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Multinacionais brasileiras
exterior independentemente de serem eles distribuídos ou não.
Essa posição da Secretaria da Receita Federal é polêmica e esta
sendo objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal com votos
A tributação dos lucros de empresas brasileiras auferidos no
divergentes de seus ministros. Cabe destacar nesse julgamento o
exterior, através de controlada ou coligada, está trazendo enorme
voto proferido pela Ministra Ellen Gracie, no sentido de que a disinsegurança para as multinacionais brasileiras.
ponibilidade dos lucros de empresas domiciliadas no Brasil geraTrês são os critérios (ou princípios) definidores do poder tribudos no exterior só existe caso tenham sido apurados por controlatário no que tange ao imposto de renda: o da nacionalidade, o da
das, inexistindo disponibilidade no caso das coligadas.
residência e o da fonte.
Entretanto, no caso de controladas ou coligadas situadas em
O princípio da nacionalidade significa que os nacionais devem
países com os quais o Brasil assinou acordo para eliminar a dupla
pagar, ao respectivo estado, imposto correspondente a todos os
tributação da renda, o disposto nesses Acordos prevalece sobre a
rendimentos que recebem, sem que seja tomado em consideralegislação interna.
ção o local de residência do contribuinte ou o local onde o rendiEsses acordos ao tratarem da tributação do lucro de empresas
mento auferido foi produzido.
adotaram o modelo da OCDE que estabelece “que os lucros de
O princípio da residência, por
uma empresa de um Estado contrasua vez, significa que os nacionais e
tante só são tributáveis nesse Estaestrangeiros devem pagar imposto,
do”. Assim, por exemplo, os lucros
por todos os rendimentos que recede uma empresa domiciliada no
A tributação dos lucros de
bam, ao Estado onde residem, indeBrasil, controlada ou coligada, de
pendentemente do local onde tais
uma empresa domiciliada na Itália,
empresas brasileiras auferidos no
rendimentos foram produzidos.
na França, na Áustria, no Canadá, só
Já o princípio da fonte atribui o
são tributáveis no Brasil. Somente
exterior, através de controlada ou
poder de tributar a renda de uma
no caso de serem distribuídos popessoa ao Estado em cujo território
dem ser tributados nesses outros
coligada, está trazendo enorme
os rendimentos foram produzidos
países, com base em artigo específi(teoria da fonte produtora), ou em
co de Acordos relacionados à tribuinsegurança para as
cujo território foi obtida a sua distação de dividendos.
ponibilidade econômica ou jurídica
A contrário senso, os lucros de
multinacionais brasileiras
(teoria da fonte pagadora).
uma empresa domiciliada no Brasil
Os Estados Unidos, por exemplo,
obtidos através de controlada ou coadotam os três critérios, concedenligada dessa empresa e domiciliadas
do, entretanto, de forma unilateral,
em países com os quais o Brasil
um crédito correspondente ao imposto pago no exterior e tributanmantém Acordos para eliminar a dupla tributação, não podem
do os rendimentos produzidos no exterior por seus residentes ou
ser tributados no Brasil, a menos que distribuídos, caso em que,
nacionais somente quando efetivamente recebidos (tax deferal).
poderão ser tributados no País com base em dispositivo específiO Brasil adota os critérios da residência e da fonte pagadora
co que regula a distribuição de dividendos.
concedendo crédito correspondente no imposto pago no exteDessa forma, o não reconhecimento pela Receita Federal de
rior. A Secretaria da Receita tem recusado a idéia de “tax deferral”
princípios de tributação internacional inseridos nos Acordos para
e está entendendo que uma empresa domiciliada no Brasil tem a
eliminar dupla tributação, assinados pelo Brasil, precisa ser urdisponibilidade sobre o lucro de suas controladas ou coligadas no
gentemente reexaminado.

FRANCISCO DORNELLES

Entre a cruz e
a caldeirinha
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Cada um de nós escolhe uma profissão. Nem sempre o fazemos por vontade
própria mas eu decidi lecionar, mesmo
vendo a dificuldade e o trabalho árduo de
meus pais. Senti uma vocação na docência quando entendi que a educação era a
arma fundamental para mudar a sociedade, tornando os que nos rodeiam, seres
cientes de seus direitos, capazes de lutar e
sobretudo podendo argumentar de forma mais embasada.
Entendo que a educação formal faz
parte de um processo constante de mudança e que, ao longo do caminho,
alguns vão perdendo o idealismo e
se tornando meros repetidores do
que aprenderam, repetindo frases e
pensamentos alheios e se tornando
Ao longo do caminho, alguns vão
cansativos e sobretudo sem função
social. Ensinar é num primeiro moperdendo o idealismo e se
mento criar espaços de discussão e
troca de experiências no seio do
tornando meros repetidores do
processo de aprendizagem. E sair de
que aprenderam, repetindo frases
ideias pré-concebidas e entrar num
mundo de dúvidas e indagações,
e pensamentos alheios e se
que podem sim trazer novos imputs
para a relação ensino-aprendizatornando cansativos e sobretudo
gem.
Minha primeira indagação diz
sem função social
respeito ao que o aluno espera da
Escola. Será que ele acredita nela ou
se sente impelido a nela entrar para
poder sobreviver, numa sociedade
em que o ensino formal é fundaÉ bom lembrar que nem todo mundo
mental e que outras habilidades são desprecisa cursar uma faculdade e que nem
consideradas? Vejo muitos alunos perditodas as atividades precisam se transfordos nos corredores das faculdades, totalmar, em cursos tecnológicos. O ensino
mente desmotivados ou extremamente
profissionalizante é uma forma de inagressivos com o que estão aprendendo,
gresso laboral, vista ,em algumas classes,
simplesmente por terem feito a escolha
como algo para quem não deseja estudar.
errada ou não saberem exatamente o que
Ledo engano, percebem hoje bons salápretendem.
rios e se enquadram em necessidades
Culpo um pouco as famílias que se
mais perto do mercado. É triste ver o núdescuidaram de um acompanhamento
mero de alunos que ingressam em cursos
de seus filhos e acham que bons colégios
superiores de direito, por exemplo, almee faculdades são a solução para a provájando apenas passar em concursos públivel empregabilidade futura. É claro que
cos e quase 70./. é reprovado no exame
uma boa instituição de ensino, que deda OAB.
senvolve projeto pedagógico inovador,
Tenho uma terceira indagação sobre o
que respeita seus professores e gestores
papel das autoridades regulatórias. Há
pedagógicos, que mantém o aluno esclauma exigência grande para professores
recido de suas propostas caminha mecom pos graduação stritco sensu, como
lhor. No entanto, o que se observa é que
forma de avaliar os docentes. Devo con-

fessar, que por experiência pessoal, a
maior parte de tais professores, apenas finalizam o mestrado e doutorado e param
de se reciclar. Alem de querem dar aulas
sobre suas dissertações ou teses. Não deveriam também ser consultados os Lattes
e as produções acadêmicas nos últimos 2
anos. Como se conceber um docente que
não escreve, não pesquisa e não se recicla?
Outro fator é o chamado ENADE, em
que estudantes se submetem a uma prova, para avaliar sua graduação. Como o
resultado negativo em tal exame só prejudica a instituição de ensino, devolvem em
grande parte, provas em branco, fora ainda que há notícia de que algumas universidades inscrevem apenas os melhores alunos no Exame e depois
publicam anúncios de página inteira em grandes jornais e televisões,
afirmando ser a melhor faculdade
avaliada pelo MEC. Pergunto-me
também como instituições públicas
sem laboratórios específicos ou em
ruínas recebem nota máxima dos
avaliadores.
Tenho muitas outras indagações
mas por hoje são suficientes. A vida
de um professor é muito dura, ainda
mais daqueles que acumulam funções de gestão ou de alguma chefia.
São vistos como puxa sacos, alguns
alunos pensam que tudo pode ser
resolvido por eles e ignoram que no
contexto atual da educação, decisões são tomadas pelas mantenedoras e vivem momentos de solidão acadêmica, quando devem tomar decisões estratégicas para a qualidade do ensino.
Confio muito nas pessoas mas fui traído várias vezes por pessoas que ajudei
muito. Sei que a vida de professor é assim: se você contraria o interesse de um
aluno, de um colega ou de uma chefia,
passa a ser tratado como um inimigo, esquecendo tudo o que fez anteriormente.
Somos educadores e aprendemos muito
com tais lições. Não nos deixamos abater
nunca e continuamos caminhando por
um Brasil em que a educação será prioritária, que a legislação trabalhista será respeitada e que o professor terá um lugar
privilegiado, não privilégio na verdadeira
aceitação da palavra mas um lugar que
lhe proporcione de alguma forma melhorar os indivíduos...
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cada indivíduo concebe seu caminho
acadêmico e não os alunos dos melhores
colégios e faculdades que conseguem as
melhores colocações.
Minha segunda dúvida é como reverter o quadro atual. Claro, que novas tecnologias, utilização das redes sociais, estudos de caso, visitas externas, conferencistas convidados, laboratórios de empreendedorismo facilitam mas é necessário a criação de conselhos de classe em
todos os níveis, para que se possam dirimir dúvidas e fazer um acompanhamento individual de cada aluno, com reuniões quinzenais e novas orientações de
carreira, caso se veja que a atual opção
não está motivando.

BAYARD DO COUTTO BOITEUX
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Dúvidas e indagações de
um professor universitário
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LUIZ OSWALDO NORRIS ARANHA
As autoridades financeiras do Brasil têm o poder de
influir na taxa de câmbio, que oscila com as pressões
do mercado e só se estabiliza com a atuação do governo, comprando ou vendendo divisas, à vista ou no futuro, ou ainda estabelecendo regras e tributos para a
entrada ou saída da moeda estrangeira.
Sempre ocorrem pressões e especulações com vistas
a elevar ou reduzir o valor do Real e cabe avaliar as vantagens para se ter a moeda em nível mais alto ou depreciado. Lembre-se que a China pautou sua pujança
exportadora em grande parte usando seu Yen desvalorizado. Por outro lado, tal política pode produzir inflação, pois os preços dos produtos importados ficam
maiores. Recomenda-se o equilíbrio, o que é muito difícil de obter.
Enquanto o câmbio oscila, as autoridades ficam entre a cruz e a caldeirinha, bem como, sem indicar um
rumo definido, causam insegurança para os agentes
econômicos, internos ou externos.
É preciso salientar que a intervenção brasileira sobre o câmbio ainda pode ser considerada confortável,
em face das reservas internacionais existentes, mas
pode se estreitar rapidamente, pois o volume que se
transaciona no Brasil é pequeno, diante das possibilidades dos especuladores.
Mesmo admitindo grande perda de divisas em curto
prazo, haveria tempo para tomar decisões definitivas.
Todavia o rumo positivo deve ser estabelecido o mais
celeremente possível, em especial para trazer segurança ao comércio internacional e equilibrar os fluxos
cambiais.
Com o Real desvalorizado, exportam-se maiores volumes e estimula-se a produção interna voltada para o
comércio exterior. Em compensação, as dívidas dolarizadas das empresas nacionais se elevam e no passado
recente grandes grupos ficaram insolventes, em função de mudanças muito rápidas na política cambial.
Os investidores estrangeiros quedam-se motivados e
podem comprar os ativos mais atraentes com pouco
dinheiro. Também podem investir com menor uso de
suas moedas.
Todavia, essa
atuação externa
apenas se configura com ambiente O Real forte não é o
futuro estável, seja
quanto à taxa de único fator de
câmbio, seja no
que se refere à in- dificuldade, ao qual se
flação. No tocante
aos preços inter- somam tributos,
nos, contudo, há
pressões inflacio- juros, infraestrutura e
nárias, sobretudo
pela grande depen- tecnologia, mas é de
dência externa.
Valorizando-se grande impacto
o Real é possível
adotar política de
estabilização dos
preços internos, com o instrumento da importação,
o que, aliás, o governo brasileiro vem fazendo. Estimula-se a saída de capitais que com menor quantidade de dinheiro brasileiro podem comprar maior
volume das divisas de origem. As dívidas em moeda
estrangeira das empresas nacionais se reduzem, gerando-se lucros artificiais (e quase certamente instáveis). Não há incentivo para a busca de empréstimos externos.
No tocante à exportação, curiosamente, o impacto
não se dá em curto prazo, pois a pauta do Brasil é dominada pelo setor primário, que sofre também considerável influência do mercado internacional e demanda certo tempo para se reprogramar em outro nível.
O grande prejudicado com o Real supervalorizado é
o setor industrial brasileiro que nitidamente se enfraqueceu nos últimos anos. Deixou de concorrer com os
similares estrangeiros na exportação, em particular
com os chineses, indianos e maquiladores.
No mercado interno também sofre a pressão das importações. O Real forte não é o único fator de dificuldade, ao qual se somam tributos, juros, infraestrutura e
tecnologia, mas é de grande impacto. As vantagens que
traz são relativas, como a importação de máquinas e
equipamentos (o que prejudica a indústria pesada) e
as facilidades para obter recursos financeiros (o que
introduz maiores riscos, pela atuação ambígua do governo brasileiro). Muitas empresas acabaram desnacionalizadas.
No médio prazo, a virtude está no centro, sem exageros. Porém é difícil calcular o valor ideal para a taxa
cambial, como declarou o Presidente do Banco Central. As pressões externas vêm variando muito (além da
especulação) e se alteram ao longo do tempo. O ideal
seria uma taxa fixa, trazendo um horizonte estável para
os agentes econômicos.
No entanto esse remédio já fracassou no passado,
levando a bruscas e alentadas desvalorizações que permitiram lucros espúrios para os insiders. Corrigir as oscilações do mercado ao longo do curso parece medida
correta, mas deveria ser acompanhada pela clara sinalização dos limites de variação a serem consentidos
pelo Governo. Com isto, o dilema cambial sanear-se-ia
com a cruz no paraíso.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A21.
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