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Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de 
hoje. Eu queria comunicar o lançamento do livro do qual já temos uma 
promessa de doação, A Simulação no Direito Civil, do nosso associado Luiz 
Carlos de Andrade Júnior, que, aliás, faz tempo que não aparece, mas lembrou 
de nós para comunicar o lançamento do livro. Será no dia 10 de novembro, às 
18h30, na Livraria da Vila da Alameda Lorena.  

Também quero comunicar, relembrar a todos: no dia 11 de novembro, semana 
que vem, teremos a realização do 41o Simpósio de Direito Tributário do Centro de 
Extensão Universitário, Escola de Direito, organizado pelo Professor Ives Gandra 
da Silva Martins. Neste dia, haverá o lançamento de um livro em homenagem 
ao Professor Ives Gandra, da Editora Fórum. Todos conhecem o Simpósio, 
sabem da utilidade, do interesse que ele desperta. A palestra inicial será do 
Professor Humberto Ávila, e o tema é Segurança do Direito Tributário. O 
professor honorário deste ano é o ex-ministro Caio Mário da Silva Velloso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu ia falar isso, dizer que, depois de 39 edições 
que era o ministro Moreira Alves, agora, quem vai ser o conferencista vai ser o 
Professor Humberto Ávila, o que é uma grande honra para a nossa 
Universidade essa escolha do Prof. Humberto como conferencista para 
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substituir ninguém menos que Moreira Alves para abrir o Simpósio. Fiquei feliz 
com a notícia. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Honra para a Universidade e para o IBDT, 
afinal ele também e nosso Conselheiro.  

Alguma outra comunicação?  

Terminamos a semana passada a reunião do observatório sobre a qual nós 
falaremos mais adiante um pouco.  

Estão preparados? Então, na pauta, será as implicações da Lei n. 13.254, de 
13 de janeiro de 2016, começam agora. Esse assunto sai da pauta permanente 
porque o prazo dele terminou, a despeito das notícias de uma nova rodada de 
repatriação, mas o assunto sai de pauta.  

Nós temos o conceito de localização e situação da Lei n. 12.973, de 13 de maio 
de 2014, e suas consequências para Direito interno e internacional. Luís 
Eduardo Queiroz. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Este tema é legal. Este tema é legal. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Bom dia. Luís Eduardo Queiroz. Primeiro, queria 
pedir desculpas, aí, pelas semanas que eu não consegui aparecer. 

Segundo, isso é um conceito que eu achei bem complicado de achar na 
legislação brasileira, eu acho que o pessoal ainda não começou a procurar, 
mas vamos ver a conclusão que a gente chega aqui. Só para introdução do 
tema... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Isso, você poderia, pra introduzir, voltar no 
tempo e explicar como esse assunto entrou na pauta, o que que nós discutimos 
na ocasião. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: É, a gente estava discutindo... ele começou a 
discussão quando começamos a falar de consolidação das contas das empresas 
controladas no exterior, controladas e coligadas no interior, e aí, chegamos no 
artigo 78, que fala que, até 2022, podem ser consolidadas no lucro real as 
controladas no exterior – e aí, ele faz uma lista de exceções, colocando as 
empresas que estejam situadas em país com o qual o Brasil não tenha tratado 
ou ato com cláusula específica para troca de informações estejam localizadas 
em país com dependência ou tributação favorecida, ou sejam beneficiárias de 
direito fiscal privilegiado. E aí, ele dá mais duas aqui, que sejam controladas 
direta ou indiretamente por pessoa jurídica submetida a tratamento tributário, 
previsto no inciso II, das tributações conhecidas e que não tenham renda ativa 
própria inferior a 80%.  
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E aí, ficou a dúvida qual é a diferença que o legislador teve na hora de colocar o 
que é uma empresa que esteja situada em país e o que é que estejam 
localizadas em outro país.  

Dando uma olhada, tentando achar o conceito, eu não consegui achar o 
conceito disso em nenhuma outra lei, que especificasse isso daqui, mas 
olhando várias outras legislações que eles usam esse tipo de conceito, deu para 
perceber uma leve diferença e eu não sei se a minha conclusão está correta.  

Eu achei, em primeiro lugar, voltando ao conceito – para chegar nessa 
pesquisa, eu voltei ao conceito de o que é domicílio fiscal, a legislação brasileira 
fala muito bem o que é domicílio fiscal para pessoa física, mas, quando chega 
no conceito de o que é domicílio fiscal para pessoa jurídica, ela não fala. E aí, o 
que tende a crer é que seria a sede da empresa onde ela está localizada.  

Mas aí, no Decreto-Lei n. 5.844, de 23 de setembro de 1943, no artigo 69, ele 
fala que: “As pessoas jurídicas com sede no país e as filiais, sucursais ou 
agências das pessoas jurídicas com sede no estrangeiro, que centralizarem a 
contabilidade das subordinadas; ou congêneres, ou que encorporarem aos seus 
os resultados daquelas, deverão apresentar uma só declaração na repartição do 
local onde estiver o estabelecimento centralizador ou principal, devendo as 
subordinadas ou congêneres fazer a necessária comunicação à repartição das 
respectivas circunscrições fiscais.”  

Então, ele traz... ele traz a sede da empresa para aquela empresa que eles 
chamam de principal, ou seja, dá a entender que é aquela que tem a 
administração de todas as empresa. Aqui, é muito mais um conceito de filiais e 
empresas do mesmo grupo dentro do próprio Brasil, mas foi o que eu consegui 
achar de conceito de domicílio fiscal, quando você pode escolher. Ele dá a 
opção de escolha também, e até ele fala que você tem que explicar para o Fisco 
onde é. E aí, no artigo 173, da mesma lei, ele fala: " O domicílio fiscal de 
entidade com sede no país, controladora, administradora ou dirigente do 
patrimônio, ou da exploração de entras, é o lugar onde se achar o seu escritório 
de controle, administração ou direção."  

Aí, só para dar uma introduzida, isso daí era o conceito que eu consegui achar. 
Eu vi alguns tratados que o Brasil tem com outros países e o Tratado da 
Áustria, por exemplo, no artigo 4º, do domicílio fiscal, ele fala no § 3o, e aí, ele 
usa esse termo ‘situado’, ele fala assim: “Quando, em virtude da disposição do § 
1o – que é onde é a residência da empresa – uma pessoa que não seja uma 
pessoa física, for o residente de ambos estados contratantes, será considerado 
como residente do estado contratante em que estiver situada a sua sede de lição 
efetiva”. 

E, aí, indo um pouco mais para frente, no livro do Alberto Xavier, eu achei um 
conceito que ele, ele não traz o que é, se existe essa diferença, mas ele traz um 
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conceito de como o Brasil chega nisso daí, né? Primeiro, ele cita que, no Direito 
comparado, é muito comum a ideia de que o domicílio é um elemento de 
conexão mais forte que o da própria residência, domicílio fiscal quando... da 
administração, é muito mais forte do que da própria residência. Aí, ele fala 
assim: “A lei fiscal não definiu, expressamente, o conceito de domicílio fiscal 
para as pessoas jurídicas. Pelo conceito de direito privado, o domicílio será o 
lugar onde funciona a diretoria e administração, onde elegem o domicílio especial 
no seu estatuto. As convenções estabelecem que prevalecerá o critério do local e 
direção efetiva, tendendo-se, por este lugar, onde os negócios são dirigidos ou 
fiscalizados”.  

Ou seja, ele concluiu que onde são praticados os atos de direção global da 
empresa, fala que, assim, se evita a relevância das sedes fictícias.  

Aí, caminhando nesse caminho, a gente consegue puxar, não sei se é a 
conclusão correta, mas para entender que o artigo 78, ele tenta pegar as duas 
coisas. Então, se você está localizado num país, mas tem o efetivo 
gerenciamento da empresa em outra jurisdição, você não pode considerar só 
uma para fazer a consolidação desses núcleos, você teria que pegar os dois.  

 

Então, a minha conclusão foi que o artigo 78 quis abranger tanto aquelas 
empresas estão apenas localizadas fisicamente em paraísos fiscais, mas que 
possuem sua administração situadas em outros estados, mesmo que países 
signatários de tratado com o Brasil. Então, se existiu uma empresa – que 
acontece muito, né – uma holding ou até mesmo aquelas operacionais em 
paraíso fiscal, mas que a administração esteja num país contratado, o artigo 78 
vai barrar essa consolidação do mesmo jeito; e se acontecer o contrário 
também, mesmo que a empresa estiver localizada em país com tratado com o 
Brasil, mas a administração dela não estiver, pode ser que o artigo fala assim: 
você entrou nas restrições aqui também.  

Não existe nenhum conceito disso, mas eu acho que, num extremo assim, é o 
que a gente poderia considerar também.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, eu continuo com dúvida. Eu 
esperava, realmente, que tivesse me resolvido a questão. Eu continuo com 
dúvida.  

Assim, a pergunta que nós tínhamos desse conceito era entender até que ponto 
seria estendida uma coisa ou outra. Ou seja, eu posso ter uma situação que eu 
tenha a empresa que seja considerada, por alguma razão, domiciliada num 
país, mas também em outro. Na época, chegou a cogitar de situações, ou seja, 
a empresa que incorporada num país, mas com a administração efetiva na 
outra. Então, era uma tentativa de uma interpretação para saber como nós 
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deveríamos ler esse dispositivo para dar alguma segurança jurídica. Porque, 
veja, não basta – dentro da leitura que a gente tem aqui, que incomoda – não 
basta eu ser tributado no país; se eu não sou no outro, eu tenho problema 
também. O que fica uma situação muito curiosa. Eu posso ter uma empresa 
com altíssima tributação – porque, por um critério, ela é residente num país e 
tem auto tributação, no entanto, ela também é considerada residente num 
outro país. No modo como a nossa lei redigiu, basta – parece ser – basta que 
ela esteja situada nesse segundo país para que não seja possível a 
consolidação, o que incomodou. Então, a pergunta, a tentativa é de uma 
leitura, aqui, para saber o que significa estar situada, se nós temos, pelo 
menos, um único critério para a hipótese de dupla residência.  

Desculpem-me, eu ouvi o Luís Eduardo aqui falar, dizer, e eu continuo, 
sinceramente, exatamente como eu estava. Eu continuo não sabendo isso. Se 
lembram, quando teve essa discussão, havia o problema concreto porque nós 
tínhamos notícia de que a Áustria teria sido, erroneamente, incluída entre país 
com tributação favorecida, o que gera um problema sério porque, ao levar a 
sério isto, nós teríamos a questão do inciso III do artigo 78 dizendo que, na 
medida que qualquer empresa controlada por uma empresa sediada em país 
com tributação favorecida, toda consolidação se torna impossível. Sabendo que 
boa parte dos nossos grupos empresariais hoje, brasileiros, têm uma holding 
na Áustria e, da Áustria, investem em terceiros países, nós acabamos – por 
este erro, eu quero insistir na expressão erro, má leitura da lei austríaca – 
acabamos com a consolidação.  

Mas não tenho dúvida, Eduardo, não era esse tema. O tema era mais simples, 
e eu confesso, gostaria de ouvir mais. O que que significa, o que pode ser 
sediada, localizada e como agir no caso de dupla residência? Luís, eu estou 
perdido ainda. Me incomoda essa leitura. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: O que eu percebi é que o Brasil ainda não fez 
uma... ele ainda não conceituou... como ele vai fazer para conceituar a 
incidência das empresas no exterior. Se a gente pega o tratado, fica fácil, 
porque o tratado com todos os países tem um ranking de como você vai fazer 
para... o que você vai usar primeiro para chegar na residência. Agora, quando 
você pega a legislação específica para pessoa jurídica, ele não faz essa 
distinção, me parece que o artigo 78 veio antes da definição do que é domicílio 
fiscal para esses fins. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, vamos a alguns pontos que me parecem 
importantes. Primeiro lugar, não me parece adequado utilizar acordo de 
bitributação para interpretar lei interna. Acordo é um mundo, lei interna é 
outra, e não adianta, não é nem por analogia, nem por nada. Acordo é uma 
outra linguagem, um outro mundo. Agora, pode ser adequado olhar na lei 
interna e perguntar o que é uma sociedade residente no país para, talvez por 
esse critério, e, aí sim, nós teríamos o critério do local da sede e o local da 
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administração efetiva. Essa combinação de locais poderia ajudar um pouco. 
Mas veio esse desafio.  

Nós devemos ler esse dispositivo a partir dos critérios de uma empresa 
brasileira para saber o que é uma empresa panamenha? Ou devemos olhar o 
que o Panamá considera residente no Panamá? Qual é o critério? Quer dizer, o 
que o legislador buscou, aqui, parece ser uma empresa que, por alguma razão, 
não pague o imposto devido ou, de algum modo, tenha condições de se 
esconder. Essa legislação, ela tem alguma... na época, o ditado não se 
questionou tanto, mas percebam que ela é bastante infeliz porque basta que 
um dos critérios seja defendido para que não haja consolidação. O que é 
bastante incômodo, porque eu posso imaginar uma situação, eu estou num 
país com o qual o Brasil mantém tratado e, apesar disso, será um país com 
tributação favorecida, ou que seja, e, portanto, já não é possível consolidação.  

Essa dualidade aqui é incômoda em si, mas é texto de lei, nós temos que 
trabalhar com ela, infelizmente, nós temos já uma restrição. Mas como é que 
nós vamos interpretar isso? O que significa situada em país com o qual não 
mantenha tratado? Aqui, talvez, por se referir ao tratado, eu possa, de algum 
modo, caminhar com o Luís Eduardo para dizer: bom, eu ler, ali, protegida pelo 
tratado, envolvida ao tratado, objeto do tratado. Então, eu tenderia a ler situada 
em país com o qual o Brasil não tenha tratado, ou seja, aquela empresa que não 
seja objeto de um tratado de troca de informações. Ou seja, não alcançada... é 
uma leitura que não é do texto. Eu dispensaria tudo para dizer assim: 
“Alcançada pelo tratado ou não alcançada pelo tratado”.  

Então, se essa empresa não é alcançada com um tratado de troca de 
informações, não é possível a consolidação. Seria uma leitura onde eu vejo você 
fazer, eu estou dispensando a palavra, eu estou buscando o que que está por 
trás disso. Então, o inciso I, eu diria que dá para caminhar bem com isso. O 
inciso II é mais difícil, porque localizada em país com tributação não favorecida 
parece ser – e aí, deveria ser – exclusivamente ali. Então, parece ser somente 
localizada ali e não localizada em outro país, mas o texto é infeliz, o texto não 
está excluindo a hipótese da dupla residência, o que me incomoda muito. 

Orador não identificado: Eu acho que ele tenta fazer isso mesmo, ele tenta 
pegar... se você está localizado num país e você tem algum tipo de sede em 
outro país, ele vai pegar os dois. E aí, ele vai usar o que ele quiser. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O que me incomoda é que, na verdade, acaba 
restringindo a consolidação. Eu volto, imagina a empresa sueca, que paga 
imposto sueco, mas, por algum outro critério, ela também é considerada de 
Liechtenstein. Então, ou seja, será que existe uma contaminação? A ideia do 
dispositivo é aquela história de eu vou contaminar, eu vou tingir a empresa a 
partir desse contato com uma jurisdição, é dizer assim: quem mandou você ter 
contato com uma jurisdição favorecida? Seria esse o espírito ou seria o espírito 
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inverso, o espírito de dizer: “Olha, você foi se esconder”? Eu acho que a ideia 
era buscar quem foi se esconder e não quem teve algum contato.  

Não me parece – por favor, aqui é uma... eu gostaria de que não fosse, pelo 
menos, porque o legislador americano, é típico dele punir a empresa que aja 
em desacordo com as políticas do país. Então, se você fez negócio com aquele 
país, você, a partir dali, se torna... contaminado.  

Mas será que esse dispositivo é de contaminar ou esse dispositivo é apenas de 
atingir, como você lê isso, João? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que a solução está na resposta à 
primeira pergunta que você colocou quando você começou a falar aqui. Nós 
estamos interpretando um dispositivo de lei interna brasileira e nós vamos 
interpretá-lo de acordo com os conceitos da lei interna brasileira ou nós vamos 
buscar a lei internacional para interpretar o dispositivo da lei interna? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A lei do país em questão. 

Sr. João Francisco Bianco: Ou tratado ou a lei do país em questão? Eu acho 
que a resposta é: nós vamos interpretar a lei interna de acordo com os 
conceitos, as determinações da lei interna brasileira.  

Então, a lei interna brasileira está se referindo à empresa situada no país, à 
empresa localizada no país. Esse conceito de situação e de localização são os 
nossos conceitos de residência da lei interna brasileira aplicados, subordinados 
ao Código Tributário Nacional, que tem o conceito de domicílio da pessoa 
jurídica.  

Então, eu acho que não se aplica à lei do país; vai se aplicar sempre na 
interpretação da lei interna, vai se aplicar o CTN, que trata da localização e da 
situação da empresa brasileira.  

O conceito da dupla residência da pessoa jurídica é um conceito estranho da 
lei interna brasileira, nós não temos essa situação, nós só temos uma 
residência, não há dupla residência. Para nós não existe dupla residência. 
Então, nós vamos considerar o conceito da lei brasileira, que é localização igual 
a local da incorporação da empresa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não estou confortável com a solução, mas é 
claro, isso aqui é plena discussão.  

Eu tenho para mim que a qualificação da residência, esse caráter pessoal 
deveria ser buscado no país em questão, ou seja, se ela é contribuinte naquele 
país ou não contribuinte naquele país, principalmente para usar paralelos. Ou 
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seja, para pensar a questão da retenção na fonte, se eu retenho 25% ou não, a 
pergunta é sempre: bom, qual é o tratamento dessa empresa naquele país?  

Nós estamos, hoje, no mundo do BEPS; nós estamos, hoje, no mundo em que 
me interessa saber qual é o tratamento tributário no outro país e, a partir do 
tratamento do outro país, eu daria o tratamento no meu país. Isso é, assim... 
se lá não se tributa, eu tributo aqui. Eu olho, eu já ultrapasso a minha 
fronteira para olhar o outro país.  

A minha tendência, contrária à sua, é de, localizado em país, verificar se, no 
país em questão, ela é residente. E, como regra, seria essa. Inclusive, o que me 
incomoda é se houver dois países e aí, nós não temos uma solução para dois 
países. Eu diria, em princípio, o critério de residência é para aquele país. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Eu acho que, nesse caso aí, ficaria, eu não sei se o 
Fisco entenderia desse jeito, pelo seguinte motivo: nesse caso, vamos trazer o 
Caso Apple, por exemplo, como o Brasil tributaria a Apple se a controladora 
estivesse aqui no Brasil? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Uma boa pergunta. Vamos olhar o Caso Apple.  

O caso da Apple – só para aqueles que não conhecem, a maioria já conhece 
hoje, mas só para dizer o que acontece. A Apple constituiu uma empresa para 
operar vendas na Europa. Essa empresa funciona dos Estados Unidos – ou 
seja, a administração é norte-americana – no entanto, a incorporação, a sede 
oficial é na Irlanda. A legislação irlandesa diz: “É irlandesa a empresa cuja 
administração está no meu país”. Portanto, para efeitos irlandeses, a Apple não 
é irlandesa. A legislação norte-americana diz: “É norte-americana a empresa 
incorporada nos Estados Unidos”. Como essa empresa foi incorporada na 
Irlanda, essa empresa não é norte-americana. Em síntese, a Apple Europa 
tornou-se apátrida. Porque ela não está situada em nenhum outro país.  

O Luís Eduardo nos solta essa pergunta: se nós tivéssemos diante da Apple? 
Então, a Apple está localizada na Irlanda? Ela foi incorporada na Irlanda. Para 
efeitos da lei brasileira, incorporação e sede, nós diríamos: a Apple, se nós 
qualificarmos pela lei brasileira, a Apple seria irlandesa. Se nós chegássemos a 
Irlanda e perguntássemos: “Essa empresa é irlandesa?”. A autoridade irlandesa 
diria: “Não, eu não conheço isto, eu não conheço esse critério”.  

E aí, vem o embate. A posição que o João disse, e que parece que o Luís 
Eduardo também segue, é no sentido do que o aplicador da lei iria dizer: “Bom, 
sinto muito, Irlanda, você vai ser... apesar de você achar que não é, para meus 
efeitos, você está localizada lá”. A minha tendência seria dizer Se nem a 
autoridade irlandesa a considera residente lá, eu não vou eu dizer que ela 
reside lá”. Eu espero ter sido fiel com a pergunta. 
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Sr. João Francisco Bianco: Está perfeita a pergunta. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mas olha, eu queria acrescentar algumas 
coisas aqui. Eu acho que nós estamos, primeiro, querendo interpretar a lei com 
uma situação Apple, que é uma situação atípica, que vai complicar o 
raciocínio. Nós temos que, primeiro, fixar o conceito sem pensar em situações 
complicadas, porque, senão, nós não vamos resolver nem as descomplicadas.  

A questão de dupla residência ou dupla não residência – ou de inexistência de 
residência, no caso da Apple – não impede que o Imposto de Renda na Fonte 
brasileira seja retido. Você não vai dizer: “Ela não é residente em lugar nenhum, 
não é nem no Brasil, nem na Irlanda, nem nos Estados Unidos”. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não. A pergunta é o seguinte: para eu reter a 
25%, teria que ser residente na Irlanda. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou esquecendo do aspecto 15% ou 25%. 
Eu estou esquecendo disso. Se ela não é residente no exterior, porque ela não é 
residente nem nos Estados Unidos e nem na Irlanda, então, ela não tem que 
reter Imposto de Renda na fonte, seja 15% ou seja 25%. Está certo? Fica um 
absurdo dessa forma. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ela é não residente. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ela é não residente? Bom, se ela for não 
residente, ela tem que estar residente em algum lugar, está certo?  

Eu acho que as coisas ficaram complicadas aqui porque surgiu essa questão 
da consolidação. Mas o problema da residência, da não residência ou da dupla 
residência já existia antes. A Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, se 
aplica as pessoas jurídicas ou físicas residentes ou domiciliadas num país. 
Você tem dupla residência – digamos que uma pessoa física pode ter dupla 
residência,; e em uma delas, é a residência numa jurisdição favorecida, dessa é 
que está sujeita aos 25%, e as demais normas de preço de transferência. Por 
que não estaria aqui para efeito da consolidação também?  

Eu acho que nós estamos com um problema que a lei não está nos agradando, 
porque os planejamentos tributários foram feitos em cima de uma legislação 
brasileira, austríaca, comparada a todas as legislações, e se organizou o 
sistema favorável a quem fez esse planejamento. Agora, não estamos gostando, 
estamos procurando saber se estamos ou não estamos nessa lei.  

Mas a localização, situação, residência cujo primeiro critério é a localização 
seja da sede, seja do local do trabalho. Eu acho que nós estamos procurando 
uma solução do problema porque a lei está nos enquadrando e nós não 
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estamos gostando do enquadramento. Por isso que eu estou te desafiando. 
Aqui, nós estamos aqui para isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu aceito seu desafio. Vamos pensar o seguinte, 
vamos pegar uma situação mais simples: eu tenho uma pessoa física que tem 
uma dupla residência, uma das residências é num paraíso fiscal, e a outra é 
num país de alta tributação. Dupla residência.  

O Ricardo disse: “Basta que se resida no paraíso fiscal que eu tributo a 25%”. 
Pois eu digo o contrário: “Basta que eu resida na Suécia que eu tributo a 15%”. 
Na minha visão, é exatamente nesse sentido, basta que ele seja residente na 
Suécia que eu tributaria 15%, e não me faria sentido a tributação a 25% por 
conta do outro.  

Nós temos aqui, de maneira mais simples, Ricardo, uma divergência. Eu acho 
que a residência num país com alta tributação exclui a outra possibilidade. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu analisaria, antes, o caso concreto, então. Se 
eu estou fazendo um negócio com essa pessoa que reside na Suécia e nas 
Bahamas e o negócio específico é relacionado com a estrutura dela nas 
Bahamas, então devemos considerar as Bahamas. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pensemos no caso de eu estar mandando de um 
empréstimo que foi feito quando ela residia no país, ela emprestou no país, daí, 
ela mudou-se para a dupla residência, o mais simples possível, mas ela paga 
imposto na Suécia.... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos dar uma interrompida aqui, nós já 
continuamos com esse debate. 

Como já anunciado, tivemos na semana passada, a realização do Observatório 
Iberoamericano de Tributação Internacional, e como sabem, existe o Tax Moot 
Court Competition. Houve duas equipes brasileiras, uma da USP e uma do 
IBDT, e nós temos a grata satisfação de comunicar mais uma vitória do IBDT.  

Essa parece que foi de lavada. E os nossos competidores estão aqui presentes, 
são todos alunos do IBDT. Parabéns!  

O Professor Schoueri e o Bianco falarão mais detalhes. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu vou falar na parte geral, depois o Bianco vai 
falar os nomes dos vencedores e as respectivas menções. 

Bom, haviam seis equipes participando, duas brasileiras, duas colombianas, 
duas espanholas. Uma competição de altíssimo nível, um caso bastante 
interessante, é o caso do jogador chamado Reymar Jr., e a estrutura tributária 
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bastante interessante. Nós estamos falando de uma competição que envolveu, 
no começo, todas as equipes com preliminares. A competição, na verdade, 
começou muito antes, a competição começa quando as equipes fazem 
memorandos, são obrigados a fazer um memorando como autor e outro como 
réu – e esses memorandos são importantes porque eles são julgados, e também 
contam para a premiação final e para as premiações individuais – como o João 
vai relatar daqui a pouco. Então, são feitos memorandos escritos. Essa é uma 
fase qualificatória também, para poder vir a competição.  

Então, a equipe, passando por isso, vem a competição, onde existem uma fase 
preliminar uma vez como autor, uma vez como réu, um desafio interessante. 
Estou falando em aplicações sempre em inglês, estou falando numa situação 
em que os julgadores não são passivos, os julgadores têm função, porque são 
professores, têm função também, de algum modo, colocar aqueles que se 
defendem numa situação um pouco mais difícil, um desafio, uma pergunta, 
alguma situação em que a pessoa tem que saber como responder. O João e eu 
tivemos o prazer de ser julgadores em algumas bancas e vimos como funcionou 
isso de perto.  

Bom, depois são semifinais; para as semifinais, nós já estávamos numa 
situação em que havia só quatro equipes: duas brasileiras, uma espanhola e 
uma colombiana. E, depois, as finais que havia uma equipe brasileira e uma 
equipe espanhola da Carlos III. Só para lembrar, no ano passado, a final 
também foi IBDT e Carlos III, e Carlos III venceu. E, este ano, nós tivemos a 
grata alegria, que o João vai relatar agora, de que o IBDT foi o grande vencedor. 
A expressão do Ricardo foi merecida, é uma vitória qualificada, porque o João 
agora vai nos contar como foram os resultados.  

Só queria dizer uma coisa: pouco interessa os resultados. Eu diria, fomos 
vencedores por ter um evento como esse, fomos vencedores por ver o quanto 
esses alunos aprenderam. É uma coisa emocionante você verificar o quanto se 
sabe, o quanto se aprende em pouco tempo, mérito muito grande de quem 
chamamos de coach. Coach é aquele que prepara, aquele que fica por trás para 
ver a equipe crescer. E nós tivemos aqui dois coaches do IBDT, o Victor Polizeli 
e o Diogo, que, realmente, trabalharam muito bem.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria solicitar que os coaches e os 
combatentes compareçam aqui à frente, por favor. Nós queremos vê-los e 
aplaudi-los. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que a 
gente está enaltecendo, aqui, o brilho da vitória do IBDT como se tivesse sido 
uma disputa fácil.  

Eu queria dizer, aqui, que as equipes eram de altíssimo nível, todas as equipes 
muitíssimo bem preparadas e a competição, realmente, foi de um nível 
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altíssimo. Então, não querendo dizer que houve uma vitória fácil ou uma 
vitória de... eu não gostaria de usar essa expressão ‘de lavada’, porque ‘de 
lavada’, parece que foi uma disputa fácil. Pelo contrário, foi uma disputa de 
altíssimo nível, e dentro desse altíssimo nível da competição, realmente, a 
equipe do IBDT está de parabéns porque se destacou com muito brilho.  

O que a gente tem verificado é que todas as equipes têm vindo aqui, nesse 
encontro do Observatório, com uma proficiência, um domínio da língua inglesa 
que, realmente, é impressionante. As pessoas têm muito domínio do inglês e 
são fluentes, falam com muita tranquilidade, com muita facilidade, e são 
profundas, todas as equipes são profundas conhecedoras do Direito Tributário 
Internacional. E vejo que, no nosso caso aqui, a nossa equipe teve quatro 
membros, eu vou dizer os nomes aqui: Samara Rossini Melosi, Marília Lessi 
Atulim, Paula Zugaib Destruti e Gabriel Andrade. Exceto pela Marília, que já 
participou de um Observatório há dois anos – então, ela está retornando agora 
como aluna do IBDT, na primeira oportunidade, ela participou como aluna da 
USP – todos os outros participaram pela primeira vez da competição. Os quatro 
são alunos do nosso Curso de Especialização em Direito Tributário Brasileiro, e 
não tinham um conhecimento prévio ou um aprofundamento no estudo de 
Direito Tributário Internacional.  

Então, o que, o que é mais motivo de surpresa: realmente, é impressionante a 
capacidade desses alunos de iniciarem um estudo numa área complexa, como 
é tributação internacional, a partir do exame desse caso, e em três, quatro 
meses, adquiriram um conhecimento tão profundo. E, realmente, é 
impressionante ver a facilidade como eles respondiam as questões complexas 
que eram colocadas. Porque o objetivo do Moot, e os professores que são os 
julgadores se esforçam nesse sentido, é evitar que o aluno venha fazer uma 
apresentação decorada ou que leia um texto, ou que memorize um texto e 
venha. Justamente no meio da exposição, o professor interrompe e faz 
perguntas para ver a capacidade do aluno elaborar e verificar se ele está, 
realmente, sabendo o que ele está falando ou se ele está simplesmente 
repetindo um texto que foi memorizado. E as meninas aqui, e os rapazes 
participantes, todos eles demonstraram uma habilidade, um conhecimento, 
uma facilidade e um bom humor até, eu diria, no lidar com as questões, 
demonstrando uma tranquilidade bastante significativa. Então, realmente, foi 
muito bacana, foi muito bonito ver essa exposição, essa participação de todos 
os alunos, e a nossa equipe que se destacou.  

E eu queria, antes de mais nada, parabenizar aqui – como o Prof. Schoueri já 
disse – queria reforçar o trabalho do Víctor Polizelli e do Diogo Figueiredo, que 
foram os nossos coaches. Um se dedicou mais à parte da elaboração do 
memorando, o outro se dedicou mais à preparação da apresentação dos alunos 
da nossa equipe; mas o fato é que eles já estão há alguns anos desenvolvendo 
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essa atividade de coaching, então, estão pegando o jeito e, certamente, vamos 
poder colaborar com a participação e o apoio do Victor e do Diogo nos anos 
vindouros, nas nossas próximas competições.  

E eu queria, então, dizer que a Samara, a Marília, a Paula, e o Gabriel são os 
membros da nossa equipe do IBDT, a equipe do IBDT foi premiada em primeiro 
lugar na competição. 

[aplausos] 

Sr. João Francisco Bianco: A Paula, individualmente, foi considerada a 
melhor oradora para a defesa do Contribuinte. 

[aplausos] 

Sr. João Francisco Bianco: E a Samara foi considerada, individualmente, a 
melhor oradora para a defesa do Fisco. 

[aplausos] 

Sr. João Francisco Bianco: Além disso, o melhor memorando, por parte do 
Fisco, foi ganho também pela nossa equipe do IBDT. 

[aplausos] 

Sr. João Francisco Bianco: E o melhor memorando de defesa do contribuinte 
foi ganho pelos alunos da graduação da USP. Infelizmente, não estão aqui, mas 
merecem o nosso apoio, o nosso parabéns. Então, é isso. 

[aplausos] 

Sra. Paula Zugaib Destruti: Posso só chover no molhado um minutinho? Em 
nome da equipe, a gente queria agradecer mais uma vez ao Victor Polizelli, se 
não fosse ele, teria sido impossível essa vitória. Ele passou um volume enorme 
de conhecimento em muito pouco tempo. A gente aprendeu o que era 
estabelecimento permanente em um dia, para a final – em uma noite, para 
sermos mais exatos.  

Em nome da nossa equipe, muito, muito, muito obrigada. Ele até sentou no 
chão com a gente, ele foi fantástico, foi o melhor treinador do mundo. 
Obrigada, Victor. 

Sr. Victor Polizelli: Obrigado. Todo mundo já falou bastante coisa. Eu só 
queria destacar um fato que não pode passar despercebido.  
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O IBDT, com isso, se torna bicampeão no Tax Moot, de todas as instituições 
que participam, é o primeiro a se tornar bicampeão. Para falar a verdade, a 
equipe caminha sozinha, eu e o Diogo participávamos assim, de vez em 
quando, algumas vezes, eles fizeram reuniões sozinhos. Então, o nosso papel 
ali era mais organizar uma coisinha ou outra. Quando, na última noite – os 
fatos mudam bastante para a final, isso é um... é assustador, você está 
preparado para fazer uma defesa e o caso fica... os principais detalhes do caso 
permanecem, mas alguns fatores muito importantes mudam radicalmente, os 
alunos vão se preparar da noite para o dia para fazer a defesa numa outra 
manhã e... eu tomo esse evento para ilustrar, quando a gente chegou, eu levei 
eles para o escritório um dia à noite para poder estudar os novos argumentos 
e, quando a gente lá chegou, eles já tinham todos os argumentos bolados na 
cabeça, não sei porque a gente fez aquela reunião, na verdade, não precisava, 
eles passaram a tarde inteira matutando. Parabéns a todos vocês mais uma 
vez. 

Sr. João Francisco Bianco: Tendo em vista o brilho da participação dos 
alunos do IBDT, a Diretoria resolveu, então, dar um incentivo a que vocês 
continuem se dedicando ao estudo da Tributação Internacional. Então, vocês 
quatro vão receber uma bolsa para cursar o nosso curso de tributação 
internacional aqui do IBDT. 

[aplausos] 

Sr. João Francisco Bianco: Premiação inesperada, espero que vocês se 
matriculem, se inscrevam, serão bem-vindos no nosso curso. 

Sra. Paula Zugaib Destruti : Mas tem que ser só em 2018, senão, a gente não 
vai poder participar do Moot de novo. 

Sr. Victor Polizelli: Isso permite que eles participem do Moot da Bélgica. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: A bolsa não prescreve. 

Sra. Samara Rossini Melosi: Muito obrigada. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos voltar ao tema, então?  

A Equipe podia dar a opinião dela sobre essa questão de localização, 
residência, já que vocês aprenderam, em uma noite, o que é residência, 
estabelecimento permanente. 

[risos] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Leonardo. 
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Sr. Leonardo: Eu tenho uma pergunta... muito simples que eu gostaria de 
saber a opinião da Mesa a respeito da expressão que tem no caput, a expressão 
“em pelo menos uma das situações”. Essa expressão, eu gostaria de saber o 
entendimento da Mesa a respeito disso, se ela, em alguma medida, dialoga com 
a questão que o Prof. Schoueri colocou a respeito da dupla residência. 

Sr. Michell Przepiorka Vieira: Eu também gostaria de fazer uma pergunta 
para a Mesa. Em relação ao caso de dupla residência, no caso em que existe 
um tratado entre os dois países estrangeiros, um resultado da aplicação da 
norma do artigo 4º, ele influenciaria a opinião da Mesa ou não, em relação à 
aplicação da regra? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora, você complicou. Agora, você complicou.  

A primeira pergunta do Leonardo estava muito tranquila. Assim, sinto muito, 
Leonardo, “em pelo menos” significa “em pelo menos”. Ou seja, ainda que você 
esteja num país que mantenha a troca de informações – vamos ser claros, se o 
Brasil mantiver acordo de troca de informações com Bahamas; mas apesar 
disso, Bahamas sendo um país com tributação favorecida, não será possível a 
consolidação da empresa em Bahamas, nem tão pouco a subsidiária dessa 
empresa em Bahamas. Ou seja, não basta o acordo de troca de informações. 
Sinto muito.  

A pergunta do Michell... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Antes do Michel, ainda nessa do Leonardo.  

O “pelo menos” não significa “pelo menos num dos dois países” também?  
O “pelo menos” significa abrangência total: olha, daqui, ninguém escapa. Está 
certo?  

Então, esse “pelo menos” não pode ser aplicado também em situações como 
esta que está sendo organizada aqui: você ter dois países, um que não é 
subordinado aos artigos 24, 24-A, e outro sim, já não é suficiente estar a um 
deles? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, aí, seria o outro, o “pelo menos” dentro do 
inciso. O “pelo menos” entre um e outro me parece inevitável.  

A pergunta agora é o seguinte: se, dentro deste outro, ou seja, dentro do 
mesmo inciso, voltando a hipótese da empresa, da pessoa física... – eu acho 
que a ideia do Ricardo de tirar a complexidade da pessoa jurídica e pôr a 
pessoa física, tirar a complexidade da consolidação e tratar da hipótese mais 
simples da redução na fonte, eu gostei da ideia dele, só que ficaria, talvez, um 
pouco menos complexa a questão e acaba chegando na mesma coisa.  
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Agora, eu... no caso da retenção na fonte, onde não existe o “pelo menos”, na 
retenção na fonte, se a empresa estiver situada num país de baixa tributação, 
mas também estiver no país de alta tributação – empresa ou pessoa física – eu 
penso que, eu não consigo ver sentido na norma em exigir uma retenção de 
25% se a empresa mostra que ela é contribuinte de um país com alta 
tributação. Essa seria a minha leitura da razoabilidade. Ou seja, é aquela 
história: havendo duas leituras possíveis, eu escolho aquela que me faça mais 
sentido.  

O que me incomoda é que, nesse dispositivo que nós estamos tratando agora 
da consolidação, o texto não está abrindo a possibilidade que deveria para eu 
fazer uma leitura que deveria, no sentido de que, se esta empresa tem uma 
dupla residência, valerá a residência mais forte e não a mais fraca.  

Eu gostaria muito de ler isso, porque, no meu ponto de vista, quando eu 
consigo, de um texto, tirar duas leituras, eu devo buscar aquela que é mais 
razoável no seu contexto, na sua finalidade. Mas o limite de interpretação são 
as palavras. E eu não consigo fazer isso nesse caso. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco, eu posso propor, também, para você 
dar outro enfoque para a questão. Esta norma é uma norma de limitação ou é 
uma norma de benefício? Eu estou falando a norma no seu contexto total.  

Se você a enxergar como a norma de benefício, a interpretação tem que ser a 
mais benéfica possível para atingir o objetivo, que, no caso, é permitir a 
consolidação. Se você entender que ela é uma norma restritiva, já este critério 
de exegese não seria aplicado. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, realmente, o caput, ele é uma norma de 
benefício, mas ele restringe a aplicação do benefício. Então, na verdade, ele é 
as duas coisas: ele é de benefício, depois, os incisos criam restrições àquele 
benefício.  

E eu entendo o raciocínio que o Prof. Schoueri está desenvolvendo aqui, eu 
acho que faz sentido o que ele está dizendo, só que a minha restrição ao 
raciocínio do Schoueri é o seguinte: a lei brasileira não admite dupla residência 
da pessoa jurídica, não existe essa hipótese na lei brasileira. E eu vou 
interpretar essa norma de acordo com o sistema tributário brasileiro. Então, 
como o sistema tributário brasileiro não admite dupla residência da pessoa 
jurídica, eu vou aplicar o conceito de residência da lei interna brasileira, que é 
o local da constituição da empresa, não importa onde está a sede da 
administração efetiva da empresa, o que importa é onde ela está constituída, 
porque esse é o critério da lei brasileira. Eu vou interpretar a lei brasileira de 
acordo com esse critério; logo, eu vou usar o critério do local da constituição da 
pessoa jurídica. 



 17

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Luís Eduardo Queiroz. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Eu acho que chega até um pouco mais que isso, 
porque, aqui, ele não busca a residência da pessoa jurídica, mas ele busca 
saber se você estiver situado num país, se você estiver localizado ou as duas 
coisas, por exemplo, só voltando o Caso Apple, ele pegaria as duas situações e, 
se uma delas excluísse ela desse benefício, ele teria retirado o benefício por 
estar localizado ou com administração nesse país. Eu acho que a lei tenta 
pegar as duas situações ao mesmo tempo. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria insistir na questão de qual é a 
natureza da norma até para chegar, estou propondo aqui, até para chegar a 
perguntar agora para o Zilveti, que quer falar, se existe uma possibilidade de 
reduzir, teleologicamente, o alcance desse dispositivo. Porque a norma, 
originalmente, é uma norma de benefício. O João diz que ela tem a dupla 
característica, mas ela é uma norma de benefício para tirar do regime geral de 
tributação pessoa jurídica, a controlada, subcontrolada – então, ela é uma 
norma de benefício. Agora, ela estabelece condições, requisitos para ser 
aplicado o benefício, o que não impede a característica geral do benefício.  

Ao estabelecer condições, aparentemente, está sendo muito grande demais, 
muito larga demais, estaria de acordo com o espírito original da norma? 
Caberia, aí, uma redução teleológica? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, você adiantou o que eu ia falar em parte, 
mas, realmente, eu entendo que ela é uma norma de benefício. Então, a sua 
indagação procede se entendermos que, por conta desta característica de ser 
uma norma de benefício, a exegese de você dar a interpretação mais benéfica 
ao contribuinte procede. Os incisos que seguem, eles não são restritivos, eles 
são excludentes, esclarecedores, esclarecendo para quem serve o benefício, o 
alcance do benefício. E, nesse sentido, se aplica também a redução teleológica. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar mais? Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu continuo mantendo a divergência com relação 
a se utilizar o critério nacional, o critério da lei brasileira para saber se a 
empresa é sediada em outro país. Eu continuo entendendo que a melhor 
exegese é aplicar a lei do país para saber, inclusive, quanto ela paga de imposto 
naquele país ou não. O que me faz mais sentido é a qualificação pelo país em 
questão e não pela lei brasileira.  

Com relação ao argumento do Luís Eduardo no sentido de que a expressão, 
aqui, não é sediada, é localizada, é situada, para dizer que o legislador não 
estava incomodado com o fato de ser ou não ser contribuinte, bastando-lhe que 
estivesse situada ali, comove-me, mas não o suficiente. Não o suficiente 
porque, mais uma vez, eu penso que esse dispositivo, a ratio desse dispositivo é 
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buscar um peso, de algum modo, acobertada por aquela legislação. Então, não 
me parece que eu posso ler apenas situada e, sim, acobertada, protegida, 
atingida por aquela legislação ou atingida por aquele tratado. Então, não é um 
situado no sentido físico e, sim, no seu sentido jurídico e, mais uma vez, de 
acordo com a legislação daquele país.  

Como dizia, no inciso I, eu devo dizer atingida – ou não atingida no caso – fora 
de um tratado de troca de informações. Não é localizada, não é situada, é a não 
atingida por tratado; o inciso I, eu leio empresa que não é alvo de um acordo de 
troca de informações.  

O inciso II, por sua vez, me parece uma empresa cujo regime tributário está 
sob uma tributação favorecida e está numa tributação privilegiada ou que seja, 
o regime aplicado à empresa. Não me parece viável aplicar a lei brasileira para 
tanto. Eu devo olhar a lei do país em questão, mais que isso, eu devo olhar o 
regime em questão e indagar se a lei está atingida por aquele regime. Essa me 
parece a leitura adequada do inciso II.  

Continuo e, para mim, o único ponto que eu ainda mantenho dúvida é se essa 
empresa estiver acobertada por um regime, mas, ao mesmo tempo, for atingida 
por um outro regime, e esse é o ponto que me incomoda, porque o texto não me 
parece abrir a possibilidade de excluir para esse caso – e aí, eu me incomodo 
porque me parece que ela sendo altamente tributada, não faz muito sentido a 
tributação. Mas aí, eu não... como disse, meu limite é o texto e eu não fui capaz 
ainda de, no texto, encontrar uma saída mais excludente para essa que 
caberia. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Alexandre: Pelo debate aqui, eu sinto que a interpretação estrita. Não 
restrita, mas estrita, e que, nessa dúvida, em dúvida, é pró-Fisco. Eu acho 
muito difícil que os julgadores, que essa discussão jurídica, se for aos 
tribunais, tenha essa interpretação. Eu vejo até um pouco forçado que caiba 
um benefício quando a lei... para você ver, a lei veio, como o Dr. Ricardo bem 
colocou, fechar situações em geral e pretendo os contribuintes fugir da... Eu 
percebi que o Dr. Ricardo foi muito feliz nisso, a gente tenta encontrar uma 
válvula e, quando a gente tenta encontrar uma válvula de uma forma um 
pouco forçada, os tribunais vão numa interpretação mais legalista, como o 
João colocou, vão ser estritos: aplica-se a lei brasileira na questão da 
residência, não vou favorecer o contribuinte, uma interpretação duvidosa. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Alexandre, houve uma incompreensão, é ao 
contrário do que você está alegando e a favor também do Prof. Schoueri. Ou 
seja, a norma de benefício permite que a gente chegue bem próximo do que o 
Prof. Schoueri está advogando. E a redução teleológica melhor ainda, ela dá 
uma possibilidade de estar nesta interpretação benéfica ao contribuinte, o pró-
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contribuinte. Não é tanto  in dubio, porque, na redução teleológica, a gente tem 
que falar, tem até uma dúvida sobre essa questão, se a redução permite que a 
interpretação vá em favor do contribuinte. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, a redução está vindo justamente dentro 
da linha do Prof. Schoueri. Teleologicamente, a localização física, o relevante é 
você estar ou não estar sujeito a um regime privilegiado. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É isso que faz a redução. Essa é a função da 
redução. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para entender, então, nós temos, por maioria 
pelo menos, o entendimento de que a legislação do país em questão – tirada a 
dupla tributação? Porque houve uma posição, aqui à minha esquerda, dizendo 
que seria a lei brasileira e eu não consigo... Eu queria, realmente, insistir com 
esse ponto de que a leitura, a melhor leitura do situada ou que seja é atingida 
pela legislação, alvo da legislação, eu devo buscar a lei em questão e não a lei 
brasileira. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: E se tiver duas jurisdições e uma com 
tributação favorecida, na minha opinião já é suficiente para excluir a 
consolidação. 

A Marília pediu a palavra. 

Sra. Marília Atulim: Eu tendo a concordar com o Bianco quando ele fala que a 
gente precisaria usar a lei interna brasileira para interpretar esses dispositivos, 
até porque, quando ele fala no inciso I: “Estejam situadas em país com o qual o 
Brasil não mantenha tratado”, etc., entendo que o “situada" seria a legislação 
brasileira. E, no inciso II, ele remete, sim, ao regime fiscal do outro país, mas 
ainda para fins da legislação brasileira, porque você vai olhar para o regime do 
outro país, mas olhando a classificação do artigo 24 da Lei 9.430/96, que fala 
o que é regime privilegiado, mas da legislação brasileira. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ninguém duvidou que se aplica o artigo 24 da 
legislação brasileira. Esse não é o ponto. A pergunta é muito mais simples. É, 
para eu saber se a empresa está sob o regime fiscal privilegiado, eu tenho que 
verificar o que que um regime em questão considera aplicável para ele. Ou seja, 
eu preciso saber... não é a lei brasileira que vai dizer quem está protegido por 
aquele regime, a definição do regime é brasileiro, mas quem está dentro do 
regime é o regime que vai dizer. 

Sra. Marília Atulim: Exato, só que, aí, a gente usa também para fins da 
legislação brasileira. Então, eu acho que isso reforça o entendimento de que o 
“situado” no inciso I seria “situado” na legislação interna. 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, no inciso I, o “situado” não é nem 
lei interna, é o tratado. O inciso I é “situado” em termos do tratado, eu olho 
para o tratado e pergunto... aí, respondo ao Michell.  

Michell, respondendo a sua pergunta agora: eu devo perguntar, no tratado, 
quem é que é alvo daquele tratado – então, “situada” já não é mais nem de uma 
legislação, nem de outra. Agora, se o tratado remete à legislação do país A ou 
país B, em virtude do tratado, eu vou aplicar o que o tratado determinar. O 
inciso I é: existe um tratado para informações? Essa empresa é alvo daquele 
tratado? Sim. Não. A pergunta se faz no tratado, me parece. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só fazer uma lembrança aqui, eu 
acho que é fundamental. Nós temos quatro palavras aqui: residente, 
domiciliado (também na Lei 9.430/96), situado e localizado (na Lei 12.973/14). 
Nós não podemos interpretar nenhuma dessas normas pela literalidade. Nós 
temos que procurar o que que elas quiseram dizer se referindo a quatro... – 
vamos falar coisas – a quatro coisas distintas.  

Nós precisamos tomar sempre em mente que não podemos nos ater à 
literalidade, e, aqui, parece que nós estamos concentrados nessa literalidade. 
Até porque estamos procurando definição de domicílio na lei brasileira, na lei 
de outro país. Por isso que a interpretação teleológica parece que está sendo 
vencedora numa opinião aqui, média. 

Sr. Luiz Flávio: Tem me incomodado, aqui nessa discussão, são vários pontos 
que geram incômodos, mas esse ponto a respeito da dupla, ou da 
polirresidência – porque aí, o contribuinte poderia ter várias residências – e 
imagine que uma das residências, ele é super tributado, ele é tributado à 45%. 
E, num dado momento – eu marco esse momento – ele sofre uma tributação de 
45%, e coloco ainda que ele tem uma quantia sob bitributação, eu não tenho 
dúvida que haveria a consolidação e tudo mais.  

E aí, passa-se um ano, uma determinada lei de legislação de um determinado 
país que um dos seus diretores reside estabelece, na sua legislação interna, 
que, a partir daquele momento, passa-se a ser considerado também uma 
residência daquela empresa, porque eu tenho um diretor que reside lá e aquela 
legislação interna diz: “Bom, um diretor residindo aqui, para mim, é critério de 
residência”.  

E eu começo a imaginar como que o contribuinte deveria agir – e aí, eu falo de 
ônus da prova realmente – para ele demonstrar para a fiscalização que deveria 
ou não deveria haver a fiscalização. Será que durante a consolidação, no 
momento de requerer e demonstrar a consolidação, caberia ao contribuinte 
apresentar prova que ele está, conforme a legislação de um país A, sujeito 
àquele país, às normas que determinam que ele é um residente e que, por isso, 
ele paga 45%? Ou ele deveria apresentar também uma prova de que ele não 
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tem residência em nenhum outro país do mundo por legislação de algum outro 
país?  

Ou seja, caberia ao contribuinte uma prova de que ele não tem qualquer outra 
residência por quê?  

Pelo critério do Dr. Ricardo, se eu tiver uma residência em um país com baixa 
tributação, ainda que eu tenha residência naquele país A com 45%, eu não 
poderia fazer consolidação. Então, o ônus atribuído ao contribuinte é provar 
que ele não tem uma segunda residência? Ou será que o ônus é simplesmente 
mostrar: “Olha, eu tenho residência neste país A, neste país A que eu tenho 
acordo, eu estou sujeito a 45%”? Será que interessa eu mostrar que eu tenho 
um controlador indireto num outro país que não tributa, será que eu tenho 
esse ônus da prova ou não?  

Essa preocupação, ainda que seja uma bobagem passando pela minha cabeça, 
está me incomodando. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O tema não é ônus da prova, hein? Só para 
entender isso.  

Vamos dizer o seguinte, Luiz Flávio, eu devolvo a pergunta. Se o Fisco 
conseguir provar que você, pela legislação do país em questão – e que o diretor 
reside lá – você é contribuinte daquele país, ele pode vedar a consolidação? O 
ônus da prova é do Fisco, eu não tenho dúvida disso.  

Mas se ele se desincumbe, ele mostra que, nas Bahamas, a legislação é tal, 
como você interpretaria agora a lei? 

Sr. Luiz Flávio: Aí, sem dúvida, eu fico com a posição que tem sido enfrentado 
pelo Prof. Schoueri nessa Mesa. Me parece que o que a norma quer é evitar que 
a empresa não seja tributada em um determinado nível, e aí, evitando a 
consolidação nessa hipótese.  

Se eu tenho uma tributação de 45% em um desses países, ainda que eu tenho 
outros países, eu acho que o problema acaba sendo esses outros países ou 
coisa do tipo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Luiz Flávio, só para esclarecer, eu manifestei essa 
posição com relação à retenção na fonte pela legislação em questão, e expressei 
a vocês todos – gostaria de ler isso aqui também, mas como eu disse, o limite 
da interpretação teleológica é o texto. E eu não fui ainda capaz, como você 
parecer ter sido capaz, de, lendo as palavras desse texto, dizer algo no sentido 
da chamada redução teleológica.  

Eu quero fazê-la, mas estou com dificuldade. 
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Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não pode esquecer que o texto não é, 
necessariamente, o limite da teleologia, certo?  

O texto é ponto de partida na interpretação... mas a redução teleológica se 
explica exatamente quando o texto aparenta uma amplitude que não deve ter 
com a teleologia da norma. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A redução teleológica, então, é caso de analogia, o 
inverso da analogia, mas no mesmo sentido, porque a interpretação, enquanto 
fenômeno, começa e termina no texto. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Sem dúvida. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não posso dizer que eu interpretei o texto se 
eu fui a diante. Eu posso construir uma norma, tentar fazer uma construção 
da norma com outro caminho. Mas, no texto, eu não posso abrir mão do texto 
sob pena de, a partir dali, eu ter uma insegurança jurídica tremenda. Por isso 
que eu disse, eu tenho que ler esse texto, ler, reler, e com essa vontade 

Talvez o que eu possa fazer, Ricardo, isso que nós não fizemos aqui – o Luís 
Eduardo poderia fazer para nós – é buscar outros textos legislativos que 
permitam a construção de uma norma no sentido que nos parece adequado. 
Eu não tenho nem dúvida de que é mais adequada a solução que o Luiz Flávio 
defende. Mas eu precisaria de encontrar um suporte legal – vou insistir, textual 
– que me permita essa construção. Sem um texto, eu não posso ir adiante 
disso. 

Sr. Victor Polizelli: Eu queria fazer, talvez, dois argumentos a favor da 
produção do Prof. Schoueri que me parece correta – embora normalmente nós 
discordemos também.  

A nossa legislação contém, também, o conceito de residente de fato, que é 
quando a pessoa física faz a saída do Brasil; a lei onde tem a regra sobre o 
assunto diz que a transferência de residência para um país, paraíso fiscal, só 
será aceita se ele for residente de fato. Então, isso já seria um caminho para 
dizer que, aqui, não se está procurando muito uma situação, localização, 
residência forte, até porque fala-se de renda ativa, renda passiva muito alta. E, 
normalmente, as empresas citadas em paraíso fiscal com renda passiva muito 
alta, não tem empregados – aquele conceito brasileiro de substância 
econômica, não temos substância nenhuma, mas, ainda assim, vale aqui para 
fins dessa legislação residência.  

Por que a legislação brasileira precisa usar o critério do outro país para fins de 
residência?  
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Qualquer uma das duas soluções, eu vou usar a legislação nossa ou usar a 
legislação do outro país pode causar problema. Tanto é que, em Direito 
Tributário internacional, se caminhou para “pergunte para outro país, veja se 
outro país dá atestado de residência”. No fim, assim, qual país que dá atestado 
de residência? Esse é o critério, e assim se convencionou, para fins de Direito 
Tributário internacional – e está sendo testado no limite agora os casos 
polêmicos como Apple e Starbucks, entre outros.  

Por que eu preciso usar esse critério?  

Eu corro risco – para dar um exemplo, falando nos países, um exemplo 
também que não vai acontecer, de o Brasil achar que a empresa é residente na 
Irlanda porque, lá, está incorporada a empresa, mas como a Irlanda considera 
o local da administração para a constituição da residência, se a residência for 
em Israel, Israel tem critério de local da administração na legislação, a 
tributação será em Israel. Então, o Brasil está querendo tributar um lucro de 
uma empresa que, na verdade, não é contribuinte naquele país, o imposto foi 
pago em outro e esse imposto, inclusive, não vai poder ser compensado aqui. 
Ou seja, melhor que o Brasil utilize o critério de saber: “Irlanda, é residente aí?” 
Não, vai dizer que não. “Israel é residente aí?” É. “Paga imposto?” Paga. “Então, 
dá aqui que eu vou trazer o crédito do imposto”.  

É claro que, se eu levar esse critério da residência no outro país ao limite – e eu 
queria trazer um ponto parecido com o do Luiz Flávio – eu corro risco de ter 
uma empresa situada na Áustria, contribuinte na Áustria, paga imposto na 
Áustria, administração em Israel, ou seja, também, lá, o contribuinte paga 
imposto, então, o Brasil vai ter dupla contábil, o Brasil tem que pegar, 
considerar uma empresa como se fosse duas? A situação de dupla residência 
com dupla tributação, ou a situação de dupla residência com tributação só em 
um país são casos complexos que, claro, isso aqui não está desenhado para 
cuidar disso.  

E só para falar uma palavra sobre redução teleológica, eu tenho muita 
dificuldade em entender o que esse texto quis, porque ele mistura um pouco de 
omissão pelo fato de ser um país opaco, com troca de informação. Não tem 
muito a ver com o fato de renda passiva ou não tributação. Então, ele misturou 
muitas coisas ruins, quase querendo dizer... esses daqui... quase que assim... 
a consolidação é só para quem está mais certinho.  

E eu me pergunto se a consolidação não seria a regra, não seria o certo para 
toda e qualquer situação, inclusive essas, dado que nós já estamos tratando de 
uma situação onde a capacidade contributiva é muito questionável? Eu não sei 
se esse dinheiro vai vir, todos aqueles problemas que a gente sabe. O Brasil 
não deveria ter uma legislação CFC tão ampla como essa. Já reduziu. Aí, o 
certo seria reduzir para pegar só renda passiva, paraíso fiscal e tudo mais, 
como alguns países fazem – não são todos, vale a pena lembrar que os Estados 
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Unidos, até pouquíssimo tempo atrás, não tributava renda passiva, era um 
paraíso fiscal enorme.  

Então, assim, pensando em termos de capacidade contributiva, eu tenho 
mesmo dificuldade de ler isso daqui de maneira a retirar deste regime de 
concentração, até mesmo as coisas que estão aqui listadas. Eu ousaria dizer 
que a consolidação é obrigatória para todo mundo e essas exceções aqui não 
deveriam existir, são inconstitucionais. 

[risos] 

Sr. Alexandre: É mais objetivo. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Completando aqui. Concordo com o Fernando 
sempre, mas... o outro ponto é que eu acho que aquilo, de novo, é só para fins 
de consolidação, eu acho que crédito do imposto pago lá fora vai continuar 
sendo dado aqui no Brasil, mas acho que, só para fins de consolidação, eu 
acho que esse artigo aqui, ele não consegue alcançar o conceito de residência, 
ele simplesmente fala: “Se você tiver situado, se você tiver localizado um ao 
outro, ou qualquer um dos dois, você não vai poder consolidar em relação a essa 
empresa ou essa... ou tudo, né, o que está embaixo dela”. Eu acho que é só para 
fins de consolidação esse caso aqui. E acho que ele pega tudo. Não tem o 
conceito de residência, eu não consigo, eu não consegui ver um conceito de 
residência no artigo 78. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu, cada vez mais que ouço, ouço, ouço, eu leio 
no inciso II residente, residente nos termos da legislação do país em questão. 
Contrariamente, não me parece a expressão localizada algo diverso de residente 
segundo a lei em questão, alvo da lei em questão.  

Eu estou ouvindo, ouvindo e cada vez caminho mais nesse sentido. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Luíses, eu faço a seguinte pergunta – Luís XV e 
Luís XVI – eu faço a seguinte pergunta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O XVI é o que morreu, não é? 

[risos] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Vocês escolhem aí. O XVI é que foi para a 
quilhotina. 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não pode ser XIV? Pode escolher? 
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Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Luíses, é o seguinte – agora, nós estamos aqui 
na base das suposições, porque vocês foram trazendo as questões complicadas 
para a gente resolver o que deveria ser o simples – suponha que a legislação, 
num determinado país, diga assim: “Ainda que não residente na minha 
jurisdição, que seja residente e tenha a sede de gestão em outra jurisdição, mas, 
com relação aos negócios realizados nesta jurisdição, a tributação é zero”.  

A questão da residência, pelo que nós estamos entendendo aqui, estaria sujeito 
ao artigo 24, estaria sujeito à não consolidação. O fato de ser residente por 
uma legislação de lá ou daqui é absolutamente irrelevante. João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria, na verdade, perguntar para o Prof. 
Schoueri se, então, nós vamos adotar esse critério para efeito de interpretação 
de todos os dispositivos que tratam de residente no exterior? E eu lembro, aqui, 
o artigo 24, ou 24-A. Quer dizer, eu fazendo a prova de que o beneficiário do 
rendimento consolida o seu resultado num outro país que tributa a renda 
normalmente, eu vou deixar de aplicar o artigo 24? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito, João, sim. Aliás, foi exatamente o 
exemplo que eu dei; e salvo melhor juízo, e que você me mostre no texto algo 
diverso, foi exatamente o que eu entendi. Se essa empresa – citando o exemplo 
do Luiz Flávio – se essa empresa, por um critério X num paraíso fiscal, a 
considera residente ali, mas se a empresa que nem tem essa notícia, e não 
precisa ter essa notícia, ela faz prova de que ela paga Imposto de Renda à 45% 
em outro país com o qual o Brasil mantém troca de informações, eu jamais 
usaria reter os 25% por conta dessa redução. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu faria uma distinção. Aí, eu faria uma 
distinção também entre pessoa jurídica e empresa, sabe? Eu acho que eu 
posso ter uma pessoa jurídica sediada em dois lugares, ou pelas leis de dois 
países sejam consideradas “residentes” [entre aspas] nesses dois países, e ela 
tem dois empreendimentos, duas empresas, dois lugares distintos. 
Evidentemente, o artigo 24 só atinge a empresa que tiver na jurisdição que não 
tributa renda.  

Agora, eu não vejo porque na outra empresa – e eu estou falando empresa, da 
mesma pessoa jurídica – eu tenho que pagar 41%, eu vou livrar essa aqui do 
24%. Eu acho que são duas coisas distintas. As situações tem que ser 
analisadas fato a fato. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas veja, desculpe insistir... existe uma pessoa 
jurídica sediada em paraíso fiscal, que é uma subsidiária de um banco e fez um 
empréstimo para a empresa no Brasil, essa subsidiária de um banco, de acordo 
com a lei da matriz, ela é residente na Europa e consolida os resultados na 
Europa. Eu vou fazer o pagamento de um juros para essa subsidiária desse 
banco para um paraíso fiscal e não vou aplicar o artigo 24? 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se ela demonstrar que esses lucros são... 
desculpe-me, talvez, eu não tenha pensado num ponto. Consolidado é um 
termo amplo.  

Eu quero dizer o seguinte: se o lucro é tributado em dois países, é uma 
situação – a empresa tem dupla residência. Quando você fala em consolidado, 
já é uma situação bastante distinta, porque eu vou ter um lucro apurado no 
país e esse lucro consolidado vai a outro. Então, obrigado, João até para poder 
corrigir o que eu disse, o que eu pensei. Se eu tiver a empresa – pegando o caso 
que é a matriz e a filial, não é caso de consolidado; simplesmente, o rendimento 
é pago de um modo que a matriz considera paga para ela e a filial também o 
considera. Se o rendimento é pago para a matriz e como tal tributado aquele 
rendimento, é a minha opinião. Agora, se eu tiver uma empresa separada, que 
apura o seu lucro no seu paraíso fiscal e esse lucro, sozinho, vai ser 
consolidado via... uma CFC daí, a situação é bastante distinta e eu não 
aplicaria.  

O João me perguntou: Se for filial, você aplica?  

Eu vou dizer: depende da situação. Se for filial, mas, no país em questão, adota 
a independência da filial, ou seja, a ficção de independência, é uma situação. 
Se o país não adota ficção e se o pagamento for considerado pela matriz como 
pago para ela diretamente, eu aplico. 

Sr. João Francisco Bianco: Complicada a aplicação dessa norma, hein? 

[risos] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: João, é fato a fato, como eu disse há pouco. 
Vamos supor – dentro dessas situações hipotéticas que nós estamos aqui 
imaginando – vamos imaginar a lei brasileira. A lei brasileira considerada filial 
como entidade à parte. Mas, depois, tributa na matriz brasileira.  

Se tributou na matriz brasileira, ainda que saia a zero do paraíso fiscal, aqui é 
tributado. Aí, cai na situação do Schoueri.  

Agora, se a lei brasileira fosse a anterior, não seria tributado nem lá, nem cá, 
aí, você estaria sujeito a aplicar o artigo 24, se o financiamento tivesse vindo do 
estabelecimento sediado no paraíso fiscal.  

Prof. Schoueri, você vai discordar? Puxa vida, eu estou querendo te ajudar. 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vou fazer uma ressalva, Ricardo, talvez até, é só 
porque, talvez, na lei brasileira, a filial – e o problema é esse – a lei brasileira 
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adota independência da filial e consolida o lucro na filial e esse lucro é 
tributado. Eu tenho uma dificuldade, eu preciso ter certeza, Ricardo... assim, é 
um ponto bastante tênue saber se eu tenho um lucro da filial que é tributado 
no Brasil ou se é o lucro da empresa brasileira.  

Eu acho que você tem razão. Ou seja, estou um pouco em dúvida, mas eu 
acredito que você tenha razão, que, no caso de filial, a receita é tributada no 
Brasil e não o lucro.  

Não sei se ficou claro a minha pergunta. Eu não sei se é o lucro que é tributado 
no Brasil – lucro da filial – ou se é a receita e a despesa que são computados 
aqui. Eu tenho a impressão de que receitas e despesas são tributados aqui, e 
não o lucro. E, neste caso, eu concordo com você integralmente.  

Se eu concluir, ao contrário, que o que se tributa aqui é o lucro da filial, que se 
adota a independência, aí é outra história. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Zilveti. Palavra final, hein? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Era para isso mesmo. Então, eu acho que não 
tenho dúvida que consolida. Então, eu queria ter na palavra final o que o 
Polizelli falou, que, aliás, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer 
quando ele falou eu não sei o que é teleologia. E ele fez a teleologia, né?  

Tirando a parte da inconstitucionalidade, que é um pouco polêmica – mas eu 
tendo a concordar com você... consolida, não é isso? Consolida e ponto. Porque 
essa é a teleologia, e a conversão teleológica sempre.  

E o Victor é bem um exemplo de como os meninos começam aqui no IBDT. 
Porque ele começa assim, com certa timidez, não querendo falar besteira e 
desafiando o tempo inteiro com atrevimento acadêmico e, às vezes, até 
exagerado como ele fazia com a gente, comigo e com o Prof. Schoueri, correndo 
de lado no parque do Ibirapuera, de costas, para nos acompanhar. Então, é um 
certo atrevimento. E aí, mesmo assim, se fez mestre, doutor, né? Então, assim 
que tem que ser. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Então, esse assunto está bem debatido, o Prof. 
Schoueri, infelizmente, continua com dúvida. 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só eu? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu já estou, eu acho que, para mim, esse 
debate foi muito esclarecedor. Eu formei uma opinião nesse debate. O Prof. 
Schoueri continua com dúvida 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Continuo não, desculpe, Ricardo, eu tenho outras 
dúvidas. Só dizer isso. Esclareceu muito. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não esclareceu todas as dúvidas, mas 
esclareceu várias dúvidas, então, está bom. Já foi um belo avanço.  

Queria dar uma notícia para vocês, não sei se sabem, mas nós temos aqui 
sempre mencionado o problema do direito de defesa, do desaparecimento do 
direito de defesa nos tribunais administrativos, a nossa extrema desconfiança 
quanto à capacidade do Poder Judiciário solver esses problemas, especialmente 
os mais complexos. Na semana passada, nós tivemos duas decisões da 4a 
Turma do TRF-5, sobre dois assuntos que na Câmara Superior, foram 
resolvidos por voto de desempate, contrários aos contribuintes, e essas 
decisões, por unanimidade da 4a Turma, foram favoráveis aos contribuintes. É 
a questão do cálculo dos juros sobre capital próprio, desde o momento em que 
o patrimônio é formado – e não restrito ao ano em que é feito o pagamento; e a 
questão bastante polêmica de não aplicação da trava de 30% nos casos de 
incorporação ou de outra forma de extinção de uma pessoa jurídica. Já há 
algumas liminares em torno dessas questões, mas esse foi a primeira decisão 
colegiada que eu tenho conhecimento aqui no nosso Tribunal. E as duas são 
muito expressivas por terem sido unânimes. Isso nos dá, assim, um certo 
alento para prosseguirmos na discussão das grandes questões tributárias 
agora em outro ambiente, não mais aquele ambiente que era o mais adequado 
no passado, que era o Conselho de Contribuintes e, depois, o CARF 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vai ser o nosso congresso, né? O congresso lá 
vai ser esse tema. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, só um assunto, e talvez seja o caso de 
retormarmos isso, saiu aquele relatório do CARF sobre as estatísticas do 
jusgados. E estão tentando convercer-nos de que a metade das decisões do 
CARF teriam sido favoráveis aos contribuintes. Seria interessante que, quando 
retomarem aqueles relatórios, lerem e verificarem que, para conseguir a 
metade, os estatísticos tiveram... – outro dia, eu ouvi que a estatística, você 
força, força o número até dar o resultado que você quer, a estatística é a 
ciência de torturar o número até que chegue ao resultado que você quer. E, 
nesse sentido de tortura que foi feita, foi tamanha que tomaram todas as 
decisões em que o contribuinte teve ganho parcial – e ganho parcial pode ser de 
1% a 100% – todas elas foram consideradas, computadas como favoráveis ao 
contribuinte. Ou seja, mais ou menos dobraram o número de decisões 
favoráveis ao contribuinte já que adicionaram todas elas.  

Então, a sugestão seria refazer o cálculo, no mínimo, tomando aquelas decisões 
colocando metade como contribuinte, metade como Fisco, o que já daria outro 
número... sem falar em valores.  
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Agora, o preocupante é que, apesar disso, verifica-se alguma coisa. Verifica-se 
que eles arrolam 20 teses – João, Bruno e eu participamos – que foram 
discutidas no CARF. O Fisco ganhou as 20 teses. Entre as 20 teses, 90% com 
voto de qualidade. Então, esse relatório do CARF acaba relevando muito mais 
do que a gente vê à primeira vista. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não quero, aqui, fazer um comentário 
depreciativo sobre o relatório, mas a experiência dos militantes no CARF – 
sejam Conselheiros, sejam Advogados, nós que estamos sempre lá – não 
conseguem encontrar eco nesses números. Não conseguimos. O nosso 
escritório, por exemplo, de quase 100% de vitória, passou para quase 100% de 
derrota. Quer dizer, uma coisa estranha demais, de uma hora para outra, não 
é? Até casos que, normalmente, se ganha não foram revertidos.  

Por outro lado, o critério é curioso, né? O contribuinte foi vitorioso só porque o 
recurso foi aceito, ele passou pelo juízo de admissibilidade, isso é uma vitória, 
depois, degolaram ele. Quer dizer, foi contato como vitória do contribuinte.  

A minha pergunta é: essa vitória, se é parcial, por que é do Contribuinte e não 
é do Fisco? Ela é tão do Fisco quanto do Contribuinte, os dois ganharam. 
Então, isso não devia entrar em qualquer estatística, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para começar, trabalhar com número já é ruim. 
Trabalhar com número de casos já é suspeito. O critério, no mínimo, deveria 
levar em conta valores envolvidos. Desconsideram-se, também, todos os casos 
que não subiram – ou seja, os casos que foram rejeitados, liminarmente, não 
entram nesse cálculo.  

Ou seja, esses números foram torturados e o que nós recebemos foram tão 
somente notícias. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, vamos encerrar, então, para sermos 
fiéis aqui à nossa tradição, encerrar 10h.  

Obrigado pela presença. E solicito assuntos para a pauta da próxima semana. 
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