fonte. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não falei isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu estou dizendo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu com certeza não falei isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Onde, como é que ela vai 
compensar? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque no caso do empréstimo, ele foi auferido... A 
fonte de produção está no Brasil. É que para... Não-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, não está no art. 25. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu insisto, mesmo antes do art. 25, se eu fizesse 
um empréstimo no Brasil para devedor no exterior eu já seria tributado aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem dúvida. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Portanto, não foi isso que eu disse. O que eu disse 
foi: serviço, porque aí eu tenho uma produção no exterior. Talvez você me 
pudesse me deixar em uma situação ímpar-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, se você, Ricardo, pegasse o seu dinheiro, 
pessoa jurídica, levasse ao exterior e aplicasse diretamente no exterior, talvez, eu 
tenha um problema realmente sério e, talvez, você esteja identificando uma 
lacuna. Eu estou pondo, talvez, como uma coisa a examinar. Se a pessoa jurídica 
auferir diretamente uma renda no exterior, por exemplo, comprar debêntures no 
exterior e auferir esse rendimento no exterior, eu posso ter uma lacuna, sim, eu 
acho que essa merece-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É essa lacuna que eu estou dizendo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, eu posso ter aqui uma... Não, eu posso ter 
aqui um problema, porque o rendimento terá sido... Eu teria aqui a tributação, 
rendimento auferido no exterior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sempre tive, sempre tive. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe-me. Desculpe-me, não teria lacuna, 
não, porque se o rendimento for auferido no exterior o art. 25 já cobriu. A 
hipótese que fica estranha, o ponto é: se eu auferir no país, se eu auferir no país 
o juro eu já era tributado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E continua a ser. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E continuo sendo. Agora, se eu auferisse... Pronto, 
respondendo a sua pergunta e com a lacuna. Se eu auferir no país, eu fiz um 
empréstimo local, eu sempre fui tributado. Agora, o país em questão, porque tem 
uma legislação parecida com a brasileira, ele faz uma retenção na fonte quando 
do pagamento do juro. A pergunta, então, concreta é: hoje, na sistemática 



brasileira atual, existe a possibilidade de eu compensar o imposto pago no 
exterior sobre juros auferidos no Brasil? Agora, a hipótese está bem concreta. O 
estrangeiro veio ao Brasil, contraiu o empréstimo aqui e ele... Ou seja, não há 
dúvida de que o rendimento é auferido no Brasil. Ricardo, eu sou obrigado a 
dizer, salvo melhor juízo, que não há base legal para a compensação do imposto 
pago no exterior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas você pode-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Exceto reciprocidade, que é da pessoa física. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pode voltar ao meu caso, que 
não é nenhum outro e nem outro seu. Não é que eu mandei dinheiro e estou lá 
trabalhando com ele na bolsa, no exterior. Eu estou aqui, tenho dinheiro no 
Bradesco, agência da Faria Lima, faço um câmbio para um devedor em Paris. O 
devedor, em Paris, usa o dinheiro lá e me paga os juros periodicamente, fazendo 
remessa de lá para cá, está certo? Então, você está dizendo que não tem 
compensação. É isso que eu mencionei, então, continua a haver uma lacuna não 
preenchida pelo art. 15, porque o Schoueri entende que o art. 26 não se aplica, 
porque o art. 25 não cobre essa situação. O meu entendimento é que nessa 
situação o art. 25 também se aplica, pelo § 1°, está certo? E o art. 26, 
automaticamente, dá o direito ao crédito. Agora, voltando a palavra para o 
Luiz(F). Voltando a palavra para o Luiz(F), depois o Hiromi. Quando você 
mencionou lucro real, você deve ter mencionado porque você estava lendo o art. 
25, que fala em lucro real. 

Sr. Luiz Carlos(F): Eu tinha lido o artigo da IN, mas a IN fala do lucro real, 
porque o art. 27 diz que essas empresas são obrigadas ao lucro real. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Exatamente. 

Sr. Luiz Carlos(F): Então, aí fica só lucro real. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Exatamente. Mas agora eu te 
pergunto: desculpa, eu estou te entulhando de perguntas, ainda na preliminar. A 
minha pergunta é... O João, depois do Hiromi. A minha pergunta é: eu estou fora 
do art. 25 quando eu estou no lucro presumido, porque aí eu não posso estar no 
lucro presumido. Sim? Mas se eu presto serviço aqui no Brasil, para um cliente 
no exterior, eu posso estar no lucro presumido. 

Sr. Luiz Carlos(F): Aí você está no art. 15? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hã? 

Sr. Luiz Carlos(F): Você está no art. 15 da 9.430? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É. 

Sr. Luiz Carlos(F): Não. Não, porque o art. 15 remete ao art. 26 e o art. 26 
submete ao art. 27. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele submete ao mesmo tratamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele manda dar o mesmo tratamento. 

Sr. Luiz Carlos(F): Observado o art. 26. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Concordamos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não concordamos, não vem 
querer fazer acordo comigo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, eu só quero dizer o seguinte... Ricardo, 
desculpa dizer, porque você concordou, porque você acabou de perceber a 
questão básica, ou seja, se a fonte de produção for no Brasil nada impede o lucro 
presumido. O lucro presumido, ou seja, o escopo do art. 25, 26 é se a fonte de 
produção estiver no exterior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, eu posso estar no lucro 
presumido ou no lucro real, ambos. Estou no Brasil, não tenho atividades no 
exterior e, portanto, não estou no art. 25, no § 2°, art. 25, quero dizer, mas eu 
estou no lucro e posso optar pelo lucro presumido, certo? Posso optar pelo lucro 
presumido, tenho receitas obtidas no exterior e vou integrar ao lucro presumido, 
advindas do exterior. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa é a diferença, auferidas no exterior ou do 
exterior. Essa que é a diferença da lei. Eu tenho receitas aferidas do exterior, não 
no exterior.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acontece que se eu estiver no lucro 
real e fizer um empréstimo no exterior, eu já tinha crédito do imposto do exterior 
porque, na minha visão, não dele, eu estou no art. 25 e no 26, certo? Ainda que 
eu esteja... Lucro presumido? Ou o lucro presumido não se aplica ao art. 25? Daí 
é a minha pergunta para você, eu estou te colocando uma pergunta, você quis 
dizer que o art. 25 só se aplica a lucro real?  

Sr. Luiz Carlos(F): Não, eu não quis dizer, não. Eu estava só dando o cenário 
fático quando te fiz as perguntas. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Bianco está pedindo a palavra. 

Sr. João Francisco Bianco: O Hiromi quer falar? 

Sr. Luiz Carlos(F): Não, mas espera um pouquinho, deixa eu usar a minha 
palavra, senão vai demorar muito a voltar para mim, assim o Professor Schoueri 
também fala. Você está falando de no exterior. O 27, o art. 27, ele fala assim: “As 
pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganho de capital... - pelo o 



que eu entendi lucros, rendimentos ou ganhos de capital não é o problema, 
porque abarcaria tudo - oriundos do exterior”. Oriundos não são auferidos no. 
Oriundos são fonte de pagamento ou fonte de produção? Porque é diferente da 
palavra, da expressão utilizada no art.25. Esses oriundos, eu acho que essa é 
uma questão. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu concordo inteiramente com o Bianco. Eu acho que agora 
não [ininteligível] [01:02:55] com esse art. 15, porque aqui na América do Sul, 
por exemplo, Argentina, Colômbia, esses países tributam na fonte o serviço 
prestado. Por exemplo, tem muito-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, a América Latina tributa fonte de 
produção, essa é a tradição. Ou seja, não é comum fonte de pagamento, não, é ao 
contrário--  

Sr. Hiromi Higuchi: Mas a Argentina, alguns serviços prestados, eles tributam 
na fonte e a alíquota é maior do que... Por exemplo, muitas empresas brasileiras 
em vez de criar filial na Colômbia, na Bolívia, para fazer uma construção civil, 
eles fazem diretamente e têm retenção na fonte. Então, aplica o art. 15, porque 
no caso de se fazer mútuo com a empresa no exterior, esse rendimento foi obtido 
no exterior e, então, já era tributado pelo art. 25. Quer dizer que o fato de o 
mutuante estar no Brasil e o mutuário estar no estrangeiro, o rendimento foi 
obtido no exterior. Por isso, eu acho que não, não... Isso daí não há dúvida, que o 
rendimento veio do exterior. Então, eu acho que com o art. 15 está liquidado. 
Então, sem esse art. 15, então, como é que então esses países da América do Sul, 
que fazem retenção na fonte por serviço prestado, poderiam compensar aqui no 
Brasil. Eu acho que foi esse o motivo. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu posso falar?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu queria... Eu vou falar uma coisa de 
lembrança, mas eu posso estar enganado. Mas o fato é o seguinte: quando saiu a 
9.249, realmente, com o art. 27, que obriga as pessoas jurídicas que tenham 
rendimento, ganho de capital e lucro no exterior, obriga serem tributadas pelo 
lucro real, surgiu uma dúvida, surgiu uma discussão, na época, sobre as 
empresas submetidas ao regime do SIMPLES, as empresas do lucro presumido, 
que faziam exportação de mercadoria, que faziam exportação de serviço. Então, 
ora, se eu exporto uma mercadoria, ou se eu presto um serviço eu tenho um 
rendimento no exterior, eu vou ser obrigado a ser tributado pelo lucro real? Na 
época, houve essa discussão e foi baixado um ato declaratório normativo ou 
alguma coisa nesse sentido dizendo que não. Nesse caso, quem exporta 
mercadoria e aqui eu vou falar, vou dar um chute, quem exporta serviço... Isso 
eu não me lembro, o Brandão está confirmando que serviço, também. Eu me 
lembro e tenho certeza de mercadoria. Quem exporta mercadoria ou quem 
exporta serviço, segundo o Brandão, não há necessidade de estar no lucro real, 
continua no seu Simples ou continua no lucro presumido. A meu ver, o que esse 



ato declaratório indica é uma espécie de uma flexibilização da sofisticação de 
conceitos que o Schoueri está trazendo aqui. Então, não importa se a fonte de 
produção é no Brasil ou no exterior, não importa. O que importa é o seguinte: 
como foi um rendimento do exterior, não está sujeito ao regime. Quer dizer, se for 
uma simples exportação de mercadoria ou uma simples prestação de serviço é 
um rendimento auferido, originário, advindo, decorrente do exterior, mas está 
fora do regime da 9.249. Bom, e o imposto de renda retido na fonte? Se está fora 
do regime, o imposto retido na fonte eu não posso compensar? Aí vem o art. 15, 
resolve, pode compensar. Agora, eu acho que a grande discussão que a gente tem 
que enfrentar é essa que o Luiz Carlos(F) trouxe agora, é como é que calcula, 
porque essa é uma questão importantíssima. Porque o imposto retido na fonte é 
sobre o valor bruto, digamos que ele seja 10, 15% sobre o valor bruto. Se você for 
aplicar a IN na sua literalidade, essa conta não vai fechar, porque você inclui e 
exclui o rendimento bruto, mas e os custos de produção do rendimento? E os 
custos da prestação do serviço deduzem-se, também? E se forem custos diretos, 
você deduz? E se forem indiretos? Então, aí é que está a confusão e, realmente, 
eu nunca tinha pensado nisso, Luiz Carlos(F), parabéns.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só acrescentando a dúvida do Luiz Carlos(F) ou do 
que ele vinha falando é: como aproveitar em outros anos, também, fica mais 
como controlar na parte B, o que eu controlo. Veja o seguinte: se eu lancei toda 
a... Afinal de contas, contabilmente eu já lancei no ano um. Como eu vou 
controlar da parte B o quê? É o líquido que eu vou controlar, é o bruto? Essa 
instrução normativa dá mais dúvidas do que qualquer outra coisa.  

Sr. Luiz Carlos(F): Eu confesso que eu até tinha pensado em trazer essa questão 
preliminar ontem, eu estava pensando nas perguntas. Aí eu falei assim: “Deixa 
eu ir direto para a pergunta, para a segunda parte”. Mas o Dr. Ricardo trouxe a 
preliminar e enriqueceu muito. Agora, eu acho que eu vou para a pergunta do... 
Eu vi algumas manifestações da Receita, no sentido de que esse crédito para ser 
utilizado, o crédito estrangeiro, ele não poderia ser autorizado, de maneira tal 
que ele não poderia ser compensado pela empresa de modo a gerar um saldo 
negativo, ou seja, dar origem a um crédito que seria restituído pelo Fisco 
brasileiro. Ele falou assim: “Não faria sentido que o Fisco brasileiro restituísse ao 
contribuinte o imposto que ele pagou para um outro estado”. Esse foi o 
argumento que o Fisco já utilizou e eu não estou fazendo juízo de valor aqui se é 
um argumento bom ou ruim. Quando a gente analisa esse art. 14 da IN 213 dá 
para entender que a Receita Federal tomou esse cuidado ao falar: “Olha, tem que 
ter lucro real. Se não tiver lucro real positivo sobre o rendimento estrangeiro, 
suficiente para absorver todo esse crédito, se não tiver, vai para a parte B do 
Lalur, etc., etc.”. Mas tem um probleminha, quando você junta essa sistemática 
da 9.249 com a 9.430. Por quê? Porque o art. 13 da IN quando trata desses 
rendimentos da 9.249 fala que esses rendimentos, eles vão ser reconhecidos no 
final do ano. Só que os rendimentos da 9.430, reconheço que são auferidos 
diretamente, eles não são computados no lucro real, porque eles não são 
incluídos no lucro real. Não, eles são auferidos diretamente e, então, eles são 
reconhecidos contabilmente pelo regime de competência, mês a mês. Portanto, 



eles integram a receita bruta e submetem à incidência de estimativas mensais, 
mês a mês. Então, a empresa, mês a mês, vai pagando estimativa mensal sobre 
essas receitas estrangeiras. Chega no final do ano, a hora que ela vai apurar o 
lucro real, se ela soma as estimativas mensais mais o imposto retido no exterior é 
quase impossível a empresa não apurar o saldo negativo, a depender de como ela 
faça a apuração nos moldes do § 10°. Se o João puder mostrar ali de novo o § 
10°, a hora que ele fala assim: que vai ter que considerar o imposto de renda. 
Inciso II, do § 10°, quando fala assim: imposto de renda e adicional devidos sobre 
o lucro real, antes e depois, após a inclusão. Vocês tinham lembrado da DIPJ, da 
ficha da DIPJ? Lembrar que a ficha de apuração do imposto de renda devido, a 
primeira linha dessa ficha tem assim: imposto sobre o lucro real à alíquota de 
15% e adicional, depois tem todas as deduções e lá embaixo tem imposto de 
renda a pagar. Deixa eu só comentar. Na DIPJ, o crédito do imposto estrangeiro, 
esse crédito da 9.430 está como uma das deduções, tem as estimativas mensais 
e tem esse crédito, também. Então, a empresa deduz as estimativas e, também, 
deduz o crédito de imposto estrangeiro. Só para lembrar, nem a lei, na 9.430, 
nem nenhuma das instruções normativas da Receita, porque eu pesquisei e 
chequei, prevê que esse crédito vai ser tratado como dedução desse modo, como 
estimativas mensais, como o PAT ou outros incentivos fiscais do jeito que está na 
DIPJ. Essa dedução do crédito do imposto estrangeiro só aparece na DIPJ dessa 
maneira. Do jeito que a DIPJ faz o contribuinte preencher e fazer a apuração do 
imposto a pagar, a hora que ele considera o imposto devido sobre o lucro real, 
calcula, deduz as estimativas e depois deduz o crédito de imposto estrangeiro. É 
muito comum que ele calcule, que ele apure um saldo negativo, é muito natural 
que isso aconteça. Se por outro lado... Isso acontece, não diga que não acontece, 
porque acontece.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer diretamente, Luiz Carlos(F). 
Imposto devido não é a mesma coisa que imposto a pagar. As estimativas não 
devem entrar no seu raciocínio. O dilema que você trazia antes continua 
relevante. O outro dilema, como considerar antes ou depois. Mas deixa eu ser 
bem claro para você. Passada essa etapa, que eu não passei, que é como 
calcular, eu não passei por isso, vamos dizer que você calcule o imposto a 15 
mais 25%. Com o rendimento do exterior daria 10, sem o rendimento do exterior 
daria cinco, portanto, haveria cinco de diferença e vamos dizer que o imposto do 
exterior seja cinco. Você pode usá-lo integralmente e aquilo que você tiver pago 
como estimativa você vai poder aproveitar em outros períodos. Não há qualquer 
óbice, a estimativa... Eu vou comparar com o imposto devido, que é cinco e 10, 
não com o imposto a pagar, que vem no final.  

Sr. João Francisco Bianco: Dá licença, Luiz(F), eu vou... Sr. Presidente, com 
licença. Luiz(F), a minha solução para o seu problema é o seguinte: você vai 
anotar no campo do imposto pago no exterior o valor passível de dedução. Não é 
o valor pago, não é o valor retido, é o valor depois de feito o cálculo. Aí sim, se 
você pode ter imposto pago no exterior, mas zero de possibilidade de 
compensação, se você tiver prejuízo, por exemplo. Então, você primeiro faz o 



controle do limite extracontábil e depois naquele campo você lança só aquilo que 
é passível de compensação. Aí, nesse caso, nunca vai dar restituição.  

Sr. Luiz Carlos(F): João, eu quero dizer o seguinte: mesmo... Só para completar 
o que eu estava dizendo. Mesmo que se observe esse limite, eu estava partindo 
desse pressuposto, a empresa apura saldo negativo. Esse saldo negativo, ele não 
vai ter carimbo, você não vai saber o que gerou ele. O que fato é que 
considerando o crédito do imposto estrangeiro, o crédito do imposto estrangeiro, 
ele contribuiu para a formação do saldo negativo. A questão toda é a seguinte, 
Professor Schoueri: o que é imposto devido? Para mim, imposto devido não é o 
que o programa da DIPJ mostra. Eu até me lembro aqui, há três semanas atrás, 
o Professor Zilveti citando Vogel e dizendo que nós estamos nos tornando 
escravos do sistema. Eu não quero me tornar escravo do sistema, eu prefiro me 
tornar escravo da lei. O art. 3° ou 4° da Lei 9.430 chama de imposto devido o 
imposto a pagar. João, se puder mostrar o art. 3°. da Lei 9.430. Está na lei. 

Sr. João Francisco Bianco: Qual é o artigo? 

Sr. Luiz Carlos(F): Art. 3°, da 9.430. É que é assim, você falou com tanta 
categoria que... Não, desculpa, art. 6°: “O imposto devido, apurado no art. 2°, 
deverá ser pago”. O imposto que vai ser pago, desculpe, não é o imposto apurado 
na primeira linha, é o imposto lá no final, o imposto a pagar, e é o imposto 
devido. Então, veja, é uma questão, não é tão simples assim.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, Luiz(F), acho que você está fazendo um jogo de 
palavras aqui e acho que o Schoueri tem razão. O imposto é o devido, imposto 
devido, é aquele que é devido. Agora, como é que você vai pagar esse imposto 
devido? Você pode pagar uma parte com créditos e outra parte em dinheiro, mas 
o imposto devido é aquele. Vamos para frente.  

Sr. Luiz Carlos(F): Então, a pergunta é a seguinte: o crédito do imposto no 
estrangeiro, ele pode então, nessa sistemática, compor o saldo negativo sem 
nenhum problema?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, o contrário. É exatamente o contrário. O 
saldo... Ele não compõe o saldo negativo, ele... Primeiro, você o utiliza 
integralmente e o negativo é justamente o pago por estimativa, este é que vai ser 
levado para outros anos.  

Sr. Luiz Carlos(F): Está, mas-- 

Sr. João Francisco Bianco: Luiz(F), vamos discutir-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A pergunta importante. 

Sr. João Francisco Bianco: Vamos discutir como é que calcula. 

Sr. Luiz Carlos(F): Não, então, o senhor pode discutir, porque essa não era 
uma... Eu não tinha... Então, pode discutir.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fala, Bruno, por favor.  



Sr. Bruno: Bruno. Sobre essa questão do saldo negativo, Luiz(F), eu estou com o 
João. A experiência prática que eu tenho nisso, a empresa utiliza o valor do 
imposto pago no exterior, observados os limites da instrução normativa, até o 
limite do imposto devido, que está lá nas linhas de cima, elas eram o imposto 
devido. Tudo aquilo que ela antecipou, a título de retenção na fonte, estimativa é 
que forma o saldo negativo. Então, como o João disse, você coloca lá o valor 
devido, o valor passível de imposto de fonte, de compensação de imposto de 
fonte, é o limite brasileiro até o limite do imposto devido. Então, você zera ali, 
controla eventuais saldos para serem compensados, em períodos posteriores, na 
parte B do Lalur do imposto de fonte e o seu saldo negativo fica formado pelas 
retenções e antecipações. Na prática, é isso que eu tenho visto.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque, sinceramente, o João está trazendo... Luiz 
Carlos(F), desculpe-me, ele trouxe várias questões, mas tem uma questão que é a 
mais importante, que é justamente essa: como calcula e o que eu compenso. Eu 
acho que é essa questão que eu estou com muita dificuldade de raciocinar e eu 
queria continuar ouvindo um pouco sobre isso. Ou seja, em um ano 
determinado, eu lancei aquelas receitas e naquele ano, por alguma razão, vamos 
dizer, vamos pôr no absurdo, eu tive prejuízo, mas no ano um eu tenho algum 
lucrinho, um lucro de outras atividades. A única ocasião em que eu tive a 
prestação de serviço no exterior foi no ano zero, do ano um em diante, eu nunca 
mais tive. No entanto, pelo o que diz a IN, eu vou começar a controlar na parte B 
e vou aproveitando aquele imposto. Eu não sei qual é o limite que eu vou utilizar 
para isso, não está em nenhuma clareza qual é o limite. Vamos dizer que no 
exterior, eu paguei o imposto a 40%. No ano um, porque eu tenho algum imposto 
a pagar, porque eu ainda estou começando, eu estou em uma alíquota de 15%. 
No ano dois, eu tenho uma alíquota de 25, que eu estou melhor, porque eu tenho 
um adicional, depois eu volto a ter 15%. Como é que eu vou fazer esta 
compensação nos anos subsequentes, e mais, como dizia aqui também o João, é 
o rendimento ou é o lucro, ou seja, é o líquido ou é o bruto, porque afinal de 
contas eu tive rendimento, mas eu tive custos. Será que eu vou considerar só a 
receita? Eu realmente queria ouvir um pouco mais disso.  

Sr. Hiromi Higuchi: Não, quando controla na parte B, a instrução sem base 
legal, passou a controlar na parte B, não é? Mas aí ele está transformando esse 
imposto em prejuízo fiscal, a dedução segue a norma do prejuízo fiscal, porque 
aquele controle na parte B é como se fosse prejuízo fiscal.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O rendimento? Ou seja, na sua opinião, eu vou 
pegar todo o rendimento do exterior e tratar como se fosse prejuízo fiscal, é isso? 
Está estranho isso. 

Sr. Luiz Carlos(F): É que é assim, essa era a segunda questão que eu ia colocar, 
que era o seguinte: de qualquer modo, a instrução normativa, ela deixa claro que 
o crédito que vai parecer compensado, ele sempre está limitado ao imposto de 
renda incidente no Brasil sobre a renda estrangeira. Então, vamos imaginar que 
no ano um a empresa teve prejuízo fiscal, assim, prejuízo fiscal e não pagou nada 



de imposto de renda sobre a renda estrangeira. Então, todo aquele crédito vai 
para a parte B do Lalur. No ano seguinte, tem uma baita renda sobre renda 
totalmente local. Aí a pergunta é a seguinte: bom, eu vou pagar então todo aquele 
crédito da renda estrangeira, que eu não tributei nada, vou compensar com a 
minha renda totalmente local, o que sob a perspectiva da eliminação da dupla 
tributação acho que não faz o menor sentido. Eu acho que começa a fazer algum 
sentido, aí veja se eu estou falando bobagem, no momento em que se considera o 
seguinte: quando no ano um, você incluiu a receita estrangeira na sua base de 
cálculo, você reduziu o seu prejuízo fiscal, certo? Se você conseguisse fazer uma 
conta, para ver em que momento que o seu prejuízo fiscal acabou antes da hora, 
nesse momento em que ele acabou antes da hora, você está tributando a renda 
estrangeira. Nesse momento que você está tributando a renda estrangeira, você 
pode compensar o seu crédito. Então, é na hora que começa a acontecer a dupla 
tributação, porque senão o crédito estrangeiro, ele vai estar dilapidando a 
tributação nacional e aí não faz sentido. Eu me fiz claro? Não sei.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria, eu não vou continuar, eu não vou dar 
resposta, eu só queria pôr um elemento... Desculpe-me, eu paro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, eu vou pedir para o Schoueri 
falar, porque esse assunto eu também estou me reservando a voltar ele a semana 
que vem. Porque tudo isso que você está dizendo, eu fiz um estudo profundo, um 
caso prático e a minha cabeça não consegue recuperar os detalhes, porque 
realmente é muito complexo.  

Sr. Luiz Carlos(F): Então, posso só terminar de fazer as perguntas e aí vocês 
retomam a semana que vem? Eu tinha uma perguntinha de prescrição, se esse 
crédito da parte B do Lalur prescreve? A lei exige, na documentação, o 
reconhecimento do órgão arrecadador estrangeiro, só que tem muitos órgãos 
arrecadadores estrangeiros que não têm esse reconhecimento, que não existe 
isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Existe um dispositivo na Lei 9.532 
que dá uma alternativa que está sendo reconhecida, não é? 

Sr. Luiz Carlos(F): Não, que é a guia de arrecadação, mas que também, às vezes, 
não funciona. Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes, a empresa, o tomador 
do serviço faz um pagamento global, assim, de vários impostos ao mesmo tempo 
e a prova se torna quase impossível. A questão é assim: se a prova não tem esse 
reconhecimento, se a prova pode ser feita por outros meios ou coisa do tipo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A lei 9.532, ela permite você fazer a 
prova pela sua contabilidade, ela não... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se me permitirem, se o Hiromi me permitir, eu ia só 
mencionar o que o Luiz Carlos(F) disse sobre lógica ou não lógica de restituir o 
imposto do exterior. Isso é só, assim: a [ininteligível] [01:24:05] mesmo da 
resposta, que a resposta não vou dar agora, só queria mencionar uma coisa, não 
conheço realmente hoje países, não me lembro um país que permita a 



compensação do imposto pago no exterior acima do imposto nacional. Não 
conheço, ou seja, o crédito ordinário é a regra, até onde eu sei... Se não conheço 
é exceção, talvez exista e não conheço. Só quero mencionar aqui, em termos de 
lógica, a lógica que justifica o crédito é a neutralidade de exportação de capital. É 
dizer, um país que adota o critério do crédito diz: “Não tem sentido que o 
investidor que investe no exterior tenha uma carga tributária diversa daquele que 
investe localmente. Por lógica, este país deveria neutralizar o efeito tributário no 
exterior positivo ou negativo. Então, só por questão, você diz não faz lógica, eu 
restituía mais. Eu devo contrariar só nesse ponto, lógica total faz. Se meu país 
adota neutralidade de exportação de capital, então é neutralidade. O efeito 
tributário do exterior, positivo ou negativo, vai ser neutralizado, não há país que 
o faça, mas só por uma questão de lógica.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar mais sobre o 
assunto? João? Sobre o assunto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Hiromi queria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, já tinha pedido a palavra, 
quer continuar?  

Sr. Hiromi Higuchi: Esse de passar para a B do Lalur, para a... Porque como o 
rendimento do exterior reduziu o prejuízo fiscal de operação, no Brasil, ele está 
reestabelecendo e está passando para a parte B do Lalur, para compensar como 
prejuízo. Por quê? Porque aquele rendimento do exterior não reduziu o prejuízo 
daqui se não tivesse rendimento daqui o prejuízo seria maior. Então, está 
reestabelecendo, então, vai compensar como prejuízo fiscal e não vai ter prazo de 
utilização, mas tem que obedecer os 30%. 

Sr. João Francisco Bianco: Luiz(F), eu acho que você está complicando uma 
coisa simples. Quando você tributou, ofereceu a tributação, o rendimento 
auferido no exterior, no Brasil, você já considerou que está sendo oferecida a 
tributação e está sendo pago o imposto. Agora, como não houve possibilidade de 
você compensar, porque você teve prejuízo, nada mais correto do que manter 
esse crédito aí para ser compensado nos anos subsequentes. Aquele lucro no 
exterior já foi tributado no Brasil. A questão não é essa, a questão é como calcula 
o crédito sobre o imposto recolhido do valor bruto da prestação de serviço. Essa 
que é a questão que a gente tem que discutir.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz(F), você falou em prescrição. 
Quer tocar nesse ponto? 

Sr. Luiz Carlos(F): [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. Se levar mais do que cinco 
horas para conseguir compensar? Não. Porque você não... Não é que você pôde 
compensar antes e não compensou, aí que começaria o termo inicial dos cinco 
anos. Pode ocorrer, mas não porque você vai levar mais do que cinco anos. Como 



prejuízo fiscal pode levar dez anos para compensar, depende do lucro que eu vou 
ter.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, só uma ressalva no raciocínio. Isso que 
você disse, eu não... Claro, não há prescrição, porque eu não poderia ter feito 
antes. Concordo com você, aliás, é o que a gente sabe de crédito também, de 
imposto, crédito de ICMS, de IPI, o raciocínio é o mesmo. Só uma curiosidade, 
você falou como prejuízo fiscal. Se a ferro e a fogo, o seu raciocínio seria o 
seguinte: se eu podia compensar um prejuízo fiscal em um ano e por opção não 
compenso, não me pergunte por que, vamos dizer assim, por opção, não, por 
distração, eu não compensei, eu não considerei aquilo. Você está sustentando 
agora que esse prejuízo fiscal que eu não compensei, na primeira oportunidade 
que pude, passa a correr um prazo prescricional a partir de então, embora a 
legislatura não fala isso?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. Você quer falar? Então, vamos 
passar ao assunto do Paulo. O teu assunto, eu queria dizer que é um assunto 
muito peculiar, muito particular, não é muito típico dos nossos debates como 
está sendo esse, não é? Mas vamos dar a oportunidade. Seja breve, por favor, 
porque o tempo está terminando. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Professores, trata-se de um recurso especial em 
tramitação na Câmara Superior de Recursos Fiscais, decorrente da autuação 
fiscal da alfândega em dois pontos: classificação fiscal errônea e o outro é 
aplicação da multa de 30%, em decorrência do controle administrativo de 
importação. Esse recurso, para mim, está há mais de nove anos no Carf. A 
empresa, para não haver problema no desembaraço, vem pagando conforme o 
Fisco manda, a classificação fiscal e contabilizando no ativo a recuperar esse 
imposto de importação. Só que a empresa, como essa parte que estava no ativo 
está se prescrevendo, a empresa pensa em desistir do recurso e entrar com ação 
anulatória para anular o débito fiscal, requerendo a tutela antecipada para a 
suspensão da exigibilidade, na forma do art. 151, inciso V, do CTN, para obter 
certidão positiva com efeito negativo, cumulada com repetição de indébito. A 
questão agora que se coloca é: se essa ação anulatória pode ser cumulada com 
repetição ou essa ação de repetição necessariamente deva ser proposta em 
processo separado? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, Paulo, eu não quero ser 
desagradável com você, eu posso até discutir isso com você, mas esse é um 
assunto de Direito Processual, não é? Quando nós tínhamos o Professor Piva 
aqui, a gente se aventurava um pouquinho a entrar no processo civil. Essa 
questão tem Direito Tributário, mas poderia ser outra questão, não de Direito 
Tributário, o Direito Substantivo aí colocado, não é? Eu posso te responder que a 
minha opinião, não vou nem colocar em debate, a minha opinião é que pode. 
Essas ações têm o mesmo rito, você pode... Na verdade, o rito é ordinário, 
chamar anulatória ou repetitória é irrelevante e eu acho que você pode fazer, sim. 
O rito ordinário, não é? O pedido pede o rito ordinário e comporta pedidos 



cumulativos, portanto, anular o débito por pedido de repetição, assim em tese, 
sem conhecer o fato concreto e as provas, não é? Eu estou dizendo isso, Paulo, 
porque a sua próxima pergunta: cabe tutela antecipada? Nós estamos tratando 
de problema processual, não é objetivo da Mesa, não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, claro.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Já estamos encerrando o tempo. Mas, Paulo, a 
sua dúvida é com referência à questão de litigar no Judiciário e cessar o processo 
administrativo. Qual a razão pela qual você disse que está há nove anos 
contabilizando no ativo realizável? Agora, você vai querer entrar para pedir não 
os nove anos, os cinco anos, não é? 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Isso, como está prescrevendo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está prescrevendo. Não, mas assim, mas qual o 
problema de você deixar a decisão do Carf correr? Nenhum, não é? Porque-- 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Não, não, é que a empresa está pensando que é melhor 
recuperar esse imposto de importação que está sendo pago a mais.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, você pode entrar com uma ação de 
repetição de indébito, que você não está discutindo-- 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, não? Desculpa.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Gente, eu queria só pedir a todos os participantes 
da Mesa que quando trouxeram um caso, qualquer que seja o caso, que não seja 
um caso particular, que não seja um caso de uma consulta de uma empresa, 
porque eu me sinto extremamente ofendido quando aparece uma consulta como 
essa. Eu peço que realmente as consultas genéricas sobre interpretação da lei, 
sobre problemas abertos e do interesse geral, sejam trazidas. Agora, situação 
concreta, Brandão, de um caso, de uma empresa, etc., etc., procure-me no 
escritório e eu posso responder, mas a Mesa de Debates até aqui para discutir 
Direito Tributário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo, desculpa, mas não é dirigido a 
você. Eu acho que a abstração do Schoueri é no sentido de esclarecer como 
encaminhar os assuntos aqui. Claro, que às vezes a gente tem que resvalar pelo 
processo, porque tem... Tamanha é a liga da questão processual com o Direito 
Substantivo, que a gente tem que falar, mas o objetivo aqui é Direito Substantivo. 
Luiz Carlos(F), eu vou manter o assunto na pauta, então, se puder vir na semana 
que vem. Agradeço a presença. Já temos pauta para a semana que vem, mas 
continuamos a receber assuntos e sugestões. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone]  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, o relógio do Brandão acho 
que é mais pontual que o meu.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu queria, já que vai ficar a semana que 
vem na pauta, fazer a seguinte colocação: o imposto pago no exterior na fonte 
teria o mesmo tratamento da fonte aqui do Brasil? Quer dizer, se você tem 
prejuízo fiscal, aquele imposto de fonte que você pagou a mais, você tem 
consequência e você pode ir ao Per/Dcomp fazer uma série de coisas, não é? 
Esse imposto pago teria a mesma condição? É a pergunta que fica.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A pergunta antecipadamente eu acho 
que não, você não pode pedir a repetição do imposto devido no exterior, não é? 
Agora, você fica com crédito no Lalur. Aí que tem umas... Que ele trouxe bem, aí 
tem umas peculiaridades de como chegar lá. Pois não.  

Sr. Hiromi Higuchi: Aquele art. 15 veio, porque sem aquele art. 15 precisava... 
Aquele art. 15 veio porque se sem aquele art. 15 precisava provar que aquele país 
que fez retenção tem reciprocidade de tratamento. Então, criava um problema. 
Então, com esse artigo, independente de reciprocidade de tratamento pode 
compensar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado pela presença, até a 
próxima semana.  

 

 

 

FIM 
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