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Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar início aos trabalhos. 
No pequeno expediente, alguma comunicação? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fala do congresso. Talvez, apenas para informação, 
que já foi lançado o congresso, o 5º Congresso de Direito Tributário Internacional 
do IBDT, eu acho que nesse momento deve estar circulando em todas as redes. 
Eu peço a colaboração de cada um para que repasse a todos os conhecidos. É a 
hora do IBDT e os seus associados atuarem para termos um grande evento. 
Então, eu peço a participação de todos para isso. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: O doutor Fernando, por favor. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aos sócios e colaboradores do IBDT, todos aqueles 
que se interessem em escrever um artigo para a nossa revista Direito Tributário 
Atual, neste ano, esse semestre terá o número 30, um número histórico, por 
favor, lembrem da data 30 de setembro como uma data-limite para vocês 
encaminharem os seus trabalhos. Já recebemos alguns, nossa revista tem 
recebido um número bastante significativo de trabalhos, o que deixa a gente 
muito contente. E todos os trabalhos são submetidos ao conselho editorial, que, 
com bastante critério, tem avaliado um a um dos trabalhos, lido todos e 
verificado se eles estão de acordo com o projeto editorial da revista e de acordo 
com as regras que a revista se submete como uma revista científica. Então, 
lembrem da data 30 de setembro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se eu pudesse pedir, façam um esforço para não 
ultrapassar 20 páginas. É muito constrangedor para o conselho, quando vem um 
trabalho bom, mas cujo volume é incompatível com o perfil da revista. Ou seja, 
tentem manter isso, é claro, 20 páginas pode ser 21, pode ser 19, mas tentem por 
20 páginas como um tamanho de um artigo adequado para a revista. Deixa 
aquelas páginas a mais para um segundo artigo, você terá uma segunda 
oportunidade. É um esforço para evitar o constrangimento nosso de ver um bom 
artigo e dizer: “Infelizmente não é o perfil do que nós queremos na revista”. 



Orador não identificado [00:02:57]: Pode ser três ou quatro páginas só? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Também não. Também não. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Uma boa técnica é reduzir as citações, não é? 
Quer dizer, pode fazer citações, e deve, mas reduzir transcrições. Às vezes, as 
transcrições são muito longas. Notas de rodapé, às vezes, muito longas também. 
Eu tenho esse mau hábito. Mas dentro desse objetivo de ficar dentro de um 
espaço, isso é bom. Lembrando também que essa revista vai veicular os 
trabalhos dos palestrantes do 5º Congresso de Direito Tributário Internacional. 
Então, haverá também bastante participação dos nossos conferencistas 
estrangeiros que virão ao congresso. Então, a revista realmente é importante, 
momento não é só pelo fato de ser o número 30, mas é o momento dela, é muito 
importante também. Paulo, alguma comunicação? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Não. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos à pauta. Dois assuntos da pauta, 
os seus proponentes não estão aqui. O Raphael Assef está aí? O Raphael? Então, 
ficamos sem assunto de pauta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [ininteligível - 00:04:09] podemos... Se o Raphael 
não estiver, o tema que foi proposto pelo Raphael-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Merece-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu gostaria de assumi-lo, então. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: O tema é compatibilidade entre o art. 74 da 
Medida Provisória 2.158, que determina a tributação imediata no Brasil dos 
lucros auferidos por controladas e coligadas, e as convenções para evitar a dupla 
tributação. O vínculo desse assunto que está se justificando trazer para debate é 
a Solução de Consulta Interna da Cosit nº 18, veiculada durante este mês, no dia 
13, no Diário Oficial do dia 13. E ele propõe que se considere os art. 7º, 10º e 23 
das convenções baseadas no modelo da OCDE. Esta solução de consulta, não sei 
se consegue localizar aí, Schoueri. Essa solução de consulta, ela parte da 
premissa de que o Supremo Tribunal Federal já julgou a questão. É uma 
tabelinha, tem uma tabelinha do que é declarado constitucional e do que não é 
declarado inconstitucional pelo Supremo, inclusive com uma linha de efeito erga 
omnes ou não. O que na minha maneira de ver, sem entrar em detalhes - é 
questionável, porque o Supremo não se pronunciou claramente sobre todas as 
hipóteses possíveis, não é? Então, o doutor professor Schoueri, por favor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, essa consulta, eu acho... Em primeiro lugar, 
eu queria cumprimentar, na ausência, o Raphael por ter trazido o tema, o que 
não impedirá - deixar claramente, caso o Raphael venha a querer voltar a 
discutir, certamente ele terá algum argumento a mais para trazer. Mas eu 
justifico pela oportunidade, porque essa solução de consulta traz tantas questões 
contidas nela, uma delas é essa que o Ricardo está propondo, saber se o 
Supremo já decidiu ou não decidiu a tabela - eu vou somente reproduzir aqui 



para aqueles que não tiveram a chance de ver. A tabela propõe, na verdade está 
propondo um pouco baseado no voto do presidente do Supremo Tribunal Federal, 
o que se diz que seria o voto, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, a 
tabela com relação ao tratamento de coligadas e controladas, países com 
tributação favorecida e sem tributação favorecida. Como, se não me engano, esse 
julgado não foi se quer publicado ainda é muito difícil darmos uma opinião final 
sobre o assunto. Algumas estranhezas já causam para começar, vem falar em 
tributação favorecida, o que será isso em relação a regime preferencial, como é 
que fica essa questão constitucional versus ilegal. Ou seja, só essa tabela 
proposta aqui certamente já daria azo a uma boa discussão sobre o que, afinal de 
contas, foi decidido ou não foi. Também ainda, numa leitura mais superficial, 
também causa surpresa, que, embora não publicado, nós já tenhamos votos aqui 
nessa consulta reproduzidos de alguns ministros. E devo dizer, e claramente, que 
lendo esses votos não me pareceu que tenham sido da lavra exclusiva de 
ministros, ou seja, dá uma impressão muito grande de que houve uma atuação 
da Procuradoria na própria redação desses votos, até pelo caráter e pela redação 
dos votos aqui apresentados e transcritos; é uma transcrição muita curiosa. Mas 
não é isso que eu vou conversar agora, não. Eu estou dizendo que eu não 
conheço, eu estou dizendo que eu não conheço o voto, acho estranho que a 
Procuradoria já tenha acesso a esse voto que eu não tive. Então... Oi? Pode falar. 

Sr. Raquel Ramos: Bom dia, Raquel Ramos. Saiu naquele informativo do STF, 
eu não me lembro do número. 

Orador não identificado [00:08:18]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Raquel Ramos: Então, saíram um resumo dos votos no informativo-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, resumo dos votos, Raquel, eu acredito-- 

Sr. Raquel Ramos: É, mas não os votos, né-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O que eu acredito... O que eu disse é que nós temos 
aqui reproduzidos os votos-- 

Sr. Raquel Ramos: Ah, sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --de ministros e eu só estou informando que eu não 
tive acesso, talvez alguém tenha tido, mas eu não tive acesso aos votos dos 
ministros que já estão reproduzidos aqui. Então, a partir daqui, fica uma 
discussão, em tese, sobre votos que teriam sido proferidos, ao menos que alguém 
tenha taquigrafado o voto. É uma situação curiosa. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Oi? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Comentário particular. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é esse o objetivo... Eu queria pôr alguns temas 
aqui. Primeiro lugar, um ponto importante, um ponto em certa medida positivo 



dessa convenção, dessa decisão, é quando cita o art. 98 do CTN com a questão 
da prevalência dos tratados sobre lei interna. É digno de nota e de louvor, o fato 
de que eu não tenho notícia que em matéria tributária, alguém tenha ousado até 
agora dizer: que os tratados não se aplicam, que os tratados sejam revogados 
pela lei interna. Então, este é um lado positivo, a tentativa de respeito ao tratado. 
Mas ainda sobre esse tópico, eu gostaria de alertar um engano - eu vou usar o 
termo engano - muito frequente que eu gostaria de chamar a atenção para que, 
pelo menos, não seja reproduzido. O argumento utilizado aqui, e devo dizer que 
muitos autores respeitados o utilizam, é o argumento que o art. 98 estaria 
apenas positivando a ideia de lei especial. Ou seja, como o tratado seria uma lei 
especial, o critério da especialidade - e vejam que está escrito aqui 
expressamente, que o tratado seria uma lei especial em relação à norma interna. 
Existe um engano aqui, porque engano devo dizer, Ricardo, e por honestidade 
que não é só no Brasil. Na verdade, isso no exterior também acontece com muita 
frequência. Uma norma especial deve conter todos os requisitos da norma geral 
mais alguns que a tornam uma norma especial. Quando se diz que um tratado é 
uma norma especial em relação à lei interna, pressupõe-se que, para aquele 
caso, se aplica norma do tratado e não a norma do direito interno. Tratado algum 
prevê tributação. Tratado algum cria tributo. O tratado não pode ser uma norma 
especial, já que ele não tem os mesmos dispositivos da chamada norma geral. 
Não existe tratado que crie um imposto, ele apenas limita o alcance da lei 
interna. Portanto, chamar o tratado de lei especial é ignorar o fato de que não 
existe uma norma sendo criada pelo tratado. O tratado vem recortar, vem 
compor, vem criar, vem modificar o alcance da norma interna. Mas o tratado não 
é lei especial. Este engano do tratamento do tratado como lei especial pode nos 
levar a uma armadilha, a uma armadilha que os europeus têm se dobrado. 
Porque, na medida em que, eu endosso a ideia de que um tratado seria uma lei 
especial, a consequência é que basta que o legislador, expressamente, crie uma 
norma ainda mais especial ou que o legislador, expressamente, diga: “Neste caso, 
não se aplicam as normas do tratado”, que o tratado não será aplicado. Essa 
armadilha, por favor, não é teórica, é comum, e na doutrina europeia se 
reconhece exatamente essa possibilidade. Na própria Alemanha, hoje, a doutrina 
dominante fala em lei especial. E, portanto, também, por consequência, se 
reconhece que uma lei poderia contrariar um tratado. Não há histórico, não há 
histórico de que aconteça isso, mas em tese isso já é aceito. É uma armadilha. 
Contra essa armadilha, embora – insisto - o resultado dá no mesmo, mas eu 
estou alertando porque o resultado hoje dá no mesmo, porque nós não temos um 
legislador que tenha dito: “Neste caso, não se aplica os tratados”. Só que cabe 
nos alertar que - e é esse o ponto - um tratado não é lei especial. Existem duas 
perspectivas que me parecem adequadas para o tema. Uma perspectiva, que é 
trazida por aqueles que entendem que o tratado se incorpora à ordem interna, 
que já devo dizer, não é o meu entendimento, mas é o entendimento, por 
exemplo, do professor Souto Maior Borges. Só que quando o professor Souto 
Maior Borges fala sobre o tratado incorporado à norma interna, ele vê no tratado 
uma norma que ele chama nacional. Ele diz: “O tratado não é norma federal, 
estadual, municipal. É uma norma nacional, e enquanto tal prevalece sobre as leis 



federais, estaduais e municipais”. Ou seja, na posição do professor Souto, nessa 
visão do tratado incorporado, ele é incorporado enquanto lei, enquanto lei geral. 
Ou seja, e nesse sentido, sob tal perspectiva, diz o professor Souto: “O Código 
Tributário Nacional no seu art. 98 tem o efeito declaratório, apenas diz algo que, se 
silenciasse o código, a conclusão seria a mesma. O tratado enquanto lei nacional 
deve ser obedecido pelas ordens jurídicas parciais”. E eu sigo uma outra linha, 
porque eu não vejo o tratado como algo incorporado ao direito interno. Eu vejo o 
tratado como instrumento de direito internacional de alta limitação do poder 
soberano do estado. Eu vejo que a jurisdição de um estado se limita por 
princípios e direitos geralmente reconhecidos por nações civilizadas, pelo 
costume internacional e pelos tratados internacionais. Na minha visão, quando 
um país celebra um tratado, ele se autolimita. Ele reconhece um limite a sua 
jurisdição. A comparação que eu tenho feito, e que por enquanto me parece 
adequada - pelo menos não fui convencido do contrário - é um tratado de 
fronteira, é dizer: “Sem um tratado de fronteira é possível conceber uma 
sobreposição de poderes soberanos”. Eu posso imaginar uma região em que eu 
não tenha certeza se ainda é Brasil, se já é Bolívia. Aquele povo que mais ou 
menos é misturado, como é normal que aconteça. Essa sobreposição se vê 
resolvida quando os dois estados celebram um tratado e dizem: “Até este ponto é 
o meu território; a partir daqui é o seu território”. Na minha visão, na seara 
tributária acontece o mesmo. Na minha visão, na seara tributária, sem que haja 
um tratado, dois estados se legitimam a exercer os seus poderes tributários sobre 
a mesma situação de fato. É uma cumulação material de competências sim, 
perfeitamente possível. Não é caso de antinomia, não é caso de conflito, porque 
não há qualquer conflito normativo no fato de dois estados tributarem a mesma 
situação. Haverá possivelmente um excesso, mas não é conflito, não é antinomia. 
É perfeitamente possível. Esta sobreposição de jurisdições é que se resolve por 
um tratado quando dois estados dizem: “A minha jurisdição vai até esse ponto e 
a sua começa desse ponto em diante”. Porque eu vejo um tratado como uma 
limitação da jurisdição, uma vez celebrado um tratado e limitada a jurisdição de 
um estado, não cabe ao legislador ordinário exercer um poder tributário, além de 
sua jurisdição. Portanto, se uma lei tributária interna tributa a situação dentro 
de sua jurisdição, não há o que contestar. Se uma lei tributária tributa a 
situação, contempla a situação além da jurisdição, eu não reconhecerei força 
vinculante a esta lei por conta do tratado e em enquanto em vigor o tratado. E 
dou a prova, e dou a prova para dizer que o tratado não revogou a lei interna. 
Uma vez denunciado o tratado, como aconteceu no caso entre Brasil e Alemanha, 
não há que se falar em repristinação, não há que se falar em nova incidência, 
simplesmente a limitação antes existente pela jurisdição desaparece, e, portanto, 
a lei tributária se aplica plenamente. Portanto, esse primeiro aspecto dessa 
consulta em que se fala sobre a prevalência do tratado, eu não utilizaria a 
expressão prevalência, porque não é caso de prevalência. Prevalência somente 
cabe se houver antinomia. Prevalência somente cabe se houver duas normas que 
regulam o mesmo assunto, e uma prevalecerá pela outra, seja pelo critério da 
soberanidade, seja pela antiguidade, seja pela especialidade. O tratado não 
prevalece sobre a lei interna. Apenas o tratado determina a jurisdição, e dentro 



da jurisdição a lei interna é plena. Dou-lhes uma prova a mais: caso prevalecesse 
o tratado sobre a lei interna, então o tratado poderia regular assunto que a lei 
interna regula. Eu poderia contemplar que o tratado criaria tributo, afinal de 
contas, ele seria uma norma superior. Se é norma superior, vamos celebrar 
tratado de criar tributos, e feriríamos toda a legalidade. Na medida em que, 
sabemos que tributo só se cria por lei, somos obrigados a concluir que não é caso 
de prevalência, é caso de cada um na sua matéria. A matéria da definição de 
jurisdição se faz por um tratado; a matéria de instituição de tributo se faz por lei. 
Nenhum é superior a outro, cada um dentro da sua seara. Portanto - desculpe 
Ricardo me exceder neste ponto -, para dizer que eu concordo, aplaudo a ideia, 
aplaudo o fato de que os tratados sejam mencionados e que sejam respeitados. 
Mas alerto com a razão, alerto que a questão da especialidade que vem sendo 
repetida, nós devíamos alertar e dizer: “Não é o caso”. Respeitamos o tratado, não 
porque seja lei especial. Respeitamos o tratado porque, na minha visão, porque 
limita a jurisdição. Quer que eu continue ou quer deixar esse tema em debate? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu queria aproveitar este particular aspecto 
para fazer dois ou três comentários adicionais. Com relação à posição do 
professor Souto Maior Borges, que no art. 98, poderia não existir, até posso 
concordar com ele, porque nós temos no CTN outras normas que realmente são 
verdadeiramente explicitadoras, como, por exemplo, o art. 110 do CTN. Mas... e 
até a jurisprudência que já reconheceu esse caráter do art. 110. Mas eu queria 
observar que curiosamente, o Supremo Tribunal Federal, em matéria de tratados 
sobre tributos, se louva nesse art. 98. Ele faz uma distinção entre o tratado sobre 
outras matérias e tratado sobre tributação. E diz que em função do art. 98 é que 
os tratados prevalecem. Eu estou dizendo, eu não sei se é o termo usado pelo 
Supremo. Mas que tem uma ideia de superioridade, uma limitação da 
competência da lei interna. Portanto, o art. 98, ele acaba exercendo na prática 
uma decisiva influência no processo decisório. O segundo comentário que eu 
queria fazer é a respeito de lei especial, e poder haver uma lei mais especial que a 
especial. Não é? Uma lei especialíssima, que você menciona, está sendo discutido 
na doutrina europeia. Se fosse assim, a questão na Medida Provisória 2.158, art. 
74, estaria resolvida, não é, porque ela seria uma lei mais especial do que os 
tratados, e sobreporia os tratados. E o que nós temos visto, é que toda discussão 
em torno dos artigos dos tratados, quando contrapostos ao art. 74 da Medida 
Provisória 2.158, não é por esse caminho, não é? Ninguém até hoje, dentro do 
Brasil, questionou o art. 74 pelo prisma de ser uma norma especial, como estaria 
na doutrina européia. O que se tem feito é tentar saber entender o art. 74 à luz 
dos tratados, não é? Que eu acredito que é você que vai tratar isso agora. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só queria explicar a questão da doutrina européia. 
Eles dizem que a lei especial, no caso, teria que explicitamente dizer: “Não se 
explicarão os tratados para essa hipótese”. Ou seja, eles dizem que eu não posso 
pressupor que o congresso não quisesse obedecer a um tratado que ele mesmo 
reconheceu. Eu tenho um trabalho publicado no Direito Tributário Atual, 11, 12, 
se quiseram ver, onde eu fiz um levantamento sobre a questão da superação dos 
tratados no direito americano e europeu, onde essa doutrina, tanto européia 



quanto americana, está examinada e então pode ser uma referência para quem 
quiser ir mais a fundo nisso. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Até para, finalizando aqui a minha pequena 
intervenção, até porque, se fosse possível essa lei mais especial, seria uma 
maneira de simplesmente não cumprir o tratado, o que é contra um princípio 
fundamental dos tratados, pacta sunt servanda. De forma que é interessante, 
Schoueri, essa colocação inicial sua, acho que foi oportuna. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos agora ao mérito da consulta, porque ela 
segue, na verdade, alguns autores já vêm começando a trazer essa ideia, 
[ininteligível 0:23:00], que foi parece, segundo relata a consulta, ter sido a razão 
de dizer, de decidir do ministro Toffoli, segundo relata a consulta, que estaria 
impressionado pela ideia de que o tratado não estaria sendo contrariado pela lei 
interna, já que o tratado versa sobre lucros de empresas no exterior, enquanto a 
lei interna tributa o lucro de uma empresa brasileira. O argumento essencial, eu 
estou tentando localizar aqui... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É no começo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O argumento essencial trazido estaria reproduzido 
neste voto-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Logo no começo-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --do ministro Toffoli-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ainda tratando da inconstitucionalidade, não do 
tratado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Hã? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É lá em cima. 

Orador não identificado [00:24:01]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Do ministro Dias Toffoli, reproduzido aqui no RE 
541090, cujos termos estão reproduzidos aqui. E que basicamente utiliza a 
questão da equivalência patrimonial, dizendo que se tributa a equivalência 
patrimonial, e, portanto, é o lucro da empresa brasileira. Existe aqui uma 
armadilha muito interessante, eu gostaria de enfrentar. Outro dia, me 
perguntavam - outro dia não - ontem me perguntavam: Se a lei brasileira tributa 
um contribuinte brasileiro e adota a base de cálculo que ela, a lei brasileira, 
define, existe algum dispositivo no tratado que impede a lei brasileira de definir a 
base de cálculo do imposto brasileiro? E a minha resposta foi: Não. Portanto, 
diziam: Ora, o art. 7º apenas veda que o Brasil tribute uma empresa estrangeira. 
Agora, se o Brasil inclui na sua base de cálculo, o resultado da equivalência 
patrimonial refletido na empresa brasileira, é tema que foge ao alcance dos 
tratados internacionais. Eu estou resumindo o raciocínio que está reproduzido 
nestes votos. Esta é a razão de decidir do ministro Toffoli, também transcrito 



aqui o César Peluso neste que parece ser neste mesmo sentido. Ou seja, a tese 
que vem sendo trazida é de que os lucros das investidas avaliadas pelo método de 
equivalência patrimonial, antes mesmo de serem efetivamente distribuídos, 
representam um acréscimo patrimonial para a investidora, já que podem ser 
pagos aos acionistas. Essa ideia já vinha também do ministro Nelson Jobim. 
Alguns pontos aqui, agora, Ricardo, se me permite, alguns comentários. Primeiro, 
o argumento de que a equivalência patrimonial é resultado, tanto é que pode ser 
distribuído, tem uma distorção. A distorção é justamente contrária, é que a Lei 
6.404/76, autoriza que o resultado da equivalência patrimonial não seja 
distribuído. E vejam, uma lei que venha proteger os acionistas, admite que a 
diretoria delibere, que o resultado da equivalência patrimonial não seja 
distribuído, que é exatamente no sentido inverso, veja, a diretoria pode distribuir, 
não está obrigada a distribuir, nem em dividendo mínimo obrigatório. Ou seja, a 
lei que assegura o dividendo mínimo obrigatório, diz que a diretoria pode reservar 
o valor da equivalência patrimonial. Então, permitam-me, se invocamos a Lei 
6.404/76, e invoquemo-na corretamente para dizer que o legislador da Lei 
6.404/76 sabia que equivalência patrimonial, enquanto mero espelho de uma 
realidade ocorre em outro país, não dará qualquer disponibilidade à empresa, 
tanto é inciso com esse ponto, que uma lei de proteção, estatuto da proteção do 
minoritário excepciona esse valor e diz: A diretoria pode não distribuir. Ora, se 
nem o minoritário é protegido, como admitir que se fale em disponibilidade? 
Desculpe, eu queria continuar. Existe um segundo elemento, no entanto, se me 
permitem, e para jogar uma pá de cal nesse assunto, Ricardo. Um assunto que... 
um tema que não tem sido visto, e que esse parecer não toca, que não se fala 
sobre isso, mas que talvez os colegas possam me acompanhar também neste 
ponto. Nós falamos muito do art. 74, da Medida Provisória 2.158. Mas eu quero 
lembrar que a base da tributação, bases universais, não é o art. 74, é a Lei 9.249 
de 95, ela ali que vai dizer como eu devo tratar. Convido-os a lerem uma vez mais 
aquele artigo que talvez tenha passado reto. O art. 25, da Lei 9.249, onde eu 
verifico que o legislador - por favor, prestem atenção nesse ponto, que é o mais 
importante de hoje. O legislador de 95 tratou de lucros, rendimentos e ganhos de 
capital. Mas quando eu vejo §§ 1º e 2º, eu vejo que o legislador tratou dessas 
realidades de modo diverso. Por quê? Rendimentos e ganhos de capital auferidos 
no exterior são computados no lucro líquido da própria pessoa jurídica, compõem 
o lucro líquido. São lucros da pessoa jurídica. Já os lucros auferidos por filiais 
sucursais e controladas não compõem o lucro líquido, são computados na 
apuração do lucro real. Vejam, os lucros a que se refere o Inciso I diz, o § 2º, 
Inciso II do art. 25 da Lei 9.249: “Os lucros das coligadas serão adicionados ao 
lucro líquido, é algo que não compõe o lucro líquido. É adicionado ao lucro líquido 
para apuração do lucro real”. Ou seja, o que está dizendo o legislador? O lucro da 
coligada não compõe o lucro líquido. Adiciona-se, portanto, cabe à empresa 
brasileira agregar ao seu lucro o lucro da coligada na hora de calcular o seu 
imposto. Notem o argumento de que não é o lucro da coligada que está sendo 
tributado e, sim, ao lucro da controladora, ignora o texto da lei. Mais uma vez, eu 
vejo a administração tributária criar o que não está na lei. Eu vejo a 
administração tributária, dizer que a lei tributária brasileira tributa resultado de 



equivalência patrimonial, o que mais uma vez não é verdade. Basta ler o § 6º do 
art. 18, do art. 25, desculpe-me, para saber que o resultado da equivalência 
patrimonial não é tributado. O legislador de 95 - Ricardo, eu peço que isso seja 
reproduzido, eu peço que doravante esse argumento, essa questão seja trazida às 
claras. O legislador de 95 é explícito: “Não tributo resultado de equivalência 
patrimonial. Tributo, sim, o lucro da coligada, o lucro da controlada que é 
adicionado”. É exatamente o lucro da controlada e coligada a que se refere o art. 
7º da lei- dos acordos brasileiros para dizer que eles não serão alcançados pela 
lei brasileira. A lei brasileira não alcança resultado de equivalência. A lei 
brasileira não alcança lucro líquido da empresa brasileira. A lei brasileira alcança 
exatamente o resultado da controlada ou coligada, que é aquele que é protegido 
pelos acordos. Essa é a minha posição. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de passar a palavra, eu queria acrescentar 
duas coisas, Schoueri. Você pegou um ponto importantíssimo, não é? A própria 
lei, além da questão do MEP que está, não sei como que não se considera a 
existência do § 6º, realmente não sei. Mas... A não ser, talvez, por 
desconhecimento, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Infelizmente porque não existe uma assessoria 
adequada, não existe trabalho dos advogados para, em memoriais, chamar a 
atenção dos ministros que eles estão sendo mal conduzidos. Aqui é caso... Assim 
que publicado - eu não advogo nesse caso -, mas caberia embargo de declaração, 
sim, para que o ministro explique onde na lei consta que se tributa resultado de 
equivalência patrimonial. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, é caso de... Não é caso meu, mas é caso de 
embargo, porque não... O texto da lei diz exatamente o inverso. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que agora você cometeu uma injustiça 
com os advogados, porque - a começar por este aqui - muitos memoriais foram 
oferecidos ao Supremo. Esse assunto está há 11 anos no Supremo, ou 12. 
Muitos memoriais, ao longo do tempo, foram oferecidos aos ministros, quando 
mudava a composição. Eu, pessoalmente, tive esse cuidado. É realmente, eu 
acho que ou eu quero arrumar um argumento para decidir... Já decidi, agora eu 
vou arrumar o argumento, e arruma este; ou é realmente uma ignorância da lei, 
ignorância no sentido de que eu... até sei que ela existe, mas eu vou ignorar a 
disposição normativa. Agora, eu queria acrescentar, que você fez uma observação 
importantíssima, a falsidade do raciocínio de dizer que o lucro pode distribuído. 
Você apontou que, se fosse assim, o lucro seria o lucro distribuível, e aí não 
precisaria adicionado de nada. Na verdade, a norma trata de uma adição fiscal, 
não da composição do lucro contábil que você mencionou corretamente, participa 
do lucro contábil por ser um processo de avaliação do ativo, mas é excluído da... 
Possivelmente excluído da base de cálculo de dividendos. Mas há um outro ponto 
importantíssimo. Se for válido esse raciocínio, porque só é aplicável no caso de 
tributação quando o investimento é uma empresa fora do Brasil? Ele vale aqui 



dentro do Brasil também. Está certo? Ele passa... você possa dizer: Olha, a 
norma aqui diz que eu excluo do lucro real a equivalência patrimonial, um 
investimento feito aqui dentro do Brasil, ela não vai ser aplicada porque esse 
lucro, afinal, compõe o lucro da empresa e pode ser distribuído. Quer dizer, o 
raciocínio é falso, completamente, em todos os sentidos, não é? É um raciocínio 
realmente que merece toda a crítica com a ênfase que você fez. É revoltante até, 
não é? É revoltante. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: André Folloni. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: André Folloni. Prazer em recebê-lo. Você quer 
sentar-se à Mesa aqui conosco, por favor? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O senhor André Folloni é professor da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná e veio especialmente para dar uma aula no 
nosso curso do IBDT. André, faz favor. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, então eu acho que realmente essa matéria 
aí infelizmente não está sendo devidamente apreciada, como outras, não é? E eu 
acho lamentável que ministros do Supremo se permitam colocar fundamentos em 
acórdãos que são verdadeiras aberrações. E por um princípio de lógica 
elementar, quando uma conclusão parte de uma premissa falsa, a conclusão é 
errada, não é? Quem pediu a palavra até agora foi o Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Gustavo Prado Garcia. Eu tenho 
analisado as questões dos julgamentos do Supremo, a jurisprudência do 
Supremo, e tenho verificado que muitas vezes se chega à conclusão, ou se 
considera que o Supremo, uma vez tendo se pronunciado a respeito de 
determinado tema, que praticamente não há mais possibilidade de voltar à carga 
como se fosse uma decisão final, que nunca mais pudesse ser alterada por fatos 
supervenientes ou por fundamentos supervenientes. Realmente, nesses casos, 
quando o Supremo declara inconstitucionalidade de uma lei, há de ser - entendo 
eu - pela via da ação direta de constitucionalidade. Caso contrário, nós teríamos 
o controle difuso de constitucionalidade que permitiria levar novamente uma 
determinada questão ao exame do Supremo para que, sobre novas luzes, novos 
fundamentos, pudesse chegar a uma mudança da própria jurisprudência. Agora, 
eu vejo em especificamente, em relação a essa questão, que existiria algo 
fundamental a considerar. Há certos princípios constitucionais que estão sendo 
violados aí. Um deles é o princípio da verdade material. O outro é o dispositivo da 
Constituição, que veda a tributação com efeito de Confisco, art. 150, 4º, da 
Constituição. Ora, eu não entendo que possa haver uma tributação com base 
numa presunção. Presunção de distribuição de lucro? Simplesmente porque a 
empresa está no exterior e deva oferecer a tributação aqui, no Brasil, ou mesmo 
que fosse uma empresa interna no ordenamento interno do país, que houvesse 
lucro, vamos dizer que tenha auferido lucro, mas os sócios ou acionistas 
deliberam pela não distribuição desse lucro. Há lucro distribuído que possa ser 
tributado, há que se considerar, efetivamente, esses aspectos, eu... Não me 
parece correta essa colocação de que se possa tributar um ganho auferido no 



exterior pela pessoa jurídica que ainda não tenha sido objeto de distribuição aos 
sócios acionistas no Brasil, a sua controlada aqui no Brasil. São essas simples 
considerações que eu faria. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando, me permite só uma consideração aqui 
de transição para você. Eu vou propor uma tese nova aqui para você apreciar. O 
lucro líquido, via de regra, é menor do que o lucro real, o lucro tributável. Hoje 
mudou um pouquinho por causa da nova lei. Mas ele, geralmente, os ajustes que 
excluiu da dedução, parcelas, são menores que os ajustes que exclui acréscimos 
ou rendimentos. Eu vou propor, baseado nesse "fundamento" do ministro Toffoli, 
do ministro... Não sei se o Peluso, sinceramente eu não sei se ele também fala 
isso, mas antes do Jobim, que não se tribute a parcela do lucro apurado na 
contabilidade que seja maior - ou melhor, tem que inverter o que eu vou falar. 
Não se tribute o lucro maior do que o valor contábil, porque o valor maior não 
pode ser distribuído. Então, o argumento é o contrário do senso. Então, se o que 
prevalece para decidir a tributação é a possibilidade de distribuição, parcelas que 
não são distribuíveis não integram a base de cálculo do imposto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a lógica está perfeita. Se essa é... A lógica da 
resposta está perfeita, mas era o que eu ia falar. A premissa está errada, sempre 
está errada, não deve prosperar. Meu comentário, tanto aí em adição ao que o 
Schoueri disse, que o Ricardo também pontuou de modo muito correto, é que 
existe um claro equívoco de interpretação. Eu não consigo ver de outra forma. 
Um claro equívoco de interpretação. Agora, o que fazer com o claro equívoco de 
interpretação, uma vez que é uma decisão do Supremo? Por que a gente tem uma 
visão e uma... Certamente, eles falam assim: Olha, o Supremo errou, ele não 
sabe apreciar questões de matéria tributária. Ele não lê memoriais; ou ele 
despreza memoriais. O fato é que é uma decisão, e se nós fizermos uma análise 
das decisões do Supremo Tribunal Federal, e de outras cortes constitucionais em 
matéria tributária, e verificarmos quantas vezes essas cortes erram ao falarem 
em matéria tributária, pode haver uma sensação de injustiça ou de insegurança 
jurídica. Certo? Mas falemos, então, que poderia ser criada uma corte federal de 
finanças, como tem na Alemanha. Existem alguns trabalhos apontando os erros 
técnicos do Tribunal Federal de Finanças na Alemanha, que não deveriam 
acontecer, uma vez que é uma corte especializada. Agora, é natural do Poder 
Judicional (sic) errar, e é natural que esses erros não tenham relação com a 
doutrina do direito tributário necessariamente. E o Tipke já escreveu sobre isso. 
É frustrante? Eu concordo que é frustrante, mas é da natureza-- 

Orador não identificado [00:41:32]: Das coisas. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Das coisas. Nós temos que simplesmente 
lamentar, mas a aplicação disto só pode ser mudada... Só pode ser modificada 
numa outra ocasião de apreciação do caso, se houver, com outro fundamento. 
Por isso que a teoria do stare decisis já não funciona mais. Ela é justamente para 
a Corte mudar o seu entendimento. E que todo esse inconformismo do Schoueri, 
do Ricardo, minha e de todos os colegas aqui sirva para você mudar a decisão, 



contando que o Supremo Tribunal Federal tenhamos cabeças que não sejam 
refratárias ao que realmente está na lei e nos tratados, ou seja, precisamos um 
pouquinho mais de doutrina, mais gente escrevendo, mais gente falando do 
assunto, e acho que isso vai fazer um pouco o Supremo mudar o seu 
entendimento. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Professor André, fique a vontade para interferir 
aqui no nosso debate, viu? Temos muita satisfação de tê-lo aqui conosco. 
Alexandre. 

Sr. Alexandre: O que o doutor Fernando disse, essa semana eu me deparei com 
um caso, é até como você disse, né, o Supremo poder revisar. No caso do selo de 
controle de IPI, o Supremo tinha a jurisprudência de que não foi recepcionado o 
controle de bebidas etc., o selo, pela condição atual, por força do art. 25 da DCT. 
Só que a União perdeu um recurso e o STJ tem decidido a favor de que é um 
ressarcimento de custos, bateu o martelo que é um ressarcimento de custo. E o 
Supremo, quando analisou as questões, disse: Não é ressarcimento de custos. É 
um incentivo, então o decreto-lei, que deu o poder para o ministro, não foi... foi 
revogado pela Constituição atual. Bem, um recurso da União de 2010, 
simplesmente os ministros disseram: Esse recurso não tem repercussão geral 
porque era a favor do contribuinte. Logo, não cabe mais recurso extraordinário, 
porque não é repercussão geral. E aí o STJ diz que é ressarcimento de custos, só 
que o ressarcimento de custos o Supremo disse que foi revogado. Então, me 
deparei com uma... eu até coloquei no recurso, "sinuca de bico", até transcrevi, 
talvez as ministras não saibam que é um jogo meio... Mas todo mundo sabe. 
Falei: Como resolver a questão? Fiz: O Supremo tem que rever a sua decisão, tem 
que admitir que há repercussão geral ou que o caso... Porque o ministro que 
disse que não havia repercussão geral, eu acho que nem está, é o Reis Velloso, 
como é que era o nome? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Carlos Veloso. 

Sr. Alexandre: Não, não era, um outro. Acho que já... Vão dizer que eu estou 
inseguro de falar o nome porque isso fica gravado. Mas o ministro usou o 
seguinte fundamento: “É para outros contribuintes, logo não cabe repercussão 
geral, porque se está restrito a poucos contribuintes”. Eu me pergunto, não é, 
quer dizer, se não é uma questão, não foi recebido pela Constituição Federal, o 
Supremo disse que não foi. O STJ disse que vale um decreto-lei que não foi 
recepcionado. Como resolver a questão, não é? Então, a única, como o doutor 
Fernando disse: Temos que lutar para a revisão do Supremo, tem que voltar 
atrás quando se depara com um erro ou/e reformar a sua posição. Não pode é o 
contribuinte pagar um tributo que não existe, não é? Ou que seja um 
ressarcimento, ou um selo, uma estampilha, coisas bem bizarras, não é? E que 
não exista mais no mundo jurídico. Então, eu aplaudo a intervenção do doutor 
Fernando, porque eu acho que tem que, casos, em certos casos há que se pensar 
num novo julgamento, não é, porque aquele que já foi, já foi, não tem como ficar 
mudando... Nos próprios autos, ficar mudando... O doutor Schoueri colocou na 



questão, claro que o embargo de declaração pode ter esse efeito infringente, mas 
o doutor Fernando colocou muito bem que, às vezes, o Supremo decide 
politicamente, não é? Então, é Corte Constitucional(F). 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Falando sobre o ponto de vista técnico, eu já vou 
te passar, Isabel (F), falando sobre o ponto de vista técnico, o recurso cabível 
para corrigir erros é o recurso de embargo de declaração. Contrariamente ao que 
você mencionou, embora o que você está repetindo é o que a jurisprudência 
costuma dizer, não tem efeitos infringentes. Ele pode ter efeitos infringentes, a 
doutrina da processualística, e o STJ mesmo, tem manifestações muito 
interessantes. O STJ tem alguns acórdãos muito interessantes nesse sentido, 
dizendo que quando o tribunal aprecia o fato que não bate exatamente com o fato 
real, ele não apreciou a causa, ele apreciou uma outra causa. Então, é possível, 
sim, haver efeitos infringentes. E também quando existem erros, assim, muito 
claros na aplicação do direito ao fato, não é? Evidentemente isso é muito 
casuístico, de caso para caso, mas o recurso cabível é esse. O grande problema é 
que nem sempre as partes envolvidas manejam adequadamente esse recurso e aí 
fica consumada uma decisão errada, e aí talvez não caiba uma ação revisional, 
não é, uma rescisória, não passe o tempo, enfim, pode se concretizar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu só queria acrescentar que está se discutindo 
até nesse momento a posição do Supremo sobre embargos de declaração e 
embargos infringentes, lógico, não em matéria tributária, mas existe uma 
tendência, a meu ver, negativa de não se aceitarem embargos declaratórios, e 
tampouco infringentes nas questões submetidas e decididas por unanimidade. 
Por falta de unanimidade, não é? Então, quando não há unanimidade, mesmo 
não havendo unanimidade, não haveria espaço para embargos infringentes. O 
que eu até tenho uma matéria, um artigo bastante interessante do Márcio 
Thomaz Bastos e seus colegas que defenderam os réus do mensalão, refutando 
essa teoria, porque ela não encontraria sustentação na doutrina processualística 
e nem na doutrina constitucional processualística. Então, estou só para um... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Já que foi lembrado o mensalão, eu, 
independentemente das torcidas, que a gente possa ter com relação ao 
desenvolvimento desse julgamento, o perigo é realmente, pela pressão, a 
afirmação pura e simples, não cabe efeito infringente e vira norma, não é? 
Quando o mais correto seria... Cabe, sim, efeito infringente, mas não no caso, 
não é? Isabel (F). Vamos voltar ao tema específico do art. 74 e dos tratados, por 
favor. 

Sra. Isabel(F): Bom dia a todos, meu nome é Isabel (F). Voltar a um aspecto 
técnico da questão do método de equivalência patrimonial para os lucros no 
exterior. No caso de haver controlada indireta, a minha dúvida é o seguinte: A 
gente tem uma controlada direta, vamos dizer, um caso num país contratado, e 
controladas indiretas em paraísos fiscais. Eu estou colocando um caso, assim, 
uma hipótese clara porque fica mais fácil de a gente discutir. E, pela regra 
brasileira, eu tenho que demonstrar o resultado no exterior de acordo com a 



legislação brasileira. No entanto, a apuração – é assim que eu entendo - do 
resultado segue a norma da legislação local. Então, a minha dúvida é o seguinte: 
Se eu sou obrigada a fazer o MEP até a minha controlada indireta, de certa 
forma, eu trarei um resultado no Brasil, que na minha controlada direta, no caso 
num país que tem tratado, esse resultado, pelas normas da legislação local, eles 
não são tributáveis e nem aparecem no balanço oficial dela. Então, a minha 
dúvida é o seguinte: Como fica essa questão? Porque eu tenho nas normas 
societárias locais um balanço, eu aplicando um MEP até a minha controlada 
indireta, eu tenho um resultado gerencial que chega ao Brasil muito maior do 
que eu tenho efetivo na minha controlada direta. E para piorar a situação, tendo 
que aplicar isso ano a ano, eu mostro um resultado no Brasil que no caso na 
minha controlada direta ele vai ser tributado, vamos dizer, daqui a dois anos, e 
ele vai ser efetivamente tributado. Então, eu teria um descasamento, e minha 
dúvida é: O tratado conseguiria proteger uma situação dessas em que, pela regra 
do tratado, eu tenho que, o art. 7º, tributar o resultado da... Só posso tributar o 
resultado da controlada direta quando ele for efetivamente distribuído e eu tenho 
a própria regra da legislação interna que fala que eu preciso consolidar o 
resultado na controlada direta, não devo refletir diretamente da controlada 
indireta. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Muito boa é a colocação de tantas questões em 
uma só intervenção, não é? Eu quero fazer uma observação inicial para 
encaminhar os debates. Tudo isso que você está trazendo decorre exatamente da 
quebra do sistema. Se não fosse o art. 74, nada disso era relevante. Se fosse a 
respeito aos tratados, nada disso seria relevante. Quer dizer, quando houvesse 
tratado, e o tratado fosse respeitado, não interessa como é que compõe o lucro da 
controlada; não interessa se é MEP ou outra coisa qualquer, o lucro que está na 
controlada, o que interessa que foi efetivamente distribuído. Isso valeria também 
quando não houvesse tratado, não é? De forma que, a quebra da sistemática, a 
quebra dos princípios que orientam o Imposto de Renda pelo art. 74 é que origina 
toda essa discussão. Se não fosse o art. 74, não haveria essa discussão. Agora, 
vamos admitir que o art. 74 está aí, e vamos admitir, como diz aí a solução de 
consulta, que ele foi declarado inconstitucional, não é? Então vamos partir da 
premissa de que essa é a norma. Aí eu quero colocar tudo que você apresentou 
mais umas indagações. É verdade que a lei... é verdade que a lei brasileira 
determina que a controlada consolide os resultados das suas controladas, quer 
dizer, das controladas indiretas. E mais, determina que a controlada expurgue as 
diferenças de critérios contábeis entre ela e a sua controlada, quer dizer, os 
critérios contábeis distintos entre controladora, entre controlada direta e indireta. 
Colocação que eu faço é: Esta norma tem valor para uma controlada que está 
fora de jurisdição brasileira? Porque, afinal de contas,, nós estamos falando de 
uma controlada cujo o lucro, segundo a tese, na verdade não interessa, é o lucro 
da empresa investidora no Brasil que tem que ser considerada. Até que ponto 
uma norma interna pode ser apresentada e pode ser oposta a uma 
subcontrolada, uma controlada indireta, não é? Essa é uma outra questão que 
decorre daí, não é? Poderia o Fisco, na ausência desta... Da apresentação dos 



resultados, a controlada indireta arbitrar o lucro, puro e simplesmente? Qual é o 
limite da fiscalização? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você está na fase das perguntas ou das respostas? 
Eu tenho mais uma. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Estou na fase só de levantar questões, por 
enquanto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para deixar mais uma pergunta, eu queria saber: 
A legislação brasileira que aparece como expressamente § 2º, art. 25, § 2º, Inciso 
I: “As filiais sucursais controladas deverão demonstrar apuração dos lucros que 
auferirem em cada um dos exercícios fiscais, segundo as normas da legislação 
brasileira”. Eu queria saber se são normas fiscais, normas societárias atuais, 
normas societárias vigentes antes do RTT, qual são as normas que se referem 
aqui a situação? Porque também nem isso eu sei. Então, eu começo por essa 
pergunta básica-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Isabel(F), você vai ficar sem resposta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, eu faço edições, eu faço edições e a... 

Sra. Isabel(F): Porque é muito controverso-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Só para terminar aqui, eu estou afastando, estou 
afastando qualquer indagação sobre o treaty shopping--  

Sra. Isabel(F): Ah... Tá, não. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou admitindo que seja uma controlada 
direta efetivamente existente-- 

Sra. Isabel(F): Ah-hã. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: --cujo objetivo social também integre a 
participação em outras, quer dizer, é regular-- 

Sra. Isabel(F): Tudo regular. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: --a aplicação do tratado, porque esse é outro 
ponto que pode surgir também, aliás-- 

Sra. Isabel(F): A situação prática é tão complexa, isso é um caso que está 
havendo fiscalização, que eles... que a Receita, ela está investigando a existência 
desse lucro nas controladas indiretas, só que antes do início da fiscalização a 
controlada direta apurou o resultado das indiretas, em ano que não está 
fiscalizado, e pagou 40% de imposto na Áustria. No caso, é a Áustria, o país onde 
está a controlada direta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bel, existe uma pergunta importante aqui 
primeiro... Dessas ordens todas. 

Sra. Isabel(F): Ah-hã. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Uma pergunta eu gostaria de enfrentar primeiro, 
porque, assim, tem tido muito engano com base nisso, e tenho visto muitas 
decisões com base nessa questão. A lei brasileira, quando utiliza a expressão: 
“controladas e coligadas” refere-se apenas ao vínculo direto ou também 
contempla - falando em termos da lei brasileira -, se a lei brasileira permite uma 
interpretação de que eu deva adicionar ao meu lucro líquido os lucros das 
minhas controladas indiretas imediatamente. Ou seja, a pergunta primeira, 
porque todas as outras parecem que passam por essa primeira. Se eu tiver um 
grupo societário atuando em todo o mundo, e eu tenho uma holding que 
societariamente consolida, vamos ao país, como a Isabel quis, na Áustria - 
escolha o país que quiser. Eu tenho uma holding e dali eu tenho várias outras. 
Eu tenho um texto legal que me manda... que me manda tributar os lucros das 
controladas, art. 25 da Lei 9.249 - eu quero insistir que essa é a base legal, todo 
mundo cita o art. 74. A base legal é o art. 25, da 9.249, que me manda: “tributar 
os lucros rendimentos de ganho de capital auferidos no exterior”. E, depois, eu 
tenho aqui o § 1º que fala em rendimentos de ganho de capital - já vimos que não 
é o caso; o § 2º, que nos interessa: “Lucros auferidos por filiais, sucursais ou 
controladas no exterior de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil”. Eu devo 
buscar apenas o primeiro nível, chamado first tier, ou eu devo avançar para o 
segundo, terceiro, e buscar cada uma das controladas, posto que indiretas, e 
diretamente adicionar, o que daria até uma questão curiosa, que eu poderia 
também ter coligado. Eu fico curioso de saber se é viável, se é aceitável a ideia de 
que toda a discussão de equivalência patrimonial no exterior seria irrelevante? 
Pergunto. Já que eu deveria buscar o lucro de cada uma das empresas, se eu 
deveria ter uma metodologia tal que buscasse o lucro indireto. Devo relatar que 
na experiência internacional existe isso, ou seja, não é dizer que seria o Brasil, o 
primeiro país a buscar diretamente o lucro de fora, mas também nesse exemplo 
que eu encontro no direito comparado, eu tenho páginas e páginas de legislação 
para explicar como se expurgam os efeitos contábeis do lucro de uma empresa 
em outra empresa para saber, afinal de contas, qual é o lucro a que se refere 
aquela empresa. Porque, afinal de contas, eu posso imaginar num grupo 
empresarial que há uma certa contaminação, devo fazer norma de preço de 
transferência e deveria verificar, afinal de contas, qual é o lucro efetivamente 
gerado em cada uma das coligadas para, a partir dali, conseguir fazer as adições 
pertinentes. Aqui, eu tenho um único dispositivo singelo determinando a adição 
das controladas coligadas. Adianto que eu não tenho capacidade para ler nesse 
texto alguma indicação, alguma possibilidade da inclusão do lucro indireto. 
Como disse, seria necessário que o legislador, no mínimo, me explicasse como eu 
vou saber qual é o lucro da minha controlada do segundo, terceiro nível e como 
ser expurgado o terceiro nível, aquilo que falei só no segundo etc., etc. Poderia, 
não disse que o legislador não poderia. Eu disse que, lendo o texto, eu não 
encontro sequer uma intenção, alguma indicação, alguma coisa para dizer que 
haveria tributação do lucro obtido indiretamente pela controlada indireta. Eu 
gostaria de pôr essa - se o Ricardo permitisse - como primeira indagação, porque 
várias outras, Isabel, que você apresentou parece que vão desaparecendo, vão se 
reduzindo de importância se nós enfrentarmos essa primeira. Eu pergunto se 



alguém se dispõe a me trazer uma argumentação razoável pelo menos, nem que 
seja pelo amor da argumentação. Não que você concorde, por amor à 
argumentação, alguém poderia trazer uma argumentação para que eu leia no § 
2º, do art. 25, da Lei 9.249 a possibilidade de que a expressão controlada seja 
controlada indireta e que eu deva determinar cada uma das minhas controladas 
e adicionar diretamente ao lucro real? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra ao Ramon Tomazela, 
que já havia pedido antes desta colocação do Schoueri. Ramon, eu não sei o que 
você pretendia falar, mas agora você fica convocado a responder o Schoueri. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Não... Está relacionada à questão. Eu, primeiro, 
queria colocar uma indagação teórica-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [01:00:33]: Mais uma. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: É... 

[risos] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu pensei que ia esclarecer tudo, Ramon. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Quando, naquele caso Lótus, a Corte Permanente 
de Justiça Internacional considerou que a jurisdição só se limitaria pelos 
princípios internacionais aceitos pelas nações civilizadas, pelos acordos 
internacionais e pelos costumes internacionais. Então, a territorialidade material 
não seria um limite da jurisdição. Mas, nesse caso específico das controladas 
indiretas, é uma instrução normativa que determina que seja feita essa 
consolidação de resultados e que... Um país, por exemplo, digamos que a 
controlada direta, o país da controlada direta não mande fazer essa consolidação, 
mas a IN brasileira vem e determina que você faça, sem uma lei, e o Brasil não 
tem um elemento de conexão direto com essa terceira jurisdição. Você vê isso 
como uma limitação? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso responder isso diretamente, Ricardo? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. Eu não vejo, porque, desculpe-me, a instrução 
normativa não está mandando a controlada fazer o que quiser no país dela. Ela 
está mandando a empresa brasileira pegar o resultado da controlada e calcular 
dessa forma. Desculpe-me, territorialidade, esse argumento de territorialidade 
não me convence. Nós estamos falando o seguinte--  

Sr. Ramon Tomazela Santos: Tá. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Contribuinte brasileiro, pegue o lucro da sua 
coligada controlada lá fora e calcule dessa forma para imposto brasileiro. Não, o 
argumento do direito internacional não me convence. 



Sr. Ramon Tomazela Santos: Uma segunda colocação. O art. 74, quando ele 
faz, descreve a hipótese, ele fala: “Os lucros nos balanços das controladas diretas 
ali consideradas”. Então, a IN está dizendo: “Como computar mais lucros”, que é o 
caso concreto da... Computar, trazer mais lucros para dentro da hipótese, lucros 
que não estão nos balanços, não estão dentro daquela... na realidade fática, eles 
não estão dentro daquela hipótese e veio uma instrução normativa e determina 
que se faça a consolidação para que caia dentro da hipótese de lucros no 
balanço, seria um segundo ponto. E o terceiro, que daí eu concordo com o 
professor Schoueri, é que quando se invoca que a lei brasileira alcança as 
controladas diretas, eles usam o art. 243 da Lei das Sociedades Anônimas e que 
ele fala da... Quando ele-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É isso aí-- 

Sr. Ramon Tomazela Santos: --no parágrafo, ele fala da controlada direta e 
indireta, ele fala para fins de relatório gerencial. Então, não é toda vez que a lei 
menciona as controladas que abrange a controlada direta e indireta. Tanto é 
assim que se você faz um MEP aqui no Brasil, você não faria o MEP da 
controlada quando fala: Ah, o MEP tem que avaliar investimento em controladas, 
porque o Método de Equivalência Patrimonial você não faz das duas. A 
controlada direta faz um MEP na indireta e a direta... e a controladora faz só da 
controlada direta. Então, não tem sentido toda vez que você fala em controlada 
direta entender que abrange a indireta também, como foi argumentado no caso 
da Gerdau, por exemplo, lucros no exterior. Então, só essas duas coisas. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Uma coisa... Tem muita gente pedindo, eu sei a 
ordem. Bruno. Plínio... Não, não, mas a ordem é primeiro o Fernando aqui. 
Dentro do que você mencionou, é curioso que o MEP, na verdade, segundo 
[ininteligível - 01:03:41] há pouco aqui é uma adição, né? Segundo a leitura feita 
aqui, o lucro seria uma adição, seria uma adição para efeitos fiscais, não o lucro 
efetivamente existente na controlada. Ao passo, pelo que você acaba de dizer, o 
art. 74 se refere aos lucros das controladas, aos lucros auferidos por controladas, 
não é? Não tem nada a ver com o lucro fiscal. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria me concentrar nessa pergunta do 
Schoueri para a gente poder avançar... Tem muita perguntas, assim a gente não 
consegue manter um raciocínio lógico. De fato, eu não consigo enxergar na lei 
que o termo “controlada” se refira a controladas diretas e indiretas. Essa 
interpretação não consegue entrar na minha cabeça, não existe lógica nisso. Com 
relação à jurisdição, infelizmente eu também não concordo, assim como o 
Schoueri, que seja um argumento válido, porque você está se referindo à empresa 
brasileira. Certo? Então, a única fragilidade, a fragilidade para mim marcante é 
que você só pode interpretar como coligada, a coligada indireta e não a indireta. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Plínio. Pela ordem aqui para a calma dos 
espíritos-- 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Prado Garcia. 



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eduardo, Bruno, Alexandre. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Analisando o art. 74, a gente pode chegar a 
algumas conclusões. A primeira delas seria de inconstitucionalidade, mas eu 
gostaria de destacar em primeiro lugar, também, ou antes de mais nada, o fato 
de que a Lei 6.404/76, a Lei das S/As, ao dispor sobre o método de equivalência 
patrimonial, ora, está tratando de matéria societária, não está tratando 
efetivamente de tributação. A outra coisa que eu verifico é que nessa tributação, 
vamos dizer assim, de empresas brasileiras no exterior, de empresas brasileiras 
que tenham participação no exterior, em outras, ora, está sendo desconsiderado 
também o princípio da personalidade jurídica. Nós temos personalidades 
jurídicas distintas. Ora, há que se considerar e levar em consideração o que se 
faz dentro de cada pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai tomar as suas 
deliberações consoante à legislação que estabelece, que dá a ela o direito de 
decidir se vai distribuir ou não lucros. Ora, como é que se pode tributar lucro 
não distribuído como se houvesse uma presunção de distribuição? Isto é ferir o 
princípio da verdade material, entre outras coisas. Quer dizer, é querer tributar, 
dar a uma distribuição que não ocorreu um efeito efetivamente confiscatório para 
auferir o Fisco uma arrecadação sobre algo que está sendo meramente 
presumido e que não corresponde à realidade dos fatos. Bom, então, ao que a 
gente pode concluir é que há que se levar essa questão, por esses analisados, 
sobre esses aspectos: Há separação entre pessoa jurídica e pessoa física? É 
possível constituir uma pessoa jurídica? É possível uma pessoa jurídica 
constituir uma outra pessoa jurídica? É possível uma pessoa jurídica controlada 
decidir, não distribuir lucros? E é possível ao Fisco tributar lucros que não foram 
distribuídos, como se distribuídos tivessem sido? Isso me parece uma 
incongruência. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eduardo. 

Sr. Eduardo: Eduardo. Eu fico me perguntando se eu não concordo que você 
possa tributar contra a controladora indireta. Mas, se esse entendimento acaba 
prevalecendo, será que o Brasil vai dar o crédito do imposto pago pela 
controladora indireta? E aí a gente pode ter a situação de, em determinados 
casos, isso ser um benefício ao contribuinte. Porque pense que a controladora 
direta, se ela tiver prejuízo, e ela não tiver pagando imposto, a controladora 
indireta, ela tem, paga imposto, eu vou poder. Porque, se eu reconheço o lucro da 
controladora indireta, me parece natural que eu possa aproveitar o crédito do 
imposto pago lá. Então, a gente vai chegar a uma situação que não 
necessariamente vai ser... pode não ser necessariamente ser ruim para o 
contribuinte. A gente está criando um... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Especificamente sobre essa questão, porque 
estaremos furando a fila com concordância do Bruno, o Fernando quer responder 
essa questão? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Essa... Não, a tua colocação tem toda lógica, mas 
é que, em jurisdições onde você tem esta possibilidade - o Schoueri já disse -, 



você tem toda a legislação para que a gente chegue a esta aferição tanto de lucro 
quanto de prejuízo. E que assim você possa chegar até numa coligada indireta. 
Mas nós não temos isso. Nós só temos a determinação de coligada, e não há 
elementos de aferição destas considerações que você fez na coligada indireta. Não 
tem nem como fazer isso, precisaria ver uma... Se fosse considerar, ok, vamos 
aplicar, então haveria uma legislação própria para que o contribuinte então 
pudesse apurar todas essas hipóteses que são triviais nas operações entre 
coligadas diretas e indiretas, mas precisaria ser expresso. Se não é expresso, você 
não tem como o Fisco sequer ter ação sobre isso. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mas com relação à questão específica do tax 
credit, admitindo-se a possibilidade da extensão, eu não vejo como não haver o 
crédito. Até porque o crédito não depende do que é feito na controlada direta, né? 
O crédito, ele é demonstrável por formas previstas na lei - acho que é 9.532, que 
alterou a... Né? A 9.249 com alterações da 9.532, salvo engano, ela... são 
demonstrações que você tem que fazer aqui, e esse imposto pode ter sido pago, 
sim, no país da subcontrolada. Pode acontecer, e eu já tive um caso curioso, que 
a controlada indireta está no Brasil. Está certo? Então é o imposto brasileiro que 
vai ser, vai gerar o tax credit, ele dá a volta e rebate aqui na compensação. Eu 
acho que isso é possível. Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno Fajersztajn. Bom dia. Eu, sobre essa questão do 
crédito do imposto pago pela controlada indireta, eu acho que tem um caminho 
mesmo na Lei 9.249, porque ela admite que você tenha crédito desde que os 
lucros tenham sido oferecidos à tributação no Brasil. Então, se o lucro for 
oferecido e na medida, da proporção do oferecimento, eu tenho crédito. Tenho até 
acórdãos, eu tenho casos concretos em que foi reconhecido o crédito de 
controlada indireta tranquilamente. Então, nessa linha, eu concordo com você. 
Agora, eu queria, para efeito de ata aqui, tirar o meu nome da colocação que eu 
vou fazer, mas o Schoueri provocou a gente para pensar, pelo menos por amor ao 
debate, se a controlada indireta poderia estar no art. 25. Aí eu, por amor ao 
debate, por isso que eu pedi para tirar o meu nome. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não é possível. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti [01:11:54]: Já está gravado-- 

Sr. Bruno Fajersztajn: Qual conceito de controlada? Ele está lá na Lei das S/A. 
Basicamente, eu tenho... os sócios de uma empresa tem o poder de decidir sobre 
a empresa controlada. Por que não a controlada indireta estar embutida no 
conceito de controlada se o último controlador controla todo mundo? Ou seja, 
minha proposta é: talvez - sem colocar o meu nome na... Será que já não está 
implícito no conceito de controlada a controlada indireta? Afinal de contas, no 
meu conceito lá, de poder, de gestão naquela empresa, eu tenho sobre as duas. 
Ou seja, a controlada indireta está contida na controlada direta. Então, se eu 
tenho controle sobre uma, eu tenho controle sobre a outra. Então, eu estou na 
lei. Essa é uma proposta de interpretação. Eu acho, particularmente, como disse 
o Ramon, que a lei societária previu expressamente, as situações em que se deve 



aplicar a controlada indireta ou as mesmas normas da controlada direta. Mas, 
para esforço de raciocínio, será que um conceito não estaria implícito no outro, e 
a norma ao dizer controlada, ela está abrangendo as duas? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu pergunto, veja, desculpe, eu só pergunto a você, 
para que se esclareça, nesse caso, se não seria importante que o legislador pelo 
menos explicasse como se apura esse lucro. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu concordo com você e o legislador da 9.249 não previu 
a tributação via MEP, né? Agora, no que tange o art. 74, a sistemática de 
tributação é via MEP, não é? E no MEP, quando eu tenho alguma empresa no 
meio que não esteja obrigada a pagar o MEP, as normas contábeis obrigam eu 
aplicar o MEP nessa controlada indireta para eu ter uma consistência na 
aplicação geral do MEP. Então, concordo com você que a 9.249 não previu o 
MEP, pelo contrário, ela disse que o MEP continua sendo regulado para fins de 
Imposto de Renda com base na legislação antiga. Mas também, por amor ao 
debate, se eu admito que a tributação via MEP, como o Supremo está admitindo, 
está autorizada pelo art. 74, talvez uma coerência entre todas as coligadas com 
base nas regras de MEP me obriga a reconhecer esse resultado. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno, eu acho que voltamos ao ponto de 
partida, né? Eu não sei se o Schoueri quer falar alguma coisa, mas voltamos ao 
ponto de partida, tudo decorre do art. 74, não é? Se eu puder dar a minha 
opinião aqui, não é o Ricardo que está falando, porque eu também não quero 
aparecer. 

[risos] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Agora nós temos ghosts, nós somos ghosts. Não, 
mas eu tenho a minha opinião e declaro, ela, alto e bom som. Eu acho que 
admitindo o art. 74, senão não há problema, admitindo o art. 74, não há 
condições da lei brasileira, seja falando em instrução normativa, mas a própria 
lei não tem poder para determinar como uma controlada vai apurar seu lucro. E 
se a controlada apurar, porque a norma local do país dela determina algo 
parecido ou igual ao MEP, já está embutido nela, eu concordo com você. Aí não 
vai ter como tirar o resultado da controlada indireta do resultado da controlada 
direta, já está lá dentro. Está certo? Que é o que acontece, não é? Agora, se uma 
jurisdição não prevê o método da equivalência patrimonial, eu não vejo como 
possa chegar, não. Realmente, eu não vejo como possa chegar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É o... Desculpa, você vai falar, né? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Alexandre: Não, só o que o doutor Schoueri colocou, né? Tem causas, onde 
duas empresas que o sócio é comum, uma com contrato, outra sem contrato, 
casos análogos, o tribunal entendeu que era... Havia grupo econômico para 
aplicar o contrato de uma outra porque apenas o sócio era comum. No caso do 
ICMS, o estado de São Paulo reconhece a interdependência quando, para fins de 



crédito etc., quando um dos sócios participa de duas empresas mesmo que elas 
não sejam controladoras ou coligadas, mas só os sócios são comuns. Então, 
doutor Schoueri, eu creio, parece que a doutora trouxe um caso, que a 
fiscalização entenda na legislação brasileira como grupo econômico, talvez não 
seja... Aí é que está, eu estou dizendo, teve um causo em que o tribunal transitou 
em julgado e está aplicando grupo econômico onde não existia grupo econômico 
para se aplicar um contrato. Então, nesse caso, como eu estou... Ela trouxe, só 
para fins de argumentação, seria o entendimento fiscalista entender que isso 
tudo é um grupo econômico e aí vai de rodão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só queria esclarecer então, um esclarecimento da 
Isabel. Isabel, ultrapassada essa questão primeira que realmente ninguém me 
trouxe, desculpe-me, com todo esforço, eu não consegui enxergar a possibilidade 
de ler na lei “à tributação indireta”, adotado isso como premissa, sobrou ainda 
alguma questão ou todo aquele castelo de cartas desmonta-se ali? 

Sra. Isabel(F): Não é... É um problema de dizer da cadeia [ininteligível - 01:17:12] 
societária que não reflete o [ininteligível - 01:17:16]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas como eu estou explicando, se a legislação 
societária é da primeira, ou seja, se o país em questão, o país da coligada não 
exige, na minha leitura, se é uma controlada, cabe aplicar o que diz o art. 25, § 
2º, e cabe ao contribuinte brasileiro, no território brasileiro, sobre a jurisdição 
brasileira, calcular o lucro da controlada, segundo as normas da legislação 
societária brasileira, já respondendo também o segundo ponto. Ou seja, a 
equivalência patrimonial surgirá aqui, nesse cálculo, porque assim determina a 
legislação societária brasileira. Vou excluir, e vou agora motivar porque eu pus o 
apelido “societária”, para dizer que não faria sentido, e não é o que legislador 
pede, que eu começasse apurar o lucro real da empresa no exterior, adições, 
exclusões e que tais, não me parece que eu possa ler no § 2º, do art. 25, da Lei 
9.249, que onde se lê ali “lucros”, seja “lucro real”. Eu penso que é o lucro líquido 
da controlada, segundo as normas da legislação brasileira. Então, mesmo que o 
país em questão não tenha equivalência patrimonial, parece-me irrelevante, 
parece-me que as normas societárias brasileiras serão mandatórias para que se 
recalcule. E devo dizer que não seria algo estranho, já que isso é muito comum, 
quem trabalha com empresas subsidiárias de empresas no exterior sabem muito 
bem que é comum que a controlada seja obrigada a preparar demonstrações 
financeiras para a sua matriz, e isso será utilizado no país da matriz. Então, não 
vamos aqui querer ter algum tipo de purido (sic), não sei o quê, de dizer: “Não 
pode”. Claro que pode, e claro que o legislador brasileiro pode determinar, sim, 
que se faça a apuração deste lucro societário nos termos da legislação societária. 
Esta, salvo melhor juízo, é a minha leitura para essa questão. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Com a qual eu não concordo, então. Eu acho que 
a lei, o lucro é lucro contábil-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. 



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: --não fiscal, apurar de acordo com a lei local, que 
senão fica uma loucura, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas desculpe, Ricardo, leia o art. 25, § 2º, eu 
gostaria que você me explicasse-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Estou lendo o 25. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --quando, por favor, para aprender com você... Eu 
estou no art. 25, § 2º, Inciso II... Inciso... Não, Inciso... O § 2º mesmo. Inciso I: 
“As filiais, sucursais”... Art. 25, § 2º, Inciso I: “As filiais, sucursais e controladas 
deverão demonstrar apuração dos lucros, segundo as normas da legislação 
brasileira”. Por favor, me ajude a explicar como eu posso - eu gostaria mesmo de 
entender - como eu posso ler “segundo as normas da legislação brasileira” para 
ler “segundo as normas da legislação da Áustria”? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Na segunda... É o seguinte, eu acho que você tem 
que adaptar, você tem que trazer o balanço da controlada para uma lei. Hoje até 
as coisas estão mais ou menos empatadas, o que não estava no tempo da Lei-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: --9.249. Você tem que trazer um balanço de uma 
maneira legível, adaptadas às regras brasileiras. Se alguma coisa lá for ativo 
imobilizado e aqui for a ativo realizável, um exemplo bobo como esse-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: --você teria que fazer uma adaptação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mas você não pode de forma nenhuma, está 
certo, obrigar uma controlada reconhecer um lucro que ela não tem no país dela. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe-me, ela não é obrigada a reconhecer 
nem deixar de reconhecer. Eu disse somente que, quando eu brasileiro vou 
apurar qual é o lucro da minha controlada que ela reconheceu ou não 
reconheceu, me quer parecer que isso é irrelevante. Não é ela que está obrigada a 
nada. Eu vou apurar o lucro dela, segundo as normas brasileiras. A minha 
leitura, só para explicar, e desculpe-me, eu estou tentando, eu tenho muita 
simpatia por outra leitura, mas eu preciso enfrentar esse texto. E você, Ricardo, 
com todo carinho que eu possa ter, eu não vejo como você me tirou, quer dizer, 
esse negócio não é lógico. Eu estou partindo de um texto da lei, eu gostaria que 
você me ajudasse a tirar essa expressão “segundo...” 

Orador não identificado [01:21:34]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sra. Isabel(F): [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Espera um pouquinho... Isabel(F). 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Microfone. 

Sra. Isabel(F): [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isabel(F). 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isabel, sem o microfone... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Assim não dá. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não escuto sem o microfone. 

Sra. Isabel(F): A questão que está se discutindo é a diferença de apuração e 
demonstração. Entendeu? Eu acho que o que o Schoueri está colocando... O 
problema é que a equivalência, ela interfere não só na demonstração como na 
apuração, num caso como esse, considerando o art. 74. Porque seguindo o que o 
Mariz estava colocando, eu concordo com ele. A demonstração, você tem que 
adaptar à regra brasileira, mas se eu, por exemplo, começar a analisar: Ah, essa 
despesa-- 

Orador não identificado [01:22:15]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sra. Isabel(F): --é dedutível ou não é, isso não cabe. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, esquece. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não foi isso. 

Sra. Isabel(F): Isso não cabe. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Isso não é divergente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso não é divergente. 

Sra. Isabel(F): Isso não cabe. Eu tenho que só demonstrar. O problema é que eu 
utilizar, aplicar a equivalência da controlada indireta, eu não só estou afetando a 
demonstração como o resultado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bel, eu vou dar um caso mais claro. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu queria dizer... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, só queria dizer o seguinte-- 

[falas sobrepostas] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se eu tiver uma depreciação, se eu tivesse uma 
depreciação que não fosse linear, ou seja, no país em questão, a depreciação não 
é linear. Faz-se uma depreciação progressiva, enfim, que seja. Eu pergunto a 
vocês, essa seria o caso concreto. Eu tenho uma empresa, não tem nada de 
controladas indiretas nem nada, ela deprecia, ela faz uma depreciação de outro 
modo-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Assim [ininteligível - 01:22:58]. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: É assim... É esse o resultado que eu vou trazer ou 
sou obrigado a adaptar as normas brasileiras de depreciação? Eu pergunto isso. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ou você, agora... O que eu vou falar pode ser 
contra ou a favor do contribuinte, portanto, contra a favor do Fisco não 
interessa-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, é o caso. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Está certo? Vamos dizer que a lei brasileira 
claramente só reconhece as receitas de vendas a partir da entrega da mercadoria, 
está certo? Existem normas aí de avaliação, de lucros ainda não realizados agora 
dentro das novas normas contábeis. Vamos supor, pegando esse exemplo aqui 
da... Tanto quanto da depreciação, não é, que num país de origem as receitas 
sejam reconhecidas antecipadamente à entrega. Você vai poder refazer o lucro 
que ela apresentou porque aqui, no Brasil, esse lucro, a lei brasileira não 
reconheceu esse lucro? Não tem como? Por isso que eu digo, é contra ou a favor 
ao Fisco não interessa. O Bruno está na fila, aqui, e depois o Fernando 
novamente. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu ia falar exatamente o que a Isabel(F) falou, que a 
solução literal é verificar que a norma diz demonstrar, não é, não apurar-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso, exatamente. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Então, até para permitir que a fiscalização apure qual foi 
o lucro lá apurado, ela deve, o brasileira deve demonstrar o lucro, segundo as leis 
brasileiras, porque o fiscal não é obrigado a conhecer lá os critérios de apuração. 
E a Instrução Normativa 213 salva essa questão e diz que se aplica a legislação 
do país local. Então, a resposta é essa. Do ponto de vista pragmático, a instrução 
normativa manda aplicar a lei local, provavelmente incorporando esse raciocínio 
lógico de que é um lucro apurado lá, segundo as leis de lá, não é? E a solução 
literal seria dizer que isso é uma demonstração e não a apuração. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, mas concretamente dentro dessa pergunta, 
você vai apurar o lucro da coligada indireta e vai demonstrar na coligada direta 
com efeitos para a lei brasileira. 

Sra. Isabel(F): [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, para mim, faz lógica. Certo? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou com uma sensação de que nós já 
esgotamos esse assunto, hein? Eu estou dando a palavra para o Marcelo que 
tinha pedido já. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Essa é a minha lógica. 

Sr. Marcelo Froés Del Fiorentino: Bom dia. Marcelo Froés Fiorentino. O Sr. 
Schoueri fez uma observação muito interessante, e que parece divergir do 
professor Ricardo, e aí não sei se isso é uma opinião final, mas uma possível 



interpretação, que o art. 25, § 2º, Inciso I, da Lei 9.249, ele consagraria a 
aplicação da lei interna do país da controlada ou coligada do que tange a 
apuração do lucro, mas ele consagraria a aplicação da lei brasileira do que tange 
ao momento da disponibilização desse lucro. E aí, nesse sentido, poderia se 
entender que o que o professor Ricardo disse seria a interpretação correta nessa 
possível interpretação. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu não tenho nenhuma dúvida, estou 
encerrando o assunto. Não tenho nenhuma dúvida que o art. 74, na esteira do § 
2º, art. 43, diz definir o momento de incidência, não é? O Schoueri tem insistido 
que o art. 25 continua em vigor, é nele que tem que buscar solução, é verdade. 
Eu acho que nós estamos partindo do pressuposto que o art. 74 é válido, e ele 
define o momento de tributação que antecipa a disponibilização do lucro da 
controlada, não é? Nós estamos no fim do nosso tempo. O Schoueri havia 
sugerido aqui, num determinado momento, que nós debatêssemos hoje, mas não 
haverá tempo, e eu vou colocar na pauta-- 

Orador não identificado [01:27:11]: Como assunto seu-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Como o assunto do doutor Schoueri, já que foi 
ele que teve a ideia, mas com certeza todos nós vamos participar. É a 
continuidade da aplicação da multa de 10% para o Fundo de Garantia de Tempo 
de Serviço. Eu estou falando da aplicação, não estou falando em vigência, não 
estou falando em eficácia, estou falando em aplicação, para nós verificarmos se a 
lei continua vigente, se a lei continua eficaz. Bom, os dois já disseram que não, 
então tiro o assunto da pauta, antes de começar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Admitido, é claro, que o Congresso não derrube o 
veto. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É claro. E, mais ainda, lembrando-se do art. 4º, 
do CTN, que diz a respeito que a destinação interfere com a definição da espécie 
tributária. Bom, só encaminhamento, não é?-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Referibilidade... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não estou concluindo como os dois concluíram, 
não é? E também, evidentemente, independentemente da discussão que se 
travará no mês que vem a respeito do veto. Quer falar? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, acho que você já trouxe o tema, só agradece ao 
André e pronto. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bem, agradeço a todos, então novamente a 
presença semana que vem nos encontraremos. Professor André, ficou quieto, mas 
agradecemos a sua presença que nos estimula. 

[falas sobrepostas] 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quem não assinou o livro, o livro está aqui na mesa. 
Quem quiser assinar, registrar a sua presença, o livro está na mesa. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, assinem o livro. 

[falas sobrepostas] 

 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores habilidades, é fiel ao áudio 
fornecido. Revisado por J.L 
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