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Dr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Bom 
ano. Bom retorno. Vamos esperar que a nossa mesa, em 2012, tenha o mesmo 
sucesso dos anos anteriores.  

E, como sempre, todos nós da diretoria esperamos a colaboração, a participação 
ativa de todos nossos associados nos oferecendo sugestões para pauta e 
contribuições substanciosas, especialmente.  

Comunico que recebemos duas doações para a biblioteca. Em primeiro lugar, 
nosso associado Rodrigo Mojica, enviou-nos a obra intitulada “Coisa Julgada e a 
Matéria Tributada e Seus Mecanismos de Revisão”. Recebemos também o livro 
“Orçamentos Públicos de Direito Financeiro”, uma obra coletiva, com vários 
autores, sendo que alguns, inclusive, são membros do IBDT, pois a obra é 
coordenada por José Maurício Conti e Fernando Scaff. Alguma comunicação?  

Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Dr. Ricardo Mariz de Oliveira: Estamos, como sempre, trabalhando ativamente 
já para a realização dos nossos cursos, os cursos tradicionais. O nosso curso de 
atualização vai começar que dia Luís? Dia 20 de março inicia o primeiro módulo. 
E estamos fazendo esse ano algumas alterações naquela grade antiga e 
tradicional, que é uma grade vitoriosa, porque os nossos cursos tiveram as 
inscrições preenchidas em 100% (cem por cento). Então não se devia mexer 
muito nisso, mas nós estamos querendo trazer atualidade ao curso, pois este é 
de atualidade. Logo, nós estamos procurando fazer uma atualização na grade. E 
dentro desse espírito também estamos convidando professores jovens. Nós 
queremos, dentro do IBDT, incentivar a participação de jovens tributaristas. 
Então nós deveremos divulgar a partir de hoje e amanhã a grade e os 



professores. O curso começa dia 10 de março na Faculdade de Direito, como 
sempre.  

Ao mesmo tempo, o Curso de Especialização em Direito Tributário Internacional, 
que já é uma realização ímpar do Instituto aqui no Brasil, contando com 
professores de renome, inclusive do exterior, com vários professores, possui 
respectivamente orientação acadêmica do Professor Schoueri, coordenação do 
João Bianco e Fernando Zilveti e assistência acadêmica do João Vitor Guedes 
Santos. Esse curso começa no primeiro semestre quando, João?  

Sr. João Francisco Bianco: Em meados de março, 12 de março.  

Dr. Ricardo Mariz de Oliveira: Então está bem próximo. Então, proximamente... 
Aqui não tem a data? Proximamente ao outro curso. Então no mês que vem nós 
damos início às atividades acadêmicas, propriamente ditas.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu quero lembrar que este ano não vai haver Curso 
de Especialização em Direito Tributário na USP. Até por essa razão a 
oportunidade maior de fazer o curso de especialização em Direito Tributário 
Internacional aqui do IBDT. Porque muitas vezes existe um conflito, a pessoa 
pergunta: “Professor, qual dos dois eu deveria fazer?” Então já informo que só vai 
haver este.  

Dr. Ricardo Mariz de Oliveira: Nós vamos realizar esse ano um congresso 
especial. Um Congresso de Direito Tributário, em que nós vamos dar especial 
ênfase à magistratura e aos conselheiros do CARF. Nós pretendemos fazer esse 
congresso em agosto. Vamos começar a trabalhar na organização. Será um 
congresso bastante ambicioso, de três dias completos. Nós pretendemos que haja 
participação de juízes federais, pretendemos também que haja, se possível, o 
Ministro do STJ, desembargadores dos tribunais regionais e conselheiros do 
CARF participando juntos conosco da área acadêmica e da área privada do 
Direito Tributário.  

Então esse ano será um ano de bastante atividade. Com relação à revista nº 27, 
vocês devem ter recebido uma comunicação de que o prazo para colaborações se 
encerra no dia 31 de março, prazo impreterível porque o nosso editor é rígido na 
questão do cronograma dele. E nós também precisamos ter tempo para o 
Conselho Editorial analisar os artigos, e analisar a compatibilidade com os 
objetivos da revista. Então está aberto para quem quiser contribuir, sabendo que 
haverá uma verificação pelo Conselho Editorial. Nós já temos várias 
colaborações.  

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Eu acho que é importante mencionar que o 
Conselho Editorial tem... É bastante importante o que eles têm feito para dar 
uma uniformização no tipo de trabalho, na visão da revista. A revista já tem uma 
tradição, aqueles artigos sobre Direito Tributário sempre atuais, ou seja, aquela 
revista de consulta que a gente tem prazer de pegar volume de dois, três anos 
atrás e não dá a sensação de ultrapassado. Ou seja, a gente acha assuntos... Os 
artigos são sempre atuais. Essa é a visão que a gente tem dado.  



O que às vezes acontece e as pessoas não ficam satisfeitas, mas vai acontecer 
cada vez mais, é de ser enviado um artigo e nós devolvermos com sugestões para 
publicar em outro volume. Ou seja, dentro da ideia que serão dois volumes por 
ano e os artigos, pela própria natureza, serem artigos que não precisam ser 
publicados hoje, que dali a seis meses eles continuarão atuais, então nós 
estamos dando muita importância para a excelência. Então eu peço a cada um 
de vocês, quando mandar um artigo, que mande preparado positivamente para 
receber críticas para que artigo seja melhor. Ou seja, submeter uma boa crítica 
que alguém leia aquilo que você produziu, que alguém lhe devolva com sugestões 
e que você saiba que isso não é nenhum demérito dali a seis meses você devolver 
esse artigo já atualizado com o melhor para todos nós. Ou seja, o objetivo é 
científico, o objetivo é acadêmico, é do interesse de todos que saiam bons artigos. 
Nós não estamos aqui para bajular ou “A” ou “B” ou criar suscetibilidade ou 
coisa parecida. Nós estamos preparados e temos que fazer isso em prol da 
excelência acadêmica, receber o artigo e devolver. E devolver muitas vezes 
torcendo para que quem receba de volta, no lugar de ficar cabisbaixo, falar 
assim: “Ah, então eu vou publicar em outro lugar”. Que a pessoa receba a crítica 
positivamente e fale: “Então, eu vou melhorar aqui, ou ali e vou submeter outra 
vez porque eu quero ter o melhor artigo. Eu não quero ter um artigo publicado, 
eu quero ter o melhor artigo publicado”. Essa é a linha que a gente propõe.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O ano passado, na última revista n.º 
26, nós tivemos que não aceitar um artigo que todos nós do Conselho Editorial 
achamos excelente. De um professor do Rio de Janeiro, inclusive. É um 
professor. Nós tivemos que não aceitar, porque não estava na linha da revista. 
Era um artigo excelente, provavelmente será publicado em outra fonte. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti [00:08:18]: É nesse sentido que eu queria frisar 
mais uma vez para os nossos associados que não se acanhem em contribuir para 
a revista. Muitas vezes a gente recebe perguntas dos associados, “Ah, mas a 
revista ficou muito acadêmica, ficou muito voltada para ciência....”, mas não é 
bem isso. A lógica desde o professor Ruy Barbosa era que nós escrevêssemos 
bons artigos, científicos, no sentido de ter a aplicação científica e, ao mesmo 
tempo, prática. E o professor Ruy Barbosa gostava muito de receber 
contribuições sobre questões pragmáticas e sobre questões que estão sendo 
analisadas nos tribunais, questões que estão sendo revistas pelos advogados e 
pelos tributaristas sem uma preocupação de ficar deitando doutrina, de ficar 
extremamente acadêmico.  

Mas, por outro lado, a revista vem se posicionando e vem se adaptando às regras 
do Qualis que é uma regra de excelência em termos de revistas científicas no 
Brasil e nós já estamos com esta qualificação no Qualis há algum tempo. E 
vamos, a cada edição, aperfeiçoando a revista para que esse Qualis esteja na 
melhor pontuação. Então nós queremos que a revista tenha a melhor pontuação 
nos critérios do Qualis. Vamos também, como instituto, adaptar nossa 
instituição para que nós tenhamos, então, uma linha editorial, para que os 
associados recebam qual é a linha editorial, que a gente saiba quem são os 



membros e como funciona o Conselho Editorial. Então, isso vocês vão ver nas 
edições da revista, como isso vai melhorando.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, deixando bem claro o 
seguinte: Um artigo, tentando traduzir um pouquinho o que Fernando está 
dizendo, um artigo que se refira, por exemplo, a uma matéria que está sendo 
discutida em um tribunal qualquer, que transcreva demais o conteúdo de 
decisões, não serve para nós. O objetivo é haver contribuição de cada um. Nós 
queríamos muito ver contribuição de novos autores. Não ficarmos sempre 
naqueles que já estão há dez, vinte anos escrevendo. E as ideias, portanto, 
podem ser ventiladas, mas já são conhecidas.  

Então é muito importante a participação de novos autores. Precisa ter um pouco 
de coragem de escrever e não ter vergonha, nem ter medo do artigo não ser 
publicado. Se for publicado é por essa razão, não é crítica, não é dizer que o 
artigo é ruim. Claro que pode chegar uma coisa ruim, claro. Mas nós estamos 
pedindo que vocês, sabendo da possibilidade de todos contribuírem com 
qualidade, para que contribuam com qualidade. Não mandar só: “Eu vou pôr 
porque eu quero que saia um artigo meu na revista” como a gente sabe que sai 
em outros veículos.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só lembrar que quando a revista, realmente, 
quando ela surgiu em setenta e poucos, era a única revista de Direito Tributário. 
Hoje existem várias revistas, não vou citar o nome, todos sabemos que existem 
revistas excelentes que trazem contribuições pontuais, de temas do mês que no 
mês seguinte já estão velhos. Quando eu disse assim: “A Revista Tributária Atual 
ganhou uma cara própria, tendo em vista o que existe hoje”.  

Na época do professor Ruy era uma situação e hoje é outra. Hoje existem revistas 
que publicam artigos que valem para o mês e que ficam velhos. Se o seu artigo 
vai ficar velho dali a dois meses, muito provavelmente ele não é um bom artigo, 
não é um artigo típico de revista de Direito Tributário Atual. Está certo? Só para 
explicar essa diferença. Compare com aquelas outras revistas que publicam 
artigos do mês que são excelentes e fale o seguinte: “Se serve para aquela não é o 
perfil nosso”. Nós não estamos concorrendo, nós temos uma alternativa, nós 
queremos oferecer um espaço àqueles trabalhos que, em revistas mais 
profissionais, não têm espaço.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se vocês me permitirem, sem 
nenhuma vaidade aqui, por mera coincidência, essa semana desencravaram a 
proposta de um trabalho que está sendo desenvolvido lá em nosso escritório, no 
meu escritório, desencravaram um trabalho que eu publiquei na revista... O 
primeiro que eu publiquei em uma das primeiras revistas, ainda coordenado pelo 
Professor Ruy Barbosa, e eu estava nessa situação de iniciante, praticamente, 
aqui no IBDT.  

De forma que esse é um exemplo do que você está acabando de dizer. É um 
artigo escrito, sei lá quantos anos, 20 anos atrás, e alguém lá no escritório 



incluiu, descobriu alguma atualidade na matéria para um problema presente. 
Então, mera coincidência.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti [00:13:46]: Em linhas gerais, o que é bacana para 
nós do instituto, é que entre as regras gerais da Qualis, se solicita que os 
contribuintes da revista sejam afiliados à instituição. Então este é um estímulo 
para que as pessoas que aqui estão, as pessoas que gostam do instituto, as 
pessoas que frequentam o instituto e querem estar no instituto contribuam com 
artigos para a revista de Direito Tributário Atual. Então é uma revista do 
instituto e dos associados do instituto.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém com alguma comunicação a mais? 
Encerramos o Pequeno Expediente. Vamos para a pauta.  

Temos um assunto que ficou do final do ano passado, um assunto para qual o 
Luís Flávio irá fazer a exposição. E ele trouxe agora, entregou agora para mesa, 
um material que eu já estou sugerindo a ele que coloque no site, a seguir pede 
para colocar no site para conhecimento e todos disporem a seguir.  

Sr. Luís Flávio Neto: Na última mesa de debate foi trazida a questão se seria 
válida a discriminação entre não residentes situados em paraísos fiscais e não 
residentes situados em países com uma tributação, por dizer assim, normal.  

No decorrer da discussão, que foi ao final da última mesa e por isso postergada 
para essa primeira mesa do ano, foi trazida uma analogia, por exemplo, a 
proteção de um turista no território brasileiro, a impetração de uma habeas 
corpus. E o questionamento se o direito de um turista impetrar um habeas 
corpus estaria, já, na Constituição Federal ou se decorreria de uma legislação que 
lhe outorgava, uma legislação infracondicional que lhe outorgava essa 
possibilidade.  

Avançando nesse assunto, trazendo também para o Direito Tributário, foi 
lembrado do “Caso Volvo”. Que é um caso diferente, por quê? No “Caso Volvo”, 
que hoje está sob julgamento no Supremo Tribunal Federal e já foi julgado pelo 
STJ, a discussão é se possível discriminar residentes no Brasil de não residentes 
do Brasil.  

Então aqui nós temos dois pontos: Se é possível nós discriminarmos não 
residentes de paraísos fiscais de não residentes de outros países que não se 
qualificam como paraísos fiscais. E também se é possível nós discriminarmos, 
nós atribuímos a um não residente um tratamento fiscal mais oneroso do que 
um tratamento fiscal outorgado a um residente. Em um levantamento sobre a 
questão, até por essa proteção à vida de um estrangeiro, o STF tem diversas 
decisões no sentido de que o artigo 5º, quando ele estabelece: “Todos são iguais 
perante à lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade, o direito à vida, a liberdade, 
a igualdade, a segurança e propriedade nos termos seguintes..”., e aí que traz 
todos o incisos. O Supremo tem entendido que, na verdade, brasileiros e 
estrangeiros residentes no país, não quer dizer que os estrangeiros não 



residentes estariam retirados dessa proteção. Ele interpreta “residente” como 
alguém que está em nosso território e por isso o nosso direito consegue proteger, 
consegue outorgar essa proteção.  

Então eu trago aqui à mesa e vou pedir para que sejam inseridos no site, 
diversos precedentes do STF. Por exemplo: HC 74051: “Direitos e garantias 
fundamentais – Estrangeiros: A teor do disposto na cabeça do artigo 5º da 
Constituição Federal, os estrangeiros residentes no país têm jus aos direitos e 
garantias fundamentais”. Mais à frente: “O mesmo acontece se o acusado é 
estrangeiro. A evasão de território nacional corre a conta do poder de polícia, 
presumindo-se esteja o estado aparelhado para coibi-la”. Nesse julgado, o Ministro 
Marco Aurélio faz referência a um livro do ministro Celso de Mello, “Constituição 
Federal Anotada”, 2ª edição de 1985, no qual ele expõe a sua opinião: “A garantia 
de inviolabilidade dos direitos fundamentais, salvo as exceções de ordem 
constitucional, se estende também aos estrangeiros não residentes ou domiciliados 
no Brasil. O caráter universal dos direitos do homem, não se compatibiliza aos 
estatutos que o ignorem. A expressão “residentes no Brasil” deve ser interpretada 
no sentido de que a carta federal só pode assegurar a validade e o gozo desses 
direitos fundamentais dentro do território brasileiro”.  

E outros precedentes, o STF segue o mesmo entendimento com no HC 94016: “O 
fato de o estrangeiro não possuir domicílio no território brasileiro não afastaria, por 
si só o benefício da substituição da pena. Assentou a corte, a interpretação de que 
o artigo 5º, caput da Constituição Federal não deveria ser literal. Porque de outra 
forma os estrangeiros não residentes estariam alijados da titularidade de todos os 
direitos fundamentais. Ressaltou a existência de direito assegurados a todos 
independentemente da nacionalidade do indivíduo, porquanto considerados 
emanações necessárias ao princípio de dignidade da pessoa humana”. E aí há 
outros precedentes no mesmo sentido, inclusive, garantindo os direitos 
processuais do habeas corpus com base diretamente na Constituição Federal.  

Com base nessa questão, pensando em alguns questionamentos sobre o nosso 
tema do Direito Tributário, acredito que nós poderíamos pensar, já que o HC 
74051 do STF acolheu o entendimento no sentido de que a garantia da 
inviabilidade dos direitos fundamentais, salvo as exceções expressas na Carta 
Constitucional, se estendem também aos estrangeiros não residentes e 
domiciliados no Brasil, se há(F) permissão ou se há(F) vedação constitucional, 
para que se ofereça tratamento fiscal mais vantajoso aos não residentes, ou 
ainda se haveria tratamento fiscal, se poderia haver um tratamento fiscal mais 
oneroso.  

Qual seria uma justificativa constitucional válida para que o não residente seja 
tributado de forma mais severa que o residente? Esse critério de distinção é 
válido perante o artigo 5º e 150 da Constituição? Embora, a gente possa pensar 
que o Imposto de Renda não é devido com uma contra prestação, como são as 
taxas, mas se voltam às despesas gerais do Estado, por que alguém que não que 
reside neste Estado deveria ser “penalizado” com ônus fiscal maior do que 



aqueles que aqui residem, que usufruem mais intensamente da estrutura 
estatal? Há uma finalidade suportada pela Constituição para se distinguir 
residentes ou não residentes? Ou ainda, a priori, isto é, quando a Lei Tributária 
não estabelece distinção entre residentes e não residentes, um tratamento fiscal 
mais benéfico estabelecido deve ser estendido aos não residentes? Se um 
tratamento mais benéfico é estendido e não há uma disposição expressa também 
para não residente, esse tratamento deve ficar apenas entre os residentes ou 
estendidos automaticamente, a priori aos não residentes, até pelo princípio da 
igualdade? Se há entendimento de que os direitos fundamentais são 
preexistentes na Constituição e que a Constituição apenas os positivou, podemos 
entender que os não residentes têm um direito fundamental preexistente à 
Constituição de serem tratados tal como os residentes? Ou, ainda, uma lei que 
estabelecesse um tratamento diverso em relação ao residente para um nacional 
que declarasse a sua saída definitiva do país nos termos exigidos pela Receita 
Federal, seria contrário no disposto do artigo 5º? Algumas questões que talvez 
espelhem isso, a legislação do Simples Nacional, no artigo 17, ela proíbe a opção 
ao Simples Nacional de uma empresa que tenha no seu quadro social um sócio 
residente no exterior. Ou seja, se uma empresa de turismo, por assim dizer, que 
é permitida a opção do Simples Nacional, ela não pode ter um dos seus sócios 
residentes no exterior sobre pena de não poder optar pelo Simples Nacional. 
Posterior à 95 a legislação estabelece que a distribuição de dividendos do Brasil 
para sócio residente no Brasil ou residente no exterior igualmente será não 
tributada. Então aqui a gente tem uma aproximação expressa da legislação para 
esses dois sujeitos.  

Durante um período, contudo, e aqui entra a questão no “Caso Volvo”, havia a 
distinção, a distribuição de dividendos para residentes não seria tributada, 
enquanto que a distribuição de dividendos para não residentes sofreria 
tributação na fonte de 15%.  

Neste caso, que foi levado a julgamento, no STJ, e agora está no Supremo 
Tribunal Federal com uma notícia do Ministro Relator Gilmar Mendes de que ele 
tende a rever a decisão do STJ, o STJ... Uma decisão bastante longa, cerca de 70 
páginas, e cada ministro, na verdade, deu uma opinião diferente sobre o assunto. 
Alguns ministros partiram da premissa de que como o decreto, como o tratado 
“Brasil- Suécia” é da década de 70, de 1976, ele teria sido revogado pela Lei 8383 
de 91, partindo de uma premissa, que não cabe aqui se estender, mas como que 
o tratado internacional adentra ao direito brasileiro com status de lei ordinária, e 
uma lei ordinária que trate sobre o mesmo assunto teria o condão de revogá-lo.  

De todo modo, o voto vencedor do Ministro José Delgado, que foi acompanhado 
pela maioria dos ministros, partiu de premissas diferentes. Ele partiu da 
premissa de que o tratado de dupla tributação no artigo 24, ao estabelecer que 
um não residente não terá um tratamento diverso de um residente, não terá um 
tratamento mais oneroso, ele somente fez repetir o que já está no direito 
brasileiro. O Ministro José Delgado partiu do entendimento de que o direito 
brasileiro não discrimina residentes de residentes. A Constituição Federal protege 



ambos. Por isso não seria válida a tributação de dividendos distribuídos a não 
residentes enquanto que o residente tem um tratamento mais benéfico. Levanta-
se aqui um ponto da ementa: “Sendo o princípio da não discriminação tributária 
adotada na ordem interna, devendo ser adotado também na ordem internacional, 
sobre pena de desvalorizarmos as relações internacionais e a melhor convivência 
dos países”. O ministro José Delgado aqui traz o entendimento de que o Direito 
Tributário Internacional já entrou na esfera de direitos fundamentais em um 
ambiente globalizado e todo direito deve ser interpretado sobre essa ótica. E ele 
também partiu da premissa que o Acordo GATT(F) no artigo 3º estabelece 
também a não discriminação, e que a própria ordem interna aqui: “O Brasil adota 
para o capital estrangeiro um regime de equiparação de tratamento nos termos da 
Lei 4.131 de 62, o qual foi recepcionado pelo artigo 172 da constituição vigente”. 
Nós não estamos fundamentando o voto em normas constitucionais. O STJ não 
poderia. E sim em princípio do ordenamento jurídico brasileiro. Com base nesses 
preceitos estou interpretando as normas infraconstitucionais postas em 
discussão. Por existir um tratamento equiparado e legalmente reconhecido no 
artigo 150, e aqui entra o artigo 150 da ordem tributária e inciso II, é que embora 
se dirija de modo explicito a ordem interna, também é dirigido as relações 
externas.  

Em relação, agora passando à discriminação entre não residentes, embora... O 
Professor Humberto Ávila tem um trabalho realmente muito bom sobre o 
princípio da igualdade, salvo melhor juízo, ele não enfrenta essa questão 
específica tratada hoje na mesa no seu trabalho. Mas a respeito dessa 
discriminação entre não residentes de paraísos fiscais e não residentes de países 
com tributação normal, acredito que caiba uma citação do Professor Humberto 
Ávila: “Em todos os casos a constituição é expressa em proibir a utilização de 
determinada medida de comparação: origem, raça, sexo, cor, idade, estado civil, 
deficiência física, qualidade do trabalho, caráter do vínculo empregatício, origem da 
nacionalidade – que aqui eu acredito que caiba o caso - ocupação profissional, 
precedência ou destino do bem, ou ao obrigar o seu uso”. No caso a capacidade 
contributiva. Para os questionamentos sobre esse segundo tópico, acredito que 
seria muito parecido com os primeiros. Qual justificativa constitucionalmente 
válida para essa distinção entre um residente de paraíso fiscal e um residente de 
outro país, que não o Brasil, que se sujeite a uma tributação normal? Há uma 
finalidade suportada pela constituição para se atribuir ao residente de um 
paraíso fiscal um ônus mais elevado do que aos residentes em países sem essa 
característica?  

Eu acredito que são esses os pontos levantados e passo à mesa a discussão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra à mesa, mas 
antes só esclarecendo, um encaminhamento da discussão, esclarecendo que você 
foi adiante do que é o ponto original que estava em debate. O que estava em 
debate era saber, e nesse ponto esclareceu completamente com base no 
entendimento do Supremo, saber qual o alcance da garantia constitucional de 



igualdade. Tendo em vista, que o caput do artigo 5º se refere a brasileiros, 
independentemente de residência, e a estrangeiro quando residentes no país.  

Então a discussão era residente em paraíso fiscal ou não, não residente em 
qualquer jurisdição, ele teria direito à igualdade, já que nós estamos debatendo 
uma questão específica onde havia o tratamento, nem vem a caso resgatar essa 
questão, mas que havia um tratamento desigual para os não residentes. Então a 
questão era a que foi colocada: é possível essa discriminação pela lei ordinária? 
Havia duas correntes, obviamente, dois pensamentos, um literal, no sentido de 
que o não residente não estava protegido no artigo 5º e o outro mais amplo, não 
literal, que é o que prevalece no Supremo Tribunal Federal, que o não residente, 
pelo que eu entendi, quando em trânsito pelo país? Certo?  

Sr. Luís Flávio Neto: Por conta da questão criminal...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que excluiria, portanto, os não 
residentes não em trânsito e, obviamente, exclui as pessoas jurídicas sediadas no 
exterior que não tenham um estabelecimento permanente no Brasil.  

Faço essa observação para dirigir o pensamento de todos. Há duas solicitações 
aqui de palavra. Vou seguir pela ordem, se me permitem... Fernando...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Schoueri, então...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, o Schoueri. Não é questão de 
ordem, mas sem problemas. O Fernando está de acordo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se me permite o Fernando [ininteligível]. O que o 
Luís Flávio fez até agora, foi levantar a jurisprudência do Supremo sobre o 
entendimento do artigo 5º, caput, em casos concretos em que ele foi perguntado e 
que deram um jeito de dizer que residente é um conceito mais amplo. Mas 
também do que eu ouvi do relatório do Luís Flávio, é claro, eu fui folheando aqui 
o material, falou-se muito de Direitos Humanos. E eu acho que tem um ponto 
que nós, quer dizer, nós estamos falando...  

Vamos lembrar o seguinte, eu não estou falando de todo o rol do artigo 5º, e 
todos os itens, a pergunta específica. Se o princípio da igualdade se aplica 
também entre não residentes ou quintais(F)? Eu poderia, como diz o Luís Flávio 
muito bem, partir do direito natural que dizer que seria um direito humano 
inerente. Eu poderia ser positivista. Poderia dizer: “Não. Espera um pouquinho, 
tem que olhar o que a Constituição diz”. Mas eu não chegaria a outro resultado 
porque o artigo 5º, § 2º é claríssimo dizendo que todos os Direitos Humanos 
assegurados, [ininteligível]... Para terceiro, aliás, no caso, convenções assinadas 
pelo Brasil que assegure os Direitos Humanos, são incorporadas ao artigo 5º. 
Portanto, eu poderia... Isso só um terceiro caminho me ocorre agora, o Professor 
Ruy Barbosa foi feliz dizendo isso, o sistema que chame de direito, parte da 
igualdade. Ou seja, negar de pronto o direito à igualdade me parece que é negar a 
ideia de direito. Então, seja pela posição, ou seja, o Supremo nunca disse que... 
Nunca negou esse o direito, ele apenas afirmou nos casos que foram 



perguntados. Portanto, não é dizer que o Supremo restringe aos residentes no 
país ou aos em trânsito no país. Foram os casos que ele enfrentou. Então não 
existe uma posição do Supremo, além disso, nem favorável e nem contrária.  

No entanto, o § 2º e 3º do artigo 5º estendem os Direitos Humanos. E todas as 
convenções de que o Brasil assinou de Direitos Humanos, a igualdade está 
sempre presente; ou a ideia de igualdade vai me trazer a mesma coisa. Ou seja, 
eu acho que a primeira etapa desse desafio proposto pelo Ricardo é saber se o 
princípio da igualdade, enquanto tal estende-se a não residentes, ou seja, na 
pergunta seria, o judiciário pode dispensar a aplicação do princípio da igualdade, 
porque, afinal de contas, é assunto de não residente? Parece importante firmar 
que não. Insisto, como o Ricardo disse, é condição de encaminhamento, logo em 
seguida entramos no segundo mérito que é: aplicando o princípio da igualdade 
eu encontro uma fundamentação para discriminar residentes e não residentes. 
Isso é uma pergunta completamente diversa. Ou seja, buscar uma discriminação 
é aplicar o princípio da igualdade, não é negá-la. Então é uma coisa diferente, ou 
seja, o princípio da igualdade não exige que seja tratado sempre identicamente. 
Igualdade é tratar igualmente os iguais, já dizia Rui Barbosa e isso vem de 
tradição grega. Então não é bem novidade dizer isso.  

Então, nós estamos, no momento, na primeira pergunta que é: O judiciário 
poderia de plano negar o direito à igualdade? Porque afinal de contas trata-se de 
não residente? E parece necessária à posição contundente seja pelo artigo 5º, 
caput, seja pelo 5º, § 2º e 3º, seja pelo conceito de direito. E parece a primeira 
parte da resposta tem que ser negativa e por enquanto eu falo dessa, reservando-
me a posição de poder falar depois quando forem examinar quais são os critérios 
válidos ou não válidos, que é a segunda pergunta. E aí já não cabe mais 
perguntar se aplica-se o princípio, mas como ele deve ser aplicado.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É mais ou menos na linha do Schoueri, uma 
forma que eu analiso essa exposição, muito bem feita pelo Flávio, relacionando o 
artigo 5º, na minha visão, às pessoas físicas, e não às pessoas jurídicas. Toda a 
construção constitucional feita para as garantias individuais, não se empresta 
diretamente às empresas. A Constituição Federal foi emendada em 93 para dar 
uma condição da empresa estrangeira igual a da empresa nacional. Dentro de 
um raciocínio de que seria de bom tom que as empresas estrangeiras e as 
empresas brasileiras tivessem o mesmo tratamento constitucional. E dentro de 
construção constitucional que existe em que se tratando de empreendimentos de 
empresa e que fosse vislumbrada esta necessidade de que todos os empresários 
com investimentos no Brasil, sejam essas empresas com sócios genuinamente 
brasileiros ou com filiais de empresa estrangeiras, tivessem o mesmo tratamento.  

Esta é uma questão que não tem colocação em relação ao artigo 5º, que trata de 
direitos fundamentais da pessoa humana e que não são direitos pré-
constitucionais, nem acima da Constituição, por isso que precisaram ser 
positivados, e o Brasil assinando tratados internacionais em respeito aos Direitos 
Humanos, em que pese o discurso desastrado da Presidente Dilma, feito nessa 



semana. E os Direitos Humanos foram cada vez mais sendo absorvidos pelo 
ordenamento brasileiro e a Constituição Brasileira de 88 fez questão de tratar 
desse assunto, uma vez que vinha de uma ditadura. Então, esse é um assunto. 
Agora, o assunto de residentes e não residentes do Direito Tributário 150(F) e 
também de tudo que o mundo hoje trata de residentes e não residentes em 
matéria de Direito Tributário, vem sofrendo uma grande modificação. É difícil 
você falar de residente ou não residente, em termos tributários, se você não 
pensar que há de fato uma natural tendência à discriminação. Se não for de 
países é de bloco econômico. Sobre os blocos econômicos, existem artigos muito 
interessantes, inclusive de juristas de [ininteligível], como o Paul [ininteligível], 
[ininteligível], trabalhando a questão da discriminação dos países que não 
pertencem ao bloco econômico da União Europeia. Discriminação tributária.  

Então aqui eu não estou fazendo uma defesa à discriminação, não me entendam 
mal, mas primeiro o conceito de residente e não residente, em função de tudo o 
que o Luís Flávio trouxe aqui para fins de empresa, para fins de garantia ao 
contribuinte, sofre uma grande modificação atualmente. E esta modificação está 
mais relacionada a mercados e os mercados protegem os seus grupos econômicos 
e o seu mercado em relação àqueles que não estariam contratantes nessas 
entidades supranacionais de defesa de mercado.  

Precisa ver esse aspecto que eu trago para a provocação e não como defesa de 
tese.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só fazer uma observação 
também de, talvez de esclarecimento, o Fernando fez a referencia à pessoa física. 
Eu não sei se essa referência deve ter uma amplitude tão grande quanto eu senti 
na sua fala.  

O artigo 5º se refere à pessoa jurídica também. É o artigo 5º que garante a 
igualdade para as pessoas jurídicas, que garante que a pessoa jurídica tem o 
mandado de segurança, que garante o direito de propriedade, que garante que 
ela não pode ser obrigada a fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então há 
disposições que só podem ser aplicadas à pessoa física. Homens e mulheres são 
iguais. Por exemplo, é o inciso I.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Direito à vida, por enquanto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Direito à vida, né? [risos] De forma 
que só esse reparo, para que não fique na cabeça e--  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não. Eu não quis dizer que todo o artigo 5º... 
Até porque é enorme o artigo 5º e tem uma visibilidade externa muito boa, 
quando se comenta o artigo 5º da Constituição Brasileira, justamente por agregar 
vários aspectos dos direitos fundamentais e da igualdade. Então o cerne do artigo 
5º é a igualdade. E aí, é lógico, brinda pessoas físicas e pessoas jurídicas, mas no 
que diz respeito a direitos fundamentais do homem e do cidadão, que eu quis me 
referir ao artigo 5º.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E repetindo aos que chegaram 
posteriormente ao que mencionei, o trabalho do Luís Flávio, notas dele, aliás, 
pode ser transformado em um artigo para revista, mas as notas dele com 
jurisprudência transcrita estarão no site a partir de hoje ou amanhã.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem feito, viu Luís?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, por favor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se o presidente permite então que nós passemos, 
como o Fernando começou, à segunda etapa, ou seja, eu acredito que seja por 
um fundamento ou por outro, não me parece que alguém tenha ainda a ousadia 
de negar dizer, um Tribunal poderia de pronto dizer: “Não se aplica a igualdade à 
esse caso”. Já a pergunta seguinte é qual é a fundamentação... Eu insisto, se eu 
busco um critério para discriminação estou aplicando a igualdade, ainda que eu 
conclua pela discriminação.  

Podemos então passar para a segunda pergunta para examinar um pouco mais 
essa questão, de quais são os critério válidos ou não válidos. Porque aqui essa 
decisão do “Caso Volvo”, do Ministro Delgado, é um desastre enorme. Ou seja... 
Oi? 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Baseou-se em um parecer ruim e chegou em uma 
decisão péssima. E pior, deixa-me só ressalvar, no final pelas conclusões, eu 
concordo. É aquela história de que quando erra, erra, e no fim dá o certo, está 
certo.  

Mas enfim, vamos falar então o meio e não o fim. Vamos verificar quando ele 
fundamenta na Lei 4.131, que é a lei de capital estrangeiro, uma lei de 62 e diz 
que esta lei assegura que não haja discriminação, ou coisa parecida. Vejam, nós 
estamos falando em lei contra lei. É bom lembrar que nós temos outra lei que 
tem o tratamento diferenciado. Então é muito estranho eu citar uma Lei 4.131 de 
62, quando eu tenho depois outra lei ‘clarissimamente’ contrária, a 
4.131dizendo: “Aqui eu vou discriminar”. Ou seja, normalmente eu poderia 
pensar “lei especial, lei geral”? Mas não é o caso porque eu tenho uma lei 
clarissimamente dizendo: “Eu vou discriminar o residente do não residente”, o 
residente tem um tratamento, o não residente outro. Então causa muita espécie 
esta fundamentação e quando, a partir disso, ele joga para um dispositivo 
condicional que seria o artigo 172 da Constituição, que asseguraria isso, e diz 
que não é uma matéria constitucional, já é estranho sim, no fundo ele está 
decidindo, tentando buscar uma fundamentação constitucional. E quando se lê o 
artigo 172: “A lei disciplinará com base no interesse nacional os investimentos de 
capital estrangeiro e incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de 
lucros”. [ininteligível]. Não me parece que essa seja uma fundamentação, porque 
impediria que uma lei diga que o investidor estrangeiro vai ser tributado. E é 
bom... Daí vem o seguinte: “Bom, houve uma discriminação do residente ou não 
residente”. Ela é fundamentada?  



O primeiro princípio agora, esse é o ponto em que começamos a trabalhar. O 
primeiro critério para discriminação: capacidade contributiva. Primeiro critério 
para igualdade é capacidade contributiva. O que já me parece que neste caso, na 
capacidade contributiva, eu diria: “Não consigo justificar”. Eu não tenho uma 
justificação imediata pela capacidade contributiva. Só ressalvando outras 
situações de discriminação eu poderia ter, ou seja, eu poderia, não é este o caso, 
não é o “Caso Volvo”; eu poderia dizer o seguinte: como o não residente, eu não 
tenho o balanço do não residente, e eu tenho o balanço do residente, mesmo com 
base na capacidade contributiva eu preciso dizer que eu meço diferentemente 
capacidade contributiva de um e de outro porque, afinal de contas, são 
realidades diversas. Eu tenho para o não residente, eu não conheço os gastos, eu 
não sei o que acontece ao tributo rendimento, ou seja, haveria situações que já a 
capacidade contributiva seria um teste suficiente para dizer: “Olha, eu tenho que 
tratar diferentemente porque eu preciso apurar diferentemente a própria 
realidade”. Quer me parecer que de pronto dizer: “Dividendos pagos à residentes 
estão isentos. Dividendos pagos a não residentes estão tributados?” No caso era 
mais ou menos isso? E o critério que capacidade contributiva não resolve. Daí eu 
poderia ser categórico e dizer: “Bom, se existe igual capacidade contributiva, a 
tributação deve ser idêntica”. Mas ao dizer isso eu estou negando a possibilidade 
de haver outro critério que não o da capacidade contributiva, que justifica a 
discriminação. Ou seja, a capacidade é um critério para desigualar. Só que eu 
posso encontrar outros tantos critérios constitucionalmente válidos para 
desigualar também; Eu devo perguntar: “Por quê? Qual é a fundamentação 
constitucional que me diz que apesar de haver igual capacidade contributiva, eu 
discrimino?” Só para lembrar a nós isso é muito comum. Eu tenho empresas com 
igual capacidade contributiva, uma que está em uma região de Zona Franca e 
outra que está em São Paulo, tem um tratamento diferenciado por outro critério 
que não é capacidade contributiva, ou que está no nordeste, ou seja, a 
discriminação de pessoas com igual capacidade contributiva com base em outro 
critério é algo corriqueiro. A pergunta é: ”Qual é o critério, qual é a razão, qual é 
a fundamentação?" E isso me obriga a voltar a 95, quando isso aconteceu, 
porque nós temos que examinar com a lente 95 não de 2012, nós temos que 
olhar uma época em que a posição cambial brasileira não era a atual e que a 
fuga de recursos, a saída de recursos naquela época não era vista como seria 
vista hoje. Ou seja, eu desestimular a repatriação de lucros poderia ser uma 
fundamentação válida dentro da política econômica de então. Ou seja, 
examinada... E eu acho que é o teste que não foi feito e que poderia ser feito, era 
examinar do ponto de vista da política econômica de então se era consistente 
com a política econômica de então, utilizar o tributo como um fator indutor para 
desestimular a remessa. O que eu quero dizer o seguinte, eu não estou dizendo 
para vocês que é possível ou não. Eu digo, uma análise que seria juridicamente 
válida seria examinando o contexto econômico, outras medidas econômicas, 
verificar se essa discriminação à remessa, esse desestímulo à remessa poderia 
fazer sentido. Talvez ali pudesse ser uma justificativa. O que eu estou 
procurando dizer é que talvez eu pudesse concluir pela incondicionalidade desse 
tratamento diferenciado. Mas a análise teria que ter sido dada por um passo que 



não é dizer de pronto “eu não posso discriminar não residente” é “eu posso 
discriminar, mas eu tenho que ter uma fundamentação para isso e a 
fundamentação tem que ser constitucionalmente tolerada(F)”.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E só lembrando aqui, que já citaram 
a Lei 4.131, que o artigo 2º garante o mesmo tratamento ao capital estrangeiro 
que se investiram no Brasil. E o capital estrangeiro que está fora. Muitas vezes 
nós estamos discutindo questões de tributação interna no Brasil com relação a 
eventos que ocorrem lá fora, capitais até brasileiros investidos lá fora.  

A 4.131 foi a lei de registro de capitais estrangeiros, ela visa assegurar e dar 
segurança ao capital estrangeiro investido no Brasil em uma época de muita 
insegurança para os investidores do exterior. E ela assegurou igual tratamento, 
não apenas no campo tributário, mas no campo extratributário, embora ela 
tenha vários dispositivos relativos até a dedutibilidade de determinadas despesas 
e ela chegou, inclusive, através de uma alteração, instituiu um imposto 
complementar na fonte sobre o remessas excedentes a um certo nível de registros 
do Banco Central, mas ela dispensava igual tratamento, idêntico tratamento 
concedido ao capital nacional, em igualdade de condições. Então nós caímos 
exatamente nisso. E esse capital no exterior que está investido no Brasil é como 
se fosse uma pessoa física residente no exterior e em trânsito pelo Brasil, não é? 
Residente até no país. E pode ser um capital, como é realmente dentro de ótica 
da 4.131, é um capital investido em estabelecimentos permanentes aqui, ou seja, 
filiais, sejam outras pessoas jurídicas e subsidiárias. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A aproximação do princípio da igualdade, feita 
pelo Schoueri, analisa uma questão como essa com base na capacidade 
contributiva, é uma maneira de começar uma análise do caso. Tomando por base 
duas empresas ou dois contribuintes que teriam igual capacidade contributiva e 
que, portanto, estariam em condições de suportar a carga fiscal nessa igualdade 
prevista na Constituição. A discriminação a partir daí normalmente tem razões 
econômicas. E como o Schoueri bem disse, indutivas de estimular e 
desestimular, de política econômica. E essa política econômica sempre premia, 
ou tem por objetivo premiar a política econômica interna que, muitas vezes, 
barra nos tratados internacionais. Para isso que se prestam os tratados 
internacionais. E uma vez a analisados os tratados internacionais se verificará se 
a indução é conflitante ou não. Mas que a indução justificável permite sim a 
discriminação entre residentes e não residentes e para isso se presta a indução, 
não vejo dúvidas que se faça desta maneira.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar?  

Orador não identificado [00:51:39]: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria provocar um pouquinho 
especialmente os dois contendores que se habilitaram a falar sobre o assunto, 
provocar uma questão como concreta, não é?  



Os juros, o juro pago a um empréstimo vindo da Bolívia pode ser tratado 
diferentemente, só ponto de vista(F), do imposto de renda brasileiro do... Mesmo 
o empréstimo vindo dos Estados Unidos? E agora? Isso é uma pergunta. Acho 
que fácil de responder. Em todo o caso é uma preliminar para a segunda. E pode 
haver uma discriminação quando o capital vem de um paraíso fiscal?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Todos sabemos que não existe--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpe. Na ausência de tratado.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Todos sabemos que não existem perguntas fáceis de 
responder, ainda mais quando são formuladas pelo Ricardo Marins. Você sempre 
fala: “Bom, alguma coisa deve ter por trás”. Por quê? Pelo o que nós tínhamos 
dito até agora, os juros, ou seja, qualquer situação pode ter um tratamento 
diferenciado, desde de que justificado. Eu, salvo uma explicação melhor, não 
conseguiria encontrar uma justificação no ordenamento e na política econômica 
brasileira hoje, para dar um tratamento diferenciado. Hoje. Permita-me só dizer o 
seguinte: Tendo em vista a integração latino-americana, que está no artigo 4º da 
Constituição, Ricardo, se falasse: “Olha, visando a integração latino-americana, 
visando a criação de um mercado financeiro sul-americano para que o Brasil 
passe a ser o centro das aplicações internacionais sul-americanas - e veja como 
acabei de construir uma justificação - eu poderia até dizer que esse juro da 
Bolívia teria um tratamento melhor que o juro norte-americano fundado no artigo 
4º”. É uma questão, eu encontrei uma fundamentação no texto constitucional 
para a discriminação. Avançando na questão seguinte do paraíso fiscal ou não, 
evidentemente aí a minha procura, a minha justificativa fica muito mais fácil, 
porque eu estou buscando evitar, a partir dali, esquemas de evasão de tributos. 
Ou seja, é uma, não é apenas no Brasil é uma prática corrente em outros países 
que os fiscos, que os legisladores busquem impedir que os seus próprios 
contribuintes se valham de proteções do anonimato para fugir da tributação 
local. Nos regimes de tributação favorecida, por exemplo, quando eu tenho um 
critério “não identifique quem é o investidor”, parece-me uma justificativa 
suficiente para dizer: “Bom, então se não identifica, eu não sei quem é. Se não sei 
quem é pode ser até que seja o meu residente”. Então enquanto proteção ao 
próprio sistema tributário eu daria discriminação já justificada, ou seja, 
respondendo ao Ricardo concretamente, a primeira discriminação exige uma 
fundamentação mais difícil que eu propus, se o boliviano for melhor tratado 
dentro de uma política para a formação de um mercado financeiro sul-
americano, de integração do mercado sul-americano, eu responderia 
afirmativamente “é possível”. No caso do paraíso fiscal, não preciso de todo esse 
esforço argumentativo porque eu teria a proteção do Sistema Tributário.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Fernando, eu lamento, mas você vai 
ser pressionado. [risos] Porque as minhas duas questões foram apresentadas 
sem nenhum subterfúgio que ficou subjacente à ressalva inicial. Eu fiz a 
pergunta colocando todo o cenário fático. Sem nada por trás. E ele acrescentou 
um dado novo aqui que é uma política de integração que não fazia parte da 



minha pergunta. Então agora eu vou fazer a pergunta para você da seguinte 
forma. E, aliás, ele acrescentou no paraíso fiscal a questão do anonimato que 
hoje pelo menos no Caribe não existe mais, só em uma jurisdição que existe 
possibilidade de anonimato. Nas outras não existe mais. Mas de qualquer forma, 
vamos... Eu vou espremer um pouquinho a pergunta. O paraíso fiscal onde existe 
identificação do contribuinte. Está certo? E não é mais Estados Unidos. É Bolívia 
e Peru. Eu já tenho a resposta dele, mas eu quero resgatar a pureza da pergunta 
original.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não vejo razão, contrariando aí o que o Schoueri 
disse, não vejo razão para discriminação desses três países, ainda na formação 
anterior em relação aos Estados Unidos, Bolívia, um país [ininteligível]. Ainda 
menos em relação dessa posição que o Ricardo trouxe já colocando o Peru, que 
também não é membro do MERCOSUL, que tem outro mercado como a 
[ininteligível], se não me engano, que alberga. Eu não vejo razão para 
discriminação desses três países. E, no entanto o que acontece entre os 
mercados que regulam essa discriminação, ou que disfarçadamente fazem 
discriminação entre integrantes de blocos econômicos e não-integrantes, isto 
acontece. Então, agora em razão do princípio da igualdade e da capacidade 
contributiva, mesmo com indução, eu não verificaria justificativa nessa 
discriminação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. Quem quiser falar, por 
favor, levante a mão, que eu dou a palavra. Enquanto não houver solicitações eu 
fico fazendo o debate internamente na mesa.  

Schoueri, entre Inglaterra e França, portanto, o mesmo bloco econômico, político, 
não havendo tratado também e pondo de lado os tratados que nós temos com a 
França e não temos mais com a Alemanha, poderia haver uma discriminação no 
nível que nós estamos discutindo aqui? E agora mais uma... Essa é a questão 
que eu mais quero te representar, seria um critério de discriminação no paraíso 
fiscal, que você sustenta, que poderia haver discriminação, seria um critério a 
possibilidade da tributação da renda ser mais beneficiada, porque uma 
tributação menor do Brasil é definitiva, dada a isenção que ocorre lá? Entendeu? 
Nós estamos nos aproximando da questão original.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A primeira pergunta que eu tinha aqui, que é a 
questão da discriminação, eu só queria insistir, Parágrafo Único do artigo 4º: “A 
República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e 
cultural dos povos da América Latina visando a formação de uma comunidade 
latino-americana de nações”. Ou seja, esta é uma fundamentação, suficiente, 
parece-me, para que o legislador seguindo essa norma programática, ele a 
positiva tomando medidas na integração. Então eu quero insistir naquela 
primeira formulação, a discriminação seria possível se dentro deste contexto. 
Então é só uma questão teórica que seria uma— 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Regulada. Eu entendi. Regulada dentro de um 
conceito de mercado e de MERCOSUL--  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não precisa não necessariamente MERCOSUL-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ou de tratado que trouxesse esta... Que busque a 
realização do artigo 4º-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Exatamente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então que fizesse do artigo 4º uma regra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Seria... Ou seja, o artigo 4º está sendo, ele é 
programático, no entanto, mesmo a norma programática ela tem a sua eficácia 
na medida em que ela dá uma fundamentação para discriminação. Então eu 
estou tranquilo com a minha primeira afirmação, com a minha afirmação de que 
a Bolívia poderia ter um tratamento diferenciado dos Estados Unidos, porque 
Bolívia é latino-americana e Estados Unidos, fora Miami, ainda não é latino-
américa. Porque nós estamos conquistando e daqui a pouco chegaremos lá. Mas 
ainda não chegamos.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [ininteligível]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora, a sua pergunta era... O que eu--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos eliminar nomeação de países, 
porque vamos imaginar dois países na Europa, portanto, não estamos no artigo 
4º, § 4º. Nós vamos imaginar dois países da Europa e com os quais nós não 
tenhamos tratado, pura e simplesmente. Pode ser discriminado-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Alemanha e Reino Unido.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: É.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Alemanha e Reino Unido. Se eu poderia fazer uma 
retenção na fonte diferenciada para um ou para outro, por exemplo? Parece-me 
que não. Eu vou lhe dar fundamentação porque eu penso que não caberia neste 
caso assim como princípio... Oi?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Que alívio.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Como princípio eu não veria... Assim, eu vou de 
novo. Com base no princípio da capacidade contributiva, parece-me que não, 
porque eu tenho situações objetivamente iguais, porque um e outro estão 
sujeitos no Brasil à territorialidade, ou seja, seja o britânico, seja o alemão, só 
são tributados no Brasil com relação a eventos que ocorreram no Brasil, a lei 
brasileira não alcança a situação ocorrida no exterior. O que existe no exterior é 
irrelevante para a legislação tributária brasileira e, portanto, como princípio, não, 
não pode. Vou adiante, nem mesmo discriminar se uma pessoa física ou uma 
pessoa jurídica, parece-me que até isso seria descabido na medida em que eu 
adoto para o não residente a territorialidade. Ponto.  

Avanço e agora vamos lá, mas e se eu tiver o não residente, não na Inglaterra e 
sim nas Ilhas Virgens Britânicas. É como ter assim entre a Inglaterra... Entre o 



Reino Unido e as Ilhas Virgens Britânicas. É um caso curioso, porque embora eu 
adote a territorialidade na hora de tributar, eu dou uma espiadela, eu legislador, 
dou uma olhada no que acontece lá antes de decidir cá. Esse é um ponto, ou 
seja, como é que eu justifico essa espiadela? Não é na capacidade contributiva, 
não é na questão de renda ou não renda ou que tais. É, exclusivamente, com 
medida de proteção ao Sistema Tributário Nacional, ou seja, não me parece como 
justificativa suficiente dizer: “Já que você não paga imposto lá então você paga 
mais imposto aqui”. Não é essa uma justificativa que me satisfaz. Volto, o que me 
satisfaz é dizer: “Olha, pode ser que...” Existe a possibilidade de que você 
consiga, por esse caminho, uma vantagem em relação aos critérios nacionais.  

Aí eu começo a avançar um pouquinho e tentar buscar uma justificativa. Ou 
seja, vamos dizer, vamos pegar o seguinte... O problema é que eu teria que achar, 
Ricardo, e não está me vindo agora, uma situação em que essa pessoa do paraíso 
fiscal, por conta de não pagar imposto lá, e pagando uma mera retenção na fonte 
normal aqui, estivesse em condições de favorecimento na concorrência nacional. 
Não está me vindo ainda... Que seria importante, eu teria que achar uma 
fundamentação como essa, que não está nesse momento, ou seja, dizer o 
seguinte... De eu dizer: “Em tese existe um problema, assim, eu não posso 
favorecer o não residente em relação ao residente em uma atuação no próprio 
país. Porque aí eu iria contra o interesse nacional. Eu tenho um só mercado, eu 
preciso proteger o meu mercado”. Ou seja, eu poderia, fundamentando em uma 
atuação igual no mercado, dizer que eu quero uma retenção na fonte, pelo menos 
suficiente, pelo menos equivalente àqueles que atuam no país originalmente. Ou 
seja, talvez seja esse o caminho.  

Um residente no país paga imposto de renda, sobre juro ou o que seja. Eu 
poderia admitir que o não residente, em geral, tivesse uma renda líquida mais 
reduzida e a comparação não seria... Eu não teria problema aqui. Agora, se esse 
não residente não paga imposto lá, só paga imposto cá, se ele tiver uma 
tributação reduzida aqui ele vai atuar em condições de favorecimento no meu 
mercado. E daí eu poderia, com base na proteção do mercado, achar uma 
fundamentação constitucional, proteção no mercado, eu poderia justificar 
dizendo: “Eu quero uma tributação maior para que você sofra uma carga 
tributária equivalente aos demais agentes desse mercado”. Se você não entendeu, 
eu vou tentar insistir com isso.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu estou dizendo que agora eu não entendi. Eu 
estava concordando com que o Schoueri estava dizendo, agora eu fiquei em 
dúvida. Porque o regime tributação dos juros da pessoa física, ele pode ser 
equivalente ao regime de tributação dos juros auferidos por um não residente em 
um país de tributação normal, mas um país de tributação favorecida ou um não 
residente submetido a um regime privilegiado, ele fica com uma tributação 
agravada. Então ele está sendo apenado pelo fato de ser submetido a um regime 
de tributação mais favorecido. É o contrário. Não é que ele está sendo... Não há 
proteção aí no caso ao mercado brasileiro, porque ele está sendo apenado.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, respondendo, João. Como eu estava dizendo, 
eu quis responder em tese que seria essa justificativa. Agora, nós entramos em 
um caso concreto do juro, por exemplo, agora ao caso concreto em que você 
acabou de demonstrar que não há argumento com base na concorrência para 
que eu dê um tratamento diferenciado, eu concordo e sou obrigado dizer que eu 
não encontro na capacidade contributiva o tratamento, a justificativa para 
diferenciação. Eu não encontro na proteção do mercado um tratamento para 
diferenciação, eu não encontro na integração latino-americana uma justificativa 
para discriminação e eu, neste momento, não encontro em qualquer outro 
dispositivo constitucional uma justificativa para discriminação. Então seria 
obrigado a dizer que para o caso específico dos juros, essa alíquota mais alta 
para o residente em paraíso fiscal, eu não encontrei, neste momento, uma 
justificativa. Volto o teste, pergunto: “Seria vou usar o termo “pena””. Pena, é 
claro, seria uma expressão, eu tenho certeza que o João não quis utilizar no seu 
sentido escrito “pena” como sanção, porque aí não seria tributo eu teria que dizer 
que é ilícito investir em paraíso fiscal e a pena é esta. E não é um ato ilícito 
investir em um paraíso fiscal, tanto é que eu posso registrar isso no Banco 
Central, enfim, não é um caso de ilícito, então não é pena. É um desestímulo. A 
pergunta é: Eu poderia desestimular um investimento no paraíso fiscal, de 
alguém do paraíso fiscal, haveria uma justificativa para isso? Para dizer: “Olha, 
pela integridade do Sistema Tributário...”. Eu penso aqui, se o João me permitir e 
Ricardo também me permitir, eu teria que separar à situação do paraíso fiscal 
caracterizada pela diferenciação de alíquota daquele outro em que eu não sei 
quem é o investidor. Porque aquele que eu não sei quem é o investidor eu poderia 
achar uma argumentação baseada na proteção do próprio sistema tributário, de 
eu conhecer os meus contribuintes e evitar a evasão de recurso e que tais. Agora, 
quando eu sei até quem é o investidor, eu não tenho o problema do sigilo, eu não 
encontro nesse momento uma justificativa.  

Mais uma vez. Em princípio, se eu adotar uma alíquota diferenciada do residente 
no paraíso fiscal, porque ele não é tributado lá, tendo em vista que se ele não 
tiver uma alíquota diferenciada ele terá uma situação privilegiada no país, seria 
uma justificativa. Trazendo ao caso concreto das aplicações financeiras, e que o 
João bem diz, que o residente no país tem uma tributação mais módica que a 
aquela do residente no paraíso fiscal, essa justificativa não se aplica. Então para 
esse caso eu sou obrigado a concordar, parece que é a linha(F) do João, em dizer 
que haveria uma inconstitucionalidade. Insisto, para este caso. Não quero 
estender isso, essa conclusão à hipótese de, por exemplo, da questão dos fundos 
institucionais. A ideia de dizer o não-residente da circular 2689, ou seja, tratar 
diferente da 2689 do paraíso fiscal é outra questão. Então não é esse o mérito. 
Mas em si a alíquota diferenciada parece-me que não encontra fundamentação, 
Ricardo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, queria lembrar que essa 
questão da não identificação do contribuinte, quando nós tínhamos ações ao 
portador e havia tributação na fonte sobre dividendos, as ações do portador 
tinham uma alíquota maior. E hoje nós temos ainda em vigor, a tributação 



onerosíssima dos pagamentos não identificados. E 35% reajustado, então a coisa 
vai muito alta, de forma que o aspecto da não identificação eu acho que tem uma 
razão protetora, não é? Até dentro do país entre residentes. Fernando 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Há um tempo atrás a gente teve acesso a um 
debate sobre uma decisão da Corte de Finanças da Alemanha em relação a 
fundos de investimento alemães, e fundo investimento fora da Comunidade 
Econômica Europeia. Discutia-se exatamente esse tema só que ao contrário, no 
sentido que os fundos fora da Comunidade Econômica Europeia, teriam uma 
vantagem competitiva em relação aos fundos localizados na Comunidade 
Econômica Europeia em função da tributação. E naquela ocasião discutiu-se, 
faria sentido você gravar esses fundos localizados fora da Comunidade 
Econômica Europeia pela justificativa do mercado. E a decisão, que me pareceu 
acertada, foi que não. Não há razão de proteção de mercado que justifique uma 
discriminação pelo fato de operações de jurisdições transparentes e de 
jurisdições que mantenham as regras internacionais de tributação, terem um 
tratamento privilegiado para seus negócios.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Parece-me que se está referindo-se ao caso do 
Cadbury Schweppes(F), ou seja, o caso que é do Cadbury Schweppes(F) teve essa 
característica interessante, só para lembrar, a queda do Cadbury Schweppes(F) 
transferiu todas as suas atividades financeiras para a Irlanda onde a tributação 
era menor. E o Reino Unido, vamos dizer, que claramente opôs-se a isso dizendo: 
“Olha, eu vou te tributar por essa diferença porque houve abuso”. Toda aquela 
questão que vocês imaginam. E é interessante a Corte Europeia ao aplicar o 
Tratado de Roma, que vai aplicando em quatro etapas, a gente sabe como é o 
Tratado de Roma, primeiro eu vou buscar um par de comparação, e eu vou 
comparar a situação concreta com o par de comparação, vou verificar qual é a 
liberdade fundamental auferida e encontrar uma das quatro liberdades 
fundamentais, uma das quatro igualdades feridas, eu pergunto se existe uma 
justificação? E é interessante, por isso eu acho que o Fernando deve estar se 
referindo a isso, porque de fato, claramente a liberdade de estabelecimento da 
queda do Schweppes(F) estava sendo ferida quando o Reino Unido criava uma 
tributação mais alta pelo fato de investidor estar na Irlanda em relação ao Reino 
Unido. Mas o Reino Unido argumentava dizendo que existe uma justificativa para 
a discriminação que é assegurar a sua tributação, o seu erário, a sua 
arrecadação. E que a Corte dizia: “Isso não é justificativa”.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não me referiria a esse caso, embora nesse 
caso que eu tive acesso foi mencionado esse caso Cadbury Schweppes(F), mas é 
um caso da Corte de Finanças alemã e que se discutia fundos alemães e fundos 
fora da comunidade. Eu não tenho de cabeça o caso, mas eu vou procurar nas 
minhas anotações e mandar aqui para a próxima mesa.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre?  

Sr. Alexandre [01:15:07]: Dessa discussão, eu vejo que se tem a discriminação 
em condições objetivas e subjetivas, e eu vejo na discussão toda que traz muitas 



condições subjetivas do contribuinte ou da pessoa para discriminação. E eu creio 
que essas condições subjetivas são inconstitucionais perante o nosso 
ordenamento no Direito Tributário. A origem do capital, a origem dos juros, a 
origem do dinheiro, a cor do dinheiro não é relevante no caso concreto. Perante o 
Direito Tributário no que está discutindo, todos são iguais perante a lei, salvo 
exceções, o Direito Tributário, no caso do direito concorrencial do dumping. O 
próprio Direito Tributário traz meios de sobretaxas, de imposto de importação 
que podem equilibrar o problema do direito concorrencial, mas não seria o direito 
de concorrência como um fator de discriminação em si mesmo considerado. Eu 
acho que isso seria inconstitucional. Ou do paraíso fiscal subentender-se que 
todo o dinheiro de um paraíso fiscal é fruto de evasão fiscal, que seria um crime. 
A própria constituição, nas garantias individuais, diz: “que ninguém é criminoso 
até o trânsito em julgado”. Então, não poderia usar essa discriminação porque 
ela seria inconstitucional dentro das próprias garantias individuais, que a 
discussão trazida pelo colega se fundamenta na Constituição Federal e nos 
direitos de igualdade constitucional do artigo 5º, caput. E essas garantias trazem 
várias restrições, devido processo legal, e os estrangeiros são iguais, desde que 
aqui residentes, ou seja, dentro Direito Tributário Interno. Está aqui, está 
fazendo fatos geradores no Brasil. Então se o dinheiro vem de Holanda, da 
França, do Afeganistão, da China, isso é irrelevante, porque seriam 
discriminações subjetivas. Eu creio que essas discriminações têm que ser 
objetivas, bem claras, esquecendo-se, como o Schoueri disse: “Vou olhar quem 
é”. Isso, para mim, dentro do direito interno é inconstitucional, essa lei seria 
inconstitucional porque ela estaria discriminando pela origem da pessoa e isso 
atentaria contra a igualdade. É o que eu percebi nessa discussão. Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém mais quer falar sobre o 
assunto? Pois não. Daniel. 

Sr. Daniel: Só estou lembrando, queria lembrar de política internacional 
tributária, e discutir um pouco do congresso que teve que eu acho que isso 
reflete a ideia de Capital Export Neutrality e Capital Import Neutrality, a gente vai 
olhar o país e vai querer equiparar o estrangeiro igual ou não ao nacional, e 
alguns casos vai aplicar o capital export, alguns casos vai importar o capital 
import, e quando eu vou equiparar o tributo pago no exterior aqui no Brasil, a 
carga estrangeira no Brasil, ou o contrário. E eu acho que esse é plano de fundo 
da política tributária brasileira que às vezes vai para um lado e vai para outro. 
Em alguns países a gente vê isso mais definido ao tomar uma decisão de como 
vai ser tributado e talvez aqui o legislador foi, não diretamente ânsia(F) política, 
mas o plano de fundo era essa é a ideia, talvez buscar aí a razão de uma 
tributação de não residente em paraíso fiscal, de paraíso fiscal, ou da tributação 
do estrangeiro no Brasil, ou um caso ou em outro.  

E só lembrando, por exemplo, esse foi o caso que o Professor [ininteligível] 
comentou porque da imposição dos 30% do estrangeiro que aplica, faz a 
aplicação financeira nos Estados Unidos. Seria uma ideia de equiparar a 
tributação do estrangeiro nacional. Então eu acho que é explorar essa ideia 



econômica da razão de ser entre uma coisa e outra, que lá fora eles buscam fazer 
essa comparação para chegar a um caminho ou no outro, na Justiça Fiscal, 
vamos dizer assim.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que a questão está bem 
debatida, mais do que bem debatida, entre bolivianos e norte-americanos pode 
haver distinção, mas entre bolivianos e peruanos não pode haver distinção, mas 
eu ainda colocaria aqui só para fechar aqui, a menos que alguém queira falar.  

A distinção entre americanos e bolivianos poderia ser individual, só os bolivianos 
beneficiados ou precisaria ser uma distinção em proveito de países latino-
americanos para inserir(F) dentro da justificativa constitucional que você 
mencionou aí.  

Então nós vamos ficar aqui eternamente descobrindo situações novas. Eu acho 
que a colocação feita, as colocações finalmente feitas na mesa pelos dois 
participantes encerram bem a discussão.  

Obrigado Luís Flávio, foi muito esclarecedor e o ponto inicial, fundamental que 
era a interpretação do caput do artigo 5º, ficou absolutamente definido em 
controverso aqui.  

Algum assunto? Nós temos dez, quinze minutos. Eu quero dizer que eu gostaria 
de falar, mas podemos deixar para semana que vem, sobre uma sentença da 14ª 
Vara da Justiça Federal de São Paulo a respeito da multa. Nós discutimos aqui, 
da multa no caso de indeferimento ou não homologação de compensação, uma 
sentença que está tendo uma razoável publicidade, mas eu gostaria de fazer 
referência a ela. João 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, é um assunto mais de pequeno 
expediente, mas como a sua... Logo no início você abriu os debates do pequeno 
expediente e fechou tão rapidamente que não deu tempo de eu colocar o assunto 
aqui.  

Então, eu queria só registrar a edição da instrução normativa da Receita Federal 
1.226, de dezembro 2011, e trata sobre a emissão do atestado de residência fiscal 
no Brasil, atestado de rendimento auferido no Brasil por não residente e o 
atestado de residência fiscal no exterior. E o artigo 4º, esse que eu queria 
comentar, ele traz uma espécie de uma condição para que o não residente possa 
usufruir dos benefícios dos tratados internacionais para evitar dupla tributação.  

Eu vou ler o artigo 4º, ele diz o seguinte: “Para fazer jus aos benefícios previstos 
nas convenções internacionais destinadas a evitar a dupla tributação da renda, 
firmadas pelo Brasil, o interessado, residente no exterior, ou seu representante 
legal devidamente autorizado, deverá apresentar à fonte pagadora dos 
rendimentos no Brasil o "Atestado de Residência Fiscal no Exterior", conforme 
Anexo III a esta Instrução Normativa, ou documento oficial que comprove a sua 
residência fiscal, emitido pela administração tributária do país estrangeiro.” Quer 
dizer isso me parece que, eu pelo menos não tinha notícia de haver essa condição 



para fazer jus ao benefício previsto em uma convenção internacional. Quer dizer, 
por exemplo, o não residente no Japão que faz um empréstimo ao residente no 
Brasil, o residente no Brasil vai pagar juros a esse credor residente no Japão. O 
tratado do Brasil com o Japão prevê uma alíquota máxima desse imposto de 
12,5%, que é inferior à alíquota de retenção de 15% aplicada a todos os demais 
países. Para que então o residente no Japão possa usufruir da alíquota de 12,5%, 
ele tem que cumprir a sua obrigação acessória aqui que é, ou apresentar à fonte 
pagadora no Brasil, o atestado de residência fiscal no exterior que é emitido nos 
termos dessa instrução normativa ou apresentar um documento oficial que seria 
uma espécie de uma certidão de residência fiscal no Japão emitido pela 
administração tributária do Japão, no caso. Quer dizer, se a fonte pagadora 
então brasileira não tiver de posse de um desses dois atestados, então a alíquota 
exigida, no caso desse pagamento de juros, seria de 15% e não mais de 12,5%.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João. E aí? Qual a sua observação a 
respeito? E você está vendo algum aspecto-- 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu não vejo nada, só estou trazendo a notícia 
de que isso aqui para mim é uma novidade, que eu nunca soube de ser exigida, 
nunca soube de ser exigida essa prova da fonte pagadora brasileira.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De qualquer forma você não está 
questionando a possibilidade dessa forma?  

Sr. João Francisco Bianco: Não, não estou questionando, só estou trazendo 
essa notícia da existência dessa obrigação acessória que é uma novidade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que é assim, quando eu vi 
essa sua normativa, eu assustei-me um pouquinho com ela, da amplitude, mas 
depois eu verifiquei que ela é um pouco... Não é tão extensa, ela não intervém, 
por exemplo, com a questão da saída definitiva do território nacional, que não 
mudou o sistema, eu não preciso provar que eu tenho uma residência em outro 
país. E tenho que fazer a declaração de saída definitiva.  

Então tudo bem, eu acho que está dentro da definição do Código Tributário 
Nacional do que seja uma obrigação acessória. Sem problema.  

Orador não Identificado [01:24:54]: Não é exatamente o caso, mas o CARF tem 
um caso antigo, uma senhora, o sobrenome dela é Neves, no qual ela era uma 
portuguesa, auferia pensão em Portugal e o fisco brasileiro exigiu uma prova 
fornecida pelo governo português de que havia uma retenção na fonte dessa 
pensão paga em Portugal, a fim de atribuir os benefícios do tratado aqui no 
Brasil. O CARF, no caso, julgou que, como que o tratado não estabelecia ele 
mesmo essa obrigação acessória, não poderia o fisco brasileiro exigir que o 
governo português expedisse esse comprovante de retenção português. Então, 
nesse caso foram concedidos os benefícios do tratado a essa Sra. Neves.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que é curioso, não vou questionar 
a decisão do CARF, mas eu concordo no sentido que não pode exigir uma 



determinada prova, se a lei, no caso, e o Congresso, o convênio não estabelece 
uma forma, qualquer meio de prova seria válido. Agora que a prova precisa ser 
feita, precisa. Essa passou a ser uma forma exigida.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Prova sugerida.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A minha dúvida, ele falou uma coisa 
aqui que estava na minha cabeça e ele usou uma palavra importante, uma prova 
“sugerida”. Eu pergunto para você, Schoueri, se é sugerido ou é obrigatório, 
porque obrigação acessória é uma matéria específica sujeita ao princípio da 
legalidade?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho dúvida se isso é uma obrigação acessória, 
no sentido escrito, ou seja, isso é a prova, como se prova, o Fisco está 
determinando como se prova. A pergunta que a haveria é: O Fisco pode 
determinar como se faz a prova se o legislador não criou o meio de prova? Ele 
pode sugerir, pode dizer: “Aceita-se isto”. No sentido: “Isto será aceito? Isto é uma 
normativa(F). Isto será aceito como prova? Parece-me plenamente válido. 
Somente isso será aceito como prova? Parece-me que ultrapassa.  

Então assim, eu leio essa normativa ou aceito essa normativa como sendo “Basta 
esta prova”. “Esta prova é suficiente”. Mas não que sem esta prova não haverá o 
direito, já que o direito existe desde de que seja residente. Essa é uma prova 
válida, a menos... O legislador pode definir prova. Só o legislador. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu fiz a referência a essa questão, a 
partir da sua expressão “sugerida” porque a jurisprudência, no sentido de que as 
obrigações acessórias não estão sujeitas ao princípio da legalidade, a reserva de 
lei. Tanto é que todas as instruções(F) normativas, todas as nossas obrigações 
são fixadas por decreto ou posições normativas. Agora nós temos uma situação 
muito semelhante a essa, que está na jurisprudência do CARF, em que a única 
maneira de fazer prova para a Receita Federal da retenção do IR na fonte é aquele 
informe de rendimento. Muitas vezes o contribuinte não dispõe do informe 
porque não foi entregue a ele e ele faz a compensação do imposto na fonte e 
depois faz prova em processo por outros meios, até cópia do cheque já foi aceito. 
Então nesse sentido, sim, a prova seria sugerida. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só quero lembrar, assim como no caso de 
imunidade quando vem algum poder legislativo exigindo que para gozar da 
imunidade você tenha que ter a certidão de imunidade. Eu não posso exigir a 
certidão de imunidade se eu tenho imunidade. Ou seja, eu posso até receber uma 
multa por descumprimento de uma obrigação acessória e não ter entregue a tal 
da certidão ou coisa parecida. Mas jamais condicionar a imunidade à certidão de 
imunidade, porque seria uma coisa... A imunidade está assegurada 
anteriormente. [ininteligível]. 

Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre... 



Sr. Alexandre [01:28:59]: Schoueri, você acha que uma fundação imune, ela é 
obrigada a declarar para o imposto de renda que é imune?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É outro ponto. Obrigado, Alexandre, isso é muito 
bem claro. Sim. Sim porque se você olhar o Código Tributário Nacional, ele impõe 
para o gozo da imunidade alguns requisitos, um dos quais é a questão de manter 
demonstrações financeiras e que tais, ou seja, vou não vou ler o texto do código, 
mas enfim, eu tenho sim.  

Sr. Alexandre: Não é isso, ela tem que manter, conforme o código tributário, a 
escrita fiscal em ordem, senão não é imune. Mas ela mantém tudo em ordem, aí 
vem o Fisco e diz: “Você não tem a declaração judicial de imunidade, eu 
desconsidero isto e lhe multo porque você não declarou o Imposto de Renda”. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu vou responder a sua pergunta.  

Sr. Alexandre: Não é porque ela não pagou o Imposto de Renda, ela declara. Ela 
é imune.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. Ela pode ser multada. A imunidade é o 
imposto e não ao dever instrumental, ou seja, uma coisa é ela... Não se poderá se 
exigir o imposto dela pelo fato de ela não ter entregue a declaração. Isso é uma 
pergunta. Outra, afirmo-lhe, respondendo expressamente, que a identidade 
imune, é imune ao imposto, não ao dever instrumental. Aliás, é exatamente o 
inverso. O dever instrumental é caminho para o saber se existe imunidade. Então 
a entidade imune não está imune ao poder tributante, está imune ao imposto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De qualquer forma essa matéria aí 
que desviou, Alexandre, desviamos da questão que estava sendo debatida, mas a 
jurisprudência no sentido em que as entidades imunes estão sujeitas à 
fiscalização, estão sujeita a comprovar a sua situação.  

Agora, eu vou passar para você para finalizar com essa notícia que é importante, 
mas de qualquer forma, eu queria dizer na órbita(F) prática das coisas, na 
questão que foi trazida pelo Bianco, a fonte pagadora fica com uma situação 
bastante complicada se não recebe esse documento e uma outra forma de 
comprovação da residência. Ela vai comprar uma briga para si complicada. 
Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Também na ideia do pequeno expediente que hoje 
ficou no final da reunião, no final do ano passado foi publicado o ato declaratório 
nº 4 da Procuradora Geral da Fazenda Nacional. Ele é datado de 20 dezembro de 
2011, muitos de nós estávamos comemorando o Natal quando foi ditado. A 
Procuradora Geral da Fazenda Nacional (F) declara que fica autorizada a 
dispensa de apresentação de contestação, interposição de recursos, desistência 
dos já interpostos, desde que ainda exista outro fundamento relevante, e agora 
vem qual é o caso, com relação às ações e decisões judiciais que fixem o 
entendimento no sentido da exclusão da multa moratória, quando da 
configuração da denúncia espontânea ao entendimento de que inexiste diferença 



entre multa moratória e multa punitiva nos moldes do artigo 138 do Código 
Tributário Nacional. É bom lembrar que isso é assunto constante, corriqueiro, a 
questão da multa moratória, no caso de denúncia espontânea, então ter essa 
notícia é importante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E isso é uma situação interessante, 
porque o CARF está com uma tendência muito forte em revisar a jurisprudência 
e entender que não, que é devida essa multa, de forma que o CARF vai julgar que 
a multa é devida e o contribuinte vai ser inscrito e a Fazenda não pode defender.  

Então vivemos novamente num círculo de loucos a respeito(F) de mais essa 
matéria.  

Eu vou colocar um assunto que eu mencionei na pauta da próxima semana. Eu 
acho que ele merece um tratamento melhor. A sentença está muito boa e eu vou 
perguntar ao João Bianco, se ele está disposto a falar um pouquinho, na semana 
que vem, sobre o PRL-60, em função dos estudos econômicos que um grupo está 
fazendo aí e que é muito interessante. E então o Schoueri, um dos dois relatará 
esse assunto na próxima semana.  

Orador não Identificado [01:33:36]: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, então vou colocar na 
pauta. A extensão da discussão vai depender de como a gente conduz a questão. 
Eu acho que é importante sim.  

Agradeço a presença de todos e convido-os a nos encontrarmos na próxima 
quinta-feira.  

 

FIM 

Eu, Nara Abdallah,  estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J.T. 
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