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Aprovação de Acordo entre Brasil e EUA para 
Intercâmbio de Informações relativas a Tributos pela 
Câmara dos Deputados – PDC 413/2007 Data 22/2/2010 
 

 

A Câmara dos Deputados, em 11/02/2010, aprovou o Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 

nº 413/2007, que consubstancia Acordo firmado entre os governos brasileiro e 

estadunidense para troca de informações atinentes a tributos.  

 

Nos dizeres do Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto, o Acordo em relevo “(...) 

deverá constituir importante elemento de cooperação entre os dois países na área tributária. 

Nesse sentido, permitirá que as partes cooperem mediante o intercâmbio de informações 

que possam ser relevantes para a administração e o cumprimento de suas leis internas na 

área tributária, inclusive informações relativas à determinação, lançamento, execução ou 

cobrança de tributos ou para a investigação de processo relacionado a questões tributárias 

de natureza criminal.” 

 

O Acordo, que se cinge a tributos federais1 e que é norteado pelo sigilo das informações 

através dele obtidas, inova ao dotar os governos dos países em discussão de uma série de 

                                         
1
 No caso dos Estados Unidos, o tratado versa sobre os seguintes impostos federais: 

i) Sobre a renda 
ii) Sobre a renda auferida da atividade autônoma; 
iii) Sobre heranças e doações; e 
iv) Sobre o consumo. 

 
Quanto ao Brasil, são os seguintes os tributos envolvidos no pacto internacional: 

i) Imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica (respectivamente, IRPF e IRPJ); 
ii) Imposto sobre operações financeiras (IOF); 
iii) Imposto sobre produtos industrializados (IPI); 
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medidas com o desiderato de minimizar a evasão fiscal e coibir a prática de crimes 

tributários. A título exemplificativo, caso uma autoridade competente2 dos Estados Unidos da 

América do Norte faça solicitação a uma autoridade competente brasileira, essa última 

deverá – desde que não incorra em violação de normas internas: 

 

i) Permitir que representantes da autoridade requerente estejam presentes nas 

dependências da administração tributária da autoridade nacional durante a etapa 

pertinente a uma fiscalização, podendo analisar documentos, registros e outros 

dados relacionados ao procedimento fiscalizatório; 

ii) Permitir que funcionários estadunidenses presentes tenham a oportunidade de 

formular perguntas, através da autoridade fiscal nacional, à pessoa que esteja 

depondo ou exibindo livros contábeis, documentos, registros e outros elementos 

materiais; 

iii) Obter informações referentes à propriedade de empresas, parcerias, 

fideicomissos, fundações e outras pessoas, informações em relação a todas as 

pessoas mencionadas em uma cadeia de propriedade; 

iv) Especificar hora e local para a tomada de depoimentos ou a exibição de livros, 

documentos, registros e outros elementos materiais. 

 

No âmbito da Câmara dos Deputados, uma Mensagem do Poder Executivo deu ensejo à 

apresentação da proposição pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 

daquela Casa Legislativa; antes da imprescindível deliberação do Plenário da Casa3 em tela, 

o PDC foi submetido ao crivo das Comissões de Finanças e Tributação – para análise do 

                                                                                                                                
iv) Imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR); 
v) Contribuição para o programa de integração social (PIS); 
vi) Contribuição social para o financiamento da seguridade social (COFINS); e 
vii) Contribuição social sobre o lucro líquido. 

 
2
 Para fins do Acordo, as autoridades brasileiras competentes são o Ministro da Fazenda e o 
Secretário da Receita Federal; o Secretário do Tesouro e seus representantes autorizados são as 
autoridades competentes estadunidenses. 
 
3
 O Plenário da Câmara dos Deputados necessariamente apreciará projetos como o de que aqui se 
cuida por força do art. 24, II, “e” do seu Regimento Interno combinado com os arts. 68, §1º e 49, I da 
Constituição Federal.   
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mérito e da adequação financeiro-orçamentária – e de Constituição e Justiça e de Cidadania 

– que averiguou a constitucionalidade e legalidade da norma. 

 

Tendo em vista a natureza do projeto, o PDC nº 413, por determinação regimental (art. 151, 

I, “j” do RICD), tramitou em caráter de urgência na Câmara. Consoante dito, em 11 de 

fevereiro próximo passado, essa Casa Legislativa aprovou a redação final da proposição, da 

lavra do Dep. Flávio Dino, do PC do B/MA. 

 

Para que o Acordo em relevo adentre o ordenamento jurídico brasileiro, resta agora o juízo 

positivo da proposição por parte do Senado Federal. 

 

Diferentemente do que ocorreu na Câmara dos Deputados, o Regimento Interno do Senado 

Federal não prevê que projetos dessa natureza sejam apreciados em caráter de urgência; 

destarte, o PDC só tramitará no célere regime em apreço na hipótese de acolhimento, por 

parte do Plenário (art. 340 do RISF), de requerimento com esse fito específico. 

 

Indubitavelmente, o projeto será encaminhado, antes do exame do Plenário do Senado, à 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional desse órgão parlamentar, que tecerá 

parecer sobre a proposição. Dada a matéria inerente ao PDC em destaque, é possível que o 

Acordo seja enviado ainda às Comissões de Assuntos Econômicos – CAE e de Constituição, 

Justiça e Cidadania – CCJ. 

 

Importante salientar que, caso – após todo o trâmite acima delineado – o PDC seja aprovado 

pelo Plenário do Senado Federal, pode ainda ele ser encaminhado à Comissão Diretora do 

Senado, que simplesmente lapidará texto do projeto em termos de técnica legislativa e bom 

uso do vernáculo.  

 

Caso seja do interesse dos senhores, o escritório está à inteira disposição para 

acompanhamento do trâmite legislativo do projeto em relevo. 
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