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Ricardo Mariz de Oliveira 
Luís Eduardo Schoueri 
João Francisco Bianco 
Fernando Aurélio Zilveti 
Salvador Cândido Brandão 
Paulo Cesar Bergstrom Bonilha 

  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Queria 
anunciar a realização hoje, 15 de setembro de 2016, às 18h30, na Livraria 
da Vila, no Shopping JK Iguatemi, do lançamento do livro Operações 
Imobiliárias – Estruturação e Tributação. Esse livro conta com a 
participação de vários autores, inclusive alguns estão aqui presentes, 
vários estão sempre presentes aqui nas Mesas de Debates. A coordenação 
é do Renato Vilela Faria e o do Leonardo Freitas Moraes de Castro. Dessa 
maneira, está feita aqui a divulgação e o convite para participarem desse 
lançamento. Mais alguma comunicação? Não?  

Eu queria fazer uma referência aqui à manifestação ontem no XXº 
Congresso da Associação Brasileiro de Direito Tributário (ABRADT), em 
Belo Horizonte, do Professor Igor Mauler Santiago, que fez um tributo ao 
nosso Professor Alcides Jorge Costa e ao Professor Alberto Xavier. Ele 
começou fazendo uma, uma análise histórica aqui da evolução da razão e 
da emoção, da religiosidade – eu vou passar por cima disto, é um crédito 
rápido, realmente, para chegar ao ponto em que ele menciona os nossos 
professores. Ele diz o seguinte:  
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“O que são esses Congressos repetidos há 20 anos com religiosa 
persistência, senão celebrações da razão? Racionalíssimo e França, 
essa foram as ideias que me ocorreram em associação livre à moda 
psicanalítica quando a ABRADT me encarregou de evocar nesta Mesa 
de Abertura, a memória de dois amigos que nos deixaram 
recentemente: Alcides Jorge Costa, em julho, e Alberto Xavier, na 
semana passada.  

Alcides era sereníssimo, agudo, o maior especialista brasileiro em 
ICMS – este filho bastardo que o professor tanto lutou para aproximar 
da matriz francesa.  

Alberto era impaciente, enciclopédico e de uma lógica férrea, talvez o 
mais cartesiano dos juristas brasileiros, como muitas vezes ouvi do 
Professor Sacha Calmon.  

Alcides era um monge que passou dos 90 anos, Alberto um bom vivã 
que não chegou aos 75. Ambos eram dotados de um humor cáustico 
que se dirigia, em primeiro lugar, contra eles mesmos. Humor que, 
cansados da surdez-alheia quanto aos argumentos convencionais, 
punham, magnificamente, à serviço do Direito”.  

Eu gostaria de ler tudo, mas mais um parágrafo apenas:  

“Como na impagável ocasião em que aqui na ABRADT, exasperado 
com a interpretação econômica do Direito Tributário, Alberto Xavier 
leu no original – isto é, com seu inabalável sotaque lusitano – a 
passagem de Eça de Queiroz a respeito do impasse causado por uma 
múmia na alfândega portuguesa”.  

Então aqui vem um trecho do Eça, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que é conhecidíssimo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Conhecidíssimo. Ridendo… 
Bom, aí, a seguir, para finalizar diz assim: "Ridendo castigat-to moris, 
rindo, castiga os teus costumes”. Esta era já, a sabedoria dos romanos.  

Bom, quando o Prof. Schoueri trouxe isto para mencionar aqui, eu fiquei 
muito feliz pela lembrança do nosso Professor Alcides Jorge Costa e 
também do Alberto Xavier – uma pessoa querida de todos nós, colega 
sensacional, advogado atuante e um jurista, escritor, poeta, né. É uma, 
pessoa realmente, que foi fantástica.  

Até proponho que nós, devido a ser recente o seu passamento, que nós 
nos levantemos por um minuto em homenagem ao querido Alberto.  

* 
* 



3 

 

* 
* 
* 
* 
Eu faço de memória aqui uma referência, haverá uma missa amanhã, 
sexta-feira, na Igreja São José, às 10h00. Eu faço essa referência para 
aqueles que quiserem participar da cerimônia religiosa do professor 
Alberto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aproveitando o ensejo, eu também 
acompanho os congressos de contabilidade e participei de alguns nos 
primeiros tempos, que agora já vejo que também está no XXº Congresso, 
que acontece de quatro em quatro anos. E me chamou a atenção a 
presença de uma pessoa ontem na abertura, o Andrew Fastow que ele foi 
o diretor da Enron, e que ficou preso durante cinco anos e que fez o 
comentário sobre a questão que ocorreu com a Enron e que, segundo ele, 
consta ainda.  

E interessante que a palestra dele diz que os advogados, auditores e 
contadores continuam ainda seguindo as regras formais e esquecem da 
essência econômica dos fatos. Foi um registro, até falou ontem no 
congresso da ABRADT. Mas ele diz que esse é o grande problema que 
ainda persiste lá, apesar da lei, ela continua firme.  

E outra coisa é lembrar também que teremos agora, no dia 19, o 98º 
aniversário do Professor Rui Barbosa Nogueira. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bem lembrado. Obrigado.  

Essa questão de substância econômica sobre a forma é, realmente, um 
dos grandes desafios que o direito; evidentemente, não pode abdicar da 
forma – seja a forma formal, seja a forma substancial da estrutura jurídica 
de atos e negócios. Mas nós, no Direito Tributário, também não 
esquecemos da substância econômica que vem sob o título de capacidade 
contributiva. Então na prática, uma ideia simples como essa fica 
complicada.  

A crítica não é válida não, a crítica precisaria ser, devidamente, rebatida e 
Alberto Xavier teria as palavras certas para isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu só queria fazer um pequeno relato sobre 
a minha experiência com o Professor Alberto Xavier.  

Ele era um professor português que veio para o Brasil, primeiramente em 
São Paulo e aqui lecionou e depois, mudou para o Rio de Janeiro, que 
tinha uma qualidade, um conhecimento profundo de Direito, e não só 
Direito Tributário. Conhecedor como poucos do Direito e claro, com um 
tirocínio próprio do jurista sobre tudo aquilo que é novo e com uma crítica 
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aguda sobre aquilo que a gente pega de outros sistemas jurídicos e traz 
para a aplicação no nosso sistema.  

E essa polêmica da interpretação econômica em que houve uma certa 
polarização entre, de um lado o que vinha sendo feito no CARF e também 
o que vinha sendo propagandeado em termos de interpretação econômica 
e aquilo que, efetivamente, é interpretação econômica. Então é importante 
como nesse aspecto ele colocou a coisa no seu devido lugar, pelo menos 
na sua visão, porque – aqui não estou criticando ninguém que tenha feito 
doutrina a respeito da interpretação econômica – o que é importante que o 
jurista e o que é importante do jurista Alberto Xavier, que independente de 
paixão – não há como não ser passional quando a gente é advogado, 
quando a gente é jurista, e ele era um cara, exatamente, passional – mas 
acima de tudo ele colocou a coisa no seu devido lugar em termos de 
interpretação econômica. E isto, eu queria ver como um leitor dele, uma 
pessoa que eu tinha muito respeito e que senti muito seu 
desaparecimento prematuro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O livro dele a respeito da Lei 
Complementar n. 104, de 10 de janeiro de 2001, foi realmente uma obra 
prima.  

Pessoal, vamos à pauta. Hoje temos, finalmente, o dia daqueles 
Professores Titulares do IBDT a respeito da matéria que vão debater. Eu 
achei até muito interessante, Schoueri, ontem lá no CARF houve uma 
discussão qualquer sobre lucro de controlada no exterior, e vários dos 
Conselheiros – certa ou erradamente, não interessa aqui – defenderam que 
o Brasil adotou as normas CFC, que as normas CFC são universais, que 
essa é a realidade.  

Eu lembrei até que nós iríamos ter esse tema aqui, essa análise 
percuciente da natureza jurídica das nossas normas, de forma que é 
muito importante, até incentivaria vocês dois a escreverem alguma coisa, 
porque eu acho que isso precisa ser clarificado. Por exemplo, lá no CARF 
leram a recomendação ou interpretação da OCDE e como se a OCDE fosse 
a editora de uma bíblia a ser seguida obrigatoriamente, sob pena de 
danação universal – quando nós sabemos que a OCDE é um tipo de 
parceira do CARF atual. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu trouxe uma apresentação sobre esse 
tema, para a gente entender. Na verdade, o tema que eu vou visitar não é 
mais sobre o que Supremo Tribunal Federal decidiu, sobre o quê que foi 
aquela história daquela má decisão.  

A pergunta é o seguinte: o que essa a Lei n. 12.973, de 13 de maio de 2014 
fez? Mudou o cenário, não mudou, qual é, afinal de contas, o regime da 
tributação de lucros no exterior?  
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Eu vou tomar cuidado de não usar qual é a regime de regra CFC no Brasil, 
porque o Ricardo acertadamente já disse, nós não temos regras CFC no 
Brasil. Regras CFC são regime excepcional, voltado a uma situação de 
abuso e não é o que nós temos aqui. Então a pergunta é: qual é o regime 
que nós temos aqui?  

Primeira noção que eu queria ter – e essa é a parte teórica que eu queria 
apresentar para a gente começar a ter o discurso – é quais são os modelos 
que nós temos de integração de lucros no exterior? E essa separação de 
consolidação, existem duas doutrinas: uma que vê a empresa como um 
todo, como um grande negócio. Eu tenho aqui na minha apresentação, em 
vermelho, como “Enterprise doctrine”. Então, não interessam os negócios, 
eu vou enxergar o todo do grupo como um todo. Esse é um tipo de 
consolidação. E o outro, o “Separate Entity doctrine” eu já não tenho esta 
consolidação como um todo, eu vou reconhecer a personalidade jurídica... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um minutinho. Nós estamos 
recebendo o Professor Rafael Nichele, presidente do Instituto de Estudos 
Tributários do Rio Grande do Sul, que nos brinda com a sua presença. 
Nos avisou que viria. 

Sr. Rafael Nichele: Peço desculpas pelo atraso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado pela presença. 
Vocês sabem, todo o IET é um grande parceiro do IBDT ou o IBDT é o do 
IET, e nós vamos ter um evento no fim do ano em conjunto, de forma que 
a presença do Rafael é muito importante para nós e uma alegria também. 
Muito obrigado.  

Bom, você está pegando o começo da apresentação. Sorte a sua. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, vamos falar assim, nessa primeira 
divisão, nós temos uma consolidação que respeita as pessoas jurídicas ou 
não respeita? Quais são os modelos que existem?  

Os três modelos que eu tenho aqui (i) fiscal unity; (ii) absorption; e (iii) 
pooling system, são sistemas que, de algum modo, eu não reconheço 
pessoas jurídicas. Eu, de algum modo, vou entender que existe um grande 
negócio e que as pessoas jurídicas não têm dependência.  

Os três modelos de baixo, (i) group pooling; (ii) group relief; e (iii) group 
contribution – que a gente vai ver agora em detalhe – ao contrário, eu vou 
reconhecer, embora seja um grupo, pessoas jurídicas de um grupo e não 
um todo empresarial.  

Quando eu estiver nessa Enterprise doctrine que é esse primeiro grupo, 
portanto, eu já, eu não tenho mais pessoas jurídicas, de um modo ou de 
outro, eu vou tentar entender o negócio como um todo. Qual é a 
característica, quais são os modelos que eu tenho?  
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Eu posso ter o fiscal unity e absorption em que eu, como eu não reconheço 
as pessoas jurídicas, eu não tenho nem que falar em lucros das pessoas 
jurídicas. Eu tenho operações minhas, eu tenho receitas minhas, 
despesas minhas – indiretamente, sou eu que estou operando ali. Então, 
eu só vou reconhecer um lucro meu, independentemente de qual foi o meu 
braço. Aquelas pessoas jurídicas do meu grupo não existem enquanto 
tais, sou eu operando. Então eu vou apurar um único lucro, o lucro que 
eu – vamos dizer assim, controlador – tenho como um todo, eu sou uma 
grande empresa. Depois, é claro, eu vou ter modelos para tentar distribuir 
esse lucro entre os países, uma fórmula para verificar quanto seria 
tributado em cada país, mas a ideia que existe por trás dessa fiscal unity é 
então, eu consolidar tudo, juntar tudo numa única apuração de lucro – o 
lucro da empresa como um todo – e depois criar algum tipo de fórmula 
para distribuir quanto seria tributado em cada país. A questão da 
distribuição, não estou entrando nem no mérito. Por favor, entendemos 
que aquilo que eu tive foi, inicialmente, um grande lucro na empresa.  

O pooling system é parecido, mas não é igual. Aqui, eu vou reconhecer 
pessoas jurídicas separadas. Mas notem, embora eu reconheça os lucros 
delas, as transações dentro do grupo vão ser desconsideradas, porque, 
afinal de contas, somos só uma empresa. Ou seja, eu vou reconhecer 
balanço – então não é dizer que eu vou reconhecer receitas e despesas – 
eu vou ter lucros individualizados, mas, no momento da consolidação eu 
vou perceber que se eu vendi para uma filha minha, não houve venda 
ainda, nós não saímos ao mercado, não fomos para fora. Então essa 
receita, essa despesa que nós tivemos nessa transação nossa não existe, 
não aconteceu nada, nós estamos dentro de casa. Então as operações 
dentro de casa vão ser deixadas de lado.  

Então, insistindo aqui, no primeiro modelo, eu não tinha sequer 
reconhecimento de pessoa jurídica, no segundo eu tenho, mas eu não 
reconheço transações dentro do grupo, porque afinal de contas não 
saímos para o mercado.  

Já quando eu entro no sistema da Separate Entity doctrine – portanto eu 
vou reconhecer pessoas jurídicas separadas – agora eu vou ter realmente 
lucros e prejuízos de cada pessoa. Três modelos que eu tenho aqui, o (i) 
group pooling, eu tenho o lucro e prejuízo individualmente apurados pelos 
integrantes do grupo e depois eu vou consolidar. Transações entre os 
grupos são reconhecidas e são tributadas – então é possível que eu tenha 
lucro numa empresa, prejuízo em outra empresa, lucro daquela empresa 
vai ser tributado, o prejuízo vai ser dedutível, porque eu reconheço a total 
independência das pessoas jurídicas, inclusive para fins tributados, eu 
consolido, mas eu reconheço essas personalidades. No (ii) group relief eu 
vou avançar – são ainda separadas, mas eu vou permitir que o prejuízo de 
uma empresa seja abatido contra o lucro de outro, no momento de 
verificar um lucro total do grupo. Então, eu posso admitir compensações 
entre as empresas do grupo, seu prejuízo e meu lucro eu vou compensar 
como group relief. E o (iii) group contribution é muito parecido com o group 
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relief, a diferença é que eu vou permitir que uma empresa contribua para 
outra, para ajudar a outra – então, a empresa que contribuiu deduz, toma 
a despesa e a outra lança uma receita e de algum modo acaba produzindo 
o mesmo efeito que eu já produzia no group relief. Percebam que eu tenho 
aqui, sempre, pessoas jurídicas separadas.  

Esses são os modelos que a gente conhece, eu citei aqui os países da 
Separate Entity doctrine – enfim, nos slides vocês encontram que país 
adota cada um deles, vão ser os modelos mais variados. Muito bem.  

Outro ponto que eu gostaria de ter como premissa desse nosso raciocínio 
é somente que, fala-se muito da ADIn 2.588, fala-se muito que não houve 
consenso. Não houve consenso mesmo entre os Ministros, exceto num 
ponto. Exceto num ponto em que todos eles, todos os Ministros 
reconheceram a aplicação do artigo 43 do Código Tributário Nacional, 
reconheceram que só é possível a tributação da renda se disponibilizada. 
Se houve dissenso, era saber se houve ou não houve disponibilização. Mas 
não houve Ministro que dissesse pode-se tributar a renda mesmo que não 
disponibilizada.  

Então vejam, que os Ministros Gracie e Britto falavam que, como o lucro 
da controlada é disponível, então eu posso tributar o lucro da controlada – 
vamos lembrar disso, porque existe a disponibilização do lucro da 
controlada. No caso de coligada não haveria a tal da disponibilidade. 
Percebam, a pedra-de-toque foi disponibilidade.  

Já os Ministros Jobim, Britto, Beluzzo e Eros Grau entraram na 
equivalência patrimonial. E o mesmo raciocínio – lembrem-se dos votos 
deles: por equivalência patrimonial existe a disponibilidade, tanto é que o 
lucro pode ser distribuído pelos acionistas. O requisito da disponibilidade 
não foi negado, apenas disseram: a equivalência patrimonial indica 
disponibilidade.  

Ministro Barbosa tratou dos paraísos fiscais: lucros disponíveis quando 
apurados no caso de paraíso fiscais de onde são favorecidas, afinal de 
contas já há total disponibilidade, neste caso, porque está no paraíso fiscal, 
então você tem disponibilidade sobre aquilo.  

O que eu queria chamar a atenção é que, concordemos ou não com o 
modo como eles enxergaram a disponibilidade, podemos fazer uma 
afirmação do Plenário do Supremo Tribunal Federal: nenhum dos 
Ministros entendeu ser possível a tributação do lucro se não 
disponibilizado. Se houve dissenso, foi sobre como identificar a 
disponibilização, mas nenhum dos ministros na ADIn 2.588 admitiu poder 
tributar o lucro se não houvesse a disponibilização.  

Eu acho que esse é um ponto bastante importante, que não se fala tanto, 
fala-se do dissenso e não se mostra o consenso da ADIn 2.588.  
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Bom, quando falamos da atual legislação, é importante citar a Medida 
Provisória n. 627/2013, e o que queriam fazer, o que procuraram os 
autores do referida Medida Provisória. Eles, claramente, se basearam na 
ADIn 2.588, muito inspirados nos votos dos Ministros Jobim, Eros Grau e 
outros. Vejam, é inegável que o lucro de um investimento no exterior de 
uma empresa controladora ou coligada brasileira implica acréscimo 
patrimonial no Brasil, inclusive, havendo método previsto na legislação 
brasileira para o reconhecimento contábil também deste acréscimo ou, 
assim denominado, método da equivalência patrimonial - MEP. Ou seja, na 
visão deles é inegável que o MEP implicaria disponibilidade. Eles pegaram 
o voto do Ministro Jobim e tentaram positivar isso.  

E de fato, quando eu pego o texto original da Medida Provisória 627/13, 
vê-se que aquele primeiro que foi escrever o texto, tentou positivar aquele 
entendimento do Ministro Jobim. Vejam o que dizia o artigo 73 para 
verificar o quê que se tributaria no Brasil. A minha pergunta é: eu estou 
tributando o lucro da empresa estrangeira ou eu estou tributando o lucro 
da empresa brasileira? A base da tributação – e essa é a tese, essa é a 
tentativa deles, eu não estou tributando o lucro da empresa lá fora, o que 
eu tributo é uma disponibilidade verificada, acontecida na empresa 
brasileira. Leiamos o texto do artigo 73 da parte, aqui em vermelho: “A 
parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta, 
domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do 
imposto sobre a renda, deverá ser computada na determinação do lucro real 
e na base de cálculo (...)”.  

Então vejam, o que será computado não será o lucro, será a parcela do 
ajuste do valor do investimento equivalente aquele lucro. Como tentando 
dizer: o que eu estou tributando é aquele lucro apurado no Brasil e não o 
lucro do exterior.  

O artigo 72 também levava essa mesma ideia. Vamos ver: “A pessoa 
jurídica controladora domiciliada no Brasil ou a ela equiparada, nos termos 
do art. 79, deverá registrar em subcontas da conta de investimentos em 
controlada direta no exterior, de forma individualizada, o resultado contábil 
na variação do valor do investimento equivalente aos lucros ou prejuízos 
auferidos pela própria controlada direta e suas controladas (...)”. 

Veja, a ideia da equivalência, a ideia de que eu tributaria isso – esta era a 
inspiração que havia na Medida Provisória 627/13, antes de passar pelo 
Congresso Nacional: “não deverão constar os resultados das controladas, 
os resultados pela pessoa jurídica”.  

Bom... daí, dizíamos: então, o que eu estou tributando é a equivalência 
patrimonial?  

E agora eu vou pedir uma atenção para uma afirmação, talvez a afirmação 
mais relevante do que eu vou apresentar para vocês hoje. Eu vou afirmar 
categoricamente que já não mais na Medida Provisória 627/13, mas na 
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lei, não se tributa equivalência patrimonial. Eu quero propor agora o 
cuidado com essa análise, que eu acho que pode ser para nós a separação 
para colocar um pouco de entendimento na matéria.  

Vamos ver o que é equivalência patrimonial e o que é o resultado contábil 
equivalente aos lucros ou prejuízos, que é aquela expressão da lei.  

Bom, a equivalência, sabemos, avalia apenas investimentos diretos, 
enquanto o resultado contábil vai pegar os resultados diretos e os 
indiretos – a lei pega os diretos e indiretos. A equivalência pega o 
resultado consolidado, o resultado contábil, o resultado individualizado – 
eu vou expurgar os reflexos patrimoniais de uma na outra, a gente sabe 
disso também. Equivalência patrimonial pega qualquer mutação 
patrimonial, enquanto o resultado contábil apenas os lucros – lembrando 
aquela questão da variação cambial que não entra.  

Agora, por favor, prestem a atenção nesse item 4. Prestem a atenção no 
item 4, porque eu quero ver alguém conseguir enfrentar esse tema. A taxa 
cambial da equivalência patrimonial é a taxa histórica, ou seja, 
excetuados os ativos financeiros que eu utilizo a taxa do final do ano, os 
demais ativos, quando eu vou calcular equivalência – isso são 
procedimentos contábeis – eu devo considerar a taxa histórica daqueles 
ativos. Existe uma diferença, no próprio cálculo da equivalência, na 
variação cambial: eu não considero, para equivalência, o resultado no final 
do ano, o procedimento de equivalência é muito mais complexo do que se 
imagina. Existe equivalência e existe variação cambial como elementos 
diversos, a taxa não é a mesma. E, em termos legais, a taxa que eu utilizo 
para efeito de tributação do lucro no exterior é a taxa cambial do 
fechamento. Então, também aqui, verificamos que os critérios de 
apuração, os valores, as taxas, coincidir o valor será um grande acaso. 
Assim, pode acontecer de a equivalência bater com esse resultado? Pode, 
mas será um ponto em duas curvas que não que não são a mesma.  

E equivalência patrimonial também não reconhece lucros não realizados 
de negócios intragrupo, eu excluo da equivalência. Lembra-se daquela 
venda que eu faço para empresa do meu grupo? Aquele resultado na 
minha venda intragrupo não entra na equivalência patrimonial – na hora 
do cálculo eu devo excluir as vendas intragrupo. Enquanto, no caso da 
tributação do lucro no exterior, eu vou manter o lucro auferido pela 
própria controlada direta, ou seja, eu vou pegar o lucro, no caso, pegando 
especificamente, se eu tenho uma transação intragrupo, o lucro que a 
minha controlada tiver naquela transação, este lucro será tributado no 
país como lucro da minha controlada. Portanto, eu não excluo.  

Então, quem afirmar que eu estou tributando a equivalência patrimonial, 
ignora, ignora todas essas diferenças para dizer que aquilo que o 
legislador brasileiro tributou – essa figura chamada resultado contábil 
equivalente aos lucros ou prejuízos – não coincide com a equivalência 
patrimonial. Não é apenas a questão de variação cambial que se expurgou, 
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existem várias questões e eu insistiria também, nessa questão nos lucros 
intragrupo para dizer: são realidades diversas, nosso legislador não quis 
tributar a equivalência patrimonial, ao contrário, ele manda excluir o 
resultado da equivalência patrimonial e manda adicionar o resultado 
contábil equivalente aos lucros ou prejuízo que é uma grandeza diversa. 
Então, toda a argumentação dizendo: “ah, afinal de contas, eu estou 
tributando o próprio lucro da equivalência da pessoa jurídica”, não é 
verdadeiro. Eu não estou tributando equivalência jurídica, esse eu estou 
excluindo. O que eu estou tributando é uma outra grandeza que não 
coincidirá, exceto numa grande coincidência, com o valor da equivalência.  

O que eu estou tentando até agora mostrar para os senhores é que não é 
verdadeira a afirmação de que o que se oferece à tributação é o lucro da 
própria pessoa jurídica na sua equivalência patrimonial. Na verdade, o 
que se oferece à tributação é o resultado contábil equivalente aos lucros 
ou prejuízos, que é uma grandeza diversa, com forma diversa, e que não 
coincidirá com o primeiro.  

Quando sai a Lei n. 12.973, de 13 de maio de 2014 – conversão à Medida 
Provisória 627/13 – aquela primeira redação acaba tendo algumas 
mudanças para refletir este outro critério. Vejam, são introduzidas 
algumas palavras no texto da lei que não havia antes. Agora se diz, no seu 
artigo 77, que: “A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, 
direta ou indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela 
auferidos antes do imposto sobre a renda, excetuando a variação cambial, 
deverá ser computada na determinação do lucro real (...)”.  

E vem o parágrafo 1º e diz que: “A parcela do ajuste de que trata 
o caput compreende apenas os lucros auferidos no período (...)”.  

Isso aqui não é, como disse, a equivalência. A parcela do ajuste 
compreende apenas os lucros auferidos no período. Vejam, o que eu estou 
oferecendo ao ajuste, são os lucros da minha coligada, que não é 
equivalência. Lembrem-se o tempo todo das transações entre empresa do 
grupo, para ficar claro que estes lucros que serão tributados não são 
resultados da equivalência, são número diverso, são grandezas diversa. O 
que eu vou tributar são os lucros auferidos no período.  

Agora, no artigo 78, gostaria de insistir com esse ponto. Eu vou adicionar 
ao lucro da pessoa brasileira, aquele resultado positivo da consolidação. É 
um regime de adição ao lucro da empresa brasileira de algo que não é o 
lucro da empresa brasileira. Vou voltar a isso daqui a pouco.  

E outro ponto, para não deixar dúvida de que eu estou adotando – e já 
estou anunciando para os senhores – a “Separate Entity doctrine” para 
que não deixe dúvida de que o legislador brasileiro manteve, respeitou as 
pessoas jurídicas como tais, é que no momento de considerar prejuízos – 
vide parágrafo 4º do artigo 78 – “(...) o saldo remanescente de prejuízo de 
cada pessoa jurídica poderá ser utilizado na compensação com lucros 
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futuros das mesmas pessoas jurídicas no exterior que lhes deram origem 
(...)”  

Então nós não temos aqui aquela consolidação, a “Enterprise doctrine”, 
que desconsidera. Eu tenho cada pessoa jurídica auferindo o seu lucro, 
auferindo o seu prejuízo e o prejuízo que ela tem, compensa no seu lucro. 
Então, em termos legais, a opção do nosso legislador que tinha um leque -
nós vimos anteriormente, de seis modelos – ele escolhe a “Separate Entity 
doctrine”. Ele estabelece inclusive que os resultados intragrupo, serão 
considerados, não serão desconsiderados. Para não dar dúvida com 
relação ao sistema. Vamos voltar a isso.  

Mais ainda, para que não tenhamos dúvida sobre o total respeito à 
existência de um lucro formado no exterior por uma pessoa jurídica, 
vemos que os lucros serão apurados segundo as normas da legislação 
comercial do país do domicílio. Então, quem tiver a ousadia de dizer que 
não se tributa os lucros auferidos no exterior pela pessoa jurídica 
estrangeira, que me explique esse parágrafo 7º, do artigo 95, porque ele 
fala claramente o que será tributado.  

Note, não será tributado o resultado da equivalência patrimonial, serão os 
lucros auferidos segundo uma lei estranha, inclusive. Esses lucros 
auferidos no exterior – pela controlada, pela coligada – serão adicionados 
ao lucro da empresa brasileira para efeito de apuração do lucro real.  

Bom, por todos os motivos que estão aqui, eu posso afirmar que se trata 
de um “group pooling” e não do “pooling system”. Eu vou reconhecer e 
tributar as transações intragrupo, eu vou reconhecer que cada pessoa 
jurídica terá o seu lucro apurado.  

Então, eu quis até agora entender o nosso sistema, entender o quê que 
aconteceu, o quê que essa lei fez. Então, se doravante alguém fizer alguma 
afirmação para nós dizendo, não, o que eu estou tributando é o lucro da 
empresa brasileira por meio da equivalência patrimonial. Mentira! Mentira! 
Não cabe expressão melhor que mentira. Ou engano, ledo do engano.  

Eu não estou tributando resultado da equivalência patrimonial, eu estou 
oferecendo à tributação o lucro da empresa no exterior – lucro que é 
apurado no exterior segundo a lei do exterior. E este lucro do exterior é 
que é adicionado ao lucro líquido da empresa brasileira para efeito de 
tributação. Não existe coincidência em nenhum caso entre equivalência 
patrimonial e o lucro da empresa estrangeira. E essa questão de dizer 
transações em intragrupo – que é o argumento que eu insisto em utilizar – 
decidem essa questão. A equivalência patrimonial não considera lucros 
entre transações, entre empresa coligadas. E aqui, nesse sistema, eu 
adoto isso.  

Quando eu comparo a Lei n. 9.249, de 26 de dezembro de 1995 – que 
continua em vigor – e a Lei 12.973/14, eu percebo que neste ponto não 
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houve mudança. Não houve mudança, porque os lucros no exterior serão 
adicionados ao lucro líquido da matriz ou controlada, dizia o artigo 25 da 
Lei 9.249/95. E a Lei 12.973/14, artigo 79, diz que o lucro, a diferença, se 
positiva, será adicionada ao lucro líquido.  

Então percebam, quando lhe disser: o que eu estou tributando é o lucro da 
própria empresa brasileira já disponibilizado. Equivoca-se. Equivoca-se 
Vossa Excelência. Eu não estou tributando o lucro da empresa brasileira. 
Ao lucro líquido da empresa brasileira eu vou adicionar algo que lhe é 
estranho, que é o lucro de outra pessoa jurídica que será adicionado para 
efeito da apuração da base de cálculo do Imposto de Renda. Isso já era na 
Lei 9.249/95 e isto continua na Lei 12.973/14.  

Bom, resumindo, na Lei 12.973/14 o resultado não integra o patrimônio 
da controladora, é lucro da empresa controlada estrangeira que não se 
confunde com o método de equivalência patrimonial. O regime de 
consideração brasileira, afirmo, não permite a tributação de um único 
lucro – o lucro líquido da investidora é uma coisa, o lucro das investidas é 
outra coisa que não se confunde. O que eu tenho é um “group pooling”, 
lucros e prejuízos individual e separadamente apurados, respeitando a 
personalidade jurídica, respeitando a lei comercial do país de cada 
integrante do grupo. Eu tenho a mera adição ao lucro líquido brasileiro do 
lucro estrangeiro.  

Então, doravante, já sabemos qual é o sistema, eu tenho o sistema que 
apuro o lucro de uma empresa brasileira, eu adiciono a esse lucro, o lucro 
da empresa estrangeira. Mas, não é verdade que eu estou a tributar o 
lucro da empresa brasileira, não, é outro número.  

Não se pode afirmar, digo eu, que o resultado da equivalência patrimonial 
é apenas um desdobrado em subcontas – cada uma tratando de uma 
parcela do ajuste do valor do investimento controladas. Porque a 
somatória dessas parcelas é diferente do resultado da equivalência 
patrimonial. Lembrem-se da questão cambial, lembrem-se, 
principalmente, das transações intragrupo, para dizer que se eu somar o 
resultado de todos os lucros eu não chegarei jamais ao resultado 
equivalência patrimonial. E não é apenas como querem crer na 
Procuradoria, apenas no tema de ajuste cambial.  

Eu posso ter um valor maior e um valor menor, pode acontecer de 
equivalência patrimonial ser menor que o lucro que eu vou oferecer s 
tributação, ou maior – simplesmente, porque a metodologia é 
completamente distinta.  

Eu já ouvi isso da Procuradoria: eu pego a equivalência e expurgo o efeito 
cambial e eu chego ao valor que será tributado. Engano! Engano! Porque eu 
tenho, insisto – e é normal que eu tenha – transações intragrupo. É muito 
comum, é corriqueiro que haja transações intragrupo, é aquele tema que a 
gente conhece; o transfer pricing existe exatamente como problema 
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tributário porque o corriqueiro é que essa empresa brasileira controladora 
vá vender seus produtos para as suas controladas que, por sua vez, irão 
explorar seus mercados. Todas essas transações efetuadas entre as 
empresas do mesmo grupo que têm efeitos tributários de transfer pricing – 
que a Procuradoria tanto se incomoda com isso – todas essas transações 
são excluídas da equivalência patrimonial. Então não é verdadeira a 
afirmação de que o que eu estou a tributar é apenas a equivalência 
patrimonial. Eu estou a tributar o lucro da empresa no exterior. Eu 
mantenho a independência das pessoas jurídicas e adiciono àquele lucro, 
o lucro da controlada no exterior.  

Bom, posto isto, agora perguntamos: o caso Vale, o REsp 1.325.709-RJ, 
por acaso aquela decisão seria abalada, seria modificada de acordo com a 
nova legislação? Já antecipo que não, já antecipo que o que se decidiu no 
caso Vale é exatamente o nosso caso. Lembremos que o Fisco chamava o 
testemunho da OCDE para dizer que não seriam os lucros da sociedade 
investida tributadas pelo estado da residência.  

Ou seja, segundo a OCDE não estou a tributar os lucros da sociedade 
investida, mas os lucros auferidos pelos próprios sócios, em que pese na 
apuração da base de cálculo tributável a ser utilizado como referência, o 
valor dos lucros auferidos pela sociedade sediado em outro estado. Se a 
OCDE – e, de fato, tem uma manifestação próxima disso – o fez, não o fez 
com base na lei brasileira, não o fez considerando que a lei brasileira 
manda adicionar ao lucro da empresa brasileira o lucro da empresa 
estrangeira.  

Ou seja, invocar o testemunho da OCDE é desconhecer que a OCDE se 
refere a regime CFC, se refere a uma situação diversa da que nós temos 
aqui. Nós temos que, antes de invocar o testemunho, saber em que 
cenário foi feita a posição da OCDE, para saber se nós estamos diante do 
mesmo cenário.  

Neste sentido, o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, num momento de 
extrema lucidez, nos solta esta decisão do caso Vale, eu gostaria de ler:  

"O regime fiscal vigorante é o do art. 23 do DL 1.598/77, que em 
nada foi alterado quanto à não inclusão, na determinação do lucro 
real, dos métodos resultantes de avaliação dos investimentos no 
Exterior, pelo método da equivalência patrimonial, isto é, das 
contrapartidas de ajuste do valor do investimento em sociedades 
estrangeiras controladas".  

Ilegalidade do MEP:  

“[o art. 74 da MP 2.158-35/01] não revogou o disposto no Decreto-Lei 
1.598/77 e na Lei 7.689/88, de modo a autorizar a tributação pelo 
MEP na hipótese”. 
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Continua o Ministro, vamos ouvir isto:  

“No caso de empresa controlada, dotada de personalidade jurídica 
própria e distinta da controladora, nos termos dos Tratados 
Internacionais, os lucros por ela auferidos são lucros próprios e assim 
tributados somente no País do seu domicílio; a sistemática adotada 
pela legislação fiscal nacional de adicioná-los ao lucro da empresa 
controladora brasileira termina por ferir os Pactos Internacionais 
Tributários e infringir o princípio da boa-fé na relações exteriores, a 
que o Direito Internacional não confere abono.” 

Eu quero retomar o famoso artigo 7º para que nós guardemos o que ele 
diz: “Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante somente são 
tributáveis nesse Estado, (...)”.  

O que nós estamos a fazer, é adicionar ao lucro da empresa brasileira uma 
grandeza. E a grandeza que, nos termos legais, é adicionado ao lucro da 
empresa brasileira e que, portanto, não é o lucro da empresa brasileira, é 
algo que é adicionado a ele, eu quero insistir nessa expressão. Se eu 
adiciono ao lucro da empresa brasileira é porque não é o lucro da empresa 
brasileira, é algo que eu adiciono ao lucro da empresa brasileira para 
efeitos de apuração de lucro real. O que eu adiciono? Exatamente o lucro 
da empresa estrangeira. Ou seja, aquilo que o artigo 7º diz “não tribute”, o 
Brasil tributa.  

Alguns alegam: “não, mas eu não estou a tributar a empresa estrangeira, 
tanto é que a empresa estrangeira continua com o seu lucro intocado” – este 
é o argumento que a gente houve com alguma frequência.  

Ora, o artigo 7º não proíbe que eu tribute ou não tribute a empresa 
estrangeira. Ele proíbe que os lucros da empresa estrangeira sejam alvo 
da tributação brasileira, que a fome tributária brasileira alcance o lucro 
da empresa estrangeira, que, portanto, que o Brasil inclua na sua base 
tributária, o lucro de uma empresa estrangeira.  

Note, o argumento utilizado é: quem pagou a conta foi a empresa brasileira 
e não a empresa estrangeira e, portanto, não estou no artigo 7º.  

Olhem o artigo 7º, por favor, mais uma vez, e pergunto-lhe: está dizendo 
aí, “a empresa estrangeira não pagará conta no Brasil?”. É uma proteção 
subjetiva? Ou ele diz: “O Brasil não pode incluir na sua base de cálculo, 
não pode incluir na sua tributação o lucro da empresa estrangeira?”.  

Não há qualquer referência no artigo 7º a quem paga a conta. A referência 
é dizer: “o lucro da empresa estrangeira somente pode ser alvo da 
tributação do país em questão”. O Brasil, portanto, não pode alcançar 
aquele lucro.  
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Então a discussão passa a ser subjetiva versus objetiva. E eu insisto, o 
artigo 7º tem um aspecto objetivo: eu protejo aquela grandeza. Não pode 
ser objeto da fome tributária brasileira o lucro de uma empresa 
estrangeira nos termos do artigo 7º.  

Portanto, e é esse meu parecer, seja no sentido antigo, seja também na 
nova lei, em nada mudamos da decisão do caso Vale. A legislação 
brasileira continua a tributar os lucros da empresa estrangeira, não há 
tributação de equivalência patrimonial.  

Com isso eu agradeço e passo a palavra para o João. 

Sr. João Francisco Bianco: Bom, em primeiro lugar eu queria 
parabenizar o Professor Schoueri por sua brilhante exposição. Ele 
realmente esgotou o assunto, não tenho nada a acrescentar do ponto de 
vista técnico com relação à exposição. E eu, em caráter excepcional, digo 
que subscrito integralmente, excepcionalmente, eu subscrito 
integralmente toda a exposição aqui do Professor Schoueri. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, Schoueri vai estourar 
uma champagne hoje. 

Sr. João Francisco Bianco: Agora, o meu comentário tem como objetivo 
trazer um pouquinho de ceticismo e um pouquinho de pessimismo aqui, 
na nossa realidade. Porque o Schoueri, muito convenientemente, ele 
transcreveu o trecho do voto do Ministro Napoleão do STJ no caso Vale, 
mas ele deixou de transcrever outros votos dos ministros do Supremo que 
examinaram esse tema depois da Adin – você não transcreveu os votos do 
Ministro Toffoli, do Ministro Teori Zavascki naquele recurso extraordinário 
julgado... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só uma questão formal, desculpe, só para 
esclarecer. Não transcrevi porque se se manifestaram foi como muito como 
obter dictum porque não é competência do Supremo Tribunal Federal a 
interpretação dos tratados internacionais. A última palavra sobre o que 
dizem os tratados internacionais cabe ao Superior Tribunal de Justiça. O 
que os ministros examinavam – a questão constitucional, que é diversa do 
que se há disponibilidade ou não – podem invocar os tratados, mas não é 
competência de o Supremo Tribunal Federal examinar, manifestar sobre o 
conteúdo tratado, eu utilizei a última palavra constitucional sobre o 
assunto. 

Sr. João Francisco Bianco: Não estava me referendo especificamente aos 
tratados, eu estava me referindo à questão do artigo 43. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso fazer uma menção 
aqui? Percebemos que não há tanta subscrição, né? 

[Risos.] 
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Eu sugiro que guardem a champagne para outra vez. 

[Risos.] 

Eu sugiro que deixemos o Bianco falar, porque senão vai ficar um debate 
aqui. 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, eu subscrevo integralmente. O 
que eu estou trazendo a minha preocupação é com relação a outras 
manifestações do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. E eu não me 
referi aos tratados, me referi a questão da constitucionalidade do artigo 74 
do regime da Lei 9.249/95 anterior à Lei12.973/14. 

Então, aquele, aquele entendimento que foi iniciado pelo Ministro Jobim – 
no sentido de que a Lei 9.249/95 tributava resultado de equivalência 
patrimonial – na verdade, ele prosperou, ele foi além daqueles votos que 
foram mencionados aqui, no recurso extraordinário que o STF julgou 
depois da Adin, e eu faço referência aos votos do Ministro Teori Zavascki e 
do Ministro Dias Toffoli.  

O Schoueri explicou muito bem aqui e eu subscrevo integralmente. O 
regime de equivalência patrimonial não tem nada a ver, o resultado de 
equivalência patrimonial não tem nada a ver com o que está sendo 
tributado no regime da Lei 12.973/14 – são coisas completamente 
diferentes. Como também eu concordo integralmente que já na Lei 
9.249/95 não se tributava o resultado de equivalência patrimonial. Existe 
um parágrafo expresso no artigo 25 da Lei 9.249/95 que diz assim: 
resultado de equivalência patrimonial continuará a ser submetido ao regime 
tributário vigente – que é de exclusão na base de cálculo do Imposto de 
Renda, exclusão no LALUR. Então, o parágrafo é expresso, ele não pode 
deixar dúvida, o caput manda tributar o lucro da controlada e o parágrafo 
diz, regime de equivalência patrimonial é neutro de efeito, continua sendo 
neutro de efeito fiscais.  

E mesmo diante dessa norma expressa, uma parte considerável dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal concluiu que o que se estava 
tributando era o resultado de equivalência patrimonial. Isso é o que me 
assusta e o que me preocupa. Quer dizer, a Lei 12.973/14 não é tão 
expressa no sentido de excluir, de manter a neutralidade do resultado de 
equivalência patrimonial, como era a Lei 9.249/95. E a despeito disso, um 
número considerável de Ministro do Supremo Tribunal Federal está 
concluindo que o que se tributa é o resultado de equivalência patrimonial.  

O voto do Ministro Dias Toffoli, na minha opinião – desculpe, eu vou usar 
um termo pesado aqui – é aterrorizante, porque o que ele diz é: “que a 
simples reavaliação de bens do ativo da pessoa jurídica pode ser objeto de 
tributação do Imposto de Renda sem ferir o artigo 43, porque o regime 
tributário da pessoa jurídica é regime de competência”, logo, o regime de 
competência admite a tributação de reavaliação de ativos. E no caso da 
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jurisprudência anterior do Supremo do ILL, não se aplicaria no caso, 
porque o ILL seria aplicável para pessoa física, e pessoa física é tributada 
pelo regime de caixa, então, a reavaliação de ativos da pessoa física não 
seria tributável, porque ela é tributada pelo regime de caixa, mas uma 
simples reavaliação de ativos na pessoa jurídica poderia ser tributável, 
porque ela é tributada pelo regime de competência.  

Então esse tipo de raciocínio do Ministro Dia Toffoli que o Ministro Teori 
Zavascki subscreveu, que o Ministro Jobim subscreveu, que o Ministro 
Eros Grau subscreveu – isso é, na minha opinião, é aterrorizante.  

Então, o que eu quero mencionar aqui é que, do ponto de vista técnico, o 
Professor Schoueri está corretíssimo, eu subscrevo integralmente. O meu 
ceticismo é com relação, olhando o que foi dito no passado na Lei 
9.249/95, me preocupa, porque não vejo motivos para esses Ministros, 
pelo menos que já votaram nesse sentido, mudarem de opinião. Então eu 
manifesto aqui a minha preocupação com relação à análise desse tema no 
Supremo Tribunal Federal. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, eu vou ter que realmente tirar 
aquelas aranhas da champagne porque eu vou continuar concordando. 
Ou seja, a minha proposta foi examinar se a decisão do caso Vale, 
portanto, se nos termos dos tratados internacionais, seja pela lei antiga, 
seja pela nova lei, se eu tenho ou não a proteção do artigo 7º. E ali eu tive 
uma palavra do Superior Tribunal de Justiça. 

Sr. João Francisco Bianco: Posso, Ricado?  

Está certíssimo, a interpretação do artigo 7º, o Professor Schoueri está 
certíssimo. O que está se trazendo para a tributação no Brasil é o lucro na 
empresa controlada no exterior, não há a menor dúvida que o artigo 7º do 
tratado proíbe isso.  

Agora, a prevalecer o entendimento de que o se tributa é resultado de 
equivalência patrimonial, a conclusão óbvia será no sentido de que o 
artigo 7º não está sendo desrespeitado. Esse que é o problema. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, por isso que eu quis insistir com o 
tema que não tem sido explorado, a mostrar que há situações em que 
equivalência patrimonial é maior e em outras é menor, independente de 
variação cambial, eu acho que o argumento das transações intragrupo 
nunca foi explorado, nem mesmo em artigo doutrinário.  

Este argumento ou essa questão tem que ser divulgada. O que mostra aí 
não é a equivalência patrimonial. Aliás, muitas vezes eu preferiria ser 
tributado por equivalência patrimonial que seria muito menos do que os 
lucros das minhas coligadas, porque elas têm lucro; e na equivalência 
patrimonial já não apareceria, porque são lucros em transações correntes. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou pedindo a palavra, o 
Fernando Zilveti também, eu estou me concedendo primeiro, para fazer 
dois comentários.  

Eu acho que nós devemos escrever sobre isso, Prof. Schoueri, você é a 
pessoas mais indicada, não é? Fazendo esta demonstração, que é 
inequívoca, como você faz, de que não se está se tributando o método de 
equivalência patrimonial. E o meu comentário a esse respeito é que o João 
mencionou a expressão aterrorizante. Eu concordo, integralmente, com 
essa expressão, porque o método de equivalência patrimonial ele revela 
exatamente o oposto da disponibilidade do lucro, ele revela os ganhos 
quando estão ainda no patrimônio da controlada. No momento da 
distribuição, o método registra uma redução da conta de investimento. 
Então é uma completa ignorância do método. Uma completa ignorância do 
método quando se fala que o método é uma demonstração da 
disponibilidade.  

Agora, creio que a questão do tratado tem uma maneira de ser vista, e a 
da constitucionalidade, outra maneira de ser vista. Há ou não há 
disponibilidade dos lucros na forma da Lei 12.973/14 – vou ficar na 
12.973 daqui para frente – estão lá ainda, isto é constitucional?  

Eu, enquanto você expunha, fiquei pensando: no Brasil nós já tivemos no 
passado, que não entrou em vigor, mas tivemos no Decreto-lei n. 1.598, 
de 26 de dezembro de 1977, a previsão da tributação em conjunto de 
pessoas jurídicas de um agrupamento econômico.  

Essa tributação em conjunto chegaria a ser inconstitucional? A 
desconsideração da existência de entidades distintas chegaria a ser 
inconstitucional? Aparentemente não, até porque o artigo 126 do CTN 
permite que, independentemente da identidade jurídica das pessoas, uma 
unidade econômica tem capacidade tributária passiva, não é? Então, em 
princípio, também acho que poderia, sim, a lei ignorar a identidade 
individual de cada pessoa jurídica.  

A pergunta que resta, que você colocou lá, é, pode fazer em mão única, só 
quando favorece a arrecadação, não permitindo a compensação de 
prejuízos? Isso viola o princípio da universalidade da tributação, que é 
inerente ao Imposto de Renda?  

Então, são questões que eu acho que nós precisaríamos analisar numa 
amplitude bem maior do que, simplesmente, a questão do artigo 7º.  

E outra questão que eu queria, agora sim, voltar do artigo 7º, este 
argumento que você mencionou da Procuradoria, de que o lucro final da 
controlada fica intocado – porque não é ela que paga o Imposto de Renda – 
traz a consideração novamente a questão da disponibilidade, porque se 
quem paga é aquele que não tem o lucro, que está se dizendo que o lucro 
continua onde estava, aí eu caio no problema da falta de capacidade 
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contributiva, porque o patrimônio de alguém que ainda não tem o lucro 
vai ter que pagar o imposto sobre o lucro e ainda é do outro. Então, esse 
argumento é um argumento falacioso.  

Agora, tem um que me impressiona um pouco e me preocupa – até pus 
uma interrogação aqui para pensar mais, embora esse assunto seja 
antigo, mas cada vez nós temos que pensar mais. Argumenta-se que 
através do método de equivalência patrimonial, a pessoa jurídica 
controladora tem a possibilidade de distribuir dividendos. Então eu queria 
levantar esta questão para ouvi-los, exatamente, a possibilidade de 
distribuir dividendo, porque constituir ou não constituir a reserva de 
lucros a realizar – e a reserva de lucros a realizar é a maior evidência 
contábil de que o lucro não está disponível ainda. Mas, vamos lá, o 
argumento é, está na competência da pessoa jurídica optar por constituir a 
reserva ou não, e a reserva só pode ser constituída em determinadas 
condições prevista na Lei 6.404/76. E aí então, chega-se à seguinte 
conclusão: está na possibilidade de a controladora distribuir dividendo aos 
seus acionistas por conta do lucro da controlada ainda não distribuídos.  

Schoueri, por favor. Bianco. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou tão preocupado, realmente, eu 
anotei aqui, Ricardo, só uma questão de ordem aqui, que essa questão da 
reserva é tão importante que eu gostaria de explorá-la um pouquinho, 
mas eu vou sair da questão do lucro exterior. Então, se você me permitir 
só por ora... ouvir primeiro o Fernando que acho que está dentro do tema, 
e depois eu queria avançar nisso, porque é uma pergunta que me aflige 
muito e eu gostaria de tratá-la com o seu devido cuidado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O bom de ter um debate com tanta 
informação é que a gente pode recorrer ao próprio material do Professor 
Schoueri disponível na internet em outras ocasiões. Aqui ele tratou do 
assunto e que, com sua clareza, espanca cada tema que a gente tem que 
enfrentar.  

Mas o que eu chamo a atenção nessa exposição do Professor Schoueri e 
também nas demais intervenções aqui, a gente está tratando de assuntos 
diferentes. Uma questão é a disponibilidade econômica tratada no 
Supremo Tribunal Federal e que errado ou certo, teve uma decisão que, 
uma brincadeira que o Professor Alcides sempre fazia, dizia, quando o juiz 
erra é jurisprudência. Então, ele errou isso. Na minha visão e acho que na 
visão de todos, houve um erro na interpretação da disponibilidade jurídica 
segundo o método de equivalência patrimonial. O voto do Ministro Nelson 
Jobim deixa claro que ele entendeu outra coisa do que o método de 
equivalência patrimonial, mas ao entender assim, ficou 
constitucionalizado a questão da disponibilidade jurídica – ele entende 
que é disponível, inclusive essa questão que o Ricardo colocou, se eu 



20 

 

tenho disponibilidade, independente de eu utilizar ou não, eu posso dispor, 
ou seja, eu posso distribuir lucro, eu posso dar este leito que eu tenho aos 
meus acionistas, independente de eu receber o dinheiro ou não. Errado, 
mas é a decisão.  

O aspecto do lucro que eu entendi, assim, o aspecto do lucro estar na 
pessoa jurídica estrangeira e ser considerado pela nova lei adicionável ao 
lucro da pessoa jurídica brasileira, estaria nisso que o Prof. Schoueri disse 
que não pode, mas se nós formos voltar a questão para nova revisão da 
constitucionalidade segundo a disponibilidade jurídica do artigo 43, 
infelizmente, não é isso que vai ser analisado. Infelizmente. Se fosse eu 
estaria feliz da vida e eu até ia pedir um golinho dessa champagne aí, que 
está rolando aqui na Mesa. Mas acho que não é o que a gente gostaria, 
então, não sei se isto vai chegar - e aí eu falo com pena – eu não sei se 
isso vai chegar à apreciação dos Ministros do Supremo, porque isso vai, de 
alguma forma... os contribuintes estão se insurgindo com relação a esta 
determinação legal. Então em algum momento, vai chegar a apreciação do 
Supremo Tribunal Federal, e eu não sei, essa é a minha dúvida, se esta 
clareza que o Prof. Schoueri expôs no seu trabalho vai estar na cabeça dos 
juízes, porque os juízes não entendem absolutamente nada de Direito 
Tributário e quanto menos de disponibilidade jurídica. Não estou 
criticando juiz A ou B, o fato é que não é a praia deles. Então eles 
precisariam ter uma clareza dessa… como a gente ouviu essa manhã, 
para convencer o Ministro a sequer se deter, parar um pouquinho, deixa 
eu entender isso que está acontecendo para então fazer a transposição 
desse raciocínio do Prof. Schoueri para o artigo 43 do CTN. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos voltar à questão da 
reserva, então? Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque na verdade, Ricardo, eu anotei, como 
ele disse, porque esse é um tema bastante interessante, que me incomoda, 
e não é só aqui.  

Em primeiro lugar, com relação aos lucros a realizar, esse argumento é 
torto, porque a Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, é o estatuto do 
minoritário. Eu estou falando num dispositivo legal que excepciona com o 
direito do minoritário se os lucros estiverem lançados na contabilidade em 
lucros a realizar. É dizer: a regra é que eu devo distribuir o que eu puder, 
mas se eu não tiver como distribuir eu estou autorizado a dizer ao 
minoritário – “minoritário, eu sinto muito, eu não tenho lucro, eu vou pôr 
em reserva a realizar”. Então uma lei, que é o estatuto do minoritário, e 
que permite que eu diga: “eu não tenho como disponibilizar isso”... A 
leitura não é que eu posso distribuir lucros não disponibilizados. É o 
inverso. Eu posso deixar de distribuir, porque eu não tenho 
disponibilidade alguma. Então me parece que, ao lançar a reserva é o 
administrador dizendo, eu sinto muito, eu não posso fazer isso.  
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Mas esse tema me vem, Ricardo, e é o tema que eu gostaria de enfrentar, 
porque assim, de supetão, me vieram três situações – que eu me lembro – 
em que o lançamento contábil pode ser ou não relevante para a questão 
de disponibilização. Lembrei-me deste caso, sem dúvida, em que enquanto 
mantido em reserva, ou desde que mantido a reserva, não há 
disponibilização, mas claro que eu lembrei do lucro inflacionário, onde nós 
tínhamos também uma disciplina a dizer que o lucro inflacionário, desde 
que mantido em reserva, não há disponibilização. A contrario sensu, 
mesmo núcleo inflacionário, se não mantido em reserva, porque pode ser 
distribuído, pode também pagar imposto acima disso.  

A terceira situação que me ocorreu, o ágio passivo – aquele valor que eu 
pago acima do aumento de capital, que eu pago como prêmio na emissão 
das ações – desde que mantido em reserva, não há qualquer 
disponibilidade. A contrario sensu, se eu não mantiver em reserva esse 
ágio passivo, daí eu vou tributar. Provavelmente, o Ricardo vai lembrar de 
outros tantos porque eu fiz aqui anotação muito rápida.  

Então me vem essa pergunta: o fato de eu manter em reserva ou deixar de 
manter em reserva, esse lançamento contábil indica uma disponibilidade 
tributável, independentemente de outra questão jurídica? Ou seja, esse é 
o tema mais forte, quando a própria contabilidade diz que isso não está 
em reserva, portanto, se não está em reserva está em lucros, pode ser 
distribuído, indicaria que há disponibilidade.  

E Ricardo, eu tendo a crer que sim, eu tendo a crer que no regime, a 
disponibilidade quando indicada pela própria administração que não põe 
um valor em reserva, se o valor está à disponibilização dos acionistas para 
distribuição, cai por terra toda a argumentação com relação à falta de 
disponibilidade. E no sentido inverso, enquanto mantido em reserva, 
enquanto os acionistas não têm acesso aquele valor por quem o legislador 
permite que se ponha em reserva, permite/autoriza/determina, mas 
enquanto está em reserva, não há disponibilidade daquele recurso.  

Então, eu quero crer sim, mas gostaria de ouvir os experientes nesse 
assunto, eu quero crer sim, que a forma como se contabiliza neste caso, 
reflete a disponibilidade ou não. Em outras palavras, se eu tiver um mero 
lucro de equivalência patrimonial – só equivalência patrimonial – mas se 
eu reconheço a equivalência e não lanço o valor em reservas de lucro a 
realizar, eu reconheço a equivalência e ponho em lucros a distribuir, e 
distribuo-os, se eu posso distribuir esses lucros, eu não tenho a coragem 
de dizer que não existe disponibilidade sobre aquilo, pois se eu posso 
distribuir, me parece correto o argumento – e me desculpem, e neste caso, 
se eu posso distribuir, então existe disponibilidade. N 

o entanto, adiantando ou avançando nisso – e talvez seja esse o passo que 
a gente pode esperar – um avanço da jurisprudência é dizer, se diante de 
um caso em que o valor foi lançado a reserva de lucro a distribuir, e, 
portanto, que mesmo aquele minoritário, aquele protegido da Lei 6.404/76, 
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nem ele tem acesso aqueles recursos porque não há disponibilidade, se 
aquele mesmo ministro Jobim nessa circunstância teria revisto 
posicionamento? 

O que eu proponho como linha de corte e pergunto se estou correto, é 
saber se é relevante ou não a forma como se contabilizou e se isso poderá 
ser.... Ou seja, tese que eu proponho: uma vez que a própria contabilidade 
reconhece o valor como disponível aos acionistas, não põe em reserva, 
então – seja pelos pontos que eu citei da reserva de ágio, lucro 
inflacionário e agora esse terceiro – eu concluirei que nesses casos existe 
disponibilidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu acho que esse 
assunto é um assunto que eu queria deixar para a semana que vem-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não estarei aqui. 

 Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então nós vamos deixar para 
a semana que vocês estiverem, porque nós precisaríamos analisar isso 
com calma. Agora nós entramos num aspecto muito específico. Na minha 
cabeça está ocorrendo uma série de possibilidades.  

Você colocou de uma maneira simplista, claro, constituir ou não 
constituir. Primeiro, a companhia (sociedade anônima) só pode constituir 
a reserva quando os lucros a realizar excedem as reservas de lucro. Então 
existem situações em que ela não tem a liberdade de dizer eu vou construir 
a reserva, porque aí o estatuto do minoritário protege e obriga a 
distribuição, certo? Então essa é uma situação.  

Outra situação eu posso ter sociedades limitadas. Essa tem uma liberdade 
maior que as sociedades anônimas para constituir uma reserva que na 
sociedade anônima não existe essa liberdade?  

Então, verificamos que nós temos que pensar e entrar nessa questão a 
partir do zero. Eu vou dar a palavra para o João e para o Fernando que 
querem fazer duas referências a essa questão, porque nós temos outro 
assunto importante do Paulo. Então vamos... com relação à questão da Lei 
12.973/14 serem normas CFC, eu acho que nós hoje tivemos duas 
brilhantes exposições, os debates foram suficientes.  

Pudemos abandonar o tema e passar para outra questão que decorreu 
dele. 

Sr. João Francisco Bianco: Só rapidamente, eu queria dizer que eu 
discordo totalmente do Prof. Schoueri com relação a essa construção de 
que o critério contábil vai determinar se vai ocorrer o fato gerador ou não, 
ainda que eu admita a precedência dos exemplos citados.  
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O fato é que, se está contabilizado em reserva ou não, ou se há reservas 
de lucros a realizar ou não, na minha opinião é, totalmente, irrelevante. E 
eu vou lembrar aqui o seguinte: o resultado de equivalência patrimonial, 
na minha opinião, ele se aproxima muito desse critério de avaliação de 
ativos a valor justo. A avaliação do investimento pela equivalência 
patrimonial é uma espécie de avaliação a valor justo do investimento que 
está classificado no artigo permanente.  

Eu pergunto para o Prof. Schoueri aqui: eu tenho um artigo qualquer que 
eu vou fazer uma avaliação a valor justo, essa avaliação a valor justo, a 
contrapartida é uma receita, o fato de eu poder distribuir isso seria 
determinante para a ocorrência do fato gerador ou não? Eu acho que é 
totalmente irrelevante. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João, só para esclarecer, em primeiro ponto, 
eu pus isso como uma dúvida porque eu quero aprender, eu quero 
discutir esse tema. Mas a atual legislação diz exatamente isso, somente 
um quarto exemplo da mesma situação: valor justo não será tributado 
desde de que contabilizado – existe toda uma fórmula de como eu devo 
contabilizar para que eu não tribute a avaliação a valor justo. E, a 
contrario sensu, se eu não sigo a forma como se exige a contabilização será 
mais um caso em que eu tributarei.  

Talvez, você vai dizer o seguinte: a tributação do lucro inflacionário era 
inconstitucional, a tributação do ágio... Ou seja, nós temos que avançar 
muito,  a sistemática que nós conhecemos há 60 anos é no sentido de que 
uma vez que eu não mantive o valor em reserva existe uma 
disponibilidade. Os exemplos só vão começar a se somar aqui.  

Eu estou trazendo porque eu gostaria de... pode ser que seja 
inconstitucional há 60 anos, mas eu digo: uma coisa que existe há tanto 
tempo e que é de um certo modo, normalmente, significa, tem… O Professor 
Alcides Jorge Costa costumava nos ensinar que situações como essas 
costumam ser constitucionais, então eu desconfio de que é esse é o regime 
em vigor e não o que eu gostaria que fosse. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti. Qual o tema a seguir? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Estou frustrado porque a champanhe vai 
para a geladeiranovamente. 

[Risos.] 

Mas o que me chama a atenção nesse debate, talvez seja isso que o 
Ricardo quer deixar para a outra ocasião, é a questão de disponibilidade 
econômica e jurídica. Porque com tudo que a gente pode criticar a decisão 
do STF, a matéria é o artigo 43. E se nós vamos enfrentar esse artigo, me 
parece que no voto do Ministro Jobim ficou caracterizado que uma vez que 
você tenha disponibilidade jurídica, a disponibilidade econômica vem a 
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reboque. Ou seja, não haveria disponibilidade econômica sem a jurídica, 
nem a jurídica sem a econômica.  

Quando você tem a jurídica ele diz, é irrelevante se você distribuiu ou não. 
Nesse aspecto que, me parece, nós tivemos uma coerência jurisprudencial. 
Quando isto voltar para o STF – novamente, vai ter que ser analisado – é 
separado ou é a mesma coisa? Eu acho que esse é o ponto que me parece, 
pelo o que eu vi das decisões sobre disponibilidade jurídica, o STF não tem 
aí saído dessa coerência nas ocasiões em que apreciou o artigo 43. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estou plenamente de acordo. 
Inclusive com a descrença do João. Vamos ao assunto que o Paulo Cezar 
Teixeira Duarte Filho nos trouxe ontem: inclusão das holdings austríacas 
na gray list da Instrução Normativa n. 1.658/2016, com subtítulo exceção 
seletiva de atividade econômica substantiva. Coincidentemente o Prof. 
Schoueri estava sugerindo que nós discutíssemos este assunto. 

Com a palavra então, Paulo. 

Sr. Paulo Cesar Teixeira Duarte Filho: Na verdade, a publicação foi 
ontem, dessa Instrução Normativa, que alterou a Instrução Normativa n. 
1.037/2010, que trata da lista de paraíso fiscais e regimes fiscais 
privilegiados.  

Retiram algumas jurisdições, incluíram outras – por exemplo, a Irlanda, 
foi incluída como paraíso fiscal; e como regime fiscal privilegiado incluíram 
as holdings austríacas.  

Engraçado que colocaram também um parágrafo único, logo depois, para 
explicar o que seriam atividades econômica substantivas no caso das 
holdings holandesas e dinamarquesas.  

Então a primeira coisa é essa inclusão condicional das holdings 
dinamarquesas e holandesas, desde que não tenham atividades 
econômicas substantivas – não ocorre no caso da Áustria.  

Em um segundo momento, que é uma pergunta que eu gostaria de colocar 
é: a Receita Federal pode legislar sobre este assunto, pode determinar o que 
é atividade econômica substantiva? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você responde, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem pergunta responde. 
Propõe pelo menos. 

Sr. Paulo Cesar Teixeira Duarte Filho: Na minha humildade opinião, 
não. 

[Risos.] 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não? Porque não. 

Sr. Paulo Cesar Teixeira Duarte Filho: Eu vou jogar a fundamentação... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Fernando Zilveti já pediu a 
palavra. Eu queria só lembrar a todos aqui, que nós discutimos algo 
parecido em termos gerais sobre o alcance dessas listas. A nossa 
conclusão no passado foi que as listas protegem o contribuinte, mas o 
contribuinte se discordar da lista – porque a qualificação feita pela Receita 
não corresponde à realidade – ele não fica vinculado a lista.  

O seu caso está muito dentro disso, com algumas especificidades. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para lembrar também, não é 
surpreendente a questão da substância econômica, porque esse conceito 
foi objeto de consulta pública da Receita Federal há pouco tempo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Especificamente de holding, 
não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, enfim, não é muito difícil concordar com 
o Paulo em relação à definição feita pela nova Instrução Normativa.  

A colocação de um país dentro da lista de paraíso fiscais já foi até objeto 
de discussão oficial e o entendimento que eu conheço é que não há 
inconstitucionalidade na inclusão de países dentro da lista de paraísos 
fiscais por meio de instrução normativa. O problema está quando você 
coloca o país na lista, ou ele é da lista ou ele não é da lista – ou ele é um 
paraíso fiscal ou ele não é um paraíso fiscal; ele é um país com tributação 
favorecida ou ele não é um país com tributação favorecida. Porque a lei 
deu esta condição para Receita Federal fazer a lista.  

A minha preocupação é essa mesma do Paulo e acho que de todos aqui 
presente: é como a receita se permite definir critérios para que uma 
holding leve esse carimbo de tributação favorecida. Porque, aí sim, já 
existe uma utilização indevida de competência normativa que o Executivo 
não tem. Para que isto exista, é necessário que o legislador o faça. Eu 
tenho dúvidas se legislador sequer pode delegar, eu acho que ele não 
poderia delegar mesmo que fizesse futuramente: então, eu autorizo aqui, 
por meio de lei complementar, que o executivo defina os critérios para 
considerações de holding no exterior, considerado tributação de tributação 
favorecida.  

Então, nas circunstâncias que está feito esta Instrução Normativa, eu não 
tenho dívida que é inconstitucional. 



26 

 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria desafiar, não 
discordar da sua colocação, nem da do Paulo também.  

A Instrução Normativa tem uma função informativa porque, 
evidentemente, não se espera que a fiscalização conheça a legislação de 
todos os países para saber quem é ou quem não é, na definição legal, uma 
jurisdição daquelas alcançadas por essa definição legal. Então, ela tem 
essa função.  

Então, alegar assim, a priori, que a instrução normativa está legislando, 
eu já coloco esse reparo. A pergunta é: a informação que a instrução 
normativa está dando com relação à república da Áustria corresponde à 
definição legal de regime privilegiado? Este é o ponto. Então, existe ou não 
existe na Áustria, com relação à holding company alguma coisa que 
justifique ou não esta inclusão.  

E agora eu faço um desafio: você entende que o parágrafo único não se 
aplica à Áustria? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Endossando o que o Ricardo disse, uma vez 
que a instrução normativa traz a conhecimento de que existe um regime 
privilegiado na Áustria, doravante eu não posso alegar que eu 
desconhecia, que não sabia disso. Então, eu não consigo ver qualquer 
ilegalidade no fato de o secretário cumprir o seu papel de informar.  

Por que eu digo isso? Porque, se é verdade que nenhum de nós é obrigado, 
nenhum de nós pode alegar desconhecer a lei brasileira, também é 
verdade que nenhum de nós é obrigado a conhecer a lei estrangeira. No 
entanto, na medida que o Secretário dá essa informação e torna público, 
eu já não posso alegar desconhecer a existência desse regime. Então me 
parece que o controle é de legalidade do ato e não de 
inconstitucionalidade. É dizer: o ato do secretário extrapolou o que a lei 
diz? E a lei trata de regimes fiscais privilegiados. Ou seja, o Paulo que 
estudou na Áustria tanto tempo, talvez possa nos afirmar – e aí sim darei 
toda a razão – as holdings austríacas tributam ainda. Aliás, não tem 
qualquer regime privilegiado.  

Acontece que as holdings austríacas, como qualquer empresa austríaca 
não tributa lucros do exterior, mas porque, afinal de contas eu tenho 
participation exemption. Então, neste caso o Paulo traria um argumento 
material a dizer: não é um regime fiscal privilegiado, não é uma situação 
diferente, o que eu tenho ali é uma participation exemption. Situação nº 2, o 
Paulo dirá: não, na verdade, uma vez que você se caracterize como uma  
holding pura austríaca, você tem privilégios que empresas operacionais 
não teriam na mesma situação. Aí eu teria o regime fiscal privilegiado.  

Então se o Paulo nos trouxer – e, provavelmente, é o que ele vai confirmar 
– que as holdings austríacas não têm qualquer privilégio em relação às 
empresas operacionais, umas e outras tributam qualquer lucro, exceto as 
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participações no exterior, então Paulo dirá, se eu tiver correto: eu não 
estou diante de um regime fiscal privilegiado. Teriam duas situações, ou o 
país que não tributa renda – na Áustria tributa, então, necessariamente, 
estaria no segundo, estaria numa situação de um regime fiscal 
privilegiado, e o Paulo terá que materialmente nos trazer, e creio que essa 
é a resposta, materialmente nos dizendo: “eu, Paulo, que passei anos na 
Áustria, posso lhes afirmar por tais e tais razões que não há para as 
holdings ou não holdings qualquer regime fiscal privilegiado”. Assim como 
uma holding brasileira não tributará os seus lucros brasileiros de 
participações em coligadas e controladas, agora, se ela tiver operação 
tributárias isso não, a holding que não tributa seus lucros e controladas 
não têm o regime fiscal privilegiado.  

Regime fiscal privilegiado, insisto, embora legal, é aquela situação 
excepcional, é a chamada offshore. Regime fiscal privilegiado é aquela 
empresa que, por que se enquadra em determinadas condições, sai do 
regime geral e tem um estatuto próprio.  

Paulo, esta é a pergunta, na Áustria existe um estatuto próprio para as 
holdings que lhes confirma uma situação diversa das demais? 

Sr. Paulo Cesar Teixeira Duarte Filho: Não, não há.  

Inclusive, atualmente, tem um representante do Fisco fazendo doutorado 
na Áustria – menino muito capaz – e eu imagino que ele tenha 
contribuído, ou não, ele se absteve, ele levou o Fisco a adotar. Porque não 
é possível que ele não tenha percebido que uma coisa não tem nada a ver 
com a outra.  

O que se tem é um acordo de bitributação entre os dois países, que não 
tem nada a ver com isso, que auxilia bastante nas transações 
internacionais. Isso não pode levar o Fisco a crer que na Áustria, pelo 
simples fato de se ter uma holding, você tem uma tributação especial. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E só para esclarecer esse ponto, essa 
instrução normativa não trata... o primeiro susto foi, será que estão 
fazendo com a mesma coisa que as ‘E.T.V.Es’ espanholas, retirando dos 
acordos?  

Não vi nada nesse sentido. Ou seja, o acordo Brasil Áustria continua 
plenamente amigável. 

Sr. Paulo Cesar Teixeira Duarte Filho: Mas eu já vi esse absurdo ser 
levantado por um representante da Receita Federal. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Com nova lei não. 

Sr. Paulo Cesar Teixeira Duarte Filho: Já. 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe manter um diálogo aqui, mas é que 
no sistema da nova lei, a holding pura não terá lucros próprios, mas sim, 
terá lucros de outras empresas, então tornou-se completamente 
irrelevante essa questão.  

Ou seja, numa holding pura austríaca, os lúcros próprios dela nos termos 
da atual legislação não são oferecidos à tributação no Brasil de qualquer 
modo, porque os lucros das controladas é que o serão. E se forem 
controladas austríacas serão isentos nos termos do Tratado, se for de 
outros países, conforme haver um tratado ou não. Então no sistema da 
nova lei, é irrelevante a situação. 

Sr. Paulo Cesar Teixeira Duarte Filho: Cem por cento de acordo.  

Mas a pergunta para o Ricardo sobre se no meu entendimento o parágrafo 
único não se aplicaria às holdings austríacas. De uma primeira leitura me 
parece que está indicando apenas a aplicação nas holdings 
dinamarquesas e holandesas. Até na própria redação dos incisos, não há 
menção à atividade econômica substantiva para as holdings austríacas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: É, é isso mesmo, Paulo.  

Na verdade, os incisos III e IV, ele se refere à Dinamarca e à Holanda, mas 
ele não se refere a qualquer tipo de holding, é somente a holding company 
que não exerça a atividade econômica substitutiva. 

Sr. Paulo Cesar Teixeira Duarte Filho: Exato. 

Sr. João Francisco Bianco: Aí então, o parágrafo único é necessário para 
explicar o que é isso.  

Agora, no caso do inciso XI, que ele se refere à Áustria, ele não faz 
distinção, é qualquer tipo de holding company sitiada na Áustria, o que 
parece indicar que a holding company da Áustria tem algum tipo tenho 
privilégio que as holdings da Holanda e da Dinamarca não tem. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou, permita-me, parece indicar que o Fisco 
teria algum elemento que nós também desconhecemos, de que na Holanda 
e na Áustria, as holdings sem substância teriam regime fiscal privilegiado, 
porque o seu raciocínio é idêntico: também para a Holanda, também para 
a Dinamarca, o juízo não é de constitucionalidade, é de legalidade. Ou 
seja, o Fisco nos afirma que estudou a lei dinamarquesa, que estudou a lei 
holandesa e constatou que os termos da lei holandesa e dinamarquesa, 
uma holding que não tenha atividade substancial tem um regime fiscal 
privilegiado, e nem esse caso, o juízo será idêntico, uma vez que alguém 
nos traga o estudo da legislação dinamarquesa e constate que uma 
holding com ou sem atividade substancial tem o mesmo regime jurídico, 
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apenas não pagará imposto porque tem a chamada participation exemption 
que é geral, não é excepcional, a IN será ilegal. 

Eu quero insistir com essa tese porque eu acho que isso é importante. 
Uma coisa é jurisdição favorecida, quando não se tributa a renda ou se 
tributa aos 20%. É uma situação. Outra é o regime fiscal privilegiado. 
Dinamarca, Holanda e Áustria não são jurisdições favorecidas. Caímos 
apenas no regime fiscal privilegiado que exigirá estudo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E nós estamos tratando de 
regime fiscal privilegiado mesmo.  

O Fernando Zilveti, para encerrar, o tempo está apertado. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, continua, porque o critério que está 
exposto na Instrução Normativa não me parece adequado. E ele sugere 
que existe um privilégio na Áustria. Essa sugestão não é uma sugestão 
onde vamos almoçar hoje, é uma imposição, ou seja, o Fisco olha esta 
jurisdição como tributação favorecida, a partir da Instrução Normativa, 
sob um critério que não me parece lógico, E esse critério aplicável ou não 
à Áustria, ou a Dinamarca, e a Holanda, deveria ter sido feito de uma 
outra forma normativa. 

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: Só em relação à dúvida que o Prof. Schoueri 
levantou, surgiu mais uma dúvida aqui olhando o artigo 78 da Lei 
12.973.14. No inciso II, ele fala daquela consolidação, e diz que terá um 
tratamento diferente quando as empresas tiveram localizadas no país ou 
dependência com tributação favorecida ou ainda submetidas à regime de 
tributação especial. R aí entra aquela dúvida, não mudou nada no tratado 
com a Áustria, mas ela vai ter um tratamento diferente, tanto ela quanto a 
Holanda por conta da Lei 12.973/14. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, não dá tempo.  

O Professo Paulo Bonilha pediu a palavra e eu vou concedê-la em 
homenagem ao nosso ex-presidente. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, efetivamente, fato 
gerador em base de cálculo são matérias sobre reserva legal. Todavia, 
nessa questão, o Supremo Tribunal Federal já entendeu em caso análogo 
quando os estados ficaram com competência para cobrar o IPVA, sobre 
veículos, a lei do Estado de São Paulo delegou competência ao 
coordenador da administração tributária de elaborar as tabelas de 
veículos. E foi levantado então, os advogados entraram no STF com esse 
argumento, está sendo violado o princípio da reserva legal da base de 
cálculo do fato gerador.  

Todavia, o STF entendeu que se aplica, no caso, a técnica da norma em 
branco, ou seja, havia um dispositivo que autorizava a Secretaria da 
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Fazenda a baixar as tabelas de quais seriam os automóveis tributáveis. 
Aqui no caso me parece que é a mesma coisa, quer dizer, autoridade 
federal tem a sua regulamentação abraçada pelo sistema da norma penal 
em branco. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, a questão semelhante é das 
plantas genéricas de valor para IPTU, não é?  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Exatamente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado pela presença, 
nos reunimos na próxima semana. 
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