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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: ...semanas de cama, de forma que ele 
que tinha tido, desde o início, um entusiasmo muito grande em participar não 
vira. Compensando a falta dele, nós conseguimos que o Presidente atual do Carf, 
Dr. Otacílio Cartaxo, substitua-o na presidência do painel 11, que é o painel... 
Ah, desculpa. É, painel 11, que é o painel de sanções tributárias, no qual 
participarão o ex-Ministro José Delgado, nosso Conselheiro e colega Mauro 
Luiz... Não, desculpa, o Mauro é outro, o Mauro é no outro... É o Mauro Luís 
Rocha, que é Juiz Federal, no Rio de Janeiro, e o Professor Marco Aurélio Greco. 
Então, estamos todos fechados com relação à participação, se não houver 
nenhum acidente de última hora. Na tradição aqui do IBDT, nós incentivamos 
cada painel a eles se comunicarem com bastante antecedência para eles se 
dividirem com relação à responsabilização dos subtemas e com relação à divisão 
no tempo, também, que é uma coisa terrível em congresso, não é? Eles estão se 
coordenando de uma maneira muito interessante. Eu não sei se feliz ou 
infelizmente, infelizmente pela quantidade, mas felizmente pelo o que eu tenho 
lido, acabo sendo copiado de toda essa correspondência entre eles e está sendo 
muito interessante mesmo. Já fizemos isso no Congresso Internacional, do ano 
passado, mas com um pouquinho mais de profundidade, então, não é? O 
Schoueri solicitou que nós nos distribuíssemos previamente, textos que... Até 
depois nós transformamos em texto da revista ou Power Point. Então, cada painel 
foi para o congresso já bem, bem... Como é que se diz? Engrenado, não é? Mas 
então a coisa está indo bem e vamos esperar que haja a presença. Agora só falta 
a presença de público para completar o sucesso do evento. Vocês já sabem, já 
comuniquei, nós infelizmente perdemos a presença do Dr. Gustavo Lian Haddad 
e, também, do outro Conselheiro Alberto Pinto, Presidente de uma das turmas, 



de uma das Câmaras da Primeira Sessão, em vista de que... E, também, da 
Conselheira Karem, em vista de que houve necessidade de convocar o pleno do 
Carf para o dia 29 e, por azar, eles estavam nesse dia. Não havia a possibilidade 
de mudar o painel para outro dia, então, nós tivemos que perdê-los e 
substituímos à altura, também, graças a Deus. O Alberto Pinto será substituído 
pela Sandra Faroni, o Gustavo Lian Haddad pelo Ricardo Krakoviak e a Karem... 
Está me faltando agora aqui quem virá no lugar dela. Virá um professor do 
Ceará, cujo nome está me faltando agora, de Fortaleza, que foi indicado pela Dra. 
Elidie Bifano, que é outra palestrante desse painel e que sabe do trabalho desta 
pessoa. Desculpe, eu não lembro do nome agora. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Luiz Dias. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz Dias, mas ele tem um nome um 
pouquinho maior, não é? De qualquer forma, Dr. Luiz Dias. Alguma comunicação 
a mais? Nós vamos ter... Estamos esperando a chegada da Dra. Karem, que irá 
falar sobre essa questão que está muito em debate no Conselho, com a forte 
tendência, na minha maneira de ver, para um determinado entendimento, mas a 
matéria ainda está em aberto, que é o choque entre o art. 74 da Medida 
Provisória 2.158 e os arts. 7° e/ou 8°. Conforme o artigo, não há choque dos 
acordos internacionais. Praticamente quase todos os processos em que se tem 
discutido questões relativas a lucro de controlada no exterior acaba trazendo 
junto um dos tratados. Então, essa matéria realmente é de grande alcance e a 
Dra. Karem relatou agora em maio, se não me engano, na Câmara Superior, um 
acórdão que foi vitorioso, que nós comentamos aqui a semana passada, com 
relação ao conceito de disponibilização. Muito interessante que ela conseguiu 
incluir como os fundamentos do acórdão todas as razões que a doutrina vinha 
levantando a respeito do conceito de emprego, dos lucros da controlada e que 
estava absolutamente sendo ignorados pelas várias câmaras de julgamento. Esse 
acórdão foi uma virada muito importante, conforme vimos, porque a Câmara 
Superior na sua atual composição já havia decidido em sentido inverso. Foi uma 
decisão unânime, sem que se tenha havido qualquer declaração de voto pelas 
conclusões. Quer dizer, a totalidade dos Conselheiros assumiu os fundamentos 
que estão no acórdão. Isso, eu acho que é muito importante, o que não quer dizer 
que vai se repetir no futuro, mas é um precedente muito importante. Eu queria 
comunicar, vocês estão vendo, nós temos aqui a grande satisfação da presença 
do Professor Roberto Ferraz, que nos deu a honra de estar presente aqui. Está de 
passagem por São Paulo e será um dos palestrantes importantes do congresso. O 
senhor tem... 

Sr. Roberto Ferraz: São os impedimentos e as dificuldades para o bom 
julgamento das questões, não é? Eu acho que é o tema mais difícil, mas é junto 
com o Professor Humberto Ávila e, também, a juíza federal, Dra... Está me 
escapando o nome, viu?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, aqui está errado, aqui é o 
antigo, antes dela. Essa juíza federal, que foi indicada pela JUF, na verdade, esse 



espaço era para um ministro do STJ. Acontece que nenhum Ministro poderá vir, 
porque nesse dia foi marcada a posse da presidência do tribunal. Então, o 
Ministro Campbell, que já tinha confirmado, não virá e foi substituído por uma 
professora, autora e juíza lá na justiça federal do Rio de Janeiro. O tema é: 
Direito de Defesa e Obstáculos ao seu Exercício. Realmente, é o último tema, 
fecho de ouro. Na pauta...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Apenas aguardando a chegada da 
Dra. Karem, eu não sei se o Schoueri já teve acesso a esse acórdão, que pelo 
menos criou um paradigma no preço de transferência, no Carf. Você já teve 
acesso a ele? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Qual? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, teve um julgamento no Carf, que mudou, 
aceitou a aplicação da IN 243.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Acesso ao acórdão, eu não tive. Tive, sim, notícias 
dessa decisão, vou ver se eu localizo aqui, porque certamente isso é 
acompanhado de perto e eu tenho aqui um relatório que eu acho que eu poderia 
passar para informação, porque realmente é importante dizer o que tem 
acontecido. Um momento só. Trata-se do Processo n°. 16643.000043/2009-14, 
da Delphi Automotive, em que foi relator o Conselheiro da Fazenda Carlos Alberto 
Donassolo. O relator exemplificou com cálculos a divergência das fórmulas, 
dizendo que a instrução normativa extrapolou os ditames da lei e dizendo que o 
cálculo da instrução normativa ficou completamente distorcido ao apresentado 
pela lei e complementado pela Instrução Normativa 32, a qual tinha a mesma 
redação da lei. Certíssimo. Afirmou ainda que a administração deve ficar restrita 
ao texto da lei, principalmente nesse caso, onde o contribuinte fica prejudicado. 
Certíssimo. Salientou que não está declarando a inconstitucionalidade da 
instrução normativa, pois não é sua competência, mas está apenas determinando 
que se aplique o texto da lei ao caso concreto. Certíssimo. Uma diferença foi que 
o relator não votou pelo cancelamento do auto de infração, sua sugestão de voto 
foi no sentido de baixar o processo em diligência para que se apurem os valores, 
de acordo com a fórmula apresentada na lei em concomitância com a Instrução 
Normativa 32. Tenho sérias dúvidas se isso não seria revisão de lançamento e se 
seria cabível, se é o caso de diligência, me parece que do ponto de vista 
processual, aqui houve uma falha. Foi levantado pela Conselheira Viviane e 
discutido pelos demais Conselheiros a dificuldade em executar tal determinação, 
visto que a grande discussão do tema é que a lei não traz o conceito de valor 
agregado e, assim, deixa a interpretação a cargo do contribuinte. O relator 
afirmou que o conceito de valor agregado é simples e que antes da Instrução 
Normativa 243 havia um modo de se calcular. Então, ele determinou que se faça 
como era feito antes da Instrução Normativa 243, leia-se pela IN 32. Desse modo, 
apenas a Conselheira Viviane votou pela legalidade da instrução normativa, 
sendo que os demais Conselheiros, inclusive o Presidente, acompanharam o 
relator. A Segunda Câmara da Segunda Turma Ordinária é assim composta: 



Presidente, Nelson Lósso Filho, que votou então com o contribuinte; da Fazenda 
ainda, Carlos Alberto Donassolo, como já disse que votou com o contribuinte e foi 
o relator; contra o contribuinte, único voto pela legalização ativa, a Conselheira 
Viviane Vidal Wagner; os Conselheiros, representantes dos contribuintes, todos 
votaram com o relator: Orlando José Gonçalves Bueno, Geraldo Valentim Neto e 
Nereida de Miranda Finamore Horta. Como disse, exceto pela questão do retorno 
do caso, essa diligência que quer me parecer... Bom Dia. Quer me parecer que o 
retorno do caso como diligência não tem base, ou seja, eu acho que aqui nós 
estamos falando em revisão de lançamento e, então, eu acho que nós temos um 
problema aqui. Essa diligência me causa estranheza, não sei como fica agora 
essa situação, Ricardo, na medida em que os Conselheiros mandam baixa a 
diligência e certamente será feito o novo cálculo, mas esse novo cálculo parece 
que é um novo lançamento. Então, esse é devido ao processual em si no mérito. 
Quero só insistir. Acertada a decisão, mais um precedente bastante importante, 
confirmando a ilegalidade da Instrução Normativa 243. Mais uma vez, repetindo, 
o número do processo é 16643.000043/2009-14.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Concordo totalmente com a sua 
observação. Houve mudança no fundamento jurídico do lançamento, que é 
vedado pelo art. 146, do CTN, e os art. 10 e 11 da lei, que é o Decreto 70.235. 
Uma observação também, Schoueri, é que não significa que a decisão vá 
prevalecer, porque quando ela voltar da diligência devolve a matéria toda para 
conhecimento e apreciação da Câmara. Eu mesmo essa semana tive um caso em 
que havia uma preliminar de competência de uma das sessões, que já tinha sido 
resolvida no sentido da competência da primeira sessão. Foi para diligência, por 
uma razão válida no caso, era uma questão de prova mesmo que faltava. Quando 
voltou, a Câmara entendeu, um voto apenas contra, de que a competência não 
era dela. Então, não significa, até porque poderá haver mudança de composição, 
deverá haver até lá, que essa decisão vá prevalecer. Mas sem dúvida nenhuma é 
uma manifestação importante, até porque o Donassolo é um Conselheiro muito 
difícil no sentido de que tem umas posições muito técnicas, muito... Um viés 
fazendário, também, evidentemente, mas é um conselheiro muito respeitado. De 
forma a manifestação é realmente importantíssima.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O João perguntou aqui se serve como paradigma. 
Eu acho que como não é uma decisão ainda final não serve... Já existe um 
paradigma, só esclarecendo, a Câmara Superior vai ter que se manifestar sobre 
esse assunto. Ou seja, mas de qualquer modo o fato de um Presidente de uma 
Câmara ter acompanhado essa ilegalidade pode ser um sinal positivo, também, 
para efeito de Câmara Superior. Quer falar aqui? Karem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dra. Karem, antes de tudo muito 
obrigado pela sua presença, estamos muito satisfeitos. Antes de irmos ao 
assunto, que foi colocado na pauta, para a sua palestra. 

Sra. Karem Jureidini Dias: Não é palestra. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com a palavra sobre essa discussão 
aqui.  

Sra. Karem Jureidini Dias: Na verdade, eu estava conversando com o Nelson 
Lósso sobre isso. Acabou determinando resolução, uma diligência para apuração 
de valor, porque foi um pedido que constava. Então, o contribuinte dizia: “Eu 
quero o cálculo na fórmula da lei e não da IN 243”. Mas eles verificaram que 
como é que vai sair uma diligência se houve um julgamento de mérito. É 
incompatível o julgamento de mérito e diligência. A diligência, ela pressupõe que 
não tenha julgamento de mérito, não pode ter um julgamento parcial em um 
processo. Então, ou bem não houve o julgamento e aí não serviria para nada, ou 
bem houve o julgamento e não há que se falar em diligência. Aí ficaria uma 
decisão no sentido de que o que vale é o cálculo da IN, se houver diferença é essa 
diferença executável e fica também, provavelmente, uma decisão ilíquida até 
porque a discussão, o contribuinte deve ter pedido o cálculo da lei, porque deve 
ser o cálculo que ele fez. Então, muito provavelmente vai haver uma divergência 
entre o resultado de julgamento e o acórdão da forma como saiu. Porque o 
resultado de julgamento tem que ser dar provimento, ainda que parcial, mas dar 
provimento e o acórdão se sai em resolução, ele enseja embargos para dirimir 
isso, não ficam as duas coisas.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No mínimo, eu acho que no mínimo 
as considerações do relator, ao deferir ou propor a resolução, são considerações 
obiter dictum que tem, na minha maneira, um peso muito grande em termos de 
invocação, não é? Afinal é a manifestação oficial e foi acompanhada pela turma, 
de forma que... Com toda a razão, sob o ponto de vista processual essa não é 
uma decisão, é acórdão e poderá não ser esta a decisão final.  

Sra. Karem Jureidini Dias: Provavelmente vai ficar provimento, não vai ficar 
diligência. Porque o resultado do julgamento é o provimento e, então, o acórdão 
vai ter que ser embargado para que fique o provimento e não a resolução. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, a gente nunca sabe, cada-- 

Sra. Karem Jureidini Dias: Quer dizer, uma ou outra.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vai depender de alguém embargar, 
vai depender... O Nelson vai embargar? Ele pode embargar, não é? Algum 
Conselheiro pode embargar, mas de qualquer forma vai depender do que vai ser 
feito agora, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Já que nós estamos falando de preço de 
transferência, apenas mais uma vez dizendo, a diretoria aprovou que uma vez 
por mês se façam reuniões e não é Mesa de Debates. Na segunda-feira, dia 20, 
vai ser a primeira reunião sobre preço de transferência, apenas para informação 
dos associados. Não é um curso, não é uma ideia de palestra ou que tais, é uma 
reunião estritamente técnica, com pessoas que trabalham com preço de 
transferência e que queiram discutir temas técnicos. Eu quero insistir com o 
perfil para que não haja aquela decepção, não sei o quê. Não é uma ideia mais 



geral, é específica. Vamos reunir, no IBDT, pessoas que já trabalham com preço 
de transferência, que têm problemas mais fortes e querem debater esses 
problemas para ver se surgem algumas ideias. Então, mais uma vez, segunda-
feira, às 8h30, será a primeira reunião com esse perfil, não é um curso. Eu quero 
insistir com isso, para não criar uma ideia de que a pessoa aparece e fica 
decepcionada, é claro, porque não haverá explicação e não haverá algum tipo de 
discussão. Simplesmente pessoas que trazem problemas, tomamos a lei e vamos 
discutir como interpretar aquela situação, como resolver aquele problema. Essa é 
a ideia, é uma troca de experiências mais que qualquer outra coisa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma Submesa, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Submesa de Debates que não tem 
ainda regimento interno.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Estou explicando o perfil, Ricardo, porque às vezes a 
pessoa tem a notícia, aparece e acha que... Não, não é para quem não... Quem 
não atua na área vai realmente se sentir por fora, porque é isso mesmo, não é 
essa a ideia. A ideia é inversa, é quem já está atuando.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Mais algum assunto aqui? 
Vamos passar para o assunto da pauta, incluída pelo João Bianco para ser pelo 
menos relatado pela Conselheira Karem. Por favor. 

Sr. João Francisco Bianco: Posso, desculpe. Esse assunto começou a ser 
discutido na semana passada e, na verdade, eu levantei o assunto em função da 
recente decisão da Câmara Superior, que examinou essa matéria da 
compatibilidade do art. 74, da Medida Provisória 2.158, com os tratados 
internacionais. Essa matéria tem sido discutida no... Existem duas grandes 
discussões, dois grandes temas com relação ao art. 74. Um é a questão da sua 
constitucionalidade, que está sendo apreciada pelo Supremo, e o Carf não está se 
manifestando sobre esse tema. A outra grande discussão é a questão da 
compatibilidade do art. 74 com os tratados internacionais e o Carf está se 
manifestando sobre esse tema. Na semana passada, eu comentei aqui da 
existência do acórdão da Câmara Superior, que enfrentou essa questão da 
compatibilidade do 74 com os tratados e enfrentou a discussão de qual artigo dos 
tratados que seria aplicável, o art. 7º ou o art. 10. O art. 7º trata dos lucros das 
empresas e o art. 10 trata da tributação dos dividendos. Então, após a sessão, da 
nossa reunião da Mesa da semana passada, eu liguei para a Karem e como ela 
participou do julgamento, foi a relatora desse caso, eu a convidei para vir aqui 
participar dos debates. Eu disse a ela: “Olha, não é uma palestra”. Porque, dado 
o curto espaço de tempo, do convite e da nossa discussão, a Karem não teria 
condições de preparar uma palestra e fazer uma coisa mais formal. Eu convidei a 
Karem para vir participar da nossa discussão aqui em caráter estritamente 
informal, mais no sentido de participar dos debates aqui. Então, é isso, Karem. 
Eu fiz um levantamento aqui, tomei a liberdade de fazer um levantamento da 



jurisprudência do Carf sobre essa questão. O art. 7º, dos tratados... Bom, como 
todos sabemos, o art. 74 trata da tributação dos lucros das empresas 
controladas no exterior e ele prevê uma tributação independentemente da 
distribuição daqueles lucros auferidos, apurados pela empresa controlada no 
exterior. O texto é: “Consideram-se distribuídos os lucros auferidos no exterior 
por empresa controlada”. A questão da constitucionalidade desse dispositivo está 
sendo apreciada pelo Supremo e os senhores sabem está bem equilibrada a 
votação no Supremo. Mas o art. 7º, dos tratados, trata da tributação dos lucros 
das empresas. Quem é o estado competente para tributar o lucro das empresas. 
E, basicamente, o art. 7º diz que cada estado tributa o seu residente, um estado 
não pode tributar o residente do outro estado, a não ser que esse residente no 
outro estado atue, desenvolva algum tipo de atividade econômica naquele 
primeiro estado, com a presença de um estabelecimento permanente naquele 
outro estado. Ou seja, se um residente de um estado não tem um 
estabelecimento permanente no outro estado, ele não pode ser tributado naquele 
outro estado pelos seus próprios lucros. Basicamente, o texto do art. 7º é esse. 
Já o art. 10, ele prevê que os dividendos pagos por um residente em um estado 
contratante pode ser tributado nesse estado contratante, de onde proveem os 
dividendos, e pode ser tributado também no estado onde reside o beneficiário dos 
dividendos pagos. Agora, o interessante é que o art. 10, o texto dele é: “Os 
dividendos pagos por um residente do estado contratante pode ser tributado pelo 
outro estado contratante”. E fica a discussão do art. 74. Bom, será que o art. 74 
está regulando a hipótese de dividendos pagos? Porque ele prevê a tributação, 
ainda que não haja o pagamento. O art. 74 diz: “Consideram-se distribuídos os 
lucros”. Mas consideram-se distribuídos é equivalente a dividendos pagos, como 
prevê o art. 10? Então, a discussão é essa, art. 7º ou art. 10. Se nós 
considerarmos que o art. 74 é compatível com o art. 10, se ele está prevendo a 
hipótese de tributação de dividendos pagos, então, o art. 74 é perfeitamente 
compatível com os tratados. Se por outro lado a gente considerar que o art. 10 
não é o aplicável e, sim, o art. 7º, aí o art. 74 seria incompatível com os tratados. 
Fazendo um exame aqui da jurisprudência do Conselho, a gente verifica que são 
vários acórdãos, principalmente aqueles mais antigos, os acórdãos iniciais, que 
consideraram o art. 74... Que o artigo do tratado que seria aplicável ao art. 74 é 
justamente o art. 7º. Houve um primeiro acórdão, o 19194910, eu tenho aqui os 
casos, que foi um caso da CBPO que foi julgado pela Primeira Câmara do 
Primeiro Conselho de Contribuintes ainda, foi em abril de 2005. Esse acórdão, 
relatado pela Conselheira Sandra Faroni, considerou aplicável o art. 7º. Depois 
houve um segundo acórdão, o Refratec, o 1088765, que é de março de 2006. 
Esse foi um acórdão meio fora da curva, mas ele considerou aplicável o art. 10. 

Orador Não Identificado: [ininteligível – 00:26:00].  

Sra. Karem Jureidini Dias: Não, a Refratec foi o 7°, na verdade, não é? Refratec, 
na parte do tratado Brasil-Portugal--  

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas eu estou considerando só o art. 74, eu não 
estou examinando a legislação anterior.  



Sra. Karem Jureidini Dias: Pois é, por isso que eu vou te decepcionar, não é? 
Porque, na verdade, o acórdão julgado na Câmara Superior... Nós tivemos três 
acórdãos julgados na Câmara Superior, dois pautados conjuntamente, que foi 
Sofisa e Metro. A Metro acabou sendo julgada antes e tratou do emprego do valor 
na vigência da Lei 9.532, de 97. Aí depois a gente teve o Sofisa, que é o que você 
me pediu para tratar, que falou dos tratados internacionais com o paradigma da 
Refratec. Na verdade, o contribuinte subiu recurso pelo paradigma Refratec e 
tratou da aplicação do tratado na vigência da 9.249. Por isso que eu disse que 
vou lhe decepcionar. O que na verdade aconteceu e é incrível, porque na vigência 
da 9.249 deveria ser mais tranquilo aplicar o 10, porque eu tinha a IN 38, mas o 
Refratec aplicou o 7°, na parte em que fui a vencedora, eu fui a relatora também 
do Refratec.  

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, aqui você foi voto vencido, não é?  

Sra. Karem Jureidini Dias: Vencedora nessa parte.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas nesse meu levantamento, eu considerei só o 
art. 74, eu não examinei as questões anteriores. Então, acho que esse foi o erro 
que eu cometi. Porque eu imaginei que o caso da Sofisa, que foi julgado pela 
Câmara Superior, teria analisado o art. 74, mas não foi esse o caso.  

Sra. Karem Jureidini Dias: É que analisou também a questão do tratado, 
porque foi levantada essa discussão.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas o tratado à luz da 9.249 e não à luz do art. 74.  

Sra. Karem Jureidini Dias: Exato.  

Sr. João Francisco Bianco: Então, fiquei decepcionado.  

Sra. Karem Jureidini Dias: Ficou decepcionado, mas eu vou trazer umas 
novidades, viu? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas de qualquer forma a matéria que 
nos traz aqui, que é o centro da discussão, é seja a 9.249, seja o art. 74 é a 
confrontação das discussão. Evidentemente, quando se fala em 9.249 está se 
falando naquela interpretação, que não é da instrução normativa, de que ela 
tributava também os lucros, mesmo não distribuídos.  

Sra. Karem Jureidini Dias: Exato.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A literalidade do art. 25 da 9.249. 
Agora, o importante seja em uma lei ou outra é: afinal, como é que essas leis se 
comportam perante as convenções?  

Sra. Karem Jureidini Dias: Exato, exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dra. Karem, por favor. 

Sra. Karem Jureidini Dias: Então, como o Dr. Bianco já adiantou, eu não 
preparei uma palestra. Estava saindo para o Conselho quando ele me convidou, 



acabei de voltar e, então, é mais um bate-papo mesmo. Eu vou fazer o histórico 
desses julgamentos na Câmara Superior e vou trazer duas novidades, na 
verdade. Uma adicional, duas discussões que a gente teve nessa sessão que eu 
acabei de participar, que não foi da Câmara Superior, uma que julgou ontem já 
pelo 74 da MP 2.158 a questão das controladas indiretas, na minha Câmara. 
Uma outra discussão, aí eu disse decepciono, mas nem tanto, não é? Uma outra 
discussão que é: a Procuradoria está suscitando em todos os casos o 
sobrestamento dos julgamentos de lucro auferido no exterior, em razão da 
recente manifestação do Ministro Lewandowski, em um processo referenciando 
ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que ali está na sistemática do 543-
B. Então, a Procuradoria pediu a suspensão, o sobrestamento de todos os 
julgamentos de lucro no exterior. Vamos então partir para esse historicozinho 
dos julgamentos. Se a gente fizer um passeio pela legislação do lucro auferido no 
exterior, iniciando pela 9.249, que inaugurou a tributação em bases universais. 
O que ela fez, vigendo a partir 96, o que ela traz? Essa foi a primeira grande 
discussão no Conselho e que foi justamente objeto de julgamento da Sofisa, na 
Câmara Superior. Ela diz o seguinte: “Olha, eu vou tributar o lucro, o 
rendimento, o ganho de capital auferido no exterior”. O meu entendimento 
particular, já várias vezes manifestado, é de que ela efetivamente tributou com 
uma redação muito próxima àquela que tem o art. 74 da MP e diz: “Vou tributar 
o lucro, o rendimento, o ganho de capital e não essa disponibilização”. Tanto 
assim quer dizer, na data do fechamento do balanço. Tanto que até hoje a gente 
tem uma discrepância absurda em todo o histórico dos lucros auferidos no 
exterior da tributação, entre a data em que se considera disponibilizado, na 
9.532, e se manteve a taxa de conversão à taxa do fechamento do balanço. Quer 
dizer, por que a gente tem esse disparate entre o fato gerador e a conversão do 
câmbio, como sendo a data do fechamento do balanço? Porque ela vem desde a 
9.249, que disse: “Eu vou... O câmbio é o câmbio da data do fechamento do 
balanço”. Por óbvio, porque ela estava dizendo que era ali que era o fato gerador. 
Então, me pareceu isso absolutamente claro. Muito bem, toda discussão começa 
com a 9.249, no seguinte sentido: “Olha, teve a 9.249 que disse que a tributação 
é do lucro”. Se a tributação é do lucro, então, quando eu tiver a minha empresa 
em um país de tratado internacional, eu vou aplicar o art. 7º, que é aquele que 
me dá a isenção, não é? No modelo da OCDE, da convenção modelo da OCDE, o 
art. 7º é que aquele que me dá isenção e, não, o art. 10, que na maior parte dos 
casos ele me dá o que eles chamam de tax credit, uma compensação do 
pagamento efetuado no exterior, independentemente do que foi feito no auto de 
infração. Mas logo para regulamentar a 9.249 veio a IN 38, de 96, que ela diz o 
seguinte: olha, ela legaliza. Ela fala o seguinte: “Eu não posso tributar o lucro, 
porque ele não é disponibilizado. Eu vou tributar só o lucro disponibilizado”. 
Como ela foi mais benéfica ao contribuinte, se aceitou que ela trouxesse um 
monte de presunção do que seria essa disponibilização. Uma das presunções era 
o emprego do valor, que já existia na IN 38, e uma outra presunção era a 
alienação. Então, na simples alienação da parte societária, ela estava inclusive 
em outro da IN, no art. 2º, se não me engano, na alienação da participação 
societária se considerava presumida, por determinação legal, a disponibilização e 



se aplicava a tributação em bases universais. Não se discutia propriamente a 
legalidade da IN 38, porque ela era boa para o contribuinte. Então, ninguém ia lá 
suscitar contra IN 38, mas se dizia: “Apesar da IN 38 dizer isso, o que a lei está 
tributando é o lucro”. Na prática, não é, mas a nossa sistemática, eu votei nesse 
sentido no caso da Refratec, a nossa sistemática... Eu não vou reclamar da IN, 
está ótima ali e legalizou. Mas qual é a sistemática de tributação? A sistemática 
de tributação é do lucro e não do dividendo. Ela tratava igual ela tratava aqui, 
está aqui, também: eu tributo o lucro e não tributo o dividendo. Tanto que ela 
tinha lá no seu art. 10, da 9.249, uma impossibilidade de tributação do 
dividendo, que alguns entendem que inclusive era uma impossibilidade de 
tributação do dividendo recebido do exterior. Muito bem, no caso da Refratec lá 
atrás, no passado, a gente entendeu... Nessa parte, o meu voto foi vencedor, 
porque ele só foi o vencido em parte, se aplicou o tratado Brasil-Portugal pelo art. 
7º da isenção. Esse foi o paradigma que usou a Sofisa para subir para a Câmara 
Superior. E, no caso da Sofisa, é uma discussão superinteressante. Por quê? 
Porque ela foi tributada nos anos de 96 e 97. Por que nesses dois anos? Porque 
98 já não era mais a 9.249, já era a 9.532, que mudou totalmente. Ela vem com 
a redação da IN e ela diz: “Não vou tributar o lucro, eu só vou tributar o lucro 
disponibilizado, é só o dividendo”. Então, ela mudou completamente. Mas aí ficou 
a discussão, então, para os anos de 96 e 97. Ela foi autuada nesses dois anos. E 
o que aconteceu na Câmara Baixa, o que foi julgado? Olha, para o ano de 96, eu 
vou manter e não vou aplicar o tratado, porque ela foi tributada pelo dividendo. 
O acórdão recorrido, de fato, ele está com contradição mesmo em seus termos. 
Então, em 96, ela foi tributada pelo dividendo, não aplica o tratado e eu vou 
manter. Para ano de 97, é um voto vencedor, eu acho que do Mário, no ano de 
97, vamos dar provimento ao contribuinte, no recurso dele, porque ele está 
tributando um lucro, que foi auferido no ano de 96. Como a 9.249 determinava 
que eu tributava o lucro e a IN era ilegal ao determinar que se tributava o 
dividendo, então, deu provimento para o ano de 97. Para o ano 97 subiu um 
recurso especial da Fazenda e para o ano de 96 subiu um recurso especial do 
contribuinte. O recurso especial da Fazenda discutia a IN, tem exatamente a 
mesma redação da 9.249 e diz o seguinte, a Fazenda diz o seguinte... Aí foi a 
preocupação que se aplicaria para os demais casos. Diz a Fazenda o seguinte: “A 
IN, ao regulamentar a lei, ela não mudou o fato gerador, o aspecto temporal da 
incidência e nem a materialidade”. Ao dizer que é o lucro disponibilizado, ela está 
regulamentando certinho a 9.249. Porque a 9.249, apesar de ter uma redação 
atécnica, no sentido de que eu tributo o lucro, ela tinha também, uma previsão 
dizendo que... Olha a preocupação, dizendo que: “Permaneciam intactas as 
regulamentações sobre o método de equivalência patrimonial”. Ao dizer isso, a lei 
está dizendo, em última instância, que não se tributa o MEP. Ao não se tributar o 
MEP, eu jamais estaria tributando o lucro auferido no exterior. Então, a IN 
estaria certíssima. Essa é a tese da Procuradoria. Eu acho que o Bianco já 
quando era o Conselheiro nós discutimos isso, porque ele sempre foi um defensor 
da IN 38. 

Sr. João Francisco Bianco: Verdade, por questão de decadência. 



Sra. Karem Jureidini Dias: Exato, na questão da decadência. Então, a grande 
preocupação de muitos contribuintes que estavam ali acompanhando o caso da 
Sofisa, foi com aquela decisão recente do Tribunal Regional Federal, acho que da 
4ª região, que o caso da Vale, 4ª ou 5ª, o caso da Vale, que disse que é 
constitucional a tributação do 74, da medida provisória atual do lucro. Porque, 
na verdade, o que está se tributando não é o lucro no exterior, é o lucro no Brasil 
por conta do método de equivalência patrimonial. Uma manifestação que já teve 
na ação direta de inconstitucionalidade Nelson Jobim e Eros Grau. Eles já 
tiveram manifestação nesse sentido. Então, isso impactaria hoje na discussão do 
art. 74, da MP 2.158, que realmente tributa o lucro, cria uma ficção de 
disponibilização, no sentido de que o tratado sempre se aplicaria só na 
disposição do dividendo e jamais isenção do lucro. Por quê? Porque quando eu 
tributo um lucro auferido no exterior, eu não tributo o lucro da empresa que está 
naquele estado contratante e, sim, o lucro, a disponibilização na empresa aqui, 
ainda que eu diga que é o lucro por conta do método de equivalência patrimonial. 
Então, quiseram, na verdade, até afastar qualquer discussão do tratado do caso 
da Sofisa para não entrar na questão do método de equivalência patrimonial. A 
meu ver uma estratégia errada, porque tem que se enfrentar a questão do método 
de equivalência patrimonial. Ela está na 9.249 e ela é a defesa da Procuradoria 
em cima das manifestações da OCDE, por conta do método de equivalência 
patrimonial. Desculpa, o método de equivalência patrimonial o dia que isso 
implicar em alguma disponibilização para o contribuinte aqui e que isso se 
equipara a um dividendo, eu acho que a gente está invertendo qualquer conceito 
da Lei das S/A e contábil, também. Então, não me parece lógico, eu acho que 
deveria ter sido enfrentando e não tratado com como foi tratado, mas de qualquer 
forma a grande preocupação de alguns contribuintes foi a questão do método de 
equivalência patrimonial. Muito bem, essa foi a defesa da Procuradoria. Disse 
que a IN, então, era legal e que, portanto, se deveria dar provimento para manter 
a tributação do ano de 97. Porque realmente se tributava a disponibilização e não 
o lucro. O contribuinte insurgiu-se para o ano que ele perdeu, que foi mantido o 
lançamento, que é o ano de 96 dizendo: “Não importa que tributou o dividendo, a 
sistemática de tributação da 9.249 era do lucro e eu quero a aplicação do art. 7º, 
da isenção, como foi feito no caso Refratec”. Qual foi o meu voto, na qualidade de 
relatora desse processo? Qual foi o meu voto na qualidade de relatora desse 
processo? Foi o seguinte: para o ano de 96, eu disse que a questão era 
embrionária quando eu votei a Refratec, que pensando melhor eu deveria aqui 
fazer uma junção do que eu entendo por legal e do que foi feito no lançamento. O 
que eu entendo por legal? Entendo que a sistemática era de tributação do lucro. 
Eu não tenho dúvida que a 9.249 tributou o lucro, entendo que a IN 38 é 
louvável, mas ela altera o fato gerador e altera a materialidade. Entendo nesse 
sentido que, independente da legalidade ou não da IN, a minha sistemática de 
tributação era do lucro e eu deveria aplicar tratado. Mas no caso do ano de 96, o 
que aconteceu? Eu aplicaria o tratado, o tratado me diz o quê? Isenção para o 
lucro, tax credit para o dividendo. O que aconteceu no lançamento? O 
lançamento foi legal, eu entendi que ele foi legal para o ano de 96. Por que 
parcialmente legal? Porque ele pegou o lucro gerado no ano de 96, então, ele 



observou a sistemática da lei e esse mesmo lucro gerado no ano 96 foi distribuído 
no ano de 1996, como antecipação de distribuição. Então, como ele foi gerado 
nesse caso atípico e disponibilizado no ano de 96, eu entendi que a autuação 
estava correta, porque ela seguia a lei e ao mesmo tempo a IN, a que o fiscal 
estava vinculado. O tratado, apesar de dispor do lucro, naquele caso se aplicaria 
para o dividendo, porque só se tributou efetivamente o dividendo, que também 
correspondia ao lucro. Então, nesse caso, eu neguei parcialmente provimento ao 
recurso especial do contribuinte. Mas no que eu cancelei parcialmente? Eu 
cancelei parcialmente para retirar do cálculo do lançamento do ano de 96 tudo 
aquilo que foi disponibilizado em 96, não correspondia a lucro gerado em 96 e, 
sim, a lucro gerado em 95, 94. Tirei por duas razões: uma, porque não era a 
sistemática prevista e, outra, porque eu não poderia retroagir para alcançar 
lucros de uma época em que não havia tributação em bases universais. Nesse 
ponto, todos me acompanharam e foi unânime a decisão na Câmara Superior. Eu 
digo que essa decisão é de suma importância, nessa parte, porque há uns seis 
meses atrás nós tivemos uma outra decisão na Câmara Superior, que julgou a 
contribuição... Não, há um ano atrás, que julgou a contribuição social sobre o 
lucro. A gente sabe que a contribuição social sobre o lucro para só tributar em 
bases universais só com a MP 1.858, de 99. A Câmara Superior entendeu que 
como ela remetia à 9.249, manteve uma tributação de lucros gerados em 98, em 
97, para a contribuição social sobre o lucro. Um voto do Alexandre Fonte, eu 
acho. Na época, eu falei: “Gente, ninguém discutiu, isso passou e isso é uma 
loucura, porque são bases diferentes para a contribuição social e não pode”. Eu 
acho que agora a Câmara Superior se posiciona novamente em outro sentido 
agora dizendo: “Não, não pode”. Só que ela disse para o imposto sobre a renda. 
Inacreditavelmente, por mim também passou, mas isso não foi suscitado, não foi 
objeto de recurso especial e a gente tem que assumir quando erra. Porque a hora 
que você me chamou para falar isso, eu comecei a ler e eu falei: “Por que não 
cancelamos a CSLL?”. Porque esse período eu não tenho CSLL, mas eu não se foi 
autuado, se foi objeto e não foi objeto do recurso especial. Então, talvez por isso 
que não tenha me atentado a esse detalhe, mas pelo menos temos aí um 
posicionamento importante sobre a retroatividade. Muito bem, para o ano de 97, 
que o contribuinte tinha ganho pela ilegalidade da IN, dizendo que: “Olha, esse 
lucro que... Esse valor que ele tem, em 97, não foi decadência”. Mas diz o 
seguinte: “Foi disponibilizado, em 97, mas é lucro que sobrou de 96”. Então, 
como a IN falava que era para tributar na disponibilização, mas a lei dizia que o 
fato gerador era no auferimento do lucro, ficamos com lei e demos a ilegalidade 
da IN. O gerador não seria 97, seria 96 e cancelou-se o auto. No recurso da 
Fazenda, eu neguei provimento ao recurso da Fazenda dizendo que a IN era 
louvável, mas que o fato gerador era da lei, que a fiscalização estava vinculada à 
IN, mas eu não estava e que nesse sentido, se é para benefício do contribuinte, 
eu acho que tem que ser acolhida a lei e não a IN. Ela protegeria o contribuinte 
naquilo que lhe favorece. Muito bem, nesse ponto fiquei vencida, eu e Valmir. O 
voto do Conselheiro Alberto, que é quem pediu vista e foi designado para voto 
vencedor, não sei se permanecerá assim, mas o posicionamento do Alberto é todo 
em cima do método de equivalência patrimonial. Ele pensa assim, então, dizendo 



o seguinte: “Se a Lei 9.249 tratou do método de equivalência patrimonial, disse 
que ele continuava intacto no seu tratamento fiscal, significa que jamais se 
poderia tributar o lucro e se estaria, portanto, tributando o dividendo. Aí a IN 
estaria certinha”. Com isso, ele também acaba acolhendo a tese da MP 2.158, 
dizendo que, sim, que você vai aplicar o art. 10, porque se você der essa visão ao 
método de equivalência patrimonial, então, se aplicaria sempre o art. 10. Eu 
entendi, portanto, que para 97 se aplicaria, sim, o tratado Brasil-Portugal, 
porque apesar dele ter tributado o dividendo no lançamento a sistemática era de 
tributação do lucro e, nessa medida, estaria errado o lançamento. Esse foi o meu 
voto, fiquei vencida com o Valmir. Todos, a maioria seguiu o Conselheiro Alberto 
nessa questão de equivalência patrimonial e a Conselheira Susy disse que... O 
que eu me lembro de discussão, que na verdade, realmente, eram coisas 
diferentes, que a lei dava um tratamento e a IN dava outro, mas como era mais 
benéfico a IN poderia fazer isso. Então, foram por razões diversas e esse foi o 
julgamento que se deu no caso Sofisa. Aí seguindo na evolução da legislação, 
depois da 9.249 veio a 9.532, que disse: “Olha, vamos tributar só o dividendo”. 
Quando ela disse vamos tributar só o dividendo, ela tornaria obviamente ilegal a 
parte da IN 38 que com ela conflitaria quando, por exemplo, a IN 38 criou 
presunção de disponibilização, que não estaria abarcada agora pela 9.249. Foi 
esse o julgamento do emprego do valor, no caso da Metro, que daí se entendeu 
que realmente a alienação não é emprego do valor e já não era desde a IN 38. Aí 
veio, então, o art. 74 da MP 2.158, que volta com a questão da tributação do 
lucro auferido no exterior, que a Câmara Superior não julgou nessa parte a 
questão dos tratados internacionais e parece que a gente vai ter um problema 
para o julgamento. O que acontece? Teve essa decisão do Ministro Lewandowski 
no recurso 574975, do Paraná. Eu vou ler aqui o trechinho, que é curto e que diz 
o seguinte... 574975-PR. Recurso extraordinário, relator Ricardo Lewandowski. O 
que diz nessa decisão? “Trata-se de recurso extraordinário em que se discute a 
constitucionalidade do caput e do parágrafo único do art. 74, da Medida 
Provisória 2.158, de 2001. O Plenário desta Corte, em agosto de 2008, ao 
apreciar a questão de ordem suscitada no RE 540410, do Rio Grande do Sul... 
Que eu não sei do que versava, não tem nada a ver com ação direta de 
inconstitucionalidade. Isso aqui foi uma questão de ordem. “Relator, Ministro 
Cezar Peluso, decidiu estender a aplicação do art. 543-B, do Código de Processo 
Civil, aos recursos cujo tema constitucional apresente repercussão geral 
reconhecida pelo Plenário, ainda que interpostos contra acórdãos publicados 
antes de maio de 2007. No caso, o recurso extraordinário versa sobre a matéria 
cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 
61586. Isso posto, afasta o sobrestamento de fl. 250 e determina, com 
fundamento no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo, a 
devolução desses autos ao tribunal de origem para que seja observado o disposto 
no 543-B, visto que neste apelo extremo discute-se questão que será apreciada 
no RE 61586, do Rio Grande. Publique-se. Brasília, Ministro Lewandowski”. Com 
base nessa decisão, de maio de 2012, a Fazenda tem pedido o sobrestamento, no 
Conselho, de todos os casos de lucro auferido no exterior, exatamente como foi 
feito recentemente lá na Câmara do Alberto e que até a notícia foi veiculada. 



Veja, esse discussão é uma discussão que eu tenho para mim é uma discussão 
muito séria, em razão da portaria que a gente tem do sobrestamento e isso para 
mim não difere em nada do caso, por exemplo, de depósito bancário, não difere 
em. O que me parece que é essa questão de ordem do Supremo? E se a gente 
pegar a portaria do Supremo o que ela diz? Que é automático, é a interpretação 
que eu faço como decorrência lógica, toda a vez que se dá repercussão geral e se 
nomeia um recurso representativo da controvérsia, é a própria Secretaria, por 
decorrência de lei, que sobrestá. Então, eu não precisaria ter um sobrestamento 
expresso e me parece que essa questão é bastante clara. Isso, obviamente, 
implicaria em sobrestar os julgamentos do Conselho quase todos, porque eu vou 
ter a RMF, eu vou ter... Então, que se tire do nosso regimento a determinação do 
sobrestamento. Apliquemos a decisão em Plenário do Supremo e se tire a questão 
do sobrestamento. Bom, essa discussão está pretendendo, então, a Fazenda 
sobrestar esses julgamentos no Conselho. Eu entendo, por outro lado, que 
apesar de ter que sobrestar tudo até que a questão seja resolvida não é o 
entendimento dos Presidentes da maioria das Câmaras e não dá para sobrestar 
naquilo que pretende que se sobreste a Procuradoria. Não dá para sobrestar o 
lucro no exterior e não sobrestar o depósito bancário. Parece que são questões 
que têm a mesma aplicação aqui e a mesma situação fática. E, mais, se a gente 
falar em sobrestamento, sobresta-se quando se discute aquela matéria. Então, 
por exemplo, no depósito bancário eu sobrestaria em que situação? Que o 
contribuinte está discutindo a quebra do sigilo por RMF. Se ele está discutindo 
ilegalidade do lançamento por metodologia de cálculo, etc., não se sobresta. Aqui, 
se está discutindo tratado internacional, não se está discutindo a 
constitucionalidade e não há que se sobrestar. Mas o que está acontecendo é 
essa discussão e eu acho que a gente tem um risco aqui de sobrestamento de 
vários casos, em que sequer vai haver a discussão da constitucionalidade da 
tributação do lucro. Muito bem, teve essa discussão na minha câmara baixa, na 
4ª Câmara, nessa sessão, ontem, aliás, onde se julgou um caso em que a 
discussão original era o tratado internacional e a metodologia de cálculo das 
controladas indiretas. Então, tinha lá controlada direta presa no Brasil, a 
controlada direta e as controladas indiretas. Tinham duas controladas diretas, 
uma controlada direta e tinham três controladas indiretas. E ganhou na primeira 
instância por duas razões. Ganhou na primeira instância por duas razões e 
ganhou na primeira instância por quê? Houve um erro no cálculo, por conta das 
empresas, no Brasil, por quê? Porque quem detinha as participações societárias 
das duas controladas diretas era uma empresa A, que detinha 100% de uma 
controlada direta e 60% de outra controlada direta. Essa empresa... Aí em cima 
dela tem uma empresa B, que não detinha nada de uma e detinha 40% da outra 
e em cima dela uma empresa C. A A foi incorporada pela B, que foi incorporada 
pela C. À época dos fatos, todas existiam e, à época do lançamento, só existia a 
C. O fiscal autuante, ele autuou a C, claro ela é a sucessora, mas ele considera 
tão somente a realidade fiscal, a materialidade da empresa B e ignorando, 
portanto, a empresa A no Brasil. Eu entendi que essa matéria não precisava 
chegar nada na tributação do lucro auferido no exterior e que a DRJ estava 
certíssima. Porque a DRJ deu isso como uma das razões de decidir para dar 



provimento à impugnação do contribuinte. Julgamos o recurso de ofício, eu não 
era relatora, mas a hora que me contaram o caso eu falei: “Está certíssima a 
DRJ”. Eu entendi que essa matéria era suficiente e, por isso, até votei pelas 
conclusões, porque entendi que essa matéria era suficiente. A minha Câmara, 
contudo, aí o procurador está meio bravo, porque dizia: “Bom, se vai ficar na 
preliminar que a Karem entendeu suficiente está bom, se vocês vão julgar eu 
quero sobrestar”. Aí a minha Câmara fazendo confusão dizia: “Não, ninguém está 
julgando, a gente está na preliminar”. Porque a preliminar era o cálculo. 
Entenderam sequer que não havia sequer discussão sobre essa matéria e 
unânime, de forma unânime, só eu fiquei pelas conclusões, porque eu não queria 
entrar nessa discussão até em respeito ao procurador, por conta do 
sobrestamento, mas de forma unânime a Câmara entendeu que estava certíssima 
a DRJ, que cancelou pelo outro motivo, também. O voto do relator pelo jeito saiu 
justamente no cálculo dizendo: “Olha, pela IN 243 está absolutamente claro que 
eu tenho que a consolidação horizontal e a consolidação vertical, que quando eu 
tiver controle direto eu tenho que apurar na empresa que tem controle direto pelo 
método de equivalência patrimonial”. Então, eu reconheço a indireta na direta 
pelo MEP e a direta na empresa, no Brasil. Então, além do erro na empresa, no 
Brasil, teve o erro... Porque ele falou: “Não estou discutindo o tratado, não vou 
entrar no mérito do tratado”. Independentemente do tratado se aplicar no 10 ou 
no 7°, do tratado pegar a direta, também, por valor das indiretas e ainda que eu 
digo que o valor das indiretas não afeta, não pode ser efetuado pelo tratado, o 
cálculo tem que considerar a realidade fiscal da controlada direta, porque eu só 
posso reconhecer pelo método de equivalência patrimonial, conforme determina o 
§ 6° do artigo da IN. Porque o § 6° fala isso, exatamente isso. Eu realmente me 
abstive de votar, disse e por isso votei pelas conclusões, porque eu entendi que 
não se estava, não precisava chegar nesse ponto, mas esse foi o julgamento da 
DRJ e a Câmara negou provimento ao recurso de ofício. Então, são essas as 
considerações.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, Karem, obrigado. Dr. 
Schoueri está pedindo a palavra já há uns 15 minutos aqui.  

Sra. Karem Jureidini Dias: Desculpa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não aguenta. Só me permite um 
pouquinho, Schoueri? Eu agradeço a sua exposição, as informações dos outros 
julgamentos que não da matéria diretamente da pauta. Eu queria fazer uma 
observação. Vejam como é importante, nós aqui tendemos sempre a dizer: “Não, é 
7° por causa disso é 10 por causa daquilo”. Vejam quantas coisas a Dra. Karem 
relatou que passou pela cabeça dos Conselheiros e que foram discutidas lá para 
se chegar ao julgamento. Certo ou errado não interessa, não é? Esse é um ponto 
muito interessante do debate que existe, do choque de ideias. Antes do Schoueri, 
se você me permite, porque você pediu a palavra antes de eu pensar em falar. 
Então, mas eu confessando isso, eu queria só acrescentar uma coisa, porque eu 
acho que isso é importante e talvez até para o que você vai dizer. Essa colocação 
de que a Lei 9.249 já tributava o lucro distribuído e que a IN teria vindo 



acomodar a situação, em função das exigências do art. 43, de que o imposto de 
renda incide sobre efetiva disponibilidade do acréscimo patrimonial. Tem uma 
história que não pode ser ignorada aqui, viu, Karem? Eu acho que isso não pode 
ser ignorado. Realmente, nós todos sabemos que naquela época havia um mentor 
intelectual de todas as alterações legislativas na área do imposto de renda, que 
foram feitas ao longo de alguns anos. Esta pessoa, ela entendia claramente que 
devia tributar o lucro independentemente de disponibilização, como é em outros 
países. Tanto é que isso acabou sendo, devido à sua ideia e à sua constante 
atuação, acabou se transformando no art. 74. Tão logo a 9.249 saiu com esta 
ideia do seu autor, de quem o concebeu, começou a haver a discussão que hoje 
está no Supremo sobre a constitucionalidade da tributação dos lucros não 
efetivamente disponibilizados. O Secretário da Receita Federal entendeu, então, 
que era bom a gente dar uma recuada e vamos agir por etapas. O que ele fez? 
Ele-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Corrigiu a lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --corrigiu a lei pela instrução 
normativa. Na época em que a instrução normativa foi expedida, eles ouviram 
vários consultores, inclusive, eu participei de duas ou três reuniões, que na 
época era o Paulo Baltazar, na Receita Federal. A premissa é: o art. 29 quer 
tributar alguma coisa que é intributável, então, vamos evitar as discussões. Por 
que houve esse recuo? Porque nós temos a caneta que vira lei. Então, o que ele 
fez logo depois disso, depois da IN? Fizeram a Lei Complementar 104, que 
acrescentou um parágrafo dizendo que, quando o resultado vier do exterior a lei 
definirá o momento da disponibilização. Não estou dizendo que está certo ou 
errado, que a lei tem toda a liberdade, mas a cabeça do mentor do art. 25 da 
9.249 percebeu que ia perder a briga, então, vamos fazer por etapa. Baixa uma 
instrução normativa, acomoda nesse meio tempo e altera a lei complementar 
para chegar onde ele queria desde a 9.249. Depois da Lei Complementar 104, 
ainda na sua cabeça, foi possível emitir a medida provisória com o art. 74, que 
está no Supremo. E, mais ainda, ele queria chegar ao MEP, sim, não é? O que ele 
não disse, claro, nem na lei complementar e nem no art. 74, mas foi dizer na 
Instrução Normativa 213. De forma que eu acho que esse histórico, talvez 
divergindo, daqueles... Talvez, não, divergindo daqueles que, talvez o meu amigo 
aqui vai dizer exatamente o contrário, divergindo daqueles que entendem que a 
9.249 já tributava o lucro mesmo não disponibilizado. Essa era a pretensão 
mesmo do legitimador verdadeiro. Acontece que não havia, naquela época, 
fundamento no CTN, no mínimo, que veio a ser dado posteriormente. Então, eu 
acho que hoje a Câmara Superior, você relatou aquele acórdão da Metro dizendo 
isto, que na verdade o art. 74 repôs o art. 25 na 9.249 e fez mesmo, mas repôs 
em um nível de validade jurídica distinta, não é? Porque na 9.249 não havia o § 
2° do art. 43 do CTN. Então, eu não acho que a gente possa chegar a essa 
conclusão tão ampla a esse respeito. Era essa uma observação que eu queria 
fazer. O Schoueri vai agora...  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Algumas questões, Ricardo. Primeiro, só começando 
pelo final, pelo o que você propõe aqui da questão do MEP e coisa parecida. Eu 
acho bom lembrar, existe um vício de a gente achar que lucro é igual à MEP e 
não é. Equivalência patrimonial incluiu lucros, mas incluiu outras variações 
patrimoniais, que não são lucro. Só para dar um exemplo banal, um ágio ou que 
tais, pode influenciar, ou seja, este argumento de dizer que o § 6° deixaria claro 
que a intenção não era essa. Não, a intenção é a seguinte: MEP é MEP. MEP é 
neutro, equivalência patrimonial é neutra. Eu, legislador da 9.249, quero tributar 
o lucro no exterior imediatamente, que normalmente boa parte coincide com o 
MEP. Não precisa coincidir, mas eu quero atingir é o lucro e o lucro em 31 de 
dezembro. Então, esse argumento de dizerem: “Não, mas imagina, nunca quis 
tributar o lucro em 31 de dezembro”. Quis e pus a data do balanço, disse quando 
era o fato gerador, 31 de dezembro, e mandei converter em 31 de dezembro. A Lei 
9.249 pretendia tributar o lucro em 31 de dezembro, sim, e qualquer outro 
argumento me parece difícil de sustentar.  

[risos]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora, não é essa a questão que eu queria tratar. 

[risos]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A Karem dizia que existe assunto que é apresentado 
uma vez, uma segunda vez e cada vez que apresenta você vai amadurecendo. 
Essa 9.249, quando surgiu, eu acho que um dos primeiros pareceres que foram 
publicados foi meu, ainda era da Ilha da Madeira. Eu tratava do assunto, fui 
estudar, com a paixão do art. 7º, art. 10, com visão sobre isso e fui adotando um 
certo posicionando, que eu vejo que até hoje existe. É curioso que eu cada vez 
que penso mais nesse assunto, Karem, aquilo que era certeza, eu não sei o tempo 
vai transformando certezas em dúvidas e uma Mesa de Debates é um lugar para 
dividir dúvidas, para dizer: “Olha, eu aquilo que em um certo momento tinha 
certeza...”. Eu sempre que dou um parecer, eu dou porque eu tenho certeza, 
naquele momento, mas você pode transformar em dúvidas. Eu quero dividir com 
vocês e peço em um debate me digam até por que essa dúvida devia ser 
dissipada, ou se ela é uma dúvida legítima, ou não. Eu quero dividir uma 
dúvida... Veja não é a dúvida sobre a constitucionalidade. Eu acho que o art. 74 
é inconstitucional, o lucro não foi disponibilizado, ou seja, por uma questão de... 
Existe um problema de constitucionalidade no art. 74, já publiquei sobre isso e 
mantenho, no sentido de proporcionalidade, do princípio da proporcionalidade. 
Ou seja, não tem sentido uma medida que eu tribute qualquer lucro no exterior, 
não interessa onde seja, não interessa em que momento, até porque e disse esse 
artigo, em muitos casos lucros no exterior não podem ser disponibilizados. Um 
exemplo que eu dou banal é qualquer país que tenha uma lei igualzinha à 
brasileira vai determinar que uma parte do lucro fique reserva legal e não seja 
jamais seja disponibilizado. Portanto, assim, admitindo a premissa de que haja 
países que têm uma legislação tão séria quanto a brasileira, pelo menos, então o 
lucro não será disponibilizado, porque vai para reserva legal. Isso é suficiente 



para dizer que existe uma inconstitucionalidade na lei, porque não houve 
proporcionalidade. Se a ideia era criar uma legislação CFC haveria um caminho 
próprio para isso e apoio, endosso integralmente o voto do Ministro Lewandowski 
nesse sentido. Mas não é este o mérito, não estou discutindo constitucionalidade. 
Eu estou agora tentando pensar exclusivamente no âmbito tratado, se o acordo 
seria ou não a proteção, que eu já disse, antes tinha convicção de que sim e 
agora quero dividir uma dúvida. Por quê? Quando nós começamos a estudar 
tributação internacional, nós aprendemos em um dos primeiros conceitos é: o 
que é bitributação? Lembra aquela aula, bitributação? A gente aprende que 
existe bitributação jurídica e bitributação econômica. A gente aprende que na 
bitributação jurídica existem quatro identidades, uma das quais o mesmo 
contribuinte. O exemplo que o professor nos dá na aula dizendo: “Bitributação 
econômica é quando varia o contribuinte”. O exemplo sempre é dado. Se o lucro 
foi tributado pelo estado A e o dividendo no estado B, embora economicamente 
haja uma bitributação, juridicamente não é bitributação, porque não é o mesmo 
contribuinte, um foi a empresa... Daí esse mesmo professor nos ensina: “Os 
acordos de bitributação são voltados à bitributação jurídica. Exceto o caso de 
transfer pricing, os acordos não têm por escopo a bitributação econômica”. Por 
conta disso, quando vamos estudar os acordos, aprendemos que o primeiro teste, 
primeira pergunta é: quem é o contribuinte? Porque é este contribuinte que deve 
estar sujeito a uma bitributação e o acordo vai proteger. Então, a pergunta que 
deve ser feita é: quem é o contribuinte na questão? É a empresa estrangeira ou é 
a empresa brasileira? Porque se for a empresa estrangeira, o art. 7º vai se aplicar 
para dizer: “Olha, a empresa estrangeira não pode ser atingida pelo Brasil nos 
seus lucros, já que ela não tem estabelecimento permanente aqui”. Seria a 
hipótese de eu defender que o legislador brasileiro teria eleito por contribuinte 
jurídico a empresa estrangeira. Leio a lei e não encontro isso. Eu encontro como 
contribuinte a empresa brasileira. Então, a pergunta que me parece e que me 
aflige é dizer: “Bom, a empresa brasileira estaria sujeita a uma bitributação 
protegida pelo acordo, ou não? E qual seria o artigo aplicado para este caso, para 
o lucro da empresa brasileira?”. Eu vou ao art. 7º e não vejo o art. 7º protegendo 
a empresa brasileira, protege a empresa estrangeira, os lucros auferidos pela 
empresa estrangeira lá, sem estabelecimento aqui. Então, trazer, invocar o art. 7º 
para essa matéria me traz uma dificuldade enorme. Eu penso que eu devo 
examinar o art. 10, que é dividendo, porque aí eu sei, sim, o dividendo estaria 
sujeito a uma bitributação jurídica, porque poderia ser tributado lá e cá. O art. 
10 vai dizer: “Tributo lá até 15%, fora Áustria e Espanha, dou um crédito cá”. E o 
art. 10 diz mais, no caso de Áustria e Espanha diz: “Aqui não se tributa”. 
Portanto, aquelas decisões que invocam o art. 10 e dizem: “Existe isenção”. 
Parece-me que acertam mais que as que invocam o art. 7º. Qual é a barreira que 
eu tenho? Agora uma dúvida e dúvida mesmo é saber se eu posso aplicar o art. 
10. Por que essa minha dúvida? Porque se não eu não puder aplicar o art. 10, na 
falta do art. 7º eu corro o risco de cair no art. 21, outros rendimentos, e o art. 10 
define dividendos. Por favor, João. Fala em dividendos pagos, explica o que são 
dividendos pagos. Vejam o § 3° do art. 10, existe uma definição do próprio 
tratado e eu vejo: “Rendimentos provenientes de ações, ações ou bônus de 



fruição, partes de minas, etc.”. O que eu encontro... Bom, enfim: “Com exceção 
de créditos, rendimentos, que permitam participar nos lucros”. Rendimentos que 
permitam participar nos lucros. Parece uma definição mais ampla que a definição 
interna de dividendo, o que me dá algum conforto para tentar aplicar o art. 10, 
porque... Insisto, sob pena de cair no 21. Só que eu tenho uma outra coisa a 
enfrentar, um outro tema a enfrentar: dividendos pagos, os dividendos pagos 
para uma sociedade. A pergunta é: aquele valor... Voltando ao art. 74, por favor, 
João. Eu estou tributando dividendos pagos? Eu terei que verificar que a 
expressão serão considerados disponibilizados implica serão considerados pagos. 
Notem qual é o raciocínio que eu preciso ir, eu tenho dificuldades, mas eu 
preciso enfrentar para dizer, primeiro, o seguinte: o art. 74, se eu for qualificar... 
Na lei brasileira, eu não estou tributando dividendos, eu estou tributando lucro 
no exterior. Por quê? Porque dividendo é algo líquido de imposto, ou seja, aquilo 
que eu tributo, a base que eu tributo não é dividendo. A base que eu tributo é 
um valor diferente do dividendo, porque é bruto, porque incluiu o imposto 
exterior, é o lucro antes do imposto de renda: Então, eu não tenho dúvida que eu 
não tenho como qualificar, na lei interna, aquilo que estou pagando como 
dividendo. Por favor, João, acordo, art. 10. Eu tenho uma definição expressa. 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por favor, João, é que fica mais claro para quem não 
lida com isso. Fica mais claro para quem não lida com isso. Eu tenho uma 
definição expressa do que é dividendo, ou seja, o recurso ao direito interno, saber 
se isto é ou não é dividendo, segundo a lei interna, é o segundo passo. Porque se 
eu tenho uma definição convencional de dividendo, eu aplico a definição 
convencional. Então, qual é... Descartado o art. 7º, que eu estou sendo obrigado 
a descartar, porque o art. 7º não é voltado ao contribuinte brasileiro, sob risco de 
ir ao 21. Eu preciso de uma linha que me diga: “A definição de dividendos do art. 
3° é mais ampla que a do direito interno brasileiro”. Porque pouco interessa se é 
antes do imposto de renda ou depois do imposto de renda. Na medida em que 
fala em participação é um termo mais amplo, eu terei que fechar os olhos para 
aquilo que eu aprendi o que é dividendo e perguntar: o que o acordo chama de 
dividendo? O acordo chama de dividendo algo além do que a lei interna chama de 
dividendo, qualquer participação no resultado, eu quero chamar atenção no texto 
do acordo, para dizer que para efeitos do acordo, mesmo que seja o valor bruto, 
mesmo que seja o valor antes do imposto de renda, ainda é dividendo. Sendo 
dividendo, eu aplico o art. 10 e aplicando o art. 10, eu verificarei qual o 
tratamento que o acordo dá ao art. 10. Como eu disse, alguns acordos, Espanha 
Áustria, Argentina, alguns acordos isentam os dividendos pagos e os demais 
apenas dão crédito. Então, eu que já achei muito óbvia a aplicação do art. 7º, 
divido com vocês esse desafio. Para aplicar o art. 7º, eu terei que identificar antes 
o contribuinte, para saber quem é o contribuinte voltado pelo art. 7º. Porque a 
pergunta não são os lucros, antes é quem é o contribuinte. Eu começo com o 
aspecto pessoal no acordo, a primeira pergunta é: quem é o contribuinte? Se o 
contribuinte é empresa brasileira, eu tenho que buscar os lucros da empresa 
brasileira. Então, eu não estou tranquilo com o art. 7º, fico... Eu acho em 



compensação que o art. 10 é mais amplo e eu acho que seria um erro eu 
interpretar o art. 10, segundo a definição de dividendos da lei interna, já que eu 
tenho uma definição expressa. Pelo art. 10, eu terei situação diferente para cada 
país.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, um ponto só que não ficou 
muito claro para mim, não sei se para vocês é diferente. Mas mesmo essa 
amplitude maior do conceito de dividendos, no acordo... Nós estamos aí com o 
modelo, não é? 

Sr. João Francisco Bianco: Brasil-Portugal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Supondo que seja essa a disposição 
dos demais acordos. Vamos ficar nesse, João. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tanto faz, é igual. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para discutir, não é? É igual, não 
é? Então, mesmo nesse teu conceito esse algo a mais, que para nós não seria 
dividendo, mas é dividendo em um acordo, precisaria ser pago efetivamente 
ainda?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Também vou ter... Obrigado, Ricardo, pela 
pergunta. Eu vou ter que saber o que significa pago, que é a segunda pergunta 
importante, ou seja, pago tem que ser em caixa, ou tem que ser imputado? Essa 
é a segunda pergunta. Eu, não quero aqui fazer apologia dos comentários da 
OCDE, porque eu não acho que eles sejam fonte maior que qualquer doutrina 
sobre o assunto. Mas apenas um comentário que essa pergunta é enfrentada nos 
comentários da OCDE, que alargam o termo pago para dizer que não é necessário 
que seja em caixa, que não é necessário um desembolso financeiro, ou seja, o 
pago passa a ser imputado. Aí é o ponto, a lei brasileira, por isso eu pedi o 74, o 
74 está reputando pago. Eu tenho essa confusão e esse problema aqui. Se eu 
tenho a ficção do pago, eu teria esse pagamento aqui.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ficção por ficção, confusão por 
confusão, dúvida por dúvida. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, é dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acrescento mais uma aqui, para 
que a gente leve em consideração na discussão aqui: a Convenção de Viena, que 
exige que os tratados sejam interpretados e aplicados de boa-fé. Quer dizer, se o 
pago for pago. O pago pode ser nos termos de Lei 9.532 e pode ser em um... É 
claro que não precisa ser só a entrega de dinheiro. Pode ser pago por outras 
maneiras, por emprego efetivo, por crédito, por capitalização e uma série de 
maneiras de pagar, de pagar mesmo. Agora, se o pago tiver este conceito, que me 
permita dizer que seria o conceito da 9.532, a Convenção de Viena ia para o 
espaço. Porque eu contrato uma coisa, depois eu vou na legislação interna e crio 
uma ficção. Aí vou dizer: “Ah, aqui dentro para nós pagamento é o que não é 



pagamento por ficção legal”. Então, o João pediu a palavra, mas eu queria só 
acrescentar aos debates essa questão.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu posso acrescentar uma questão ao próprio 
debate do João? Desculpe-me, é que se não... Tem um ponto aqui interessante 
quando eu falo do art. 21, quando eu digo art. 21, se permitir. O art. 21 fala em 
outros rendimentos, rendimentos não mencionados nesse dispositivo. Talvez a 
matéria até nobre, Ricardo, João. Pensa o seguinte: rendimentos não 
mencionados. O fato de ser pago ou não pago desqualifica a natureza de 
dividendo, ou apenas diz em que momento eu poderia tributar e dar o crédito? 
Que é uma questão diferente. Ou seja, eu poderia talvez esse caminho dizer: “Não 
é caso do 21, porque o rendimento é tratado expressamente no 10”. Agora, se é 
tratado expressamente no 10, eu teria a necessidade do pagamento para que se 
aplicasse o 10. Uma questão um pouquinho diferente. Não é que eu não aplico o 
10, é que não é o momento de aplicar ainda, ou seja, eu pago e não é 
necessariamente qualificação do rendimento e, sim, momento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pela ordem aqui de pedidos de 
palavra, o Bianco e a Karem. Alguém quer falar sobre o assunto?  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria só fazer um comentário pontual com 
relação aos comentários da OCDE e sobre o conceito de pagamento. Salvo se a 
minha memória estiver falhando, os comentários da OCDE vão na linha do que o 
Ricardo acabou de dizer. Quer dizer, o pago não quer dizer pago, mas quer dizer 
qualquer hipótese de emprego. Os comentários não tratam de dividendo ficto, 
eles tratam de outras hipóteses de pagamento, que o Ricardo lembrou bem e com 
muita felicidade, são aquelas hipóteses da 9.532. Então, eu diria que os 
comentários vão... Eles ampliam o conceito de pagamento para alcançar as 
hipóteses da 9.532, mas não em nenhum momento alcançam as hipóteses de 
pagamento ficto. Eu teria um outro comentário para fazer, mas eu queria... A 
Karem é convidada, eu passo a palavra para ela e eu queria ouvir as palavras 
dela.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Karem, me permite. Só mediando 
aqui, as hipóteses do artigo da 9.532 são de pagamento, sim, há formas de 
pagamentos distintas. Como você mencionou no acórdão da questão do emprego, 
há uma deliberação à criação de uma obrigação de pagar. Só tem pagamento 
quando existe o direito de ser exigido e a obrigação de alguém pagar. Qualquer 
coisa, entrega de dinheiro antes da obrigação não é pagamento. Eu estou falando 
o conceito básico de direito das obrigações, é modo de distinção da obrigação e é 
o modo principal. Então, eu posso pagar entregando dinheiro, entregando 
microfone e capitalizando, não é? Então, o conceito da 9.532 e dos comentários é 
um conceito de pagamento, sim. João, por favor.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu só queria... Karem, rapidissimamente, eu queria 
só fazer um comentário sobre o art. 7º, do tratado, que eu acho que tem um 
pouco de confusão na interpretação desse art. 7º, sabe? Eu acho o seguinte: o 
Brasil não pode tributar o lucro da Volkswagen, na Alemanha. Todo mundo 



concorda com isso, por quê? Porque não há nenhum elemento de conexão que 
liga o lucro auferido pela Volkswagen, na Alemanha, com o Brasil. É impossível, 
não dá e todo mundo concorda. Bom, calma. Nem precisa estar escrito isso no 
tratado e não está escrito isso no tratado, que o Brasil não pode tributar o lucro 
da Volkswagen, na Alemanha. Não está escrito isso no tratado. O que está escrito 
no tratado é o seguinte: se a Alemanha vender carro aqui no Brasil, ela está 
desenvolvendo um negócio aqui no Brasil? Ela está exportando carro para o 
Brasil? Ela está desenvolvendo um negócio? Aí, sim, o Brasil poderia tributar. 
Porque tem um elemento de conexão com essa operação, o Brasil é fonte do 
pagamento desse rendimento que está embutido. Calma. Eu estou falando em 
tese. Poderia, o Brasil poderia tributar o lucro auferido na venda de automóvel 
pela Volkswagen da Alemanha, aqui no Brasil, porque tem lucro aí e tem 
elemento de conexão, tem a fonte de pagamento. Aí vem o tratado e diz assim: 
“Olha, se a empresa, se uma pessoa residente na Alemanha desenvolveu uma 
atividade empresarial, no Brasil, ela pode ser tributada se tiver um 
estabelecimento permanente no Brasil. Se não tiver, não pode ser tributada”. É 
isso que diz o art. 7º. É por isso que serviço que a Volkswagen do Brasil prestar 
no Brasil não pode ser tributado. É com base no art. 7º. Porque se não tivesse 
esse tratado poderia ser tributado, lógico, o Brasil é fonte, mas essa atividade 
empresarial que a Volkswagen da Alemanha está desenvolvendo no Brasil, seja 
serviço ou seja venda de automóvel, não pode ser tributada, com base no art. 7º, 
salvo se houver um estabelecimento permanente. Então, quando a gente vê uma 
empresa brasileira que tem uma controlada no exterior, não é que o lucro da 
empresa controlada no exterior não pode ser tributado pelo art. 7º. Ele não pode 
ser tributado, porque é o lucro de uma empresa que auferiu no exterior, que fez 
negócio no exterior e que não tem nenhum elemento de conexão com o Brasil. 
Então, não precisa o tratado para dizer que não pode ser tributado. Quando esse 
lucro for distribuído, pronto, aí caí no art. 10, que é dividendo. Agora, se essa 
empresa for uma empresa offshore, de fachada, fantasma, em um paraíso fiscal, 
que não existe, então, não é um lucro da empresa no exterior que não pode ser 
tributado no Brasil é o lucro da própria empresa no Brasil, porque aquele lucro 
não é daquela empresa offshore. É uma empresa... É como se fosse uma filial lá, 
é como dizer que a empresa com sede em Cotia tem sede em Cotia. Não, aquela 
sede em Cotia não existe, aquela sede na offshore nas Bahamas não existe, 
aquilo lá é lucro da empresa brasileira. É por isso que essa legislação é 
desproporcional, é neurótica, é esquizofrênica, porque ela tem duas caras e ela 
alcança situações completamente distintas. E digo até mais, em uma situação de 
offshore, de paraíso fiscal não precisaria ter essa legislação, nem estaríamos aqui 
discutindo isso tudo. Então, eu acho que o art. 7º, às vezes, ele cria uma certa 
confusão na sua compreensão. Karem, desculpa.  

Sra. Karem Jureidini Dias: Não, imagina. Bianco, eu concordo inteiramente 
com o que você colocou, mas eu faria uma ressalva. Eu acho que a discussão da 
MP 2.158, ela também passa pelo art. 7º, do tratado, porque ao dispor da 
possibilidade de tributação quando houver estabelecimento permanente, etc., 
etc., eu acho que ele limita, sim. Ou seja, além da discussão da 



inconstitucionalidade, que se reserva ao Poder Judiciário, eu acho que a gente 
pode e deve ter a discussão, sim, da proteção do tratado, ou seja, para as 
empresa que estão resguardadas pelo tratado, além da inconstitucionalidade, ela 
teria no âmbito administrativo, também, a discussão do tratado. Aí eu me reservo 
algumas considerações, pegando o que o Schoueri falou, que, aliás, é uma 
discussão muito atual e de extrema importância mesmo, porque a gente tem uma 
dificuldade enorme em estudar Direito Internacional e a gente patina muito 
nisso. Eu mesmo escrevi sobre isso, Schoueri, coloquei no voto da Sofisa, depois 
tirei e depois coloquei de novo. Conversei uma época com o Marco Aurélio, ele 
veio com essa história do art. 21. Pensei, pensei e para mim é seguinte: o 
rendimento é lucro, é dividendo. Não dá para dizer que porque não se enquadra 
no artigo do dividendo, porque não se enquadra no artigo do lucro se 
enquadraria no artigo do rendimento. Não, no limite se está a ferir um tratado 
internacional, por uma legislação interna ao que a Convenção de Viena, na qual 
o Brasil assinou, proíbe. Então, eu estaria de má-fé no tratamento dos tratados 
internacionais e ao governo, ao dispor dessa forma, trataria de má-fé os tratados 
internacionais. Deixa eu só concluir o que eu queria colocar aqui e para dizer o 
seguinte: olha, nessa questão da bitributação econômica e que, então, não sendo 
o mesmo contribuinte é por isso que estão se pegando no método de equivalência 
patrimonial. A Procuradoria está dizendo: “Eu não tenho bitributação econômica, 
porque estou pegando o método de equivalência patrimonial”. Em primeiro lugar, 
método de equivalência patrimonial não é lucro e, em segundo lugar, ao dizer... E 
antes fosse, hein? Porque o MEP, às vezes, é mais benéfico do que a tributação 
do fechamento do balanço, porque ele me dá a evolução patrimonial muitas 
vezes, não é? Então, vamos lá. Ao pegar o fechamento do balanço da empresa lá 
fora, eu estou pegando que materialidade? Vamos esquecer a pessoa, a pessoa 
que recolhe. O que vai definir quem eu estou tributando? Só o fato de eu 
determinar que o recolhimento é pela empresa do Brasil, ou a materialidade eu 
estou pegando de quem? De que contribuinte a materialidade, fechamento do 
balanço? Lucro, eu estou pegando a materialidade da empresa no exterior. 
Então, para mim essa história de bitributação econômica, dizer que como é o 
contribuinte daqui e não é o contribuinte de lá eu não estaria desrespeitando o 
tratado, desculpa, essa materialidade é do contribuinte de lá e eu estou 
recolhendo aqui, eu estou onerando a atividade de lá, que o tratado quis 
proteger. Então, se a materialidade é de lá, o que a OCDE, a meu ver, permitiria? 
Ela permitiria eu tratar do emprego e até na antecipação, mas da antecipação 
daquilo que possivelmente, daquilo que ainda que pudesse ser por presunção 
significa provavelmente é isso, por presunção um dividendo. Ao tributar o lucro, 
inclusive sem a consideração dos prejuízos, eu não tributo antecipação, porque 
eu não estou considerando os prejuízos. Eu teria que ter um tratamento aqui, 
que para não ferir o tratado, minimamente dissesse o seguinte: “Olha, eu vou 
considerar os prejuízos para tratar como presunção de lucro e não ficção”. 
Sabendo que não é, mas presunção, aquilo que possivelmente é e aí, sim, eu 
aplicaria o art. 10, com uma disposição de diferimento na tributação para eu 
poder aproveitar o tributo pago. Porque se a gente parar e pensar, ainda que eu 
diga que é dividendo, o ficto, eu tenho um problema, gente. Ao antecipar essa 



tributação, se eu tenho uma previsão de tax credit no tratado, como é que eu vou 
fazer isso? Porque eu ainda não tributei lá. Então, não é só uma questão de 
natureza, é uma questão de na prática como é que eu apuro. Eu nunca vou 
aproveitar o tributo pago e teria que ter essa previsão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É curioso... Desculpa. É curioso que 
a lei não dá o tax credit presumido, não é?  

Sra. Karem Jureidini Dias: Não, pois é.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Assim, a Karem está trazendo um argumento que 
eu acho que é importante, ela falou em materialidade. Para conciliar o que você 
fala com o que eu estou pensando, para avançar no passo, eu não concordo com 
a materialidade enquanto argumento, Karem, mas ele me leva a um argumento 
importante, que é: a partir da materialidade eu tento descobrir quem é o 
contribuinte. O contribuinte é o sujeito do verbo, ou seja, o que a Karem... O que 
me parece que você está sustentando e que é interessante é dizer: “A empresa 
brasileira é responsável, o contribuinte é quem aufere o lucro e quem aufere o 
lucro no exterior”. Se este argumento, assim construído, você retoma o art. 7º 
para dizer: “Eu estou protegendo o contribuinte no exterior, porque ele é que está 
sendo bitributado e o fato de eu cobrar da empresa brasileira é irrelevante, 
porque eu estou tributando lá”. Note que o argumento muda de natureza, só isso. 
O segundo ponto que eu queria só mencionar rapidíssimo, Ricardo. A Karem 
também falou sobre má-fé. Um tema atualíssimo, em tributação internacional, é 
o que se chama treat dodging(F). Treat dodging(F) é exatamente isso, ou seja, 
aquele estado que vai, celebra uma série de acordos de bitributação, em que as 
legislações são conhecidas dos dois países e daí o estado, depois de celebrar 
acordos, ele muda a sua lei interna, de tal modo que ele se desvincula dos seus 
compromissos, porque ele abusou do tratado enquanto o outro continua 
vinculado. Ou seja, quando falar em má-fé, eu estou falando, talvez, em treat 
dodging(F). Terá sido esse o caso? Que seria um outro tipo de discussão que nós 
costumamos ter nos tratados.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Daria para continuar discutindo 
aqui, mas infelizmente... Inclusive, o treat dodging(F) terá que ser analisado 
oportunamente. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso futuramente. 
Mas o Professor Roberto pediu a palavra e assim que ele terminar nós 
encerramos a reunião.  

Sr. Roberto Ferraz: É uma participação bem breve, vou respeitar os nossos 
horários, que essa é da tradição da Casa. Mas a riqueza das discussões me 
provocou a ter um desejo muito forte de dividir com vocês uma sementinha, que 
me foi plantada um tempo atrás, e que eu sinto, assim, que está querendo brotar 
com força. Diz respeito a um tema que foi tocado aqui lateralmente, que são os 
procedimentos do 543, do Código de Processo, o sobrestamento das discussões, 
que já repercute agora, inclusive, em esfera administrativa. Dizia-me o Lugon, 
que é o vice-Presidente do TRF da 4ª, que esses procedimentos foram a maior 
supressão de discussão do país acontecida em todos os tempos. Algo totalmente 



antidemocrático, totalmente assistemático. Eu já me incomodava com esses 
procedimentos há tempo e todos os senhores, com certeza, incomodaram-se com 
eles de um jeito ou de outro. Mas a riqueza da nossa discussão hoje, cada um 
dos participantes que usou da palavra, destacou aspectos novos, olhou a questão 
sobre outro ponto de vista, manifestou as suas dúvidas e as suas mudanças de 
entendimento ao longo do tempo. A riqueza dialética da discussão de hoje mostra 
que não é possível a gente ter um procedimento que anestesia a discussão dos 
grandes temas que existem para serem discutidos. Ora, se cabe ao Supremo 
discutir tudo aquilo que tem repercussão geral, seja por questão jurídica, 
econômica, social, etc., compete aos outros discutirem o quê? Aquelas questões 
que não têm repercussão nenhuma, seja do ponto de vista econômico, seja do 
ponto de vista jurídico, seja do... Se compete ao STJ discutir em maneira 
definitiva questões repetitivas, etc., o efeito é o mesmo. A gente está suprimindo 
essas discussões das instâncias que deveriam dialeticamente submeter essas 
questões, discuti-las e levantar novos aspectos. Demos um tiro nem no pé, na 
perna, no pescoço e em tudo. Compreendemos a necessidade de criar 
mecanismos que agilizem o julgamento. Só que esse não é um mecanismo que 
agiliza o julgamento, isso é um mecanismo que suprime o julgamento. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Paralisa. 

Sr. Roberto Ferraz: Paralisa e deixa nas mãos de algumas pessoas com bastante 
conhecimento, mas desculpem, eles não são os deuses do Olimpo, para julgar 
uma coisa que lhes é apresentada no meio de uma montanha de assuntos pela 
primeira vez, discutido em 15 minutos com uma sustentação, alguma coisa e de 
repente vem os votos, alguns fundamentados e outros, não. Eu acho que tem 
gente que não entende e temos visto da prática que muitas vezes votam questões, 
como a de base de cálculo de Cofins e depois não se entendem para fazer uma 
súmula vinculante, porque cada um votou de um jeito. Na verdade, aquilo não foi 
discutido direito, cada um entendeu que tinha votado uma coisa diferente do 
outro e não conseguem sequer fazer uma redação de súmula que seja suficiente. 
Então, nós temos um procedimento que não funciona e, praticamente, ninguém 
está brigando contra ele. Eu recebi essa semente recentemente, estou discutindo 
com os senhores e pedindo, vamos ver se a gente começa a discutir este negócio 
para dizer: “Precisamos de autênticas discussões”. Era isto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado, o Professor Roberto 
terminou exatamente faltando dois segundos. Agradeço a presença de todos e 
nos vemos na semana que vem. Lembrando que Victor Polizelli virá na semana 
que vem falar sobre o livro dele e estão convidados aqui. “O Princípio da 
Realização”, que é o último livro que nós editamos e já está na praça, não é? É 
um livro de alta qualidade, é uma tese dele de doutorado-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mestrado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mestrado? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por incrível que pareça. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, é a dissertação de mestrado, 
sob a condução do Professor Schoueri. É um conteúdo que sobre o tema eu não 
conheço ainda outra obra que tenha ido ao nível de detalhes que ele foi. Eu não 
sei se já tiveram a oportunidade de ler, já receberam o livro, mas ele virá aqui, 
evidentemente, fará um resumo da matéria e nós vamos discutir bastante, como 
sempre, vamos discutir bastante. Muito obrigado e até lá. 

 

 

 

 

FIM 

Eu, Nara Abdallah, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 
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