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Preços de transferência
• Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Acórdão nº 2.208/10,
julgado em 19 de agosto de 2010
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUTAÇÃO EM TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS VINCULADAS. METODOLOGIA DO PREÇO DE REVENDA
MENOS LUCRO - PRL. IN Nº 243/2002. ILEGALIDADE. RECURSO
PROVIDO.
- Tratando-se de transações internacionais entre pessoas jurídicas
vinculadas, a tributação dá-se através do conceito "preço de transferência",
sob a metodologia, no caso da impetrante, do "Preço de Revenda menos
Lucro" (art. 18 da Lei nº 9.430/1996).
- À guisa de complementar a disposição legal regente do assunto,
sobrevieram instruções normativas da Secretaria da Receita Federal,
incluindo a de nº 243/2002, que extrapolou o poder regulamentar que
lhe é imanente, daí se avistando ofensa ao princípio da reserva da lei
formal.
- Necessidade de se garantir à impetrante a utilização dos critérios de
apuração do preço de transferência pelo método PRL, conforme art.
18 da Lei nº 9.430/1996, afastadas as alterações trazidas pela IN nº
243/2002.
-Recurso provido.

Caso Eagle 1
• 1ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes, Acórdão nº 10195.802, julgado em 19 de outubro de 2006
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. DISPONIBILIZAÇÃO FICTA PARA A
CONTROLADORA AQUI NO BRASIL (MP nº 2.158-34/2001, ART. 74, § ÚNICO) - A
partir da vigência do art. 74 da MP 2.158-35/2001, para fim de determinação da base
de cálculo do imposto de renda e da CSLL, os lucros auferidos por controlada ou
coligada no exterior até 31 de dezembro de 2001 serão considerados
disponibilizados em 31 de dezembro de 2002, salvo se ocorrida, antes desta data,
qualquer das hipóteses de disponibilização previstas na legislação em vigor.
LUCROS AUFERIDOS POR INTERMÉDIO DE COLIGADAS E CONTROLADAS NO
EXTERIOR- Na Lei 9.532/97 o fato gerador era representado pelo pagamento ou
crédito (conforme definido no art. 1º da Lei 9.532/97), e o que se tributavam eram os
dividendos. A partir da MP 2.158-35/2001, a tributação independe de pagamento ou
crédito (ainda que fictos), deixando, pois, de ter como base os dividendos.
LUCROS ORIUNDOS DE INVESTIMENTO NA ESPANHA - Nos termos da
Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal
em Matéria de Imposto sobre a Renda entre Brasil e a Espanha, promulgada
pelo Decreto nº 76.975, de 1976, em se tratando de lucros apurados pela
sociedade residente na Espanha e que não sejam atribuíveis a estabelecimento
permanente situado no Brasil, não pode haver tributação no Brasil. Não são
também tributados no Brasil os dividendos recebidos por um residente do Brasil e
que, de acordo com as disposições da Convenção, são tributáveis na Espanha.

Caso Eagle 2
• 1ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes, Acórdão nº 10197.070, julgado em 17 de dezembro de 2008
LUCROS AUFERIDOS POR INTERMÉDIO DE COLIGADAS E CONTROLADAS NO
EXTERIOR – Na vigência das Leis 9.249/95 e Lei 9.532/97 o fato gerador era
representado pelo pagamento ou crédito (conforme definido na IN 38/96 e na Lei nº
9.532/97), e o que se tributavam eram os dividendos. A partir da MP 2.158-35/2001,
a tributação independe de pagamento ou crédito (ainda que presumidos), passando
a incidir sobre os lucros apurados, e não mais sobre dividendos.
LUCROS ORIUNDOS DE INVESTIMENTO NA ESPANHA - Nos termos da
Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Imposto sobre a Renda entre Brasil e a Espanha, promulgada pelo
Decreto nº 76.975, de 1976, em se tratando de lucros apurados pela sociedade
residente na Espanha e que não sejam atribuíveis a estabelecimento permanente
situado no Brasil, não pode haver tributação no Brasil.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR INTERMÉDIO DE CONTROLADAS
INDIRETAS – Para fins de aplicação do art. 74 da MP nº 2.158-35, os resultados
de controladas indiretas consideram-se auferidos diretamente pela investidora
brasileira, e sua tributação no Brasil não se submete às regras do tratado
internacional firmado com os países de residência da controlada direta,
mormente quando esses resultados não foram produzidos em operações
realizadas no país de residência da controlada, evidenciando o planejamento
fiscal para não tributá-los no Brasil.

Caso Volvo
• Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 457.228/PR,
julgado em 18 de março de 2004
DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL. REMESSA DE JUROS AO
EXTERIOR A EMPRESA SEDIADA NO PANAMÁ. CONVENÇÃO ENTRE
O BRASIL E O JAPÃO. APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A ausência de prequestionamento do tema objeto do preceito legal tido
por contrariado acarreta a incidência das Súmulas 282 e 356 da Suprema
Corte.
2. A interposição de embargos de declaração não é suficiente para que se
entenda prequestionado o dispositivo legal invocado. Cabe à parte, caso
tenha havido realmente a omissão no julgado, apontar, no recurso especial
a negativa de vigência também ao artigo 535 do Código de Processo Civil.
Súmula 211/STJ.
3. Os juros provenientes do Brasil e remetidos a empresa no Panamá
foram tributados por alíquota reduzida decorrente da Convenção
Brasil-Japão. Não demonstrou a recorrente, entretanto, serem esses
juros também tributados pelas leis japonesas, o que atingiria a
finalidade do acordo.
4. A análise da suposta submissão da empresa sediada no Panamá às leis
nipônicas enseja o reexame do conjunto fático probatório dos autos.
Incidência da Súmula nº 7.
5. Recurso especial improvido.

Caso Falcão
• Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 882.785/RS,
julgamento em 27 de maio de 2008
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO
CONFIGURADA. IMPOSTO DE RENDA. ART. 8º DA LEI 7.713/1988.
RENDIMENTOS TRIBUTADOS NA FONTE SITUADA NO EXTERIOR. DUPLA
TRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO 61.899/1967. CONVENÇÃO
INTERNACIONAL. TÉCNICO DE FUTEBOL. PARTICIPANTE DE DIVERSÃO
PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC.
2. O art. 8º da Lei 7.713/1988, ao trazer a expressão "fontes situadas no
exterior" e, em seguida, acrescentar o vocábulo "País", quis referir-se a
qualquer país, e não apenas ao Brasil.
3. Hipótese em que ocorreu a tributação dos rendimentos na fonte situada no
exterior (Japão) e não há incidência do Imposto de Renda no Brasil, em obediência
ao disposto no art. 8º da Lei 7.713/1988.
4. O técnico de futebol está inserido entre os "participantes em diversões
públicas", conforme estabelece o art. 15 do Decreto 61.899/1967, que
promulgou a Convenção Internacional firmada entre o Brasil e o Japão, para
evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre rendimentos.
5. Recurso Especial de que parcialmente se conhece e a que, nessa parte, se dá
provimento.

Tributação de serviços de assistência
técnica
• Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação em Mandado de
Segurança nº 2004.50.01.001354-5, julgamento em 16 de março de
2010
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE
REMESSAS DE VALORES A EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS. RECURSO PROVIDO.
(...) discussão sobre se se trata de renda ou de lucro, na definição jurídica
brasileira do critério aqui adotado, não me parece suficiente para afastar
o art. 7º.
(...) A interpretação que me parecia mais razoável (...) seria verificar isso
em face do acordo de não-tributação.
(...) Então, a princípio, os textos são considerados no sentido da
comunicação comum, daquilo que normalmente se entende de que se está
falando, assim, quando se usa aqui lucros, evidentemente, isso não
pode ser interpretado como lucro no sentido técnico da legislação
brasileira, e sim aquilo que foi obtido, mas no sentido de receita do
que no sentido de lucro real, presumido ou arbitrado.
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