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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia, bom dia a todos. Alguma 
comunicação? 

Sr. João Francisco Bianco: Já há alguns meses ou até anos, né, o tempo passa 
tão de pressa, iniciou-se a discutir no Supremo Tribunal Federal a questão de 
interesse de agir antes de ir ao judiciário. Está lá, a discussão é antiga, que já 
tinha superada, mas estava em andamento no Supremo Tribunal Federal. E 
ontem foi o julgamento completo, e hoje, está previsto para hoje a modulação dos 
efeitos dessa decisão. Então, o que diz a decisão? Que realmente, embora não 
haja na Constituição a obrigatoriedade de eles votarem aqui, administrativa, para 
depois seguir ao judiciário, quando isso não é feito, ocorre o chamado falta de 
interesse de agir, e isso põe as ações todas em ponto de início, isso que vai ser 
modulado hoje para saber os efeitos das ações que vão ser consideradas 
"anuláveis", não nulas, eles querem saber [ininteligível] quem entrou com a ação, 
depois se a administração negar o direito, ele volta com a mesma ação ou vai ter 
que entrar com ação [ininteligível]. Diz que tem cem milhões de ações de 
beneficiados do INSS nos juizados especiais, e eles querem exatamente que o 
INSS primeiro diga que o benefício que o beneficiário não tem direito, para que 



depois, ele vá à justiça. Então não há realmente um regramento do esgotamento 
da via administrativa, mas disseram que falta interesse de agir quando a 
administração não se manifesta. Trazendo isso para o tributário, se você tem um 
direito que está, digamos assim, consolidado, tipo PIS 2.445/48(sic), 98(sic), 88, 
e você quer ir direto ao judiciário, que lá você consegue o resultado [ininteligível] 
honorários advocatícios, essas coisas. Se a administração não está se recusando 
a fazer a devolução, embora com alguma dificuldade, parece que vai faltar 
interesse de agir. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que esta é uma questão que 
está envolvendo a própria instituição da Justiça no Brasil, né? Seja no âmbito 
administrativo, seja no âmbito judicial. Também você fica anos à espera de uma 
manifestação da repartição, sim ou não, se você impetra um mandato de 
segurança com razoável segurança depois de um ano para forçar uma decisão, 
quer dizer, nós ficamos discutindo questões secundárias, no meu modo de ver, 
porque são questões do processo, e o direito em si acaba ficando sem ser 
pronunciado. Alguma comunicação mais? João, vamos à Pauta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não estou achando. Eu não estou achando. Eu 
tinha uma questão, sim, mas não estou achando. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Sr. Schoueri está procurando uma 
questão, nós voltamos ao Bianco. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou procurando um parecer normativo que 
saiu acho que semana sobre a concomitância do processo administrativo judicial, 
como é que agiríamos [ininteligível] nesses casos. 

Orador não Identificado: Sete, parecer nº 7. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [ininteligível] quer olhar, por favor, que eu acho que 
esse é um tema de comunicado interessante também. 

Orador não Identificado: Tem o seis e o sete, aliás. O seis, de duas semanas 
atrás, e o sete de ontem, anteontem. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Foi por agora, né? 

Orador não Identificado: Foi. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Como comunicado, até vale mencionar isso, porque 
eu... me preocupou a questão de saber que se houver uma decisão administrativa 
favorável, depois uma decisão judicial contrária, prevalece a judicial contrária, ou 
seja, mesmo que a administração... Eu fiquei pasmo ao imaginar que a 
administração diga: “O tributo não é devido”. Mas, apesar disso, se admite que 
em uma decisão judicial vá prevalecer a posição que a administração tomou. Isso 
eu fiquei... O contrário me parece claro, me parece claro se a administração diz: 
“É devido”. E o judicial diz: “Não é devido”, não é devido, mas eu fiquei... Causou-
me estranheza o inverso, a administração diz: “Olha, você não deve nada”. Mas o 



contribuinte estava em juízo, havia uma concomitância e, de repente, em juízo se 
perde. 

Orador não Identificado: É razoável. Prevalece. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu trouxe isso... Pareceu-me um pouco preocupante 
essa posição, porque afinal de contas a administração teria se manifestado, é 
como... Eu não tenho certeza, Alexandre, se prevalece o judicial nesse caso-- 

Sr. Alexandre: Prevalece. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --desaparece até o interesse de agir da 
administração. Se ela diz: “Não deve”, desapareceu o interesse de agir da 
administração. 

Orador não Identificado: Ela pode dizer: “Não deve”. A partir dali. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Oi? 

Orador não Identificado: Ela pode mudar a partir dali. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se a administração disser: “Não deve”, porque 
quando você vê, você ganhou, desapareceu o interesse de agir. Eu acho que a 
partir daquele momento comunica-se ao juiz que desapareceu o próprio interesse 
de agir, quer dizer, a continuidade do processo já é estranha em si, não deve, a 
administração diz: “Não, não quero”. 

Sr. João Francisco Bianco: Concordo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, eu trouxe isso como um comunicado aqui, 
mas... 

Sr. João Francisco Bianco: Concordo. O contrário que o Brandão noticiou eu já 
tenho dúvida, se o fato de você não ter esgotado a via administrativa interfere no 
direito, no interesso de agir, eu não tenho essa certeza, não. Eu acho que não 
desaparece. Nesse exemplo do Schoueri é bem ao contrário, e aí sim a 
administração diz que você não deve, ela abre mão do tributo, e é um ato 
administrativo-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. 

Sr. João Francisco Bianco: --vinculado, com todos os R e os S. Então no 
momento que ela diz: “Você não deve”, a ação judicial tem que ser a extinta, 
porque desaparece o objeto da ação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perda de objeto. 

Sr. João Francisco Bianco: Perda de objeto. Então é perda de objeto, nem é 
interesse de agir, é perda de objeto. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, é perda de objeto, isso mesmo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? 

Sr. Alexandre: Eu quero. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Alexandre: Eu acho que... Não, eu acho, não, eu entendo que se o 
contribuinte tem uma ação judicial declaratória e, ao mesmo tempo, nem poderia 
haver essa dupla discussão, isso é uma incoerência, e há muito tempo, a gente 
tem visto que a prevalência das decisões judiciais sobre a administração que 
geralmente, 99% entendem que é devido o tributo, nós estamos falando de uma 
exceção, isso são exceções. Vendo como exceção, se o contribuinte pede ação 
declaratória, mas ao mesmo tempo o Estado diz que não deve o tributo, não vai 
poder executá-la. Aí eu vejo realmente uma incoerência, que o estado não poderia 
inscrever em dívida ativa uma coisa que ele não está inscrito. Então, quer dizer, a 
gente fica chovendo no molhado, não vai ter efeito prático nenhum. O 
contribuinte perde a ação declaratória, ou anulatória, que seja. Agora, se for uma 
repetição de indébito que foi julgado improcedente, como ele vai repetir o indébito 
se foi julgado improcedente? Então, quer dizer, eu acho que nós estamos 
discutindo uma coisa que não tem muito efeito prático. Se a administração, como 
o Dr. Schoueri disse, não deve o tributo, não vai poder executá-lo. Não tem essa 
ideia. Ele teria que entrar com uma ação rescisória contra a própria ação 
administrativa. Isso não existe. Então eu não vejo nem efeito prático. Esse 
parecer aí eu não vejo efeito prático nenhum. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, a realidade é que-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas eu quero ler... Desculpe, Ricardo, mas eu quero 
ler esse texto aqui. “A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior 
ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa 
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte, e esta lhe tenha 
sido favorável”. É a posição oficial do Fisco. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Minha observação é que acho que 
nós não podemos generalizar muito essa... Tudo que está escrito aí no PN e em 
outras questões, afinal de contas, onde que é a manifestação, é uma 
manifestação normativa num processo de consulta específico? Processo de 
consulta específico o contribuinte fica protegido até ser intimado de uma decisão 
em contrário. Ainda que haja uma decisão judicial, ele tem uma proteção. Eu 
acho que nós precisaríamos analisar cada caso mesmo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nós tivemos um caso no passado, assim, que o 
judiciário foi pouco consultado, e quando consultado, sabe como é, a decisão 
judicial, a procuradoria talvez de forma mais intensiva, a decisão foi favorável à 
Fazenda em dois casos. E a consultoria tributária aqui de São Paulo tinha 
opinião em 450, 500 consultas, todas no mesmo sentido, favorável ao 



contribuinte, inclusive para aquele que tinha ingressado com a ação judicial sem 
saber que a consultoria tinha uma posição favorável e tinha perdido. E a 
resposta para ele veio, inclusive, favorável, mesmo que ele tinha dito que tinha 
perdido a ação judicial, porque até tratou com uma isonomia para todos os 
contribuintes que haviam consultado e feito consultas específicas. Então, só que 
realmente eu acho que é muito restrita essa condição, mas deve de fato ocorrer, 
isso que eu falo-- 

Orador não Identificado: Isso é para algum caso. 

[risos]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. Não é o caso típico da Companhia Vale do Rio 
Doce, que muitas empresas ganharam no administrativo e estão discutindo 
também no judicial, e no judicial está perdendo, e no administrativo em alguns 
casos está ganhando. Aí prevalece a judicial, e é caso recente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu só queria trazer uma notícia que me chamou a 
atenção ontem, que foi a aquisição pela Burger King de uma rede canadense de 
café, donuts. Uma aquisição, que foi noticiada da imprensa, de 11 bilhões de 
dólares, que chama a atenção não pela aquisição em si, mas pelo propósito da 
aquisição, que é a mudança de residência fiscal da Burger King dos Estados 
Unidos para o Canadá. É uma troca de tributação, um movimento que é 
chamado, na literatura recente, de “profit shifting”-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: “Tax inversion”. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É. Vamos lá. “Profit shifting” é um movimento 
recente, desde 2002, basicamente, notado nos Estados Unidos que eles chamam 
“corporate inversion, “corporate tax inversion” que eles chamam, então “corporate 
tax inversion” é você realmente investir de olho no “corporate tax”. Isso entra na 
discussão de “profit shifting”? Não é o “profit shifting” que a gente vê no 
caso Apple, no caso Google, no caso “Goldaphone”, esses casos Yahoo, etc. que a 
gente vem estudando recente, mas não deixa de ser uma translação do lucro, 
porque você troca o lucro que você é tributado nos Estados Unidos pelo lucro que 
você será tributado no Canadá, que é a metade do imposto de renda das 
empresas de um país para o outro, metade só do imposto de renda, não 
do “corporate tax inversion”, mas a questão que se trabalha nesse ambiente é se 
esta... esse “corporate tax inversion”, vamos colocar dessa maneira, no Canadá, 
pode ser rebatida pelas autoridades fiscais americanas como uma ação... 
declarada de economia fiscal. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esse tema do “tax inversion”, ou seja, a mudança de 
set que está acontecendo é o tema dos Estados Unidos. Porque Brasil... Fora o 
Brasil, que eu saiba, só os Estados Unidos, eu não tenho... Deve ter um terceiro 
país, eu não tenho notícia de um terceiro país que ainda tributa investimentos 



ativos em base mundiais. Deve haver, eu não digo que não há. Eu digo, eu não 
tenho notícia. Porque antigamente a gente sempre citava o Reino Unido, mas 
agora o Reino Unido também está [ininteligível], então sobraram os Estados 
Unidos e o Brasil e talvez algum país que a gente não saiba. O que acontece? 
Vamos pensar no Brasil hoje. Hoje, uma multinacional brasileira paga imposto 
no Brasil por seus lucros em qualquer lugar do mundo. Ah não, difere no tempo. 
Difere no tempo pagando juros, então não difere no tempo, o fato gerador 
acontece [ininteligível] e tem que pagar. Brasil e Estados Unidos. Então, eu quero 
que você o seguinte, você é uma empresa americana, você tem investimento no 
mundo inteiro e mais cedo ou mais tarde vai pagar imposto nos Estados Unidos 
sobre aquilo. Aí surge a seguinte possibilidade: eu vou mudar a minha sede para 
a Inglaterra, e eu que sou... que era a sede mundial, me torno uma subsidiária 
da Inglaterra, como o resto do mundo é subsidiária da Inglaterra. Resultado, eu 
só vou pagar dos Estados Unidos o imposto da subsidiária. E agora aquele lucro 
que eu tinha na Holanda, na França, etc., etc., vão direto para o Reino Unido e 
não paga mais imposto. Agora, curiosamente, esse é o dilema, essa é a graça 
toda, a minha empresa inglesa vai ser admitida para ter suas ações negociadas 
na bolsa de Nova Iorque. Ou seja, para o investidor, é seis por meia dúzia, ele 
tinha ações da minha empresa sediada nos Estados Unidos, agora tem ações da 
minha empresa no Reino Unido, não mudou nada, no entanto a economia 
tributária é brutal, e o dilema que está acontecendo, esse é o tema, que tem nos 
Estados Unidos duas linhas, uma linha que ainda é majoritária é a linha do 
“vamos correr atrás, vamos proibir”, é a linha típica de fato que eles seguem, ou 
seja, o típico “approach” americano de “vamos fechar essa janela, vamos proibir”. 
Questões como essas. Mas está crescendo, não disse que é o mais forte, mas 
estão crescendo as vozes para dizer: “Vamos parar de agir como único”, assim, 
“vamos acabar com a tributação em bases mundiais como o resto do mundo já o 
fez”. Veja, ninguém está falando em paraíso fiscal, ninguém está... nós estamos 
falando em investimentos produtivos. Porque o dilema, ou seja, a territorialidade 
é a tendência mundial, e você, americano, não vai conseguir mudar o resto do 
mundo, você faz os “BEPS” da vida, etc., todos os “action”, só o que mundo 
inteiro adotou a territorialidade, até porque, esse é o ponto de que eu queria só 
trazer a atenção, eu tenho insistido com isso, porque nós estamos comemorando 
que o Brasil avançou. Avançou nada. A nossa legislação é péssima. Assim, eu 
vou dar um exemplo para que fique muito claro. Imagine uma empresa brasileira, 
uma construtora, que resolva participar de uma concorrência internacional para 
fazer uma hidrelétrica num país africano. 

Orador não Identificado: E tem bastante. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Deve ter. Agora, certamente ela não é a única. É 
muito comum que este país em questão dê para a sua hidrelétrica o que nós 
demos para Itaipu, ou seja, por alguns anos você não paga imposto, porque é 
interesse do país o investimento produtivo em infraestrutura daquele país. Aí 
temos a concorrência internacional, a empresa brasileira concorrendo com uma 
francesa, com uma alemã, com britânica, etc. A francesa quando calcula o seu 



preço, ela inclui o imposto? Não. Porque ela sabe que não vai pagar imposto lá. 
Eu não falei paraíso fiscal. Mas ela não vai pagar imposto lá, e não paga imposto 
na França. Idem a britânica, a alemã, e a brasileira tem que considerar 34%. 
Pior, porque é o regime fiscal privilegiado. Nós chegamos a essa pérola de termos 
uma definição de regime fiscal privilegiado que uma operação de uma empresa 
construtora que vá participar de uma licitação internacional para fazer uma 
hidrelétrica terá o regime de tributação, regime fiscal privilegiado. Nós no Brasil 
temos que... Nós temos que passar a discutir política tributária sim, temos que 
olhar e dizer, primeiro, temos que adotar territorialidade, não para paraísos 
fiscais, claro, mas mesmo no caso de potencial regime fiscal privilegiado é 
necessário que se inclua aquilo que na literatura internacional se chama “bona 
fide clause”, cláusula de boa-fé, ou seja, não é porque você está numa situação 
que em princípio seria um regime fiscal privilegiado que você vai cair naquele 
vala, ou seja, inverte-se o ônus, mas demonstrada a situação de regime 
produtivo, e esse exemplo que eu estou dando é muito claro, você não poderia 
também ser tratado, não é a mesma coisa investir nas Bahamas e investir numa 
hidrelétrica. Não é a mesma coisa investir nas Bahamas numa empresa 
financeira ou investir nas Bahamas porque eu vou fazer um hotel, porque nas 
Bahamas também tem praia. Coisas como essas não tem o que discutir e 
enfrentar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Infelizmente, o Supremo na Adin 
2.588 se perdeu num monte de votos esparsos ao longo de 11 anos, e o próprio 
voto do ministro Joaquim Barbosa que, de certa forma, é o condutor da decisão, 
nesta questão se omitiu, para, fala em paraíso fiscal, a gente não sabe 
exatamente o que seria o paraíso fiscal. Só para simplificar, porque não existe 
uma expressão usada uniformemente no voto. 

Sr. Daniel: Daniel. Eu só queria complementar o que ele estava explicando 
do inversion, que é uma regra até já antiga nos Estados Unidos, existia para 
pessoa física, aí depois passou para os acionistas. E um caso interessante foi 
com o Manchester- o London Manchester United, que é americano, fez o 
mesmo inversion, que é essa migração de tentar sair dos Estados Unidos. E hoje 
a grande briga no Congresso é fazer o quê? Criar regras que falam, “olha, para 
você fazer inversion e ser tax free, tem que pagar o imposto aí na saída”, eles 
estão colocando regulations que exigem que tenha substância no negócio, não 
apenas uma transação para evitar o tax. Então este é o grande dilema que eles 
estão tendo, como criar esse regulation como a doutrina de substância econômica 
do negócio, é mais ou menos esse paralelo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, mas esse era o ponto da provocação, porque o 
que... Existe capital inversion nos Estados Unidos, não é um problema, existe faz 
tempo, também não é um problema. Que é crescente é que envolve grandes 
grupos econômicos, esse é o problema. Que isso tem causados 100 bilhões de 
perda fiscal por ano nos cofres americanos, que é 10% da nossa arrecadação, é o 
problema. E que tem substância também é o problema, porque essa operação do 
Burger King tem absolutamente substância, é uma operação plena. 



Sr. Daniel: Sim. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, as operações sem substância, ok, a gente 
trata de outra forma, você vai discutir como tax allowances, tax inversion, no 
fundo é aquilo, o famoso planejamento fiscal agressivo que ninguém sabe 
exatamente o que é agressivo e o que não é tão agressivo, mas esse fato de você 
mudar a cidadania... Então estão mudando o que eles chamam de cidadania, 
mas que é residência fiscal, você muda a residência fiscal com substância: 
compra uma empresa, você faz uma estrutura societária para mudar a sede 
plenamente legal e você muda a sede dos Estados Unidos para o Canadá do dia 
para a noite e o Fisco não tem como dizer que esse é um planejamento tributário 
agressivo-- 

Orador não Identificado: Fernando, por isso que nesse caso talvez exija... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: --não tem como dizer que não tem substância, 
qual a ação do Fisco americano? Porque você se ver falar, “olha, então vamos 
fazer o seguinte, vou convencer o Congresso americano a abandonar as bases 
mundiais”, ok, isso é uma proposta, mas não está no campo da análise 
tributária, a gente fica muito...  Então vamos mudar a lei-- 

Orador não Identificado: Mas, Fernando, nesse caso talvez-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A lei não é análise tributária, a lei é... projeto 
legislativo. 

Orador não Identificado: Nesse caso, talvez eles vão por questão de tax, nas 
circunstâncias, que é tax de fato. Então talvez tem que deixar não só transferir, 
abrir um escritório no Canadá, mas fechar todo o prédio que tem perto do 
aeroporto de Miami, que é a sede da Burger King, sei lá, que tem dez andares, e 
talvez tenha que transferir tudo. Então é nesse ponto que fala, “ah, espera aí, 
você transferiu efetivamente todo corpo, o pessoal do negócio ou só mudou a 
diretoria?”. Eu acho que é nesse ponto que eles vão criar dificuldades para... E 
um dos pontos é esse, os fornecedores, os negócios. Quer dizer, você mudou a 
sua vida para lá ou você está fingindo que você mudou? Eu acho que nesse 
sentido que vai buscar separar o joio do trigo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, aí nós já entraríamos em casos 
particulares das circunstâncias específicas, não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É que não entra na Pauta essa parte [ininteligível]. 
Mas enfim, era só um... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, vamos à Pauta então? Bruno, 
finalmente. Eu queria lembrar que este assunto das “novidades”, da IN 1.455 já 
foi tratado aqui, salve engano meu, você que está com o tema, o que ficou para 
ser bem mais explicitado é o capítulo do Ganho de Capital, art. 20 a 23, onde 



aparentemente existe uma mudança de postura da Receita Federal em relação ao 
passado. 

Sr. Bruno Fazersztajn: Bom dia. Bruno Fazersztajn. É exatamente isso, eu 
mesmo já expus o assunto em relação às outras novidades da Instrução 
Normativa 1.455, aquelas questões de irregularidade tributária para alíquota zero 
nas remessas, conceito de serviço técnico, essas coisas a gente já discutiu. O 
ponto que ficou pendente realmente foi o ganho de capital do não residente, e 
especificamente a forma de cálculo, né? O resto eu acho que está repetindo o que 
a lei diz, com um destaque também para o fato de que não precisaria da dívida, 
mas o art. 20 diz que o ganho de capital apurado no país por pessoa domiciliada 
no exterior está sujeito à tributação conforme o disposto nesse capítulo, sem 
prejuízo dos acordos, tratados e convenções internacionais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno, você me permite interromper 
um pouquinho? Esse é um dos detalhes que me preocupam. Você ao falar aí 
sobre o art. 20, quase que lê o art. 20, você omitiu uma palavra, você falou 
pessoa domiciliada no exterior, e o art. 20 se refere a pessoa jurídica domiciliada 
no exterior. Bom, então aí nós vamos já colocar uma questão, o que está aí é só 
para a pessoa física, para pessoa jurídica também, ou melhor, só para jurídica, 
ou física também? 

Sr. Bruno Fazersztajn: É verdade, eu até li e pulei o jurídica, não 
propositalmente, eu fui passando assim. A rigor a norma está tratando 
especificamente de pessoa jurídica, ela está expressamente tratando de pessoa 
jurídica. E ela revogou aí a instrução normativa como um todo, a Instrução 
Normativa 252, que não é, salvo engano, a instrução normativa que regula 
pessoa física. A IN 252/2002 dispõe sobre a incidência do imposto de renda na 
fonte sobre serviço, é mais ou menos o mesmo regime geral dessa daqui. Bom, 
esse já é um ponto. Se essa norma se aplica para pessoa física ou para pessoa 
jurídica, aí vem toda aquela discussão, se o não residente tem o tratamento de 
pessoa física ou o tratamento de pessoa jurídica no Brasil, por algumas 
equiparações que a Lei 8.981 e a Lei 9.249 fizeram. E eu estava mais focado na 
questão do ganho de capital de pessoa jurídica, investidor estrangeiro... No caso 
de como calcular, previsto no art. 23, que eu vou ler. “O ganho de capital aferido 
no país é determinado pela diferença positiva entre o valor da alienação em reais e 
o custo de aquisição em reais do bem ou direito”. Depois o § 1º e o § 2º tratam da 
forma de comprovação, repetindo, mais ou menos, o que é um entendimento da 
Receita. “O valor da aquisição do bem ou direito para fins do disposto nesse artigo 
deve ser comprovado por documentação hábil e idônea”. Esse é o § 1º. O § 2º, “Na 
impossibilidade de comprovação, o custo de aquisição deve ser: quando com base 
no capital registrado no Banco Central, veiculado à compra ou direito ou igual a 
zero, nos demais casos”. Esse aqui já tem soluções de consulta, tem outras 
manifestações oficiais no Fisco nesse sentido. O ponto realmente de novidade é a 
questão da diferença positiva do valor da alienação em reais e o custo de 
aquisição em reais do bem ou direito. Entendo que sempre houve uma dúvida em 
relação a como calcular esse ganho de capital do não residente, e na prática o 



que se ouve é que se calcula os dois valores em reais ou em dólar e paga-se o 
mais caro para não... o mais favorável ao Fisco para não ter risco. Ouvi falar em 
termos práticos. Mas obviamente que pode haver muita diferença em função da 
avaliação cambial. Se eu considero o ganho de capital em moeda estrangeira e só 
depois converto o ganho de capital para reais para fins de tributar, eu tenho um 
valor. Se eu converto o custo de aquisição na data de aquisição para reais, depois 
converto o valor da alienação para apurar o ganho de capital, eu estou incluindo 
a variação cambial na base de cálculo do imposto. E muitas vezes pode ter perda 
de capital em moeda estrangeira, mas o efeito da variação cambial pode gerar um 
ganho no Brasil, então, obviamente, tem bastante diferença, vai depender da 
flutuação do câmbio. O ponto é: não houve nenhuma alteração na Legislação 
para fundamentar essa disposição, e o artigo, no caso de investimento 
estrangeiro registrado no Banco Central, pelo menos, está em vigor, não foi 
revogado, o art. 690 do regulamento do imposto de renda que considera, e aí tem 
depois outras portarias também que falam do custo de aquisição da moeda 
estrangeira e investimento registrado no Banco Central, mas o art. 690 do 
regulamento diz: “Não se sujeitam à retenção de que trata o art. 1.682, remessas 
de ganho de capital do exterior, as seguintes remessas destinadas ao exterior: II - 
Valores em moeda estrangeira registrados no Banco Central do Brasil como 
investimentos ou reinvestimentos retornados ao seu país de origem”. Esse 
dispositivo evidencia que no caso de, pelo menos no caso de retorno de 
investimento, quer dizer, o investidor estrangeiro registra o capital no Brasil e 
depois ele vê uma participação societária, por exemplo, depois ele vende essa 
participação societária e leva o investimento de volta para o país de origem. O 
dispositivo deixa claro que o valor em moeda estrangeira registrado no Banco 
Central, retornado como reinvestimento, ou seja, até o limite do valor investido, 
não está sujeito à retenção na fonte. O que sugere que o ganho de capital nessa 
situação só ocorre a partir do ganho, se houver ganho em moeda estrangeira, 
aquilo que passar do valor registrado no Banco Central de moeda estrangeira que 
seria base de cálculo para retenção na fonte. Esse dispositivo não está revogado e 
está conflitando com o art. 23 aqui da instrução normativa nova. Esse dispositivo 
não tem o fundamento legal expresso do regulamento, vocês sabem que o 
regulamento sempre contempla o dispositivo legal que lhe serve de fundamento 
na maioria das vezes, e o art. 690 não faz referência expressa a um dispositivo, 
quer dizer, não há na lei uma norma que diga exatamente o que ele diz. Mas ele 
tem fundamento legal na Lei 4.131, que regula investimento estrangeiro no 
Brasil, e o fundamento dele é quase que financeiro, não propriamente tributário, 
mas a Lei 4.131 permite, ela é um atrativo de investimento estrangeiro no país no 
sentido de garantir ao investidor estrangeiro que pelo menos a totalidade do 
capital que ele investe pode ser retornada para o país integralmente. E daí que se 
interpreta que o art. 690 garante essa [ininteligível] da Lei 4.131 ao dizer que até 
o limite do valor registrado no Banco Central não tem tributação, porque se 
houvesse, o investidor estrangeiro receberia menos dinheiro do que o que 
aplicou. O imposto diminuiria essa garantia de reinvestimento no exterior. Então 
tratando especificamente do art. 690, eu já identifico uma... ilegalidade aqui, mas 
uma ilegalidade perante ao artigo... perante a Lei 4.131, que garante o 



reinvestimento no exterior. Eu acho que era isso, por ora... o dispositivo está 
contrariando o art. 690 do regulamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para complementar, nesse ponto 
eu concordo com a sua análise, esse conjunto de dispositivos aqui da IN 1.455 
não trata apenas de investimento registrados no Banco Central, trata de todo e 
qualquer ganho de capital relativo a bens existentes no território nacional. Por 
outro lado, quando ele acrescenta o registro do Banco Central, ele acrescenta 
como sendo um critério de codificação na base de cálculo, que evidentemente 
então, seria naqueles casos em que cabe registro no Banco Central, e na verdade, 
na verdade, os únicos registros que existem no Banco Central são os de 
investimentos de capitais de empresas sediadas no Brasil. Então nós teríamos 
que ter duas regras distintas, quando se trata de investimento registrado no 
Banco Central, até por força da Lei 4.131 e do regulamento que se sobrepõe 
evidentemente a IN, nós poderíamos com um certo conforto dizer, “não, primeiro 
apura o eventual ganho de capital em moeda estrangeira; se houver uma 
diferença positiva entre o custo e a liquidação do investimento, em moeda 
estrangeira, aí eu tenho o ganho em moeda estrangeira, a data do fato gerador de 
acordo com o quadro tributário nacional e com a legislação ordinária, eu converto 
pela taxa de câmbio dessa data e tenho a base de cálculo a ser tributada, em 
15%”. Ou 25%? Agora, e nos demais casos, né? O investidor, ele compra o 
imóvel, e ele comprova que mandou para o Brasil X dólares para comprar esse 
imóvel. E recebe menos do que X dólares no momento que ele aliena o imóvel, 
claro, ele faz a operação toda em reais aqui no Brasil, mas o lucro que ele apura 
no Brasil... ou melhor, o preço de venda que ele apura no Brasil é menor, em 
dólar, do que aqueles dólares que ele comprovadamente investiu. De acordo com 
a IN, ele tem que tributar. Como ficaria, assim, o tratamento entre um e outro 
acionista, entre um e outro investidor no Brasil conforme o objeto do 
investimento, a natureza do investimento? Pois não? Onde está o microfone? Ah, 
desculpa, a Isabel já tinha pedido antes. Um minuto. 

Sra. Isabel: Outro ponto, seguindo a linha do teu raciocínio, a questão, por 
exemplo, de eu ter um investimento registrado, mas ele foi adquirido, não foi um 
aumento de capital, então foi uma transação lá fora. Então, por exemplo, eu 
tenho um registro aqui dentro, você não vai mexer no registro do Banco Central, 
mas tem um ágio ou um deságio lá fora, é que o valor nominal registrado aqui é, 
sei lá, um milhão de dólares, e se pagou ou mais ou 2 milhões ou 500 mil, eu vou 
ter uma diferença entre o custo de aquisição e o valor registrado, aí nesse caso 
eu continuaria aplicando para todo o investimento esse regime em que eu faço a 
apuração do ganho quando essa pessoa que adquiriu de forma secundária o 
investimento, eu tenho que usar, eu entendo, o custo da operação, mas eu aí 
apuro isso com base... Considerando que é tudo esse regime que considera o 
ganho em moeda estrangeira, ou para parte que, o que está a mais, que não está 
registrada no Banco Central, aí eu cairia nesse outro regime? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Evidentemente que a sua colocação, 
o fato que você está trazendo pode dar mais ou menos do que o registro. 



Sra. Isabel: Pode. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você falou muito bem, ágio ou 
deságio em relação ao investimento registrado no Banco Central. Isto é, o 
investimento, o custo de aquisição de um investimento já registrado no Banco 
Central, mas um custo de aquisição, de uma operação feita no exterior sem 
movimentação de divisas para dentro do Brasil, não interfere com o registro, o 
registro vai ser mantido seja mais ou menos do que esse secundário aí investiu. 
Vamos levantar todos os problemas. 

Sra. Isabel: Talvez a resposta a essa pergunta de investimento não registrado 
esteja na MP 2.158, porque tem a MP 9.249 que diz que o investimento de 
estrangeiros tem se apurado de acordo com as regras aplicadas a residente no 
país, e a MP 2.158 diz que quando o residente no país tem rendimentos auferidos 
originariamente em moeda estrangeira, o ganho de capital é apurado em moeda 
estrangeira, então o não residente que obviamente tem rendimentos apurados 
originariamente em moeda estrangeira teria o ganho de capital... teria o direito de 
apurar esse ganho de capital em moeda estrangeira também. E aí a gente pega 
também moeda estrangeira, não necessariamente dólar, porque às vezes o 
registro do Banco Central está em dólar e não... Na verdade o art. 690 acho que 
fala dólar, né? E aí a gente teria direito à moeda estrangeira, e não 
necessariamente dólar. 

Orador não Identificado: Moeda estrangeira. 

Sra. Isabel: Fala moeda estrangeira? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, porque o registro do Banco 
Central, a gente está falando dólar aqui, mas o registro do Banco Central é feito 
uma moeda de ingresso no país, então... 

Orador não Identificado: Acrescentar mais um problema. O art. 24, ele tem 
algumas peculiaridades... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Art. 24 da IN? 

Orador não Identificado: Da MP 2.158. Ele pode ser um caminho mesmo, mas 
ele tem que superar algumas questões. Ele diz assim: “O ganho de capital 
decorrente da alienação de bens e direitos ou da liquidação ou resgate de 
aplicações financeiras de propriedade de pessoa física”, já é um problema, 
“adquiridos a qualquer título em moeda estrangeira, será apurado em 
conformidade com esse artigo, mantidas as demais normas da legislação em 
vigor”. E aí a regra geral é: rendimentos, ganhos auferidos originalmente em 
moeda estrangeira, o ganho de capital se apura em moeda estrangeira; se for 
originalmente em reais, o rendimento que gerou, o rendimento foi originalmente 
em reais, aí a variação cambial entra. Agora eu pergunto, o não residente, o que 
quer dizer isso? 



Sra. Isabel: O primeiro investimento. 

Orador não Identificado: Ele me diz, o primeiro investimento, quer dizer, é a 
norma inversa da norma do brasileiro. O brasileiro tem dinheiro em reais, ele vai 
lá e compra uma aplicação no exterior. Rendimentos originalmente auferidos em 
moeda, em reais, converti para dólar, aí eu apuro o ganho de capital em moeda 
estrangeira e ponho a variação cambial. Se o brasileiro já tem dinheiro lá fora, 
compra com dinheiro lá fora, originalmente moeda estrangeira, e tem ganho de 
capital lá fora, aí a variação cambial não entra no cálculo, só o ganho de capital. 
Agora, a posição do não residente seria inversa, né? Só para complicar a situação 
aqui. Então o originalmente moeda estrangeira do não residente é a moeda 
estrangeira do brasileiro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas essa norma que você está 
trazendo, o art. 24, ela reflete uma posição, vamos dizer assim, eu ia falar 
princípio, mas é uma posição da legislação brasileira que respeita o fato de você 
ter ou não ter acréscimo patrimonial, afinal de contas o que interessa é se você 
tem ou não tem acréscimo patrimonial. Então um investidor do exterior que 
manda o dinheiro para cá, mandou X dólares ou euros, seja o que for, ele não vai 
ter acréscimo patrimonial quando ele recebe até esse montante em moeda 
estrangeira. Não tem, o resto é inflação pura e simplesmente ou variação 
cambial, pode ser para baixo ou para cima. O mesmo vale para a pessoa física 
que está investindo no exterior, residente no país que está investindo no exterior. 
Se ela tem, de alguma maneira ela tem moeda estrangeira no exterior, a base de 
ganho de capital dela seria esse montante de moeda estrangeira que ela tem, não 
a variação da moeda brasileira durante o interregno aí de aplicação dessa moeda 
e a sua liquidação numa operação qualquer. Miguel. 

Sr. Miguel Gutierres: Miguel Gutierres. Só mais uma questão para ilustrar o 
debate. Pressupondo-se que o estrangeiro, ele tenha adquirido uma participação 
societária aqui no Brasil em dólares, convertidos para reais, e depois na venda 
ele tenha feito uma operação no exterior, ou seja, a venda da participação foi feita 
no exterior com uma moeda estrangeira e não chegou nem a haver a conversão 
para o real. Aí como é que é, tem algum dispositivo prevendo isso na instrução 
normativa? 

Orador não Identificado: Norma geral. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Ali no fundo [ininteligível]. 

Sra. Thaís: Thaís. Eu tenho um ponto adicional que eu acho que não é tão claro 
na IN que efetivamente você tem que fazer a conversão do custo de aquisição na 
data da aquisição, porque ela fala que há diferença em reais entre o preço de 
venda e custo de aquisição, mas para fins de definição do custo de aquisição em 
reais, a norma não é clara se deveria ser utilizada a taxa de câmbio existente no 
momento da data da aquisição ou a taxa de câmbio existente no momento da 



data da venda. Então talvez ainda se possa dar uma interpretação dessa norma 
de acordo com as outras que a gente acha que em princípio seriam conflitantes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu estou de acordo também, 
Thaís. Cada vez que alguns de vocês falam, nós complicamos mais a solução da 
questão. Mas você tem toda razão. E na verdade a questão do registro ou do fato, 
o registro no Banco Central aparece só como forma de comprovação. Quer dizer, 
claro, se tem o registro do Banco Central ele tem pressuposição legal de ter 
havido um custo efetivamente ingressado no país, como foi mencionado pelo 
Bruno, tem direito de repatriamento sem tributação, então é uma prova muito 
evidente do custo. Nos demais casos o contribuinte tem que fazer a prova, pelo 
meio que couber. Ainda fica a indagação colocada nesses debates aí, em se tratar 
de investimento cujo custo no Brasil, cujo registro no Brasil não foi alterado, que 
foi investimento feito no exterior, mas o novo adquirente que na verdade se sub-
roga no registro perante o Banco Central, sem alteração da moeda, mas ele prova 
que ele gastou mais moeda estrangeira do que está registrado no Brasil. Nesse 
caso, o registro do Banco Central fica no segundo plano. 

Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] É acessório. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É acessório. Bom, alguém quer falar? 
Bruno, você fica encarregado de dar a interpretação final. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você está confortável em dizer que acessório é nesse 
caso, Ricardo? Só queria saber isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu detesto essa ideia do 
acessório que segue o principal, mas eu acho que é subsidiária a indagação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas assim, você está confortável com o fato de dizer 
que eu tenho uma operação em que o alienante não tem ganho de capital, porque 
perante o sistema brasileiro aquela operação no exterior é desconhecida, já que o 
Banco Central não sabe, não passou... O Banco Central não conhece o valor que 
foi pago, no Banco Central sequer passa. No entanto, o adquirente diz: “Olha, 
mas eu paguei muito mais”. Eu tenho dúvida se essa aquisição que ocorre no 
exterior pode ser invocada no Brasil. Eu tenho dúvida se eu não deveria aplicar a 
territorialidade para o bem e para o mal, ou seja, essa situação aqui ela está fora. 
Eu tenho dúvida, eu não estou afirmando. Eu não diria tão claro, claro que pode 
invocar, eu tenho uma dúvida com isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, ele perguntou se eu estava 
confortável, eu vou dizer o que eu penso a respeito. Não sei se eu penso 
confortavelmente ou não, depende do dia até, do lugar onde você está sentado. 
Mas eu vou dizer o que eu penso. O montante do regime do Banco Central, 
conforme o Bruno, na minha opinião, bem colocou, ele tem uma garantia legal de 
repatriamento, portanto, sem nenhuma dedução, até porque é da índole do 
imposto de renda incidir sobre os acréscimos. Se não há acréscimos em relação 
ao que foi investido, não há tributação. Então isso dá uma garantia. Agora, nós 



temos um segundo investidor, não é aquele primeiro que adquiriu investimento 
porque mandou dinheiro para dentro do Brasil, e só quando manda dinheiro 
para dentro do Brasil ou bens é que se obtém o registro do Banco Central para os 
fins da Lei 4.131, lei de repatriamento. A tributação não se limita apenas a esta 
situação, eu posso ter uma operação no exterior que não afeta o registro do 
Banco Central, aí eu não tenho a garantia da Lei 4.131, obviamente, eu não 
tenho, mas eu sim, eu caio na regra geral em que é tributado o ganho de capital, 
ou eu vou dizer: bom, esse ganho não é tributável no Brasil por causa da 
territorialidade, ou se eu admito que há uma conexão com a territorialidade para 
o bem estar do território nacional, eu estou supondo que se trata de bem dentro 
do território nacional, o custo que ele puder comprovar, ainda que não caiba 
registro no Banco Central porque ele até pode ir no Banco Central e pedir registro 
no Banco Central, ia dizer não, esse caso aí eu não dou registro porque não cabe 
o registro, mas ele tem, como também tem outras situações que não são 
situações de participações societárias, digamos, aquisição do imóvel, e o 
pagamento sendo feito lá fora, o custo tem que ser provado pelo adquirente para 
futuro... [ininteligível] de capital. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, temos um problema para a sua 
ponderação. Por favor, vamos tentar verificar. Eu tenho a primeira pessoa que fez 
o registro, e o Bruno citou aqui, e eu vou comprar, Bruno, por enquanto, a sua 
ideia, não tenho certeza, mas de que eu aplicaria a possibilidade do retorno, e 
vou invocar isso. Se isso é verdadeiro, se eu estou retornando, qual é o valor de 
investimento estrangeiro no Brasil no momento em que houve o retorno? A 
resposta necessariamente é zero. É zero porque houve um retorno. O Banco 
Central não deve, nesta hipótese, não deve manter qualquer capital estrangeiro 
no Brasil porque houve o retorno. O segundo investidor não tem capital 
registrado no Brasil, ele comprou lá no exterior, e vai vender lá no exterior. Não 
houve um novo ingresso, houve uma saída e não houve novo ingresso. Portanto, 
esse segundo investidor não pode invocar um eventual registro de capital porque 
não aconteceu. Ele estará sujeito aí sim à apuração de ganho de capital em reais, 
ou seja, é uma outra situação, não é possível invocar duas vezes. Agora, se o 
segundo investidor vier a trazer para o país aquilo que ele investiu, nós estamos 
numa situação diversa, ele é um novo investimento, começará tudo de novo. 
Desenho de que houve um retorno, que o Ricardo disse... Vamos ser 
consistentes, a pergunta é: baixa-se o registro ou mantém-se o registro do capital 
estrangeiro? Se vocês me disserem que o Banco Central mantém o registro, eu 
não posso invocar a garantia do retorno já que retorno não houve. Gente, é uma 
questão de consistência, a garantia... Eu tenho um capital registrado, entrou-- 

Sra. Isabel: Mas é como se tivesse entrado e saído... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não, não é como se tivesse entrado... Desculpe, 
eu só vou registrar o que você falou, Bel, por causa do microfone. Não é como se 
tivesse entrado e saído, é diferente, porque daí o que entraria seria um outro 
valor, seria um outro registro, nós temos um problema aqui. Se houve um 
retorno de um valor em dólares ou em moeda estrangeira, aquele teria 



desaparecido, nós sabemos que não acontece isso, nós sabemos que se mantém 
o registro. Se se mantém o registro, eu não tenho como invocar a garantia da lei 
de capital estrangeiro, porque não aconteceu o retorno, houve uma alienação 
sem retorno. 

Sra. Isabel: Professor, mas na prática você só muda o nome do investidor, é uma 
questão de procedimento do Banco Central, você não faz o investimento sair e 
voltar no nome de uma pessoa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bel, desculpe-me. Se não saiu, eu não posso invocar 
a garantia do retorno, não houve retorno. É uma questão...  Assim, as contas... 
Não aconteceu um retorno, a garantia é... Não foi muito feliz, é a garantia do 
retorno de capital estrangeiro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós estamos... 

Orador não Identificado: Eu acho que está entrando... 

Orador não Identificado: Mas é outra coisa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas não, eu acho que nós estamos... 

Orador não Identificado: Entrando num assunto... Não é esse o problema. 

Orador não Identificado: É outro assunto esse aí. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ninguém está discordando. 

Orador não Identificado: É básico. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acredito. Porque na verdade o 
registro de investimento no Brasil ele somente é baixado quando há 
repatriamento. Quando não é uma operação no exterior entre o investidor 
original e um novo investidor que também está domiciliado no Brasil, e não há 
ingresso no país, até porque não há o que ingressar, não há o que ingressar 
porque o dinheiro não vai para o patrimônio da empresa investida no Brasil, vai 
para o patrimônio do alienante, que era o primeiro investidor. Nesse caso não 
tem repatriamento, então não tem baixa, não é nem exigida operação simbólica, 
dita simbólica de câmbio, entre... Ele faz substituição... O investimento continua 
o mesmo. 

Orador não Identificado: Exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Substituição do titular do 
investimento. 

Orador não Identificado: Do titular do investimento. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então ela não invoca a Lei 4.131. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, ele passou a ser um sub-rogado 
no direito de repatriar futuramente, embora ele tenha investido mais ou menos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, o segundo ficou sub-rogado no direito. Eu 
disse: o primeiro não pode invocar a Lei 4.131 para não pagar imposto sobre o 
ganho dele. Porque o Bruno disse: o primeiro não pagaria imposto porque ele 
teria uma garantia na moeda estrangeira. Se não houve repatriamento, admitida 
essa hipótese, não é espaço para a Lei 4.131. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos aqui tratando de duas 
situações: do primeiro investidor que alienou, e do segundo que adquiriu, e 
quando ele alienar. O Schoueri está trazendo uma outra questão. A operação 
tendo sido feita no exterior entre dois não residentes, sendo um o titular 
primitivo do investimento, ele pode ser tributado no Brasil? Ele até poderia, 
Schoueri, o problema é que como ele não está residindo no Brasil e não existe 
uma fonte pagadora, só restaria para a tributação o procurador no art. 26. Aí 
precisa saber que procurador é esse. Se não houver procurador não tem como-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O procurador do adquirente, porque o adquirente 
vai ter um procurador, porque ele vai ter um investimento do país, vai ter 
necessariamente, e o procurador vai estar sujeito a pagar imposto de renda na 
fonte sobre o ganho de capital. E aí estamos conversados. 

Orador não Identificado: Essa é a regra, essa é a regra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito, mas o ganho de capital vai ser apurado, 
quero crer, e salvo melhor juízo, em reais. 

Sra. Isabel: Mas e a MP 2.158? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno, espera um pouquinho que o 
Bianco está pedindo a palavra. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria trazer duas informações aqui. Primeiro eu 
acho que a gente tem que colocar na discussão o art. 18 da Lei 9.249, que está 
sendo mencionado como base legal da IN 1.455, e vejo que o art. 17 da Lei 9.249 
trata do regime de tributação do ganho de capital feito pelas pessoas físicas e 
jurídicas não tributadas com base no lucro real, e no âmbito da Lei 9.249 ela 
trata daqueles efeitos de extinção da correção monetária, e diz aqui: bens e 
direitos adquiridos até o final de 95, o custo será corrigido, os bens e direitos 
adquiridos após 95 não vai haver mais correção, dentro do âmbito da extinção da 
correção monetária. E aí vem o art. 18 e fala: “O ganho de capital auferido por 
residentes ou domiciliados no exterior será apurado e tributado de acordo com as 
regras aplicadas aos residentes no país”. Como que querendo dizer que esse 
regime de atualização de valor seria aplicado para o não residente também. Como 
se querendo dizer que aquela regra do art. 690 não se aplicaria mais ao não 
residente-- 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sugerindo-se que o art. 690 é 
posterior a essa lei, né? 

Sr. João Francisco Bianco: O art. 690 do regulamento? Não, mas ele-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa lei é de 95, o regulamento é de 
99. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas é um decreto, né? E ele vem repetindo-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por favor, não me vá dizer que o regulamento é 
especial, e a lei é geral. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, pelo amor de Deus. Agora nós 
entramos no terreno das ofensas 

[risos]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que o fato de um regulamento conter uma 
impropriedade, quando muito, invoca [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acontece que o regulamento, ele 
consolida as normas em vigor e ele explícita algumas normas que não estão 
expressas. Se não houver excesso a essas normas, ele está na função 
regulamentar. O Bruno encontrou uma explicitação, ou o fundamento para a 
explicitação que estaria no art. 690, que seria a Lei 4.131. Então a sua pergunta, 
a sua colocação ou a da Bianco, eu não sei, seria que o art. 18, ele, não o 
regulamento, teria regulado... revogado a Lei 4.131 no que diz respeito aos 
aspectos tributários em questão de Fisco. Ou então, aqui sim, a norma do art. 18 
não revogou os efeitos tributários da Lei 4.131, porque lá sim nós teríamos uma 
norma específica. 

Sr. João Francisco Bianco: Deixa eu continuar. O art. 18, ele está mencionado 
na IN, com fundamento da IN. Estranhamente, a MP 2.158 não está mencionada 
como base da IN, e a MP 2.158 trata, como foi citado aqui, daquele regime de 
bens adquiridos originalmente em moeda estrangeira, bens adquiridos em moeda 
não estrangeira. Esse é um regime aplicável aos residentes no país. Então eu 
acho que a gente tem que examinar a legislação como um todo. Esse art. 18, 
inclusive à luz da MP 2.158, que não está mencionada na IN como fundamento 
da IN. Agora, eu queria... A segunda coisa que eu queria mencionar aqui é o 
seguinte: a jurisprudência do Carf me parece que se orienta sempre pelo cálculo 
do ganho de capital em moeda estrangeira. Parece que há um, não sei, uma 
espécie de um esforço da Receita Federal aqui no sentido de mudar esse critério 
com esse... art. 18 da Lei 9.249 e com as INs que vêm tratando sobre esse 
assunto, porque essa IN na verdade ela está repetindo o critério da IN anterior. 
Mas o fato é que parece que há um esforço da Receita Federal de apurar esse 
regime de tributação em real, em moeda local, nacional, e o Carf vem mantendo o 
entendimento de que essa conta tem que ser feita em moeda estrangeira. E eu 



queria trazer a informação aqui que eu acho que no ano passado nós 
acompanhamos um caso de uma atuação de ganho de capital auferido por não 
residente no exterior, por residente no exterior, e a fiscalização calculou o 
imposto em dólar, ela calculou o custo em dólar, registrado no Banco Central, o 
valor da alienação em dólar, calculou o... fez a apuração do ganho em dólar, 
aplicou alíquota do imposto de renda sobre a base em dólar e converteu para real 
na data da atuação. Então realmente esse assunto é bem... está confuso, está 
controvertido, inclusive no próprio âmbito da Receita Federal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, João, você trouxe o art. 18, que 
diz alguma coisa e não diz muito ou quase nada, porque se tributar de acordo 
com as regras aplicáveis aos residentes... O que quer dizer isso? Os residentes 
são tributados ou pelo Carnê Leão, ou pelo seu lucro real apurado na 
contabilidade, ou pelo lucro presumido apurado também, não na fonte, as 
alíquotas são distintas. O que restaria, só a base de cálculo? E aí, mas você... 
Mesmo nessa indefinição do alcance do art. 18, você traz um ponto importante. 
Se ele diz que o não residente vai ser tributado tal e qual o residente, e se o 
residente brasileiro, pessoa física, investe no exterior, moeda estrangeira, e a 
base de cálculo dele é calculada em moeda estrangeira, também deveria assim, 
na fonte para o não residente. Eu acredito que o a IN não tenha citado a MP 
2.158 porque a MP 2.158 trata não de imposto de renda na fonte, trata de pessoa 
física residente no Brasil. Mas sem dúvida nenhuma, quando você vê o art. 18 
sobre esse prisma, a MP 2.158 adquire um peso específico maior do que seja 
uma simples norma de comparação. Eu... Quando tratamos do assunto, eu falei 
que era uma posição da legislação brasileira, mas a extensão ao não residente 
estaria eventualmente no art. 18, o que daria, embora não tenha sido, não sejam 
essas as razões que o Carf utiliza, daria confirmação para o entendimento que o 
Carf tem a respeito. Você ia falar, Fernando? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só queria confirmar o seu entendimento, Ricardo. 
Isso vale para o bem e para o mal, né? Ou seja, se houver um ganho de capital 
em dólar, mesmo que em reais eu tenha perdido dinheiro, eu, não residente, pago 
imposto, é isso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem dúvida nenhuma. Paga por bem 
ou por mal. Aqueles infelizes que fizeram aquisições no tempo que antecedeu o 
primeiro mandato do Lula, com dólar a quase 4 reais, tem um custo bem 
diferente daqueles que estão adquirindo hoje, a 2,20 reais, é por bem ou por mal. 
Vamos em frente? Bruno, tem mais alguma conclusão, aí? 

Sr. Bruno Fazersztajn: Eu posso concluir em geral, que de fato, eu até sugeriria, 
não foi tratado aqui, mas eu acho que as duas regras conviveriam, teria uma 
garantia do repatriamento, no caso específico de repatriamento, sem prejuízo da 
aplicação da regra da MP 2.158 nas hipóteses em que ela se aplica. Acrescentaria 
também que é a própria interpretação da Receita Federal, eu estou discutindo no 
plano legal, mas a Receita Federal, pelo que consta aqui no artigo da IN 1.455, 
entende que o registro do Banco Central é uma prova subsidiária, ela expressa 



no sentido que na ausência de elementos que comprovem o custo... Eu diria, a 
própria Receita admite o custo, ainda que ele seja superior ao valor do registro do 
Banco Central. Se não houver, aí é que se... Eles entendem que se aplica o 
registro no Banco Central. Isso também pode ser por bem ou por mal no 
entendimento da Receita, eu posso ter deságio lá fora e com um custo menor 
aqui, e posso ter uma discussão com a Receita, mas eu ainda acho que é um 
convívio entre as regras da MP 2.158, que na minha observação se aplicam 
invertidas para o não residente. A moeda estrangeira do não residente é o real, e 
a moeda estrangeira do brasileiro é o dólar, então tem que haver uma adaptação 
disso aí na MP 2.158, e há garantia da repatriação pelo art. 690 do regulamento. 
Em resumo, então, a norma se aplica... a lei, a IN 1.455 não especificou as várias 
situações em que se aplica, ela é genérica, há uma possível interpretação de que 
quando fala do momento do custo de aquisição em reais, como levantou a Thaís, 
você pode fazer uma interpretação conforme a legislação para entender que esse 
momento não é o momento da aquisição, e sim o momento da apuração do 
ganho, mas com certeza faltou aqui especificar as diversa outras regras que se 
aplicam no ordenamento que se sobrepõe, seja por decreto, medida provisória, ou 
lei contrariamente ao que está escrito aqui, sem prejuízo de haver também a 
possibilidade de aplicar o regime do não residente previsto no art. 23. Quer dizer, 
existem situações em que a IN estaria contemplada, e que o não residente tributa 
em reais o ganho de capital. Então eu acho que é isso. A norma é geral, 
abrangente, deveria ter especificado mais, em algumas situações ela se aplica 
sem ilegalidade, em outras há uma ilegalidade ou uma possível interpretação 
conforme a lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. E eu queria fazer um 
comentário, que nós dois fizemos aqui e que foi um assunto que foi muito 
interessante, o debate, tivemos a oportunidade de bastante participação de vários 
colegas e foi muito produtivo. [ininteligível] tem um caso pessoal. Eu vou concluir 
num outro aspecto. É o mesmo assunto, João? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria fazer uma observação. Com relação 
àquela primeira observação do Ricardo, da questão da pessoa jurídica aqui, se 
bem que o próprio art.1º da IN, ela se propõe a regular o regime de tributação, os 
rendimentos pagos às pessoas jurídicas domiciliadas no exterior. Então o que a 
IN está regulando é o regime de tributação dos residentes no exterior, pessoas 
jurídicas, esse é o regime. Não quer dizer que não haja pontos de contato com o 
regime de tributação das pessoas físicas. A legislação equipara, ela não faz, a 
legislação, a lei não faz distinção. Agora, o secretário da Receita baixou uma IN 
para regular as pessoas jurídicas. Tem uma outra IN, que é a IN anterior, que 
agora eu não me lembro o número. Bruno... 

Sr. Bruno Fazersztajn: IN 208 

Sr. João Francisco Bianco: Qual? 

Sr. Bruno Fazersztajn: IN 208. 



Sr. João Francisco Bianco: Mas é essa que foi revogada? 

Sr. Bruno Fazersztajn: Ah, não, IN 252. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, então, é a IN 208, não sei de que ano que é, 
essa trata do regime de tributação dos não residentes pessoas físicas. O 
secretário resolveu fazer uma diferenciação. As duas estão em vigor. Uma trata 
de pessoa jurídica, outra trata de pessoa física. A despeito de a lei não fazer 
distinção. Agora o secretário fez essa distinção. Até talvez em função do assunto, 
da temática, sei lá qual foi o objetivo que ele quis perseguir aqui, mas o fato é que 
tem uma IN que trata da pessoa física e tem uma IN que trata da pessoa jurídica. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O alerta do João é muito importante para mostrar, 
quer dizer, uma ilegalidade. Não existe, não existe na lei brasileira a figura, a 
distinção entre pessoa física e pessoa jurídica no exterior, a figura é apenas 
residente no exterior. Vale para um e vale para o outro. O que valer para um, 
necessariamente, vai valer para o outro, a menos que se mude a lei. Nós temos... 
Tem pessoa física, pessoa jurídica e não residentes. São as únicas três categorias 
que nós conhecemos na lei brasileira. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Até porque a distinção entre física e 
jurídica, no caso de imposto de renda na fonte, perde qualquer relevância, não é? 
Nós aqui estamos tratando de questões fundamentais na incidência do imposto, 
quando tem ganho de capital, qual é a base de cálculo, evidentemente tudo isso 
independe da natureza do contribuinte. No microfone, por favor. 

Orador não Identificado: O Dr. Schoueri trouxe um caso muito interessante, 
queria ouvir a opinião da Mesa. Então no conflito de normas prevaleceria a mais 
benéfica entre pessoa jurídica e pessoa física por não haver distinção? Então o 
secretário distinguindo, aplicar-se ia por regime mais benéfico caso houvesse 
essa distinção? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, eu penso que no conflito eu sempre vou aplicar 
a lei. Agora, se eu tiver uma instrução normativa mais benéfica que a lei 
aplicável, por hipótese, só à pessoa física, eu só vou poder invocá-la para a 
pessoa física. Aquilo que for mais benéfico que a lei, porque a lei não distingue. 
Eu não posso utilizar instrução normativa mais benéfica que a lei da pessoa 
física para a pessoa jurídica, já que a instrução normativa fez uma distinção, sem 
base em lei, mas ele fez. 

Sr. Daniel: Daniel. Nesse sentido, a MP 2.158, ela fala que essa regra que a gente 
já comentou é pessoa física, ou seja, no Brasil tem duas regras que se aplicam-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, a MP 2.158-- 

Sr. Daniel: --o art. 24-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --estende ao não residente-- 



Sr. Daniel: --para o brasileiro pessoa física-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, estende ao não residente o regime das pessoas 
físicas brasileiras. Vou repetir, existem três categorias na lei brasileira: pessoa 
física, pessoa jurídica e não residente. A MP 2.158 diz: O não residente-- 

Sr. Daniel: Não, não. O ganho de capital da pessoa física. 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É física residente. MP 2.158. 

Sr. Daniel: Isso que estou falando. O residente no Brasil tem uma regra para a 
pessoa jurídica com ganho de capital no exterior, a pessoa física outra, e o não 
residente outra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso. E o não residente é equiparado à pessoa física 
brasileira. 

Sr. Daniel: Isso. E quando a gente defende o custo em dólar, isso é regra para 
pessoa física brasileira, jurídica não tem essa regra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu vou insistir, o não residente é equiparado à 
pessoa física no Brasil. Vou insistir, são três categorias, A, B, C, pessoa física, 
pessoa jurídica e não residente. Temos uma regra dizendo: o não residente, o 
ganho de capital do não residente será tributado como da pessoa física, acabou. 

Sr. Daniel: Da física ou de residentes no Brasil? Ou pode ser os dois? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vou repetir. O não residente, o ganho de capital do 
não residente será equiparado ao ganho de capital da pessoa física residente no 
Brasil. Não me interessa como o não residente lá fora, se ele é física, se é jurídica, 
se é sociedade de pessoas, se é de capital, se é grupo de pessoas, o não residente 
é equiparado... O ganho de capital do não residente é equiparado ao da pessoa 
física. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, eu vou ter que discordar de 
você quando você fala a pessoa física. Não fala a pessoa física. 

Orador não Identificado: É, eu concordo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que... generalizou, e... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, a lei fala em rendimentos, não ganho 
de capital, claro, Ricardo, é pessoa física. A equiparação é dada à pessoa física, 
não à pessoa jurídica, ninguém vai querer levantar um balanço aqui, apurar o 
lucro real, o lucro presumido. Não teria-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É por isso que eu disse que o art. 18, 
ele diz alguma coisa e não diz tudo ou não diz nada, e a gente não sabe 



exatamente o que ele diz, foi o que eu falei exatamente. Ele jogou uma regra que 
ficou absolutamente vaga, indeterminada, ele só trata de ganho de capital, e ele, 
você lembra muito bem que quando se discutiu a questão do art. 26, que 
estabeleceu a responsabilidade do procurador, o que se dizia é: no ganho de 
capital, a lei pretendeu tributar o não residente, mas não esqueceu de quem vai 
ser o sujeito passivo. E que veio a ser coberto pelo art. 26, muito mal, aliás. E 
tanto o art. 18 quanto o art. 26... E tudo que nós estamos falando aqui, afinal de 
contas, desemboca em dois comentários finais que eu quero fazer. O primeiro é 
que o quadro tributário nacional obriga o legislador ordinário, ou melhor, o poder 
executivo titular da competência com a arrecadação de cada tributo a 
regulamentar e consolidar a legislação anualmente, coisa que nunca foi 
cumprida. Houve alguns anos atrás uma pessoa, cujo o nome eu não me lembro, 
até porque não é um dos tributaristas ou funcionalistas conhecidos, mas ele 
publicou um artigo na Revista dos Tribunais dizendo que então a legislação 
poderia ser descumprida, porque o poder público, que é o maior interessado na 
arrecadação, não cumpria uma norma estabelecida pelo CTN. Sem chegar a esse 
extremo, eu queria aqui invocar a proteção que o RIR no art. 690 confere 
independente de tudo que foi discutido aqui. Não somente porque ele está em 
vigor, não somente porque ele é posterior à Lei 9.249, como também por ter 
hierarquia superior à IN, mas porque o poder público desde 99 não cumpre a sua 
obrigação de anualmente repetir... consolidar e regulamentar a legislação. E 
queria aproveitar também aqui, especialmente perante a fluidez desse art. 18... 
Eu queria aproveitar para trazer aqui uma questão que, paralela, mas que o 
Brandão algumas semanas atrás chamou a minha atenção a respeito da Lei 
Complementar 95. A Lei Complementar 95 no art. 11 diz o seguinte, eu vou ler: 
“As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, 
observadas para esse propósito as seguintes normas:”. Aí tem várias normas. 
“Para a obtenção de precisão, articular a linguagem técnica ou comum de modo a 
assegurar a perfeita compreensão do objetivo da lei ao permitir que seu texto 
evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à 
norma”, o que não se lê absolutamente nesse art. 18 e em todo o conjunto 
legislativo que nós utilizamos para essa discussão. Eu sei que a Lei 
Complementar 95, e esse é o ponto que o Brandão chamou a minha atenção, a 
Lei Complementar 95, por incrível que pareça, ela é pouco respeitada, ninguém 
acredita muito que ela valha. Mas aos pouquinhos ela vai sim tomando... lugar, 
seu lugar no nosso ordenamento. Recentemente a Cosit, na Solução de Consulta 
181 desse ano, de junho desse ano, utilizou a Lei Complementar 95 num dos 
seus incisos do mesmo art. 11, para dizer que na interpretação, as regras do 
parágrafo, dos parágrafos são vinculadas à norma constante do caput. Então, é a 
própria autoridade federal, fiscal federal que está empregando a Lei 
Complementar 95. E especificamente nessa questão de precisão da lei, na Adin 
4.876 do Distrito Federal, que é uma matéria, é uma matéria de direito 
administrativo, então não vem ao caso a gente discutir aqui, é problema de 
aposentados da administração pública, não vem ao caso, mas a ministra Cármen 
Lúcia, ela escreveu o seguinte, eu acho que vale a pena ler, Brandão, obrigado 
por ter me chamado a atenção para essa Adin, para o voto da ministra. A Lei 



Complementar 95, que é tão pouco lida no Brasil, e que é a lei que afirma e 
afirmou como se deve fazer as leis para que a gente superasse formas de 
elaboração legislativa que querem se fazer desentender ao invés de se fazer 
entender, fixa no art. 11, e ela transcreve. A linguagem está muito coloquial 
porque na verdade não é voto, é manifestação dela durante os debates. “Por isso, 
o ministro Marco Aurélio tem a absoluta razão em afirmar que também o Inciso III 
da lei que está sendo interpretada parece...”, isso eu posso pular, “Portanto, se o 
objetivo era o de esconder, o legislador tinha o objetivo de esconder, acabou se 
mostrando claro, tanto que o supremo concluiu, e concluiu por unanimidade contra 
a inconstitucionalidade, ainda que numa parcela...”, aí continua a questão. 
Então... Eu acho que isso é importante registrar aqui, porque a Lei 
Complementar 95... Eu já falei duas vezes, vou falar de novo, Adin 4.876 do 
Distrito Federal. Então essa crítica da ministra se aplica perfeitamente à matéria 
em discussão aqui. Alguma coisa mais? Obrigado, então. Dá tempo ainda, o 
outro assunto é meu. [ininteligível] que é rápido. Pelo menos eu acho que é. Eu 
peço colaborações para a Pauta da semana que vem. Nós tínhamos mais um 
assunto, mas foi retirado pelo seu proponente, que ficou de reestudar a matéria, 
não sei se fará até a semana que vem, então eu peço que mandem sugestões. E 
eu coloquei esta questão, juros por atrasos de pagamentos, sua natureza jurídica 
com acessório do principal, seria receita bruta, ou como receita financeira e os 
impactos, em geral na tributação e no IRPJ seja lucro real, lucro presumido, 
portanto, também em relação ao lucro arbitrado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Também no Riti, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também. Simples... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, é que aqui na área imobiliária houve uma 
manifestação das obrigações do JAD dessa questão dos juros no caso imobiliário, 
se entraria ou não entraria no tal do... no regime. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que foi dito? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aí você me pegou. Eu sei que eu vi isso, Ricardo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tá, faz ela parte do RT. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E considerado como receita... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas o Compensatório, não o imóvel, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso, o João, quer falar, Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, depois que O Ricardo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, por que eu coloquei a questão? 
Na verdade esse assunto é antiquíssimo, né? Havia um velho parecer normativo, 
quase sempre desrespeitado pelo Carf. Na legislação do imposto de renda há uma 
clara distinção entre receita de venda e receitas financeiras, a própria receita de 



venda pode gerar despesa financeira, se houver um desconto no momento do 
recebimento, ou pode ter um acréscimo, se o contrário for cobrado nos juros, vai 
ter natureza de receita ou de despesa financeira, mas sempre essa questão ficou 
sendo discutida e voltou à baila com a Lei 12.973, quando redefiniu que seja 
receita bruta. Só para lembrar, definição de receita bruta dada no art. 12... Será 
que eu vou achar rápido aqui? Na redação, art. 12, Decreto 3.598, ela diz assim: 
“A receita bruta compreende o produto de venda das operações de conta própria, o 
preço de prestação de serviços em geral, resultado auferido nas operações de 
conta alheia, até que o que dizia a lei, sem as receitas da atividade objeto principal 
da pessoa jurídica, não compreendidas nos Incisos I a III”. Quer dizer, ela deu 
uma extensão ao conceito de receita bruta para abranger não apenas vendas e 
serviços e operação de conta alheia. Quaisquer outras receitas que constituem o 
objeto principal, ou em outras palavras, receitas da atividade ou objeto principal 
da pessoa jurídica. Nós já discutimos aqui na época da MP o que seria atividade 
principal, como é que se determinaria. Aqui, no caso de juros, eu até, a pergunta 
seria... Juros ou atraso de recebimento... de duplicatas, duplicata é receita bruta. 
Conservaria natureza de receita financeira ou agora passaria para receita bruta 
por ser decorrente da atividade? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, eu tenho uma pergunta inversa, se me 
permitir. Uma venda a prazo, na contabilidade hoje, se lança o valor total como 
receita de vendas ou se reconhece uma parcela daquilo como receita financeira? 
Eu queria só inverter, porque, lembrando que com a Lei 12.973 eu tive uma 
incorporação de todos os pronunciamentos contábeis, exceto quando a própria lei 
dá um tratamento diverso. Então eu estou me perguntando até também... Existe 
um sentido até inverso na sua pergunta para saber o que é receita de venda, o 
que é receita financeira e como é que fica isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Isso é uma extensão do 
problema, porque eu estou falando de juros de mora. O problema que você está 
colocando, e bem colocando, é quando o preço, a venda é preço fechado, não tem 
juros contratado separadamente, e o preço tem um prazo razoavelmente longo de 
pagamento, e contabilmente então se faz, se traz ao valor presente, uma parte é 
contabilmente tratada como receita financeira. Mas para isso a Lei 12.973 não 
vai contratar como receita de venda, né? Então eu acho que... Bom, nós podemos 
discutir. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É porque ele é diverso, mas o tratamento de um e de 
outro podem ser equiparados aqui, me parece que é um bom raciocínio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas eu não quero ficar no começo 
aqui na questão da receita, indubitavelmente está fora do preço de vendas 
porque pode ser até uma receita de curto prazo, um recebível de curto prazo e 
tem juros por atraso de pagamento. Me chamou a atenção foi porque a Solução 
de Consulta 15.114 ela tratou desta questão, entre outras, e o problema que se 
colocou, então, à apreciação da Cosit, era lucro presumido, porque no lucro 
presumido, aquela incidência da taxa correspondente à atividade desenvolvida 



pela pessoa jurídica, sobre a receita bruta, e se considera que isto é o lucro 
presumido. E, além disto, a tributação dos ganhos de capital e demais receitas. 
Então as receitas financeiras, elas estariam fora da aplicação da taxa de lucro 
presumido, seria tributado em tópico, como é realmente no geral. A norma fala 
que o percentual de que trata esse artigo também será aplicado sobre a receita 
financeira da pessoa jurídica, por parte das imobiliárias, aí tem uma regra 
especifica que não se aplica nos demais casos. Aí a Cosit nessa solução de 
consulta... Vocês estão entendendo? Eu estou expondo aqui de maneira um 
pouco sem coerência, talvez, mas a solução de consulta, embora juros e multa de 
mora sejam não receita bruta, entende que deve ser sim adicionados à receita 
bruta para efeito da aplicação de cálculo do lucro presumido... tanto para CSL 
quanto para IRPJ. E até coincidentemente, na IN 1.455, que o Bruno acabou de 
analisar, existe uma norma aqui que é o art. 17, § 2º. No caso de remuneração de 
serviços técnicos de administração, administrativa e royalties, o § 2º diz que os 
juros de mora e quaisquer outras compensações decorrentes do pagamento em 
atraso, os rendimentos de que tratam o caput deste sujeitam-se à incidência de 
imposto de renda na fonte nas mesmas condições dos valores principais ao seu 
acessório, segue o principal. Então aparentemente a administração está, seja em 
nível de secretário, seja em nível de Cosit, considerando que juros de mora fazem 
parte, ou recebem o mesmo tratamento aplicável às receitas brutas. Por isso que 
eu trouxe essa questão a debate, embora eu não tenha nenhuma dúvida da 
minha parte, especialmente quando se trata de lucro real, que elas têm natureza 
jurídica distintas e tratamento distinto, momento de apresentação distinto. E até 
pode acontecer a partir de uma certa situação que a Lei 9.430 dispense o titular 
de um crédito cuja liquidação está em dúvida de reconhecer os juros para efeitos 
tributários. Bruno, você pediu? Brandão, depois Bruno. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, essa questão de juros de mora está, 
segundo o art. 12 do Decreto Lei [ininteligível] na nova redação, eu acho que não 
está, porque auferir juros de mora não é objeto da atividade de uma empresa 
comercial e industrial normal, quer dizer, consolidado o art. 12 conforme eu já fiz 
essa consolidação, na verdade a receita financeira decorrente de juros de mora 
talvez seja a única receita hoje que estaria fora, embora não constando na 
atividade, qualquer outra atividade exercida pelo contribuinte, a locação de uma 
máquina, é receita operacional dentro desse... Senão estaria fora do conceito de 
outras receitas, seria uma [ininteligível] com a receita sujeita a, no caso, lucro 
presumido à tributação normal. E a receita financeira foi a única receita que... de 
juros de mora que seria considerado uma não receita para efeito da Lei 9.718, 
que manda excluir as receitas da base de cálculo das empresas tributadas pelo 
tipo PIS e Cofins. Mas não é só isso, quer dizer, então eu considero que os juros 
de mora de uma duplicata, é o caso que o Dr. Ricardo está dizendo, têm a 
natureza de receita financeira mesmo, não se acresce à receita bruta. E essa 
posição da Receita Federal, se o caso é da minha empresa imobiliária, ele está, 
assim, dentro desse contexto da atividade imobiliária, porque a atividade 
imobiliária recebe também esse tratamento dos juros fazerem parte da receita 
bruta. O perigo está, é o seguinte, todo mundo aprende na primeira aula de 



Direito que o acessório segue o principal, mas nós podemos verificar durante 
toda essa vida da... Receita Federal, desses planos todos, os juros sempre têm 
um tratamento à parte, e isso é para o bem ou para o mal, eu sempre falo aqui, é 
para o bem ou para a mal. É o caso, por exemplo, os juros pagos sobre um 
imposto de renda pago em atraso, que tratamento que se dá? A despesa do 
imposto de renda é uma despesa não dedutível, mas os juros sempre foram 
considerados como uma despesa dedutível. Se você considerar que o acessório 
segue o principal, se o principal, o imposto de renda, não é o caso da Bolsa de 
Valores que assumiu o Refis, que o imposto de renda não paga, sobre 18 milhões 
de reais, eu falo, “Ah, vai ser uma despesa dedutível, despesa financeira”. Se 
seguir o mesmo raciocínio, não seria uma despesa dedutível. A receita também, 
de outro lado, por exemplo, no caso de uma multa, que ela aplica juros sobre a 
multa. Quando tem a redução da multa de 100%, se entenderia que o juro seria 
zero, mas não, ela calcula primeiro os juros, reduz a multa depois a zero e faz 
uma redução que é aplicável só à multa. Então o sistema tem levado que o 
acessório não segue o principal, nesse caso dos juros de mora, sempre 
tratamentos individuais. No entanto, eu me lembro de uma decisão por efeito 
repetitivo do Superior Tribunal de Justiça em que ficou firmado por maioria e 
assim, bem exposta, que os juros de mora têm que seguir o principal. Então se o 
principal reivindicado não está sujeito à tributação de imposto de renda, o juro 
de mora também não está, vale dizer. Se a receita está sujeita à tributação, de 
uma certa forma de tributação, os juros seguiriam essa mesma natureza. Então 
isso é uma decisão judicial que eu não via reflexo na legislação do imposto de 
renda, porque todos os pronunciamentos da Receita Federal lá atrás, há vários 
anos, sempre foi no sentido de distinguir na receita quando a receita tem juros 
compensatórios, faz parte, o STJ já disse isso até para ICMS. Se você inclui na 
nota fiscal os juros compensatórios dados na venda a prazo, haverá incidência do 
ICMS. Numa operação futura em que os juros de mora são pagos pelo atraso de 
pagamento, não haveria incidência. Isso inclusive, vocês lembram, eu acho que 
há uns 30 anos, a empresa do Dr. Salvador [ininteligível] não foi autuada porque 
nós tínhamos uma inflação de 80% ao mês, então ele fazia toda a duplicata com 
emissão à vista e dava o prazo e dizendo que aquilo que pagava era juros de 
mora, e foi autuado, foi uma autuação tão grande que ele até fez um artigo no 
jornal, a pessoa que defendeu a Fazenda era nosso colega aqui, o Mário Engler, 
depois eu acho que ele acabou fazendo um acordo, porque realmente estava 
complicado para... É, foi... Mas enfim, parece que é uma solução fácil, mas se 
levar em conta a posição do STJ, diríamos que teria que rever toda essa questão 
que a receita tem para o bem e para o mal, num caso típico que a gente sempre 
indaga, quando é para tributar, às vezes é mais vantajoso ter que vir com receita, 
às vezes não é, porque deixar alíquota zero, às vezes você tem tributação pesada, 
a Lei 12.973, no quesito do art. 12, eu tenho a impressão que não mudou nada, 
viu, Ricardo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 



Sr. João Francisco Bianco: Nós já estamos terminando o horário? Rapidamente 
eu queria só dizer uma coisa. Eu recebi com muita surpresa essa solução de 
consulta, e eu subscrevo totalmente essa preocupação do Brandão com relação a 
esse assunto. E eu só queria lembrar aqui que no caso de apuração de ganho de 
capital de pessoa física, o regime de tributação sempre foi diferenciado. Quer 
dizer, o ganho de capital é tributado a alíquota de 15% e os juros, no recebimento 
do preço a prazo, sempre foi tributado na tabela progressiva, como que 
reconhecendo a diferença de natureza jurídica entre os dois tipos de ganho. 
Então, por isso que eu recebi com muita surpresa essa solução de consulta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você quer falar? Rápido, se for bem 
rápido. É um minuto. 

Sr. Bruno Manoel: Bruno Manoel. A questão dos juros na devolução de tributo 
pago indevidamente. O STJ diz que isso aí tem natureza de lucro cessante e tem 
que tributar os juros no tributo... reavido, dizendo que os juros na verdade... Por 
que você tem direito aos juros? Porque se tivesse o tributo na mão, poderia 
aplicar esse dinheiro e geraria juros tributáveis, portanto esses juros têm que ser 
entendido como lucro cessante e sem repetitivo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Bruno tinha pedido a palavra, mas 
infelizmente o nosso minuto foi esgotado pelo outro Bruno, então... Tem uma 
confusão de Brunos. 

Sr. Bruno Manoel: Ah, desculpa. 

Orador não Identificado: É que ele é mais alto. 

Orador não Identificado: E está na frente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agradeço a presença de todos, e nos 
encontramos na semana que vem. 
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