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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos às 
comunicações. Inicialmente, nós temos o grande prazer de estarmos hoje 
dando início à participação das nossas Mesas via internet, da Associação 

dos Tributaristas de Alagoas – ATRIAL – que através do seu presidente, 
Dr. Luiz Gustavo Carvalho, que é nosso associado, e que trabalhou no 

sentido de fazer essa aproximação, como nós já temos com o IET, e queria 
agradecer ao Luiz Gustavo e a todos os colegas de Alagoas por essa 
presença, por essa participação. Esperamos que em próximas ocasiões 

nós consigamos colocá-los em contato, inclusive, para uma participação 
mais efetiva. Hoje será uma participação mais passiva de Audiência. Mas, 

muito obrigado, e parabéns por estarem desenvolvendo os estudos de 
direito tributário aí em Alagoas. Inclusive, haverá um evento 
proximamente que eu farei, na próxima semana, farei uma referência ao 

evento que eles estão patrocinando.  



Eu acho que é importante comunicar a todos aqui, mas provavelmente a 

maioria de vocês já tiveram essa informação, que a nossa conselheira, 
Maria Teresa Martins Lopes, depois de 35 anos de trabalho no Bradesco, 

está se retirando daquela instituição. Maria Teresa teve um trabalho 
profícuo como advogada do Bradesco e, também, como bem mais de dez 
anos, 15 anos, conselheira no antigo Conselho de Contribuintes, e 

atualmente no CARF, foi vice-presidente do CARF. E muito nos honra ser 
nossa participante, nossa conselheira, participante do Conselho 
Deliberativo. Acho que é um fato na vida dela que merece ser 

mencionado.  

Hoje estou quase que na condição de livreiro aqui porque eu recebi, 
graças a Deus, mais uma quantidade grande de doações, viu, Brandão? 

Sem ordem de preferência, tem uma pilha. Ricardo Anderle nos doou 
“Conflitos de competência tributária entre o ISS, o ICMS e o IPI”, com 
prefácio do Prof. Paulo de Barros Carvalho. Nosso amigo, professor James 

Marins, nos ofertou a 10º edição do seu Direito “Processual Tributário 
Brasileiro, Administrativo e Judicial” – é uma obra conhecida. E temos 

aqui a doação do nosso querido João Francisco Bianco, que é 
coordenador desta obra importante “Regulamento do Imposto de Renda”, 
na sua edição de 2017. Essa é a 20º atualização, não é, João? Ela tem 

colaboração de vários tributaristas conhecidos, pela quantidade, eu não 
vou ler o nome de todos, mas muitos deles são nossos associados. Essa 

aqui é uma obra da editora Revista dos Tribunais. E, por fim, os menos 
importantes, nós temos a gratíssima satisfação de lançar essa obra do 
professor Francesco Tesauro “Instituições de direito tributário”, lançada 

pelo IBDT. E nós devemos isso ao esforço do nosso Fernando Zilveti, que 
fez a tradução da obra. E foi realmente um trabalho muito difícil para 
sair pelas dificuldades de comunicação, não sei se você quer fazer algum 

esclarecimento. Mas, antes disso, só para terminar aqui as referências, 
antes, só para terminar as referências. Ontem, houve o lançamento do 

Fernando Zilveti do seu novo livro “A evolução histórica da teoria da 
tributação”, que é uma coisa muito importante. Obrigado, Fernando, por 
nos brindar com esse trabalho da editora Saraiva. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quanto à referência ao trabalho do 

Francesco Tesauro, que o Fernando assumiu a tradução, porque há 
questão de uns três anos o Prof. Pistone me pediu que encontrasse 

alguém que estivesse disposto a traduzir aquele livro, na opinião do Prof. 
Pistone, é o livro mais importante, é o tributarista vivo mais importante 
da Itália que é Francesco Tesauro. Mas o Pistone diz: ‘Olha, é 

impressionante que no Brasil ainda se citam alguns autores italianos 
clássicos, mas nós temos o Tesauro aqui como alguém que vem 
produzindo, atualizando sua obra, e o Tesauro é pouco conhecido no 

Brasil, é importante difundir’. Então, o Fernando assumiu isso com a 
missão de difundir também esse tributarista entre os grandes 

tributaristas italianos, e o IBDT assume também. Agora todos os 
associados do IBDT receberão esta obra, estas instituições de direito 
tributário, tenho certeza que é um grande passo para a ciência do direito 



tributário, o conhecimento dessa obra. Então, Fernando, parabéns por 

isso.  

E, Ricardo, se me permitir, desculpa, eu preciso também comentar “A 
Evolução Histórica da Teoria da Tributação”, que o Fernando ofereceu ao 

público ontem. Aqui nós temos realmente uma pesquisa daquelas que dá 
gosto ler, você sentir o que é um pesquisador. O Fernando nós 
conhecemos como advogado, conhecemos como professor, conhecemos 

por seus artigos, mas aqui é o Fernando na sua essência, aqui é um 
pesquisador, aqui é um cientista. Então, não posso deixar de 

cumprimentar o Fernando também por esta obra. 

[aplausos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, o trabalho do Francesco Tesauro é 
uma provocação típica do Schoueri, ele tem essa ideia de trazer coisas 
para o IBDT, sempre empurrando e promovendo a ciência. E eu confesso 

que eu fiquei um pouco chateado com ele sobre isso. Porque é tanta 
responsabilidade de traduzir, e eu fiquei várias vezes: ‘Não, eu vou na 

casa dele, eu vou falar, não, eu não vou fazer isso aqui’. Até o dia que eu 
falei: ‘Não, agora vai’. Então, a gente fica, no começo, chateado, claro, 
uma chateação boa, não é? Porque a gente fica instigado a fazer o 

trabalho. E foi muito difícil e muito gostoso, ao mesmo tempo.  

E eu não posso deixar de mencionar que eu tive a valiosíssima 
colaboração de uma linguista, que é a Laura, que eu trago aqui, que 

trabalhou comigo na GV. É importante que a gente fale dela um 
pouquinho, porque ela é uma pessoa que já tinha trabalhado na edição 
dos livros da GV, direito, e ela é uma doutora pela USP e estuda italiano. 

Ela é doutora em italiano pela Faculdade de Letras da USP. Então ela me 
ajudou muito porque tinha algumas expressões – embora eu tenha 
estudado na Itália, eu falo italiano – traduzir italiano é dificílimo, e graças 

a ela também foi possível. E é preciso também ser dito, esta não é uma 
obra minha, esta é uma obra do IBDT, porque o IBDT abraçou a ideia, 

esse é o primeiro livro que a gente publica. É o primeiro livro publicado 
pelo IBDT, a gente também ousou nisso, a gente tem a nossa editora que 
faz as revistas, estamos no quarto ano, quarto ano, Brandão, não é? 

Quarto ano das revistas. E tivemos aí a ousadia de fazer um livro, e editar 
do começo ao fim, que também é muito difícil, e aí tem o trabalho dos 
nossos amigos já, que é o Nelson e a Sabrina, que revisam tudo e editam 

com muito capricho.  

E já que o Schoueri falou também do meu livro. Meu livro passa uma 
introdução, e no final, vocês vão ver, uma manifestação de gratidão ao 

estas Mesas aqui. Porque quando, de novo, o Schoueri me provocou para 
transformar a minha tese de docência em três trabalhos, eu falei: Bom, 
então eu vou começar o primeiro deles que é este que está publicado hoje. 

E esse trabalho precisou ser todo reestruturado, e as Mesas me ajudaram 
muito a repensar as ideias. Então, o que a gente faz aqui é muito 



importante para puxar a gente, muitas vezes da academia, como é que 

você aplica, como é que você torna isto uma realidade dentro dos temas 
atuais de direito tributário. Muito obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com relação ao livro do 

Tesauro, eu queria dizer que eu não tive oportunidade ainda de ler, mas 
vendo o índice, ele começa das fontes da lei, as fontes do direito, passa 
por todos os aspectos da obrigação tributária, sujeito passivo, declaração, 

tipologia, elisão fiscal, sanções, restituições e até tutela do processo 
tributário. De forma que é um livro bastante interessante, sem nenhuma 

dúvida. Com relação à Evolução histórica, em maio, o Prof. Pasin do 
Mackenzie, João Bosco Pasin, me pediu se eu tinha alguma ideia, alguma 
contribuição de bibliografia sobre esse tema de história do direito 

tributário, eu queria fazer uma palestra na Sorbonne, no mês de junho, 
em Paris, e a única coisa que eu podia oferecer para a época era o 
trabalho muito bom também no Jeferson, que nós publicamos pela nossa 

série de doutrina tributária. Mas esse livro aqui realmente estava faltando 
para as nossas bibliotecas. Parabéns. Registro a presença do nosso 

conselheiro Sérgio André Rocha, carioca da gema, que hoje está passando 
por São Paulo e é muito oportuna a sua presença e muito nos agrada, 
viu, Sérgio. Vamos à Pauta. Alguém tem mais alguma comunicação? 

Brandão? Vamos à Pauta? Ah, não. Desculpa, realmente, duas coisas o 
João Bianco tem uma informação, tem uma notícia e falaremos da Mesa. 

Sr. João Francisco Bianco: Agora, em agosto, nós iniciamos a nossa 

primeira turma do mestrado profissional do IBDT em direito tributário 
internacional. E para comemorar o início das aulas do mestrado 
profissional, nós convidamos o Dr. Flávio Araújo para proferir uma aula 

magna de abertura do mestrado profissional. O Dr. Flávio Araújo é chefe 
da Área Internacional da Receita Federal, e ele é o responsável pela 
negociação dos tratados do Brasil e todos os assuntos relacionados à 

tributação internacional envolvendo o Brasil. Então, é uma pessoa que 
há muitos anos lida com tributação internacional na Receita Federal, e 

nos honrará com a sua presença aqui. Vocês sabem que a dificuldade 
que é a gente trazer as pessoas do governo para interagir com a gente 
aqui, e, em caráter excepcionalíssimo, dada a seriedade e a tradição do 

IBDT na área acadêmica, na área científica, o pessoal da Receita Federal, 
em caráter excepcional, concordou. Nós precisamos obter uma 

autorização especial do secretário para que o Flávio viesse aqui, e para 
nossa alegria nós conseguimos essa autorização. E ele vai tratar sobre 
questões de tributação internacional no Brasil da atualidade, 

especialmente BEPS, e especialmente a OCDE, esse novo adendo que foi 
feito ao tratado Brasil e Argentina que também, aparentemente, indica 
um caminho, como será a política brasileira em relação aos tratados a 

partir da agora, depois do Beps, depois do acordo multilateral. Então, são 
temas da atualidade. 

Ele não é um professor. Ele vem aqui, vai falar alguma coisa, e vai estar 

à nossa disposição para discutir questões da atualidade. Esse evento é 



um evento fechado, é para os alunos, na verdade, é uma aula inaugural 

do curso para os alunos. Mas ele também é aberto ao público, não é 
proibida a entrada. Então, quem tiver interesse na área, pode 

comparecer. A única coisa que eu peço é que seja feita a inscrição com a 
Eloiza, porque nós temos uma certa limitação de espaço. Será na semana 
que vem, no dia 20, às 7 horas da noite, aqui no auditório do Edifício 

Salvatore, Brigadeiro Luís Antônio, 277, 9º andar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Lembro a todos que na 
próxima semana nós faremos a Mesa 1.500 na faculdade, 2º andar, a 

inauguração do Auditório Professor Ruy Barbosa Nogueira. Se todos 
puderem comparecer, estejam lá, por favor. No mesmo horário, a partir 
do encerramento da Mesa, às 10 horas, nós faremos a entrega, não vou 

dizer solene, mas a entrega formal do auditório à faculdade na pessoa do 
Prof. Tucci, seu diretor. Na Pauta nós temos um assunto da Adriana, que 
começou na semana passada, base de cálculo do diferencial de alíquota 

do ICMS a partir do 2018, face ao convênio ICMS 5217, foi longamente 
debatido. Eu propus a Adriana que nós ficássemos com o assunto em 

Pauta. Convidei duas pessoas, a Mara e o Silvio para participar. E, 
infelizmente, a Mara, ambos têm problema com o TIT hoje, aliás, a Mara 
está do exterior, e o Silvio tem sustentação no TIT. Então, não foi possível. 

Mas nós temos a presença do Luiz Carlos, não sei e o Luiz Carlos está à 
par do assunto, quer fazer alguma referência. Então, o assunto está em 

debate. Eu só pederia para a Adriana fazer novamente um introito rápido 
da questão que você colocou. Por favor. 

Sra. Adriana Perez: Então, o meu questionamento é sobre a questão do 
Convênio nº 52, de 2017, que ele traz uma nova base de cálculo do ICMS, 

substituição tributária do diferencial de alíquota. Esse convênio trouxe 
que a partir de 1º de janeiro do 2018 todos os fornecedores quando 
estiverem amparados por protocolo ou convênio, e existir essa previsão 

da substituição tributária do diferencial de alíquota, o fornecedor deve 
recolher e traz com uma base de cálculo, como se calcular. Então, o que 

é que acontece? Como esse convênio trata de substituição tributária 
interestadual, ele não trata sobre base de cálculo de diferencial de 
alíquota. Quando não tem a existência desse regime, a pergunta é: Ele já 

teria a validade para que todos os estados, a partir de 1º de janeiro, 
quando não há substituição, definir base de cálculo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz Carlos, por favor. Eu 

vou pedir, por favor, a todos vocês, quando tomarem a palavra que fiquem 
de pé por causa da transmissão. A Adriana ficou ainda visível, porque ela 
está bem na pontinha, mas você precisaria vir um pouquinho para frente. 

Vamos ficar no meio ou aqui na frente. 

Sr. Luiz Carlos: Tá, bom dia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você está no ar no Brasil todo 
e no mundo. 



Sr. Luiz Carlos: Que honra. Que honra. Se eu soubesse, eu teria posto 

uma gravata, feito a barba, trouxe uma gravata melhor, tudo mais. 

[risos] 

Sr. Luiz Carlos: Bem, eu não participei da semana passada, não sei 
exatamente o que foi discutido, mas essa questão do diferencial eu 

entendo que ele tenha essa aplicação mais restrita pelo convênio. 
Acontece que alguns estados já estão, por legislações próprias, aplicando 
essa mesma base de cálculo, que seria, basicamente, eles fazem dois 
gross up, um gross up para a remessa, pela alíquota interestadual, e 
depois, no diferencial, se calcula se faz um novo, um reajustamento de 

base cálculo pela alíquota interna do estado de destino. Então, assim, 
positivado no âmbito nacional, apenas no convênio e apenas para a 
substituição tributária. Acontece que os estados estão estendendo isso 

para outras operações. Agora, o ponto também importante, além da sua 
questão, e eu não sei se isso foi tratado na semana passada, é que o 

diferencial de alíquota, ele tem algumas perplexidades. Principalmente 
porque ele está previsto na Constituição, agora, na lei complementar, 
praticamente não há menção a ele. Há uma menção muito de passagem 

falando de substituição tributária, mas o ponto é que não está definido 
na lei complementar o fato gerador, e isso causa muita dificuldade porque 

no DIFAL o que acontece é que, numa mesma operação interestadual, 
você tem duas obrigações. Então, é uma obrigação de se recolher a 
alíquota interna, uma obrigação para o estado de origem. E uma 

obrigação para o estado de destino. E se o destinatário for contribuinte, 
são dois sujeitos diferentes, a obrigação da origem é para quem dá a saída 
e a obrigação de destino para quem recebe.  

A primeira obrigação da saída está disciplinada na lei complementar. 

Então, tem base de cálculo, as alíquotas, elas não estão na lei 
complementar, estão no Senado. A segunda obrigação que nasce, na 

operação interestadual, por estado de destino, ela não está disciplinada 
na lei complementar, ela não tem o fato gerador, não tem base de cálculo. 
Então, existe uma lacuna. Os estados, eles estão legislando e aí eles 

regulamentam isso conforme o próprio interesse, e daí surgiu essa 
questão de fazer o reajustamento de base de cálculo na origem e no 

destino.  

Existe uma contrariedade acho que clara na lei complementar, quer dizer, 
primeiro o próprio vício de origem do diferencial de alíquota de não ter 
previsão em lei complementar. Tem algumas decisões no STF, mais 

genéricas, que tratam dessa questão de tributos que estão previstos na 
Constituição, mas não estão instituídos pela lei complementar. Acho que 
existe o caso do antigo adicional de estadual de imposto de renda, existe 

uma ADIN, que era uma questão de transporte aéreo. E existe um 
precedente específico do ministro Barroso que afasta o diferencial de 

alíquota por falta de previsão em lei complementar. E também outros 
precedentes, quando o campo de incidência foi alargado pela Emenda 



Constitucional nº 33 houve um alargamento no campo de competência 

do ISS para importação de bens, que não fossem mercadorias, e aí muitas 
leis atropelaram também a lei complementar e isso também foi 

invalidado. Então, tem esses precedentes, tem esse vício de origem do 
DIFAL.  

Além disso, tem a questão da base de cálculo. A lei complementar fala 
que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação. E essa norma do 

convênio quebra isso porque ela prevê que, numa operação, vai haver 
duas bases de cálculo, e isso também é questionável por não ter amparo 

em lei complementar. Então, acho que são essas considerações. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Luiz, eu queria aproveitar 
a sua presença, mas eu queria também dizer para você, para a Eliane e 
para todos, que, tanto o Silvio quanto a Mara, pediram para que esse 

assunto fosse colocado em Pauta na próxima reunião, quando eles vão 
estar presentes. Que não será no dia 21, mas será na semana 
subsequente. Então eu quero colocar para você as questões que nós 

deixamos em aberto a semana passada, além da questão específica da 
Adriana. Uma, você tocou, pelo menos de passagem. O convênio pode 

alterar a base de cálculo, que é matéria de lei complementar? A segunda, 
que me parece muito interessante também, a hipótese tratada no 
convênio é de definição de substituição tributária ou importa em 

alteração da titularidade ativa sobre o tributo, isso é matéria reservada à 
lei complementar? Ou não, né?! De repente, nem é lei complementar. A 

questão específica que ela colocou da diferença de tratamento e, por fim, 
o convênio está em conformidade com o § 1º, do art. 6º, da Lei 
Complementar nº 87?  

Se você quiser, eu passo para você por e-mail para você se preparar para 

uma próxima reunião. Como sempre é muito interessante que ela trouxe 
uma questão específica, e nós aqui extravasamos para questões mais 

amplas, como essas três que eu coloquei aqui. Então, Adriana, nós vamos 
continuar com esse assunto na Pauta, com a presença da Mara e do 
Silvio, e o Luiz também, e a participação de todos que conheçam bem a 

matéria de ICMS.  

Vamos ao próximo ponto. Fábio. Fábio? Fábio Pedraza e o Maciel Braz os 
dois apresentaram uma questão, instituição do PRR pela Medida 
Provisória nº 793, está aí na tela, redução dos juros de 100% também em 

relação aos depósitos judiciais, sob pena de ofensa aos princípios da 
igualdade e razoabilidade. Mais um exemplo de como uma questão 

específica, concreta, prática, traz ao debate questões mais amplas como 
os princípios aqui citados. Fábio, por favor, os dois, por favor, peguem 
aqui. 

Sr. Fábio Pedraza: Bom dia. Eu queria cumprimentar a todos da Mesa e 

os colegas, há muito tempo eu não tenho a oportunidade de vir ao IBDT. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu pensei até que você tinha 

mudado para o exterior. 

Sr. Fábio Pedraza: Não é bem exterior, mas é interior. Mas eu queria até 
aproveitar a oportunidade, já que você me deu o gancho, Ricardo, de 

cumprimentar pela iniciativa de disponibilizar as Mesas pela internet, eu 
acho que quem está fora de São Paulo, como eu, e teve acordar hoje antes 
das 5 horas para estar aqui, para poder rever os colegas e matar a 

saudade. Isso vai ajudar muito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você deve comparecer 
sempre, apesar da internet, viu, por favor, que a sua presença sempre foi 

muito agradável e muito proveitosa. Eu me lembro muito bem da sua 
participação. 

Sr. Fábio Pedraza: Ah, obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com bastante contribuição. 

Sr. Fábio Pedraza: Eu devo muito também ao IBDT. Assim como o 
Fernando falou, a experiência do livro, eu, profissionalmente, devo muito, 

aprendi muito nas Mesas com todos vocês e é realmente muito bom estar 
aqui.  

Mas vamos lá. Em relação à questão, a gente colocou essa questão 

específica em relação a esse tratamento de um parcelamento específico 
vinculado à discutida contribuição sobre a receita bruta de produção 
rural - o chamado Funrural. Foi editada uma medida provisória, um 

programa de recuperação rural. Eu sei que essas siglas aí, hoje em dia, 
depois de tantos parcelamentos, depois de tantos nomes, esse é mais um 

que a gente tem, o PRR, em que ele determina parcelamento para 
contribuição sobre a contribuição rural, conhecido como Funrural, que 
foi julgado recentemente pelo governo como constitucional em uma 

discussão em relação à constitucionalidade do tributo. Ele dá um prazo 
especial para pagamento, parcelamento especial para pagamento desse 

tributo. Para os tributos que não haviam sido pagos, e também para os 
tributos com exigência suspensa. 

Diz textualmente na medida provisória, alguns benefícios aplicados a 
quem aderir ao programa de parcelamento, ao programa de recuperação. 

Entre esses benefícios, consta a redução de 100% dos juros, mas, lendo 
o texto da medida provisória, nos casos em que há depósito judicial, acho 
que deve estar lá, João, lá pelo art. 5º ou 6º, ele diz que quem aderir ao 

programa de recuperação judicial, os depósitos judiciais vão ser 
convertidos em renda. E, aí, não faz menção à aplicação do desconto de 

juros. Essa mesma questão que a gente está trazendo pontualmente em 
relação a esse parcelamento específico, também existe em relação ao 
recente parcelamento especial divulgado pela Receita, o PERT, o chamado 

PERT, ou o mais novo REFIS, como preferem alguns. Em que se tem 



também um desconto, em que no texto do programa de parcelamento, em 

relação aos depósitos judiciais, não é dito expressamente que esse 
desconto se aplica aos depósitos judiciais. E em recente perguntas e 

respostas da Receita Federal já houve uma manifestação da Receita 
dizendo que, nos casos de depósito judicial, não se aplicaria o desconto 
em relação aos juros. Então, a questão colocada é que esse tratamento, 

em se prevendo um programa do parcelamento, a adesão ao programa do 
parcelamento para créditos tributários com exigibilidade suspensa, 
inclusive, adesão ao programa para quem tem depósito judicial, mas não 

conferir o desconto dado pelo parcelamento, não estaria fazendo um 
tratamento não isonômico entre aquele contribuinte que depositou 

cautelosamente, realizou os depósitos em juízo, e, portanto, não vai ter o 
desconto por ter agido dessa forma, em relação ao contribuinte que 
simplesmente não pagou a contribuição. Essa é a questão colocada em 

debate, que eu gostaria da apreciação de vocês. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Prof. Schoueri. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Fábio, antes de entrar no tema da igualdade, 
que poderia ser o caso, eu acho que talvez se possa enfrentar esse tema 

a partir da próprio Código Tributário Nacional, ou seja, relembrar, com 
depósito eu tenho uma suspensão da exigibilidade, é uma causa. O 
parcelamento é outra causa da suspensão. Então, quando eu peço o 

parcelamento, o que acontece? Eu tenho duas causas de suspensão de 
exigibilidade. A obrigação tributária existe, e agora vem uma mágica, eu 

também tenho várias formas de extinção da obrigação tributária, uma 
delas é o pagamento, outra delas é a conversão do depósito em renda. O 
que não existe é a dupla extinção do mesmo crédito tributário, ou seja, 

extinto por um caminho, não há como extinguir pelo outro. Então, eu te 
diria que se eu, por meio desse tal de PRR, chego à extinção do crédito 
tributário, não cabe sequer cogitar a conversão do crédito tributário, o 

que traria, na verdade, uma questão meio prática, que é como eu posso 
usar o mesmo recurso para os dois. Eu, primeiro vou encaminhar, se eu 

conseguisse extinguir o crédito tributário nos termos do PRR, eu 
imediatamente levantaria todo o valor do depósito sob a alegação correta 
de que já não há mais crédito tributário, ele já foi extinto por uma das 

causas de extinção que é o pagamento. Então, não cabe sequer, não cabe 
conversão de depósito em renda, e você levantaria, talvez possa ser um 

caminho bastante interessante para o seu problema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu ia colocar, 
preliminarmente, a indagação se essa disposição à conversão do depósito 
em renda tem validade. Isso está no dispositivo legal, não é? Porque o 

depósito, foi dito, teve a suspensão das exigibilidades, ele é garantia do 
crédito tributário em discussão, e pela jurisprudência ele somente se 
converte em renda, ou é devolvido, no fim do processo. Por outro lado, se 

se trata de tributo federal, como é o caso aqui, uma norma qualquer de 
lei ordinária aí diz que o depósito é apropriado como receita da União, 

desde que feito. Então, nós temos uma série de ideias colidentes aqui, em 



adição ao que o Schoueri colocou. Bom, o assunto está em debate. 

Brandão, por favor. 

Sr. João Francisco Bianco: Brandão, desculpe. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Esclarecimento aqui da questão de fato. 
Qual é a vantagem da pessoa, do contribuinte que está com uma ação 

judicial desistir da ação, da discussão e entrar no programa? Qual é o 
benefício que ele tem? 

Sr. Fábio Pedraza: Eu acho que este é o ponto. Se ele não tiver o desconto 

de juros, e o contribuinte está discutindo em juízo, e depositando esses 
valores em juízo, apesar de o texto legal falar que ele tem opção de aderir 
ao programa, ele não teria benefício nenhum. Então, simplesmente, 

aderir ao programa ou pedir a renúncia da ação judicial e a conversão 
em renda, seria a mesma coisa. Inclusive, esse é um dos argumentos. 
Olha, mas se a medida provisória determina que o contribuinte que tem 

depósito judicial pode aderir ao programa, qual é a eficácia dessa norma? 

Sr. João Francisco Bianco: Veja, porque a multa ele não está devendo. 
Então, não teria benefício de extinção da multa porque ele não deve a 

multa porque os valores estão depositados. Os juros também ele não está 
devendo, o valor está depositado não corre juros contra ele. Então, qual 
é o benefício que ele tem de entrar no regime? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E, também, vamos agora 

também um pouquinho mais ao detalhe, a pretensão seria levantar o 
depósito para ir fazer o pagamento e parcelamento, custo-benefício? 

Sr. Fábio Pedraza: A pretensão seria como a medida provisória 

determina que quem tem depósito judicial pode aderir ao programa, eu 
estou entendendo porque a gente dá o mínimo de eficácia para essa 
norma. Olha, o contribuinte que aderir ao programa, ele tem direito a 

levantar os juros do depósito judicial. É essa a questão colocada. Então, 
aí seria aderir ao programa, teria esse benefício. Porque, senão, o 

contribuinte, porque no texto da medida provisória, está claramente, o 
contribuinte que tem discussão judicial desse tributo e que optou pelo 
depósito judicial, pode aderir ao programa. Qual seria o benefício do 

contribuinte em aderir ao programa, se ele tem que renunciar à discussão 
judicial? É levantar os juros do depósito. E aí, Ricardo, como, na verdade, 
o depósito é considerado renda, receita na União, me parece que esse 

levantamento dos juros é um benefício de quem quiser aderir ao 
programa. Inclusive, em parcelamentos anteriores, na 11.941, quando 

tratava do Refis, o benefício de redução de juros se aplicava textualmente, 
havia um artigo na 11.941 que dizia: “Se aplica também aos depósitos 
judiciais”. De modo que você pediu o levantamento dos juros e a 

conversão de renda no que excedesse a diferença dos juros, quer dizer, 



os juros você poderia levantar. E agora não há essa disposição, em 

perguntas e respostas a Receita já se manifesta que, como a norma não 
é clara, que não tem essa previsão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom dia. Essa questão traz exatamente 

esse problema, porque a própria lei diz que os pagamentos efetuados não 
serão objeto de devolução. Então, como o depósito judicial equivale ao 
pagamento, ele está dando o mesmo tratamento isonômico para o 

pagamento. E o STJ já disse que, realmente, depósito judicial, embora eu 
discorde disso, equivale a pagamento até naquela questão da discussão 

sobre o efeito no depósito na decadência. Porque havia que ela questão, 
a gente depositava, depois perdia a ação, depois de dez anos a gente 
poderia levantar o depósito judicial mesmo perdendo a ação. Então, isso 

ficou claro que o depósito judicial equivale a um lançamento por 
homologação efetuada pelo contribuinte, onde ele calcula o valor, e 
deposita, ok.  

Criaram essa fórmula para eliminar a questão da decadência, mas é 
assim que está no STJ. Agora, eu diria mais uma alguma coisa, bom, não 
sei se você tomou conhecimento, a Kátia Abreu diz que a Receita Federal, 

como sempre, tem a boca muito grande. E foi aprovado um projeto de 
resolução eliminando, inclusive, o principal, quer dizer, o produtor rural 
não vai pagar nem o principal, nem os juros e nem a multa. E o que 

acontece com as pessoas que efetuaram o pagamento? Nada. Não vai 
poder restituir. Simplesmente pagaram, e aqueles que não pagaram, vão 

ter o benefício. Então, trazendo isso agora para o depósito judicial, o que 
há na jurisprudência do STJ a respeito disso é o seguinte, se você 
depositou com multa, juros, porque estava atrasado, e entra uma anistia, 

você pode se beneficiar da redução. Mas se você depositou simplesmente 
o valor, não pode, não há o que se beneficiar, porque, uma, foi feito o 

pagamento, e outra que, embora isonomicamente, com aquele que não 
pagou, sempre assim, né? Aquele que é cauteloso, que é cuidadoso, vai o 
Judiciário e deposita, aquele que arrisca, é mais ousado... Aliás, isso não 

novidade no Brasil, nós estamos vivendo agora uma situação de 50 anos 
de ilegalidade, de crimes, vai todo mundo ser absolvido, aqueles que 
pagaram, seguiram direitinho, ou os que foram à falência ou estão em 

situação completamente diferente nessa guerra fiscal que está sendo 
anistiada. Mas, então, basicamente é isso. A questão é que o depósito 

judicial tem o efeito de pagamento, e como receita já está configurado. 
Então, salvo o STJ já disse claramente, salvo na hipótese em que você, 
ao entrar na ação... Inclusive, têm o nosso caso, não é? Nosso caso aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas nós não vamos entrar 

no PRR e nem... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas poderia ter acontecido uma 
situação que nós depositamos cinco anos anteriores com multas e juros, 



e depositamos no futuro normalmente, sem acréscimo. Vamos supor que 

nós tivéssemos perdido a ação, e viesse uma anistia. Aquela parte 
passada, os juros e a multa ia ficar normalmente, o futuro é que você 

pagou. Então, a regra, inclusive, para aqueles que pagaram, estão mais 
bravos ainda do que esses que depositaram, porque pagaram. Então, não 
sei, é muito difícil conseguir inverter isso. 

Agora, a palavra da Kátia Abreu de dizer que a Receita Federal tem boca 

grande, ela tem boca grande para tudo, entra o Refis, qualquer coisa ela 
é contra, ela torpedeia. Depois fala assim: ‘Olha, não deu certo o Refis’. 

Claro, fica mandando carta para todo mundo aí, assustando, fazendo, 
quer dizer, ela e a Procuradoria, são todos contra. E martelo contra em 
cima, depois de tudo isso não funciona. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu estou pedindo a 

palavra ao Fernando Zilveti e o Sérgio André. Eu queria só colocar para 
que vocês também desenvolvam, essa norma que diz que é receita, qual 
é o sentido dela? Eu posso transformar o depósito que você está 

mencionando em pagamento? Quando a finalidade não é pagar, pelo 
contrário, é garantir o crédito tributário, que está em discussão, e 

suspender a pena da exigibilidade. Eu sempre interpretei, para quem vai 
falar a seguir, sempre interpretei essa norma como uma norma de 
conveniência orçamentária ou das contas da União Federal, mas que não 

atinge a substância jurídica, a natureza jurídica do ato de depósito. 
Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É. O comentário ia ser mais ou menos 

nessa linha que o Ricardo... essa é a ideia. Porque a pergunta é: Existe 
um tratamento anti-isonômico? Não é essa pergunta? Concentrar na 
resposta. Normalmente, a renúncia fiscal é anti-isonômica. É uma 

escolha da Receita, é uma escolha do Fisco. Ele fala: ‘Eu quero tratar os 
contribuintes, de preferência, todos os contribuintes, naquela situação, 

se é um produtor rural ou se é um contribuinte de modo geral, para que 
a gente faça um ajuste fiscal, como se fosse um acordo fiscal, você me 
paga, eu te dou um desconto.’  

O desconto, do ponto de vista jurídico, Brandão, não político, do ponto 

de vista jurídico, não tem muito retoque, porque a renúncia: “Ah, mas 
facilita a vida do mal contribuinte”. São considerações a priori, não é? 

Então, quando você vai fazer a lei, você pode reclamar, depois de feita a 
lei, você também pode reclamar, mas aí já é lei. Então, ela não é, do ponto 
de vista jurídico, criticável por este fato de dar muito desconto, dá 

desconto de 100%. Ué, se é uma anistia, pode ser até total. Não há crítica 
a isto, é um ajuste que o Fisco faz.  

Mas aí que eu ia falar da consideração do Ricardo, é que eu não posso 

mudar a natureza das coisas, eu não posso. Se o depósito judicial 
suspende o crédito tributário, eu não posso transformar depósito judicial 
suspensivo de crédito tributário em receita, me parece isto descabido, 



para dizer pouco, mas eu não consigo ainda entender o encaixe disso com 

uma ação anti-isonômica. Por esse motivo, que eu ainda gostaria de ouvir 
os demais. 

Sr. Sérgio André Rocha: Obrigado, Ricardo. Na verdade, tinha, separei 

aqui alguns comentários. Primeiro, a Lei nº 9.703, que traz a 
possibilidade de disponibilidade dos recursos pela União, não me parece 
que ela exatamente converta o depósito num pagamento. O que a lei faz 

é dar disponibilidade dos recursos à União Federal. Então, antes da 
Norma nº 9.703, você faz um depósito judicial, e o dinheiro ficava parado, 

à disposição do juízo. Com a Norma nº 9.703 fala assim: ‘Entrega os 
recursos para a União, vai para o Tesouro, e se, na frente, o contribuinte 
ganha, a União tem a obrigação de devolver o dinheiro, atualizado pela 

Selic, se o contribuinte perde, aí, sim, haverá conversão em renda, e aí, 
sim, o depósito se converterá em pagamento’.  

Então, pela lei, não me parece que, nesse período, em que o depósito, o 
valor do depósito é feito disponível para o Tesouro Nacional, é que haveria 

uma conversão do depósito em um pagamento. Eu concordo plenamente 
com a observação que o Fernando fez agora, a questão da relação das 

exclusões do regime geral de tributação e o princípio da isonomia. O 
nosso querido professor Ricardo Lobo Torres chamava a atenção, a 
categoria dos privilégios odiosos, que era exatamente essas exclusões do 

regime geral de tributação que não eram claramente pautadas numa 
finalidade constitucional. Ele dizia que sempre que um contribuinte é 

excluído da regra geral, e essa exclusão não se fundamenta numa 
finalidade, na realização de uma finalidade constitucional, na verdade, 
você tem um tratamento anti-isonômico. Que talvez seja a grande crítica 

a esses reiterados programas especiais de regularização com anistias, às 
vezes, com remissões.  

Então, acho que que isso é uma coisa que a gente vai ter que repensar 

da perspectiva sistêmica, porque, efetivamente, é uma agressão à 
isonomia essa rotineira. Programas especiais de pagamento quando são 
excepcionais, são bem-vindos, programas especiais de pagamento 

rotineiros, eles são uma cicatriz na cara do sistema tributário nacional. 
Eu não conheço, não havia lido a medida provisória, então, tendo o 
primeiro acesso a esse debate agora. Mas, eu fiquei com muita dúvida, 

porque, em princípio, lendo ali o art. 6º, me parece que a medida 
provisória não criou nenhum tratamento diferenciado para os depósitos. 

O art. 6º diz: ‘Se tiver um depósito vinculado, se depois da locação ao que 
você está colocando nesse programa, sobrar algo a pagar, você paga a 
diferença, se, depois da vinculação do que está depositado e o programa 

tiver um valor a receber, você levanta’. Então, assim, numa primeira 
leitura, eu fiquei na dúvida se o nosso problema é um problema de 
isonomia ou um problema de interpretação da MP pela autoridade fiscal.  

Porque, para mim, o problema de isonomia seria claro se eu tivesse uma 
disposição na MP dizendo que, no caso dos depósitos judiciais, não serão 



aplicadas as reduções de multa. Eu não sei se é isso, assim, a minha 

leitura, pelo menos aqui, não está... é isso que é o problema? Ou o 
problema é a interpretação da receita? 

Sr. Fábio Pedraza: Não, o problema é que você, fazendo a leitura do art. 

6º, dá margem para entender quando ele fala de levantamento do 
excedente é que você poderia ter direito a aplicação da redução de juros, 
antes da conversão do depósito. 

Sr. Sérgio André Rocha: Sim. 

Sr. Fábio Pedraza: Mas já há uma manifestação da Receita em um 

parcelamento muito parecido com esse que é o PERT, que é o 
parcelamento geral agora especial, em que ela diz textualmente que esse 

excedente é para quem depositou a mais, não necessariamente que 
alcançaria os depósitos judiciais. E eu fiz a questão, Fernando e Ricardo, 
fundamentando na questão do princípio da isonomia, como argumento 

adicional, mas tem um ponto que eu acho que você levanta que para mim 
parece importante, e a gente várias vezes discutiu isso na Mesa de Debate 

também. Qual seria a eficácia de uma norma, que é o ponto que João 
levantou, em que fala que eu posso aderir a ela, e que a adesão a ela só 
tem sentido quando eu tenho o benefício, e, ao mesmo tempo, se 

interpreta essa norma, ou seja, se eu aderir a ela eu teria o benefício, mas 
se eu interpretar que eu não tenho um benefício, essa norma é 
completamente inócua. Quer dizer, eu posso interpretar uma norma sem 

sentido nenhum? Sem eficácia nenhuma. 

Sr. Sérgio André Rocha: Não, acho que, assim, no final a minha 
impressão é que efetividade a gente não tem um problema de isonomia. 

Porque, no final das contas, você aderiu ao programa, você tem direito 
aos benefícios do programa. O art. 6º está tratando de uma situação 
específica de como você vai fazer a quitação, após ter aderido ao 

programa. Então, assim, efetivamente, o que está me parecendo é que a 
discussão não é uma discussão de isonomia de tratamento diferenciado 

na lei, a gente está diante de um problema de uma interpretação fora do 
texto legal da autoridade administrativa.  

Porque se nós tivéssemos um problema de isonomia, eu acho que a gente 
teria uma dificuldade de resolver diante dessa posição do Judiciário, que 

é muito frequente, de que ele não age como legislador positivo para 
solucionar questões de quebra de isonomia. Então, se nós tivéssemos 

uma quebra de isonomia legal, eu acho que nós teríamos um problema 
quase que insolúvel. Porém, se o que nós temos é uma interpretação fora 
da lei da administração fazendária, eu acho que a coisa se encaminha de 

uma maneira mais solúvel. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já tem três pedidos aqui, o 
seu é o terceiro. O primeiro é o Bianco, que cedeu para o Schoueri, depois 
Bianco. Depois eu quero perguntar para você, mas a interpretação da 



administração com isonomia de lado, está correta? Depois responde, 

pense. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Na verdade, eu queria complementar a ideia 
do Sérgio para dizer isso. Quer dizer, que se eu tenho texto que oferece 

algumas interpretações, uma interpretação leva à lei ser inócua, e outra 
interpretação leva a lei a ser coerente com o todo de um benefício, que é 
dado a todos, não tem nem como pensar em escolher a primeira em 

relação à segunda. Ou seja, é problema de má interpretação, apenas isso. 
Nós não estamos indo contra o texto de lei, nós não estamos com 

problema de inconstitucionalidade, estamos apenas lendo texto legal a 
partir do sistema constitucional em que ele se insere. O Bianco matou, 
me parece, a questão muito bem, e o Fábio confirma dizendo. Outra 

interpretação faria a lei inócua. E não tem sentido pensar que tantos 
deputados se reuniram para fazer uma lei que é inócua. Então, havendo 
um caminho que lhe dê alguma eficácia, a gente deve buscar a eficácia 

da lei, e a consistência e a coerência da lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João, me permite, eu fiz uma 
pergunta para o Sérgio e faço também para todos que ainda vão se 

manifestar. Mas a lei efetivamente é inócua no sentido que o Fábio coloca. 
Ele quer levantar os juros. Esse é o ponto, ela é inócua ao não se 
conseguir levantar os juros? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria falar um pouco da anistia.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, fale. Não, cada um 
pede a palavra para falar o que quer falar. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu queria só fazer um comentário 
paralelo aqui sobre o seguinte, sobre essa questão desses parcelamentos 

e anistias. No congresso da IFA, na semana passada, num painel foi 
mencionado uma decisão da Corte Constitucional Espanhola que 
examinou a questão da constitucionalidade dessas anistias. E 

justamente o que foi dito é que a jurisprudência da Corte Espanhola é no 
sentido de que essas anistias são desleais com os contribuintes que 

pagaram corretamente e, nesse sentido, ela seria contrária à 
Constituição. Foi feita uma exposição sobre o tema e foi dito muito 
rapidamente sobre essa questão da jurisprudência espanhola, e aí em 

contato com o Prof. José Calderón, da Universidade de La Coruña, eu 
pedi a ele - que, aliás, mandou um abraço para você - eu pedi a ele que 

escrevesse um artigo para nossa revista sobre essa questão. Depois nós 
vamos ver em qual revista vai ser publicada, mas, de qualquer forma, eu 
pedi a ele que escrevesse um artigo para a nossa revista e ele se 

comprometeu a escrever uma nota sobre esse assunto. Então, 
proximamente, até o final do ano, nós teremos alguma informação 
adicional sobre essa jurisprudência do Tribunal Espanhol. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero esclarecer esta 

referência do João, em qual revista nós vamos publicar, que provocou 
uma reação do Fernando, não é que nós vamos ver onde que nós... é que 

nós hoje estamos com duas revistas importantes, uma de direito 
tributário internacional, e há uma grande discussão na diretoria sobre os 
artigos de direito tributário internacional e, especialmente, os que vêm 

do exterior, onde é que eles devem ser colocados. Se é num ou no outro, 
mas, assim que chegar, evidentemente nós seremos honrados com a 
publicação. Por favor, Alexandre. 

Sr. Alexandre: Eu entendo que a interpretação no caso, pela lei e pela 
jurisprudência, é estrita, matéria de anistia. O caso dos depósitos, os 
contribuintes estavam com a ação perdida, a repercussão geral foi 

decidida pelo Supremo, essas ações não há mais como reverter isto, 
repercussão geral. Então, esses depósitos seriam convertidos em renda 
ao final. A opção do legislador, no caso da medida provisória, do 

Executivo, é de muita resistência nessa anistia, tanto é que o Senado está 
se rebelando para dar anistia geral. Eu vejo que a única opção que o 

contribuinte teria de conseguir essa isonomia, essa igualdade, seria ele 
obter do juízo e da Receita a conversão do depósito no prazo do 
pagamento, porque a anistia tem um prazo, tem até tal data para fazer o 

pagamento à vista, etc., para ter as reduções. Então, ele teria que fazer 
para manter essa igualdade, teria que conseguir que o juiz e o Procurador 

da Fazenda concordassem que aquele depósito fosse convertido em renda 
na data do prazo limite para obter, então, as reduções seria, então, o 
pagamento.  

De outra forma, não há como pretender que olha, eu faço uma petição 

para o juiz: Olha, o dinheiro pode converter em renda e me dá a diferença. 
E fora do prazo da lei. A opção que o Dr. Schoueri deu é a opção 
conservadora e a realista. Se eu tenho interesse em levantar de volta 

aquele dinheiro com a taxa Selic, que é vantajosa, eu vou, pego até o 
dinheiro no banco, vou lá, pago à vista e levanto o dinheiro. Porque aí 

extingo o crédito tributário pelo pagamento, e a ação judicial, então, 
perde objetivo. Eu já paguei, chego para o juiz: Olha, pode julgar extinto, 
mas o depósito é meu porque eu paguei a dívida. Então, aquela garantia 

retornaria ao contribuinte. É a única opção que eu vejo, mais assim... 
São as duas opções, conseguir a conversão na data do pagamento lá da 

anistia, e a outra opção seria esse feijão com arroz.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Duas palavras pedidas aqui, 
pelo Schoueri e pelo Fernando. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Para mim seria mais para corrigir até a 
minha exposição, desculpe, Alexandre, é porque eu dei essa opinião sem 

ter visto o texto da medida provisória como o Sérgio, enquanto o João 
colocava o texto. E, lendo o texto, quero crer que, embora fosse uma boa 

opção, o texto legal é claríssimo, depósito vai ser automaticamente 
transformado. Então, ele não deu essa opção de eu poder fazer alguma 



coisa diferente. Me parece que eu não tenho a opção de fazer o pagamento 

já que o depósito é alto. A palavra “automaticamente” me foi muito forte. 
Então, eu mantenho, sim, é o que eu falei mais em seguida, assim, 

acompanhando o João, no sentido da melhor interpretação no sentido de 
que os juros, de que a Receita erra ao pretender que os juros também 
sejam convertidos em renda. 

Sr. Alexandre: Vou manter minha posição, independente da sua. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Resumindo, a lei está adequada, não é 

anti-isonômica, o art. 6º não é anti-isonômico. Mas, lembrando, 
realmente do texto e das aulas do Prof. Ricardo Lobo Torres, o Sérgio 

trouxe muito bem aqui, e o Bianco agregou essa visão da Espanha. Todo 
sistema de parcelamento feito de modo a retirar do sistema o pagamento 
da obrigação tributária, leva a um privilégio que ele denominou quando 

odioso, é muito interessante isso. E a pegada anti-isonômica seria essa, 
porque você cria uma quebra sistêmica, você impõe uma carga maior da 

tributação sobre aqueles que pagaram. Então, há um conflito com o 
princípio da capacidade contributiva, esse é um ponto interessante, mas 
aí teria que ser arguida essa inconstitucionalidade para todo o plano de 

parcelamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Prof. Sérgio... Prof. José 
Maria. 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Essa questão de parecer anti-

isonômico, porque quando a gente pega a aplicação de um regime 
excepcional como esse, tem gente que sai perdendo. Quem que saiu 
perdendo? Quem pagou em dia. Quem saiu perdendo? Quem percebeu 

que teve um precedente desfavorável, e não esperou nenhum 
parcelamento, e foi talvez até descuidado. E recolheu com juros e multa. 
Todo mundo saiu perdendo. E quem que não saiu perdendo? Quem 

estava com uma liminar, sem depositar, que faz todas as reduções. Aí a 
pessoa que tem o depósito, estou pensando na situação em que depositou 

judicialmente mês a mês, não estou pensando que depositou um bolo 
com multas e juros, estou pensando naquele, aí ele olha para o 
coleguinha do lado que, simplesmente, fez uma conta e ia ter uma 

redução e falou: “Puxa, se eu pegasse aqueles juros Selic ou aquela 
remuneração que a instituição financeira está me dando, eu teria um 

benefício e agora eu não tenho benefício nenhum frente ao outro 
coleguinha”.  

Só que as remissões, as anistias, as moratórias, são desvios de uma regra 
tributária padrão. E assim que ela é estudada, inclusive, do ponto de 

vista do direito financeiro, não à toa, o 165 determina como obrigatório 
que o governo informe no anexo da lei orçamentária anual todas essas 
renúncias, as isenções, os incentivos e também esses descontos. Então, 



assim, como regra excepcional, tem gente que saiu perdendo. Então, ela 

é anti-isonômica por si.  

Eu não gostaria de reforçar aquela ideia sempre que é comum em todos 
esses programas de incentivo, de parecer. Como é favor fiscal, eu posso 

criar qualquer regra arbitrária. Isso eu não gosto. Eu posso ter que 
colocar o contribuinte em situação tão anti-isonômica que eu não poderia 
ter esse tratamento desigual. Agora, quando você tem o depósito judicial 

integral, só do principal, em relação ao outro que não depositou, tem uma 
diferença? Tem. Mas o regime todo é baseado em diferenciações, porque 

é desvio da regra geral tributária, é o padrão de renúncia. Então, é chato, 
mas é isso. Depósito judicial fica à disposição do juiz, você não levanta 
quando você quer. Mesmo o mandato de segurança que você poderia 

desistir, não é simples. E o art. 6º me parece claro, ele não me parece 
uma interpretação que não gera nada, ele parece claro. Digamos que você 
recolheu alguns meses, recolheu em duplicidade, etc., você demonstra 

isso em planilha, eu não vou converter tudo porque eu depositei três 
meses a mais que não tinha nada a ver, foi um erro meu. Então, essa 

parte você levanta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sérgio André, eu proponho 
que nós encerremos as reuniões para as discussões porque já está bem 
debatido. 

Sr. Sérgio André Rocha: Eu queria fazer só uma provocação ao Bianco 

já que ele... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas está encerrado. 

Sr. Sérgio André Rocha: É, não é muito rápido. É porque a gente teve 
uma questão parecida no Tribunal Constitucional Alemão com a regra 

deles de repatriação, também foi arguida a inconstitucionalidade e, na 
época, eles criaram o Tribunal Constitucional Alemão, ele julgou 
constitucional a regra de repatriação, dizendo, não, que isso é uma regra 

excepcional – eles tiveram que criar a ponte para a legalidade – é uma 
regra excepcional que vai trazer contribuintes que estavam numa 

situação de ilegalidade. Então, de repente, a gente tem que essa rede, se 
a gente conseguisse também provocar algum alemão para escrever sobre 
a decisão do Tribunal Constitucional Alemão seria interessante também.  

E muito rapidinho, em relação ao tema ainda, eu fiquei numa dúvida, 

ouvindo você, porque, assim, uma coisa são os juros depositados, por 
exemplo, eu tenho uma execução fiscal de uma bolsa que eu recebi da 

UERJ, que eu larguei mão, não sei o quê, tal, tal, tal, era pequenininho, 
quando eu vi, tinha uma citação numa execução fiscal de R$ 30 e poucos 
mil lá em casa. Eu falei, bom, agora, casa de ferreiro, espeto de pau, né? 

Agora eu tenho que lidar com isso. E aí fui, depositei o valor, e estou lá, 
e vou até ver agora, estou pensando em entrar no PERT.  



[risos] 

Sr. Sérgio André Rocha: Então, eu estou lá como eu vou depositar, e eu 

tenho muitos juros. O meu valor depositado, como o pagamento era de 
2011, dentro do valor tem bastante juros, tem muita Selic, tem multa, já 

tem a multa da Procuradoria. Então, nesse caso, eu vejo como eu aplicar 
o PERT e tirar esses juros e multa que eu depositei. Uma coisa, para a 
gente poder ir para o próximo ponto, eu vou deixar no ar, eu tenho 

dúvida, eu não sei se essa era a intenção, de se eu faço um depósito antes 
do vencimento, ou seja, se eu faço um deposito de principal, se eu posso 

agora dizer, mas espera aí sobre o meu principal, agora foi acruando uma 
Selic, que eu quero pegar. Isso eu não tenho dúvida de citar aí, como eu 
não conheço a posição da Receita, eu não sei se a Receita está dizendo é 

disso: ‘Olha, se você se você fez um depósito antes do vencimento, e você 
não depositou o juros e multa, quando você entra aqui, você não vai 
levantar nada, porque o que você levantou, depositou foi o principal’. E 

se você está desistindo do principal, e converteu em renda, realmente não 
tem juro a levantar. E aí, de novo, estou falando sem conhecer nada, se 

é isso que eles estão dizendo, concordo plenamente com a Receita 
Federal. Se eu depositei antes do vencimento, eu não depositei juros, não 
tem juros a levantar. Para o meu caso da minha bolsa, acho que eu tenho 

juros a levantar, porque eu depositei juros, eu depositei multa, ou seja, 
eu paguei juros e multa, e, portanto, eu tenho o direito, advogando em 

causa própria.  

Então, eu sei que é um tom meio polêmico, para terminar a discussão, 
mas depois da fala do meu querido amigo eu falei: Olha, acho que tem 
alguma coisa diferente. 

Sr. José Maria Arruda Andrade: Esse foi meu ponto de partida, tá? Um 

ponto de partida de depósito antes de qualquer encargo moratório. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos partindo desse 
pressuposto mesmo, mas são situações distintas. Eu acho muito 

interessante a provocação, tanto do João, quanto do Sérgio, entre 
alemães e espanhóis divergentes, eu ficaria no meio do caminho.  

Eu acho que, sob a questão da lealdade, nós poderíamos verificar 
também sob o ponto de vista do limite do poder de legislar. A 

razoabilidade, e, especialmente, do princípio da moralidade que está na 
Constituição, porque é muito imoral realmente você beneficiar aquele da 

maneira como são beneficiados os infratores no Brasil. Então, no Brasil 
eu veria muito em função de cada situação, porque todo o tratamento 
específico, distinguido, ele faz uma discriminação, e pode causar uma 

pelo menos a sensação de injustiça para quem não foi beneficiado.  

Mas se eu estou perante, fugindo da questão aqui, mas se eu estou dentro 
de um incentivo fiscal para uma determinada região que tem uma razão 
social para que seja instituída, eu não vejo imoralidade nenhuma. É uma 



discriminação para aqueles que não têm o benefício? Claro que é, mas 

não é imoral de jeito nenhum. Agora, dentro desta questão dos 
parcelamentos, e dos Refis, sim, acho que nós temos bastante terreno 

para explorar essa ideia. Obrigado pela sugestão, foi muito útil.  

Vamos para o último ponto da Pauta, pulando um, que não está presente 
o Diego. Eu quero dizer que esse ponto aqui é de tamanha importância 
que o Diego colocou que nós vamos manter na Pauta da semana que vem, 

que é a Mesa nº 1.500. Nós gostaríamos de ter alguns assuntos, assim, 
excepcionalmente importantes para a Mesa, não que os outros não sejam, 

mas este me parece, realmente, pelo o que ele tem de conteúdo específico 
e direto, e também de pressupostos envolvidos que merecem ser 
debatidos longamente, e será feito na próxima semana.  

Luís Eduardo, nós estamos com a questão aqui a respeito da Solução de 

Consulta nº 400, estou vendo aqui também presente hoje, temos 
bastante internacionalistas aqui. Temos a presença também do Ramon. 
Então, vamos aproveitar, é um bom debate. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Bom dia. Eu só vou relatar, então, porque o 
pessoal entende bastante aqui de tributária internacional. Saiu uma 
Solução de Consulta nº 400, de 2017, ela é do dia 5 de setembro, mas 

ela foi publicada agora essa semana. E eu achei bem interessante é uma 
solução de consulta sobre interpretação de lucros do exterior envolvendo 
o tratado Brasil-Argentina que, recentemente, até passou por umas 

modificações que ainda não estão valendo, mas é interessante ver o 
tratamento que a Receita está dando ainda, que é o mesmo tratamento 

antigo, às questões de tributação de lucros do exterior. 

Aqui, no caso, eu não consegui ver todos os pedidos e a perguntas do 
contribuinte, mas foi relatado alguns pedaços aqui, inclusive, quais são 
os artigos que o contribuinte quis discutir. Mas eles estão discutindo o 

lucro no exterior da empresa Argentina, que ela é controlada por uma 
empresa brasileira, ele até dá aqui a porcentagem de 95% de controle do 

Brasil. E ele pergunta se ele poderia usar o art. 10º de dividendos para 
isentar os lucros que eles tinham no exterior. Ele não usa o art. 7º do 
tratado, pelo o que eu vi aqui eu não vi discussão nenhuma de sétimo.  

E aí, no relato, ele fala que esses lucros discutidos são de 2014, são do 

ano fiscal de 2014, e o fiscal lembra que em 2014 foi a entrada em vigor 
da 12.973, que o contribuinte tinha a opção de escolher ou não pela 

12.973, ou pela MP nº 2.158, e ele até levanta as duas hipóteses – como 
as duas hipóteses seriam tributadas no Brasil, qual seria a 
disponibilidade econômica desse lucro aqui no Brasil. E aí ele fala que 

não importa qual fosse a escolha do contribuinte, ele fala que as duas 
maneiras – isso eu achei interessante – das duas maneiras esse lucro 
deveria ser tributado aqui no Brasil e, principalmente, pela MP. Ele 

levanta a tributação pelo método de equivalência patrimonial para trazer 
aqui para o Brasil. E aí ele leva a discussão para uma discussão mais de 



se o art. 10º do tratado de dividendos poderia ser utilizado para isentar 

a tributação no Brasil desses lucros lá na Argentina. 

Ele fala que o art. 10º só seria utilizado se tivesse dividendos, o 
pagamento de dividendos para o Brasil, ou seja, não teve pagamento de 

dividendos. Na pergunta do contribuinte, ele deixa bem claro isso, ele fala 
assim: “O lucro vai ficar na Argentina, e ele só vai trazer para o Brasil 
quando ele quiser”. Então, ele pergunta: “Já que não foi disponibilizado, 

eu não gostaria de tributar aqui no Brasil”. E a pergunta que ele faz para 
o fiscal é essa: “Vou pagar agora? Vou pagar depois? Como que eu faço 

para interpretar o tratado em relação à nova legislação?”.  

E aí, na conclusão, o fiscal cita que o art. 10º, a isenção do artigo dos 
dividendos, ela não vai funcionar, mesmo que ele tenha mais de 10%, que 
no tratado ele fala que as empresas que, quando Brasil for detentor de 

mais de 10%, aplicaria a isenção para os dividendos, como não tem 
dividendos, essa isenção não funciona nem para imposto de renda, nem 
para contribuição social. E ele fala que, eu vou até ler o trecho aqui que 

eu circulei: “A lei determina que a parcela do ajuste de valor do 
investimento equivalente aos lucros auferidos pela controlada será 
considerado e disponibilizado no momento em que apurada o balanço da 
controlada. Deve ser incluída na base de cálculo do imposto de renda e da 
contribuição social da controladora”.  

E aí ele continua: “A legislação tributária permite a compensação do valor 
pago no país da controlada, com tributos devidos no Brasil”. Então, ele 

fala assim, você vai tributar os lucros aqui de qualquer maneira, com 
tratado ou sem tratado, pelo o que eu entendi, e aí o Brasil vai dar o 
crédito para você, ou seja, pelo o que eu entendi da leitura, eu não vejo o 

Brasil aplicando o tratado sobre esses lucros das empresas argentinas 
aqui no Brasil, mesmo com o tratado, mesmo com uma discussão recente 

com alterações no tratado, com alterações do art. 23, no Brasil e entre o 
Brasil e Argentina. E eu não vejo o Brasil usando a Receita Federal, 
utilizando o tratado ou interpretando ele da maneira como a gente sempre 

estudou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vi o presidente da Câmara 
Superior, da 1º Turma, numa discussão sobre essa questão de quando é 
que estava disponibilizado, se o art. 7º, ou o art. 10º, e havia várias 

interpretações nos votos proferidos, e quando chegou a vez do presidente 
tomar a decisão com o voto de qualidade, ele falou assim: “Para mim o 

tratado não existe”. Discutiu, acabou. Justificou o voto de qualidade 
dizendo isso. Então, parece que a Receita Federal tem uma grande 
dificuldade de entender essa função dos tratados, a função superior dos 

tratados. Pediram a palavra aqui o Schoueri, Sérgio. Peço a palavra pelo 
Ramon. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Eu não conhecia a solução de consulta, dia 

05 de setembro, você tem aí poucos dias. Mas, pelo menos, foi bom 



porque eu que passei o feriado da semana da pátria melhor porque eu 

não conhecia o texto assim. Eu tive essa tristeza.  

Já na outra ocasião, eu já me manifestei aqui extensamente sobre a 
questão dos tratados e art. 7º, e não cabe aqui repetir o meu 

entendimento no sentido de que o art. 7º é de tributação. Então, entrando 
especificamente neste tema, ou seja, dispensando a outra discussão, eu 
fico me perguntando se nesse raciocínio que o Luís Eduardo, belo nome, 

xará, o Luís Eduardo trouxe aqui para nós, eu fico me perguntando: Bom, 
aqui eu tenho um artigo que traria isenção, e pelo raciocínio que parece 

ser exposto, o art. 10º não se aplica aos dividendos. Porque um dia eu 
vou pagar esses dividendos, e se serão isentos, mas não se aplicará 
sequer ao pagamento, ou seja, eu não tenho que me preocupar com o art. 

10º, já que eu já tributei pelo art. 7º. Esse raciocínio de que o art. 10º 
não se aplica à hipótese, como dizer o Brasil não tributa, aliás, tentando 
usar o raciocínio deles, não sei se eu estou extrapolando, Luiz Eduardo, 

você pode depois me dizer porque eu não li a consulta, parece dizer, você 
já foi tributado por uma outra coisa que equivale a esse patrimonial. Eu 

não estou aqui a tributar dividendos, dividendos seria outra coisa.  

Chegaria ao absurdo de dizer que mais tarde, quando eu pagasse 
dividendos, e tivesse uma tributação no exterior – e eu vou tirar agora a 
Argentina, eu vou imaginar algum outro país se que adotasse o regime 

de crédito – o imposto pago no exterior sequer teria com o que ser 
compensado aqui, já que o Brasil sequer tributa dividendos. Eu só quero 

um pouco de consistência no absurdo que eles estão dizendo. Ou seja, se 
na visão deles, o que eu tributo é equivalência patrimonial, e os 
dividendos não são tributados, e parece que esse é o raciocínio, a 

extensão espera a consulta seguinte – eu detesto fazer essa profecia –, 
mas apenas quero ser consistente com o erro e o termo é erro dessa 
interpretação, por consistência, se eles dizem que o tributo é equivalência 

e não os dividendos, amanhã, quando os dividendos são pagos, eles dirão: 
“Esses não são tributados no Brasil”. Portanto, se houver imposto pago 

no exterior sobre os dividendos, não haverá como aplicar o art. 23º do 
referido tratado, não é Brasil-Argentina, digo de um tratado que preveja 
[ininteligível] impostos, eles dirão: “Não há o que compensar, já que eu 

não tributo dividendos”. Ou seja, eu no Brasil tributo plenamente a tal 
da equivalência patrimonial, mas depois eu não aplico o art. 23º, só para 

pôr um pouco mais de paradoxo nessa posição que eu não consigo utilizar 
outro adjetivo senão errada da Receita. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sérgio. 

Sr. Sérgio André Rocha: Vamos lá. É interessante a gente ver essa 
solução de consulta, porque ela supre uma lacuna que a gente tem desde 

2013 na interpretação da Receita Federal. Quando foi em 2013, acho que 
agosto, setembro de 2013, foi editada aquela Solução de Consulta Interna 

nº 18, da Cosit, em que eles analisaram a relação de tratados 
internacionais, a MP nº 2.158, e, naquela decisão, eles analisaram o art. 



7º, eles analisaram os tratados que tinham regras específica vedando a 

tributação automática de lucros, que era lá a República Eslovaca, a 
República Tcheca e a Dinamarca, mas eles deixaram um vazio em relação 

a esses tratados com isenção de dividendos, Áustria, Espanha, Argentina.  

Então, desde 2013, a gente esperava a Receita Federal se posicionar, não 
surpreende a interpretação da Receita, eu acho que está alinhada com 
que o que a Receita já tinha pautado em 2013. Então, seria 

surpreendente se a Receita Federal dissesse diferente do que colocou 
aqui. Eu acho que o principal ponto para nós, que também já era algo 

esperado, porque na tramitação da MP nº 627, na conversão da 12.973, 
se discutiu muito a mudança redacional do art. 77, da Lei nº 12.973. 
Então, a criação, a substituição da palavra “lucros”, que estava de forma 

clara no 74 da 2.158, pela expressão “parcela do ajuste do valor do 
investimento”, que foi utilizado no art. 77. E a gente sempre soube que a 
Receita Federal insistiu na expressão “parcela do valor do ajuste do 

investimento” porque ia defender que parcela do ajuste do valor de 
investimento é algo diferente de lucro, e, portanto, estava fora das 

discussões. Então, de uma certa maneira, também essa solução de 
consulta só reflete o que já era o comportamento absolutamente esperado 
da Receita Federal. Também não tinha visto ela ainda, mas se eu tivesse 

visto ela não estragaria o meu feriado, porque está dentro do 
comportamento esperado, seria muito surpreendente se a gente tivesse 

uma decisão da Cosit dizendo que esses tratados afastam a aplicação. 
Em relação ao ponto do Schoueri, eu tenho só uma consideração que, de 
fato, a gente não tributa dividendo. Quando a gente pega a 12.973, o 

Brasil ele não tem regra de tributação de dividendo de controlada no 
exterior. A legislação só prevê a tributação da parcela do ajuste do valor 
do investimento, equivalente ao lucro. Então, de fato, nós não temos uma 

regra de tributação de dividendo, o dividendo não é nem que ele é isento, 
ele não é tributável, ele está fora do campo de incidência do imposto da 

renda da controladora do Brasil. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Da controladora. 

Sr. Sérgio André Rocha: Da controladora no Brasil, isso. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Se houver equivalência. 

Sr. Sérgio André Rocha: Sim. Na verdade, não necessariamente está 
relacionado à equivalência. Quando você pega a IN nº 1.520, ela tem 

regras de tratamento de dividendo no art. 4º, tanto quando o 
investimento está por equivalência, como quando um investimento é por 
custo. Mas, no final, é: a gente não tem uma regra de tributação de 

dividendo. E a gente tem uma regra expressa na lei de autorização de 
compensação do IR Fonte. Então, embora eu não tenha uma tributação 
de dividendo, o legislador autorizou a compensação do IR Fonte. Então, 

esse problema de a gente não tributar dividendo, e ficar o IR Fonte 
pendurado, a gente não teria.  



Eu, efetivamente, concordo com a sua interpretação, foi um argumento 

muito bem construído pelo nosso querido Alberto Xavier lá atrás, que é a 
incompatibilidade lógica de você tributar o lucro e desonerar o dividendo. 

Se você tem uma regra no tratado que diz que o dividendo é isento, no 
momento em que o legislador brasileiro vai no momento anterior e 
captura o lucro antes de ser distribuído, é como se ele se tivesse, mais 

uma vez, como disse o Ricardo e o Bianco, agindo de forma desleal, 
imoral. Então seria uma forma aí de se dar um by pass no tratado, já que 

o tratado desonerou o dividendo distribuído, então eu vou e capturo ele 
no momento anterior.  

O contra-argumento da Receita nesse caso vai ser: ‘Não, eu não estou 
pegando o lucro do momento anterior, porque eu não estou tributando o 

lucro, eu estou tributando a parcela do ajuste do valor do investimento 
no Brasil’. E essa é uma discussão que a gente vai ter que chegar no 

Judiciário, na mesa, daqui a 20 anos, com o Ramon já presidente do 
IBDT, a gente vai saber o que aconteceu, desculpem, nós não saberemos, 
muitos de nós não saberemos o que vai acontecer. Então, quando o 

Ramon for presidente do IBDT, ele vai estar conduzindo uma Mesa e aí 
estaremos discutindo, ele vai lembrar dessa Mesa de hoje. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vai ser o oitavo voto. O oitavo voto seguido 

dele. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ramon, eu te dou a palavra, 
mas antes fazendo uma pergunta: Você é candidato? 

[risos] 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Bom dia a todos. Ramon Tomazela. Eu 
acho que como foi pontuado, o que está em discussão aqui é aquela tese 

do duplo bloqueio, que está além da discussão do art. 7º, que não foi 
analisada, quando eu tenho os tratados com cláusula de isenção para os 

dividendos, teria a questão da incompatibilidade lógica. Então, eu não 
podendo tributar os dividendos, eu vou e tributo os lucros que servem de 
base para a distribuição dos dividendos e, também, aquela questão que 

se a regra veio para combater o diferimento de lucros no exterior, ela quer 
tributar automaticamente antes da distribuição. Quando eu tenho uma 
isenção, eu não tenho diferimento porque eu poderia distribuir a 

qualquer momento sem tributação no Brasil, e também seria um ponto 
de incompatibilidade.  

O que é interessante dessa solução de consulta, primeiro, ela não entra 

na discussão que eu acho que daí seria até mais, poderia gerar mais 
discussão, que é para aplicar o art. 23º, eu tenho que ter qualificado o 
rendimento antes no art. 10, e para qualificar no art. 10º e eu teria que 

ter efetivamente uma distribuição feita pela Argentina para o Brasil, ou 
não, isso não foi enfrentado. Então, toda aquela discussão se eu posso 



aplicar o 23 quando eu tenho uma hipótese de renda ficta, que não teve 

efetivamente um fluxo monetário. Isso não foi enfrentado.  

Outro ponto que é claramente equivocado aí é que eles invocam o art. 
111 do CTN para efeito de interpretação do tratado. Então, falam que isso 

é uma isenção de dividendos e que deveria ser interpretado com o 111, 
mas o tratado sempre restringe só a tributação, ele é um limite à 
jurisdição. Então, não faria sentido, além de violar as regras da 

Convenção de Viena, principalmente o art. 31.1, da Convenção de Viena, 
na intepretação do tratado. E um outro equívoco é que ele fala, quando 

ele está interpretando o 23.2, ele coloca, ele lê uma cláusula de sujeito a 
imposto. Então, quando fala naquele trecho ali que fala que sejam 
tributáveis na Argentina, ele lê como que tenham sido efetivamente 

tributados. Então, ele fala: “Como o Brasil está tributando antes, não teve 
distribuição, isso não foi tributado na Argentina, não faz sentido eu dar 
isenção”. Mas a redação claramente segue a redação do art. 23, da 

Convenção Modelo, não é uma cláusula sujeito a imposto, então também 
está equivocado. E, depois, quando ele dessa questão: ‘Ah, o Brasil não 

tributa os dividendos, tributa o lucro’, ele diz que: ‘Ó, mas eu tenho 
crédito do IR Fonte’. Porque eu acho que foi levantado, não dá para ver 
as perguntas do contribuinte, mas parece que foi levantado, assim, olha, 

viola a própria estrutura lógica, porque você tributa o lucro antes, depois, 
quando tem a distribuição de dividendos, é que a Argentina não cobra 

pela legislação interna, mas teria um IR Fonte na Argentina, e depois eu 
tenho isenção, como eu tenho isenção, eu não dou crédito da Argentina. 
Então, eu teria uma tributação sem crédito. Daí ele fala: “Olha, você teria 

o crédito pelo 23.1”, só que claramente, quando eu tenho a isenção, eu 
aplicaria o 2, eu não estaria na hipótese do 23.1. Então, ele também faz 
uma bagunça aqui nessa parte.  

Em relação só ao ponto que o professor Sérgio André Rocha colocou, de 

o Brasil não tributar dividendos, daí teria aquela discussão se a 9.249, 
quando ela fala em rendimentos, se ela pegaria uma tributação de 

dividendos nos casos em que eu não tenho equivalência patrimonial, não 
estou no regime da 2.973, que é o que acontece com as coligadas, que, 
hoje, agora, estão sujeitas à tributação da distribuição. Então, eu poderia 

ter uma discussão nessas hipóteses. No caso da solução de consulta, era 
uma controlada, tinha 95%. 

Sr. Sérgio André Rocha: A coligada. Talvez é só uma pequena 

divergência, porque a coligada ela também tributa o lucro. A lei usa a 
distribuição como um momento de disponibilização do lucro, mas o fato 
econômico é lucro também. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Tudo bem, mas pensa no método do custo, 

então, não estou nem coligada. 

Sr. Sérgio André Rocha: Não interessa, porque não é equivalência. Esse 
é que é o ponto para mim, não interessa o método para mim, se é custo, 



equivalência, a lei não fala de equivalência. Ela manda você adicionar a 

parcela do ajuste do valor do investimento. Então, você vai pegar lá a 
conta de lucro lá e adicionar, se é custo, se é equivalência, se é custo ou 

se é equivalência só tem impacto no que você vai fazer quando distribuir 
dividendo. Porque se você for equivalência, você vai jogar o dividendo 
contra a conta de investimento, se você for custo, você vai reconhecer 

uma receita, quando tiver o dividendo. Mas, no fundo, eu não acho que 
a coligada ela tribute dividendo, a coligada também tributa o lucro, 
porém, o momento de reconhecimento aqui é diferente, é na distribuição. 

Mas eu não acho que a coligada tributa dividendo. A distribuição é 
aspecto temporal à distribuição, não é o aspecto material da incidência. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: De qualquer forma não chegou a abordar 

esse ponto, não é? 

Sr. Sérgio André Rocha: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos fazer uma pausa aqui 
no debate. Eu acho que essa matéria aqui, quando foi projetada aqui, eu 

também só tive o desprazer de conhecer a solução de consulta agora, 
apesar de que acompanho diariamente, mas, por alguma razão, não tinha 
visto esta ainda.  

Quando o João projetou aqui, me chamou a atenção, deve ser 

interpretada literalmente. Porque já é um erro de origem, porque isso está 
absolutamente errado, ainda que fosse uma norma de isenção. Mas, na 

minha cabeça, logo surgiu o que você bem colocou, mas é uma isenção 
propriamente dita, embora seja escrito isenção. É uma isenção 
propriamente dita ou é uma limitação de competência. Acho que tudo 

isso nos conduz a como é que deve se interpretar? Até extravasando com 
a questão específica, que é muito rica, mas, de qualquer forma, 
extravasando ela como que se deve interpretar o tratado. O Schoueri quer 

falar. Eu só, para terminar, dizer então, vamos deixar o assunto na Pauta 
para que todos nós possamos ler a totalidade da consulta e voltarmos a 

ela, ao assunto, com mais propriedade. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Acontece que o Sérgio André escreveu sua 
dissertação de mestrado, se eu não me engano, doutorado, sobre 
interpretação dos tratados, então, provavelmente ele vai querer falar. Um 

ponto é claro, não se aplica o art. 111. 

Mas tem um outro ponto que deve ser ponderado, Ramon, o art. 31, 
quando fala das convenções, ele também utiliza a ideia de letra. O art. 31 

é um compromisso porque havia uma grande discussão, na época da 
Convenção de Viena, entre aqueles que falavam da literalidade e outros 
que falavam da finalidade e propósito, e o art. 31 coloca os dois. Então, 

esse debate, Ricardo, é bem mais profundo, você tem que buscar 
historicamente o que houve na época da Convenção de Viena, a grande 
briga que havia. Porque muitos entendiam que um tratado internacional 



- esqueçam a matéria tributária -, um tratado internacional em geral, por 

ser um Estado abrindo mão da sua soberania, eu não posso pressupor 
que o Estado quis abrir mão de algo além daquilo que esteja claramente 

na letra, ou seja, a letra é um tema bastante importante, o que não 
significa, por conta da letra, abandonar a finalidade. Ou seja, você não 
pode ir além da letra da lei, e, nesse sentido, eu vou dizer, os tratados 

interpretam literalmente no sentido, é necessário que esteja na letra da 
lei, o que não significa que, permitindo a lei duas interpretações, que eu 
não busque aquela que mais seja condizente com o objetivo e a finalidade 

do tratado, que, no nosso caso, é evitar a bitributação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Sérgio vai estar presente 
aqui na semana que vem. De modo que o assunto fica na Pauta da Mesa 

Solene da próxima semana, da Mesa 1.500, na faculdade. Por mais essa 
razão, que estava me escapando, a sua tese. Com certeza, a nossa Mesa 
é um grande... Todos nós sabemos que você domina o direito tributário 

internacional, e essa questão é muito importante realmente. Então, 
vamos analisar a solução de consulta para ver se tiramos mais algum 

ponto dela, tá bom? E vamos nos dedicar a essa matéria um pouco 
amplificada. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o tema? Sérgio? 

Sr. Sérgio André Rocha: Não 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ramon, você podia escrever 
sobre esse tema para a nossa revista. Porque você não se limitou ao 

aspecto específico, você apresentou uns dez erros aparentes ou 
contradições na solução de consulta. Eu acho que nós temos que falar 

muito sobre isso porque essa matéria de tributação das controladas no 
exterior ficou um ciclo de loucos. Começou com aquela decisão do 
Supremo Tribunal Federal, o CARF, com essas decisões que temos lá, e 

agora essa solução de consulta, talvez outras, mas está aí.  

Ninguém quer falar? Então, vamos com um pouquinho de folga, encerrar 
a reunião de hoje. Eu queria, o Dr. Alexandre, queria, na sua pessoa 

renovar o convite do Alexandre, neto no professor Ruy Barbosa Nogueira, 
renovar o convite para quem esteve aqui na semana passada na Mesa, 
sentou-se conosco aqui. Eu queria renovar, na sua pessoa, o convite para 

a família estar junto conosco na medida da possibilidade na semana que 
vem. Muito obrigado pela presença hoje novamente e nos vemos na 
quinta-feira que vem. 
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