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Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom dia a todos. Nós vamos 
dar início a mais uma reunião, a nossa Mesa de Debate do IBDT. E 
hoje, infelizmente, não contamos com a presença do nosso presidente, 
Professor Ricardo, nem do nosso vice-presidente Professor Schoueri que 
estão viajando a trabalho. Então, pergunto, para dar início aos 
trabalhos no nosso Pequeno Expediente, se alguém tem algum registro 
a ser feito. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Hoje nós estamos dando o primeiro 
passo rumo à modernidade. É a primeira vez que nós estamos com 
transmissão direta para os associados, ainda hoje é uma transmissão 
piloto. Não sei se o Schoueri está na linha. Ele ia nos ver através do  
Webinar, ele está em Natal, mas então hoje nós estamos uma 
transmissão piloto da nossa mesa de reunião. A partir das próximas, 
pelo YouTube, qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil, se nosso 
associado, num dado momento, nós vamos também liberar para as 
demais pessoas tendo a uso da senha, e vamos, inclusive, interagir com 
perguntas vindas de todo o Brasil ou até mesmo de qualquer parte do 
mundo interessado na nossa mesa, e também leiam as nossa Atas que 
estão transcritas, não é? Então, é um grande dia para nós. Você pode 
ver que até o nosso auditório está remodelado. Com uma iluminação 
mais... Temos que mostrar, não só a parte intelectual, mas a grandeza 
física do IBDT. Então, para nós mesmos é um registro de um grande 
dia. 

Texto sem revisão dos autores 

A presente transcrição apenas visa a ampliar o acesso à Mesa de 
Debates, dada a natureza informal dos debates e a falta de revisão. 
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Sr. Presidente João Francisco Bianco: Ótimo. Algum outro registro 
para um Pequeno Expediente, Mara, por favor. 

Sra. Mara Caramico: Bom dia. Me pediram só para comentar aqui que 
saíram duas leis estaduais, uma que dá com o PEP Estadual e a outra 
que modifica a...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Lei para o IPVA, para o ICMS é 
decreto. 

Sra. Mara Caramico: É decreto, isso, tem razão. E outra lei que regula, 
faz uma série de modificações do processo administrativo é a Lei nº 
16.498, de 2017, a outra eu acho que é um número anterior, que é a 
Lei nº 16.497. E essa lei, eu acho que é importante dar uma vida, eu 
não me lembro de cabeça de todas as alterações, porque ela ainda não 
foi regulamentada, ela depende de uma regulamentação. Mas ela traz 
muitas modificações em relação ao processo em si, até para justificar, 
vamos dizer assim, dar melhora para os dois em alguns sentidos mas, 
na prática, eu vejo que isso vai de alguma forma prejudicar os 
contribuintes. A primeira modificação bastante relevante é que a alçada 
do recurso ordinário agora é de 20 mil UFESPs, antes eram 5 mil 
UFESPs. Começou o projeto com 35 mil e, aí, houve um pleito para que 
isso fosse diminuído, e agora são 20 mil UFESPs. Não sei quanto isso 
dá. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Quanto que dá isso? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Uns R$ 500 mil. 

Sra. Mara Caramico: É, uns R$ 500 mil e poucos reais. Tudo bem que 
hoje em dia o que a gente vê no tribunal são autos que, na maioria 
deles, ultrapassam esse valor. Mas, de toda forma, é um primeiro limite 
aí de cerceamento de alçada pelo menos de defesa do contribuinte, 
porque o recurso voluntário, que seria o equivalente a um recurso 
ordinário do tribunal, ele é julgado pelo próprio delegado. Então, pelo 
próprio órgão julgador que deu a primeira decisão, então, dificilmente 
alguma coisa iria mudar nesse sentido. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mara, só um instante, eu 
queria lembrar que só na esfera federal que, se eu não me engano, o 
limite de alçada é de R$ 1 milhão. Para recurso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, para recurso não há. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Ah, esse é recurso do 
contribuinte? 

Sra. Mara Caramico: Esse é recurso do contribuinte. 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Perdão. Me desculpa. 

Sra. Mara Caramico: Depois, uma outra coisa que também mudou é a 
questão da produção de provas. Antigamente..., antigamente não, 
sempre foi assim, não é? Quando você instrui o auto de infração, tanto 
para o contribuinte, quanto para o fiscal, você deveria trazer todas as 
provas naquele momento. E sempre foi admitida a juntada de outras 
provas se fatos supervenientes fossem. E o que muito se via é que as 
provas eram juntadas, a representação fiscal, muitas vezes, fazia prova, 
trazia provas no meio do processo, boletim de urgência, tudo para 
tentar consertar o auto de infração. E isso, em algumas câmaras, em 
algumas situações, era vedado, da mesma forma que o contribuinte, 
muitas vezes, trazia a prova que ele não tinha trazido no início, 
conseguia constituir laudo, tudo isso, e isso sempre foi admitido porque 
se entendia que era a verdade material que devia ser provada. Agora, 
isso ficou institucionalizado, vamos dizer assim, ficou legalizado. Porque 
o artigo diz que essas provas podem ser trazidas a qualquer momento. 
Então, o que eu vejo é que isso pode ser uma arma de dois gumes, não 
é? Porque, realmente, o que a gente viu que na prática, às vezes, era 
vedado porque efetivamente um auto mal constituído, sem prova 
nenhuma, ele vinha a ser cancelado porque não se admitia essa 
convalidação do auto, agora isso vai ser possível e já está legalizado. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Mas isso para o contribuinte 
também? 

Sra. Mara Caramico: Para as duas partes. Para o contribuinte, muitas 
vezes, tinham câmaras que eram mais fiscalistas que nem admitiam 
essa prova. Então, para o contribuinte, isso é uma vantagem, vamos 
dizer assim, é uma vantagem para as duas partes. Mas para aquilo que 
a gente vê, que quando um auto está deficiente, a gente vê como a 
Fazenda muitas vezes se comporta convertendo em diligências um 
milhão de vezes, para poder, para o fiscal juntar, para DEAT juntar 
provas, etc. Principalmente, por exemplo, eu tenho um caso de benefício 
fiscal que o fiscal não juntou sequer a prova que a empresa importadora 
tinha vendido para a empresa que se diz ter o benefício fiscal, e aí no 
meio do negócio, o auto é cancelado em recurso em decisão de primeira 
instância, e a Fazenda, mesmo assim, manda para a DEAT para a 
DEAT juntar todas as DIs para comprovar aquilo que o fiscal deveria ter 
comprovado no início. E isso é feito, quer dizer, e isso agora está 
convalidado. Então, são coisas que vão, vamos dizer assim, 
institucionalizar uma prática que não deveria ser aquela. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só nesse ponto, Mara, você sabe, como 
todos nós, que a maior dificuldade que se tem, é exatamente buscar a 
produção das provas no início da impugnação. Porque o fiscal às vezes 
fica dois anos trabalhando, junta um quinquilhão de documentos, faz 
planilhas, tal. E você tem 30 dias, às vezes nem isso, para juntar. 
Então, sempre que, numa situação dessa, tem casos não, que é uma 



impugnação simples, mas tem casos realmente complicadíssimos que 
exigem experiência contábil, perícia de engenharia. E isso não dá para 
ser feito em 30 dias. Então, esse princípio da verdade material, eu, 
assim, pelo menos aqui, nunca tive dificuldades nessas situações de 
fazer chegar a... Agora, se de um lado vai beneficiar a Fazenda, ok, já é 
beneficiada atualmente. Então, pelo menos, que o contribuinte tenha 
um ponto de poder fazer exatamente... Aliás, tem uma discussão grande 
agora, que foi anulada, foi dado um provimento, um laudo do 
contribuinte juntado dois anos depois. Porque se demorou tanto tempo 
para se fazer, porque você entra, vai, se pede a ITA ou ao IPT, eles estão 
lá cheios de serviço. Então, às vezes, eles demoram para programar. E 
às vezes é o laudo que é o essencial, que vai dar mesmo a posição de 
ganho para o contribuinte. Então, eu vejo como ponto positivo desse 
lado, e, claro, como a Fazenda já fazia todas essas coisas, então que 
pelo menos o contribuinte possa fazer também, não é?  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: E, por outro lado, viu, Mara, 
dando continuidade ao intervalo aqui, ao parêntese. Na esfera federal o 
que a gente vê é que o contribuinte tem sido apenado em algumas 
situações pela desconsideração de documentos que foram juntados 
após a impugnação. Me parece que a Câmara Superior, principalmente, 
está sendo muito rigorosa no sentido de não examinar documentos que 
foram juntados no curso do processo. Então, eu também vejo com maus 
olhos um dispositivo nesse sentido. 

Sra. Mara Caramico: É que, na verdade, a jurisprudência do tribunal 
nesse sentido, ela é muito mais favorável ao contribuinte nesse aspecto. 
Então, ela vem admitindo, ela, vamos dizer assim, não haveria 
necessidade, lógico que isso daqui é um benefício, tá? Mas a minha 
preocupação é que isso se torne para a Fazenda um hábito, e isso 
venha realmente a só convalidar autos de infração que eventualmente 
não poderiam ser convalidados pela prova insuficiente. Outra coisa 
importante e, aí, sim, eu acho que é um ganho, é o fato de que agora 
existe uma proibição de julgamento para aqueles que participaram do 
julgamento. Porque antigamente o que acontecia? Antigamente, agora, 
ainda acontece. O julgador ordinário, no recurso ordinário que esteja na 
Câmara Superior pode relatar e julgar o próprio recurso. Isso, por 
exemplo, eu já vi casos onde o recurso especial é do contribuinte, ele 
teve o recurso ordinário negado, quem julgou, vamos dizer assim, foi 
um fiscal da Fazenda, e esse fiscal da Fazenda vai ser o mesmo relator 
desse processo, por exemplo, na Câmara Superior. Isso é corriqueiro, e 
agora isso está sendo, vamos dizer assim, legislado de uma forma mais 
transparente. Então, esse julgador não poderia relatar o processo, não 
poderia participar do julgamento. E outras coisas também, algumas 
outras coisas que mudaram, mas uma outra coisa importante que 
mudou foram as multas que são aplicadas. Agora, uma coisa aí 
realmente que a gente precisa rediscutir, é que a lei fala que essas 
multas, novas multas, vamos dizer assim, poderiam ser aplicadas aos 
casos que estariam ainda em julgamento, mas para isso... 



Orador Não Identificado: Mais favorável. 

Sra. Mara Caramico: É, mais favorável. Em alguns casos em que houve 
realmente essa redução. Mas para isso, o contribuinte teria que 
confessar aquele débito para poder se utilizar desse benefício. Então, eu 
acho que isso é um pouco ilegal. 

[risos] 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Totalmente ilegal. 

Sra. Mara Caramico: Entendeu? Então, essa é uma situação que a 
gente tem hoje, mas vai tudo depender ainda da regulamentação. 
Então, essa era uma notícia que eu queria dar. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Tá bom. Muito obrigado, Mara, 
pela exposição. E eu sugeriria que esse tema ficasse em aberto aqui na 
Mesa, se você identificar novas alterações dignas de registro, por favor, 
então, as Mesas seguintes eu pediria que você trouxesse o tema aqui. 
Ainda dentro do Pequeno Expediente, alguém tem algum comentário? 
Brandão, mais um comentário. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, a gente sabe que o nosso sistema 
tributário é caótico, todo mundo sabe. Mas imagine o sistema tributário 
da Índia como é. 

Orador Não Identificado: Paraguai. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não, na Índia, 1,3 bilhão de 
habitantes, e naquela balbúrdia que é aquela informalidade. Mas não é 
que a Índia conseguiu fazer o que nós vamos ter que fazer, 
obrigatoriamente, sem o que vai ser uma coisa impossível de edificar 
trabalhando, tanto o fisco como os contribuintes, por quê? Porque com 
essas novas tecnologias, está se interagindo serviços com mercadorias, 
agora tem o software as a service que está na nuvem. É mercadoria, 
não é mercadoria. Então, o que a Índia fez? Não tem mais o custo de 
serviços na Índia e o IVA deles agora é abrangente, com quatro tipos de 
alíquotas. Está dando uma revolução? Está, mas conseguiram fazer. 
Ora, se lá na Índia... um indiano que é meu amigo, diz que não investe 
lá porque é uma bagunça, ele que é de lá, você imagina o que é fazer 
essa revolução. E isso está publicado, foi publicado. A Índia faz sua 
maior reforma tributária em empresas em meio ao caos, o caos já tem, o 
caos já existe. Mas é o registro que eu faço, porque se a Índia conseguiu 
fazer esse IVA abrangente, que já deveria estar aqui também, ele já 
passou há muito na Europa, os demais países da Europa, o IVA é 
amplo abrange imóveis, serviços e etc. – para evitar essa questão. Hoje 
nós vemos consultas respondidas pela Receita Federal dizendo que os 
softwares pagam o imposto de renda porque é serviço, tal tipo royalty 
não paga porque é locação. A prefeitura agora fez um parecer normativo 



sobre o software total. Eu acho que caos maior não pode existir. Então, 
o exemplo da Índia que conseguiu fazer a reforma tributária naquele 
caos, tem gente lá, dizem, que não sabe usar a máquina calculadora, 
vai ter que usar computador, imagina o salto que vai ter que dar. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu só gostaria de observar que 
evidentemente esse problema não é técnico, não é doutrinário é 
meramente político. O nosso grande problema não é saber direito 
tributário, nem a incidência sobre o consumo. O nosso problema é que 
nós temos três impostos de consumo em três esferas restritas: União, 
estados e municípios. E eu gostaria de saber se alguém de vocês acha 
que os estados e/ou os municípios vão largar o osso, ou seja, a 
competência completa nessas matérias, completa é no sentido de 
competência legislativa, administrativa e de Receita. Então, completa. 
Eu acho que, politicamente, é completamente inviável, pelo menos para 
as próximas gerações – é um absurdo, mas existe esse obstáculo. E se 
isso, politicamente, se não for encontrado um sistema que permite esse 
consenso político, por exemplo, dar a competência legislativa à União, 
porque precisa, inclusive, tendo em vista comércio exterior, etc. E, por 
outro lado, dar competência administrativa para os estados. Com isso, 
eu teria exatamente uma compensação e evitaria o que estados e 
municípios temem com razão, de que a União tendo a competência 
também administrativa e da arrecadação, fique atrasando e fique 
usando critérios políticos partidários para a distribuição, a participação 
dessa Receita. Então, eu acho que o nosso problema é mais concentrar 
em sistemas que, politicamente, sejam aceitáveis e, nesse caso, isso não 
é nada novo porque, por exemplo, na Alemanha onde o IVA até alcança, 
não só os serviços, mas até operações imobiliárias, não é? Isso é 
praticado, com problemas. Aliás, lá o sistema é caótico, isso não tenho 
nem dúvida. Mas, nesse particular, pela própria União Europeia, etc., 
houve uma simplificação e uniformização razoável. Então, eu só queria 
fazer essa observação. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Sobre essa questão da 
residência dos estados da reforma tributária, eu queria lembrar umas 
palavras do professor Alcides, ele sempre dizia que o próprio CTN só foi 
aprovado em 65 porque nós estávamos num regime de exceção da 
ditadura militar, porque havia muita resistência à aprovação do CTN 
porque os estados diziam que era uma limitação à competência deles 
tributária. E, com relação à Índia, Brandão, eu queria dizer o seguinte, 
a gente tem acompanhado essa questão da Índia, eu, pessoalmente sou 
muito curioso e interessado em saber o que está acontecendo por lá. E 
no nosso curso de Especialização e Tributação Internacional nós 
estamos programando a vinda de um professor da Índia, para conversar 
um pouco com a gente, dar três aulas aqui sobre exatamente sobre o 
novo IVA. E aí, não sei se a gente vai conseguir para esse semestre 
ainda, mas para o próximo semestre com certeza a gente vai trazer. E, 



aí, então, eu me comprometo, quando ele vier, trazer aqui para ele 
conversar um pouquinho com a gente sobre a experiência, porque eu 
tenho lido informações contraditórias. Algumas pessoas dizem que está 
muito bem, que é um sucesso, que, conceitualmente, é excelente, mas 
outras pessoas dizem que, na prática, realmente, está um caos. 
Mas, de qualquer forma, é um tema que nos interessa, porque 
teoricamente seria o nosso futuro, seria uma consolidação do ICMS e do 
ISS. Bom, ainda dentro do Pequeno Expediente, mais algum registro? 
Algum comentário? Então podemos passar para a nossa Pauta e eu 
diria que a nossa Pauta tem um assunto que é recorrente e a gente vem 
discutindo nas últimas vezes, mas, na ausência do professor Schoueri, 
eu diria que a gente pode suspender os debates e passar para o item 
seguinte. Na nossa Pauta, eu passaria a palavra ao Ramon, que se 
inscreveu de última hora, com o tema sobre o acordo multilateral, um 
instrumento multilateral, que na área internacional tem trazido 
bastante discussão e a novidade é que o Brasil... Ramon, explica o que 
aconteceu entre o Brasil e Argentina, por favor. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Então, no último dia 24 de julho agora, o 
Brasil e a Argentina celebraram um protocolo alterando o acordo de 
bitributação que eles tinham celebrado em 1980. E o contexto por trás 
disso, na verdade, está relacionado à ausência do Brasil na Convenção 
Multilateral do projeto BEPS. Então, no último dia 6 de junho desse 
ano, em Paris, ocorreu a cerimônia de assinatura da Convenção 
Multilateral do projeto BEPS que pretende alterar simultaneamente, por 
meio de um monte de instrumentos, todos os acordos que exigem 
tributação bilaterais dos países envolvidos no projeto BEPS para incluir 
nesses tratados todas as propostas que foram apresentadas durante os 
dois anos do controle de ação do projeto BEPS. Além dos Estados 
Unidos, que desde o começo apresentou certa restrição com o projeto 
BEPS, porque ele focava muito nas práticas de planejamento tributário 
das empresas multinacionais norte-americanas. A segunda ausência 
mais sentida nessa assinatura foi do Brasil que, inicialmente, ele tinha 
participado do projeto BEPS e tinha manifestado interesse em assinar. 
E o Brasil, então, ele não foi nessa convenção Multilateral e a 
justificativa do Itamaraty foi que a primeira era que como a Convenção 
Multilateral é muito complexa, isso poderia atrasar a aprovação dela 
pelo Congresso Nacional, poderiam demorar muitos anos para ela ser 
aprovada pelo Congresso Nacional, o que tem um certo fundamento 
porque a gente a viu que essa semana foi promulgado o acordo de 
bitributação no Brasil com a Rússia, depois de 14 anos de tramitação 
do Congresso Nacional. Então, realmente, assim, se um acordo bilateral 
comum demorou 14 anos, talvez a Convenção Multilateral, que é muito 
mais complexa, realmente poderia demorar bastante tempo. E o 
segundo argumento do Brasil é de que a rede brasileira de acordo de 
bitributação é relativamente pequena – então são 33 acordos contando 
com o da Rússia agora. Então, uma renegociação de cada acordo de 
bitributação em bases bilaterais, talvez não demorasse tanto mais 
tempo do que fazer a Convenção Multilateral e submetê-la ao 



Congresso. Então, o Brasil seguiu um caminho alternativo, que é o 
caminho mais tradicional que é fazer as renegociações em bases 
bilaterais e daí a primeira foi essa com a Argentina. E, pensando assim, 
analisando sob essa perspectiva, o caminho que o Brasil seguiu, além 
de ele evitar toda essa questão do tempo e essa complexidade, essas 
negociações bilaterais também traziam a vantagem de você poder 
atualizar cláusulas que estavam desatualizadas, em comparação com o 
modelo da OCDE e da ONU. Então, por exemplo, no caso Argentina é 
um acordo de 1980, então tinham várias cláusulas que estavam 
desatualizadas e isso não seria possível via tratado multilateral, e, ao 
mesmo tempo, ele também pode focar nas suas políticas fiscais que 
eventualmente divergem do OCDE, porque no Acordo Multilateral 
também as reservas e as cláusulas alternativas eram limitadas, 
justamente por ser um tratado multilateral. Então, nos acordos 
bilaterais o Brasil acaba tendo mais liberdade, e foi o que aconteceu em 
algumas cláusulas. Então, por essa perspectiva e considerando que a 
rede é pequena, talvez o Brasil tenha dado um passo que seja favorável 
aos seus interesses arrecadatórios.  

Em relação às alterações especificamente desse acordo, desse protocolo 
que altera o Acordo entre Brasil e Argentina, existem basicamente três 
tipos de alterações. O primeiro tipo é aquele que está relacionada 
diretamente do projeto BEPS, que basicamente refletem a Convenção 
Multilateral. O segundo tipo de alteração é aquele que trata de atualizar 
o acordo com as alterações que ocorreram na convenção modelo, mas 
que não tem relação direta com o projeto BEPS. E o terceiro são 
algumas alterações que o relatório da política fiscal brasileira, 
especificamente. E são possíveis de ser analisadas sobre a perspectiva 
histórica de negociação dos acordos brasileiros. Então, em relação às 
alterações relativas ao projeto BEPS, a primeira alteração envolve a 
modificação do título e do preâmbulo do acordo de bitributação para 
incluir que o acordo também visa evitar a prática de tax avoidance de 
elisão fiscal ou evasão, ou elusão, dependendo da tradução, aqui eles 
usaram elisão. E também a alteração do preâmbulo para falar que os 
Estados contratantes têm a finalidade de evitar a dupla tributação, mas 
sem criar oportunidades para dupla não tributação da renda. A 
segunda alteração diz respeito ao conceito de estabelecimento 
permanente. Então, o Brasil incluiu no art. 5º do tratado duas 
cláusulas propostas pela OCDE. A primeira modificação é daquela lista 
negativa de estabelecimento permanente das atividades auxiliares 
preparatórias, do art. 154 da Convenção Modelo. Antes existia alguma 
discussão se só as alíneas “e” e “f” desse artigo falavam de atividades 
declaratórias, enquanto eles estão dizendo que essa modificação fala 
que todas aquelas atividades só não são estabelecimentos permanentes 
se elas forem preparatórias ou auxiliares. E é basicamente para pegar a 
questão do planejamento tributário da Amazon, que você tem estoque 
de produtos do país, isso era uma exceção, não era estabelecimento 
permanente, mas quando esse estoque de produtos em um país for 
parte do seu modelo de negócio, você efetivamente precisar daquele 



estoque para entregar rapidamente, como ocorre na Amazon, aquilo vai 
ser considerado estabelecimento permanente, e também a questão da 
coleta de informações o Estado da fonte também que era uma exceção, 
estabelecimento permanente, e agora se for parte do seu objeto social, 
coletar informações vai ser um estabelecimento permanente. E a 
segunda alteração foi o conceito de estabelecimento de agente 
dependente para concluir os contratos de comissão e também antes do 
projeto BEPS, o conceito de estabelecimento permanente de agente 
dependente exigia que o agente, ele tivesse o poder para celebrar 
contratos em nome da empresa no exterior. E o contrato de comissão, 
como você age em nome próprio, e apenas a conta do comitê no 
exterior, você era considerado não era considerado um estabelecimento 
permanente. Então, agora também isso foi alterado. Então, se você 
tiver, se você participar de negociações com habitualidade, que 
conduzam à celebração de contratos e vendas no estado da fonte, você 
pode ser considerado um estabelecimento permanente de agente 
dependente. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Agora, só uns parênteses aqui, 
só um esclarecimento, haverá necessidade de uma alteração na 
legislação interna brasileira para se adaptar a essas alterações que 
foram feitas no tratado. Porque o tratado ele não cria obrigação, ele 
autoriza os estados, por meio das suas leis internas, a exigência desse 
imposto. Ou seja, ainda que haja uma alteração do conceito de 
estabelecimento permanente no tratado, a lei interna tem que prever 
aquela possibilidade específica, porque se a lei interna não foi alterada 
continua do jeito que está, não muda nada, está certo isso? 

Sr. Ramon Tomazela Santos: É, todas as alterações aqui são apenas 
no âmbito do tratado e está tudo naquela linha, tratado é sempre uma 
máscara, eu tenho um efeito negativo, sobre a utilização doméstica da 
tributação num limite de operação. Então, no conceito de 
estabelecimento permanente o Brasil não incluiu a regra 
antifragmentação de contrato, que era uma terceira regra que existia... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Espera só um pouquinho, o 
Fernando tem uma dúvida? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Precisava que você me esclarecesse um 
aspecto que eu não entendi muito bem. Então, o que na prática nós 
temos, a partir do protocolo entre Brasil e Argentina, é uma modificação 
de postura em relação ao planejamento tributário e em relação ao 
estabelecimento permanente. Basicamente são essas duas mudanças 
que nós observamos com esse protocolo que você noticia. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: É, vão ter mais alterações que eu vou 
comentar adiante, mas, por enquanto, eu só falei dessas duas. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ah, tá bom. Então, em relação ao 
estabelecimento permanente, e o comentário do João foi de que precisa 
ter uma alteração legislativa interna. E aí você diz, pela teoria da 
máscara, aquilo que existe aqui não estaria obscurecido pela máscara, é 
isso que eu entendi? 

Sr. Ramon Tomazela Santos: É que no Brasil o conceito..., primeiro 
que o Brasil não utiliza muito o conceito de estabelecimento para fim de 
tributação, mas quando ele fala, ele tem uma regra que fala de 
mandatários e comissários e agência aqui no Brasil, mas ele também 
seguia essa linha de que você teria que ter poderes para vincular a 
parte contratante no exterior, e daí ele adota um outro critério. Não tem 
regra de atribuição de..., ele faz um arbitramento do lucro relativo a 
essas vendas que são realizadas no Brasil através desses 
representantes. Então, assim, o conceito da legislação doméstica, ele 
continua sendo um pouco mais restrito do que esse conceito do tratado. 
Então, se você tem uma hipótese que está fora da linha, que está dentro 
do tratado, mas está fora da obrigação doméstica, a lei doméstica não 
cria a obrigação tributária, então o tratado não criaria sozinho. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só esclarecimento, porque pela teoria da 
máscara, a legislação interna é obscurecida pelo tratado. É que nesse 
caso específico não é, porque a legislação interna estaria no vão dos 
dedos, vamos dizer da obscurescência, então, por se tratar de um 
assunto de forma diversa daquela que é tratada pelo tratado. Ela não é 
obscurecida pelo tratado, é isso? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Vamos dizer assim, o tratado, 
ele autoriza um regime de tributação de cem, digamos que ele alcança 
cem, se a lei interna prevê a tributação de 50, ela não é obscurecida 
pelo tratado. Agora, se a legislação interna prevê uma tributação de 
150, aqueles 50 adicionais são obscurecidos pelo tratado e só vai ser 
exigido cem. No caso do estabelecimento permanente, a nossa lei 
interna ela é menor do que o regime autorizado pelo tratado. Então, ela 
não é obscurecida. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, enquanto a valor, enquanto a 
tributação. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: É, vamos dizer, você tem um 
círculo maior, um círculo menor. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso, isso, entendi. Está ótimo. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: E ainda para concluir em relação ao 
conceito de estabelecimento permanente, existe uma regra na 
Convenção Multilateral que é antifragmentação de contratos, que é para 
o estabelecimento permanente de construção de projetos de instalação, 
que na OCDE o prazo é, então se você tem um projeto de construção de 



instalação por mais de 12 meses, ele é considerado estabelecimento 
permanente. E daí você tinha aquelas fragmentações de contrato, que 
aconteceram na prática, que eu fazia empresas relacionadas celebrarem 
contratos com menos de 12 meses e não estaria no parâmetro do 
estabelecimento permanente, que a OCDE incluiu uma regra para 
sempre que eu tiver partes relacionadas eu somar os prazos dos 
respectivos contratos, e isso não foi incluído no acordo de bitributação 
no protocolo desse Acordo entre o Brasil e Argentina. Embora ele tenha 
um conceito de estabelecimento permanente de construção com prazo 
de seis meses, mas daí é que talvez a justificativa seja porque como foi 
incluída uma cláusula de principal proposta negocial eles conseguiram, 
por meio dessa cláusula, combater esse tipo de planejamento tributário, 
que eu posso comentar mais para a frente. A terceira alternativa foi a 
inclusão do prazo de 365 dias no conceito de dividendos. Então, antes, 
bastaria que você fosse o titular daquelas ações, o sócio acionista titular 
daquelas transações para que você recebesse os dividendos com as 
alíquotas reduzidas pelo tratado, assim, aplicados pelo Estado da fonte, 
e agora você só tem direito a essas alíquotas reduzidas se você for o 
titular daquelas ações por mais de 365 dias. Outra alteração foi em 
relação ao mérito da tributação. A Argentina utilizava sempre a isenção 
para todo tipo de rendimento, e o Brasil adotava o método do débito 
como regra, mas tinha uma isenção dos dividendos que era bastante 
utilizada para pedir planejamento tributário ou, pelo menos, talvez 
também nas estruturações internacionais que você conseguia receber 
esses dividendos isentos no Brasil e agora isso foi revogado. Então, 
passa a ser adotado o método do crédito pelos dois países para os tipos 
de rendimento. E tudo isso também só a partir da data que esse 
protocolo for aprovado pelo Congresso Nacional, for promulgado, então, 
também só estou comentando as alterações, não quer dizer que já 
estejam em vigor. Foi alterada também a cláusula de procedimento 
amigável basicamente aqui seguiu a Convenção Multilateral, então teve 
apenas pequenas alterações porque o Brasil não incluiu a cláusula de 
arbitragem nos acordos de tributação. Então, só autorizou aquela 
questão do prazo de três anos para que os países possam, para que o 
contribuinte possa pedir a instalação do procedimento amigável, em que 
os estados têm que implementar a solução que eles chegarem no 
procedimento amigável, independente de prazos de decadência e 
prescrição em suas leis domésticas. Em relação ao combate ao 
planejamento tributário, foi um incluído uma cláusula que eles estão 
chamando no tratado de cláusula de limitação de benefícios, mas que, 
na verdade, é uma cláusula de, é uma PPT – Principal Purpose Test que 
verifica o propósito negocial, se a principal proposta negocial da 
operação for ter acesso ao benefício do tratado, ele pode ser negado 
pelas autoridades fiscais. Então, nessa parte, nessa cláusula que eles 
estão chamando de limitação de benefício eles incluíram essa cláusula 
de principal propósito negocial, incluíram uma cláusula de ownership, 
que é um dos testes da cláusula de LOB que é você, se mais de 50% dos 
acionistas daquela empresa, que está no país que tem tratado, então, 
digamos que o tratado Brasil-Argentina, se mais de 50% dos acionistas 



do Brasil forem num terceiro Estado, eles não teriam acesso ao 
benefício do acordo de bitributação. Então, é uma cláusula anti-
interposição de pessoas. Também tem uma cláusula também contra 
estabelecimentos permanentes situados em um terceiro Estado que é 
uma cláusula também da Convenção Multilateral, que ela visa que 
basicamente o Estado da fonte, então se fosse a Argentina fazendo uma 
remessa para o Brasil, o Estado da fonte não está obrigado a aplicar as 
limitações de alíquota se aquele rendimento que ela pagou para o Brasil 
for atribuído a um estabelecimento permanente num terceiro Estado, 
cuja renda atenda a uma alíquota inferior a 60% da alíquota do Brasil. 
Então, uma regra para evitar triangulações. Então, essas são 
basicamente as alterações relacionadas ao BEPS desse protocolo. E 
depois existem algumas pequenas atualizações que estão relacionadas 
ao modelo, então os artigos de dividendos, juros e royalties incluíram o 
conceito de beneficiário efetivo, ainda não tinha nesse acordo com a 
Argentina. Tem uma cláusula específica de estabelecimento permanente 
para as seguradoras, que é uma cláusula que existe na convenção no 
modelo da ONU. Então, se uma seguradora recebe prêmios de seguro do 
Estado da fonte ou segura riscos no Estado da fonte por meio de um 
agente que é considerado estabelecimento permanente, foi pelo art. 22 
que trata da administração de capital, que não existia também nesse 
acordo com a Argentina, e foi atualizado a cláusula de troca de 
informações para seguir a confecção no modelo atual. Isso são 
alterações porque o tratado é antigo, é de 1980. Ele é de 1980, mas nem 
com as alterações da convenção modelo de 1977, ele ainda não estava 
atualizado. Então, talvez a negociação tenha iniciado antes de 77, 
porque o conceito de estabelecimento permanente, por exemplo, é de 77 
e não estava nesse tratado.  

E depois tem umas alterações típicas do Brasil, e acho que a mais 
importante é que o novo protocolo, esse Acordo com a Argentina já 
tinha aquela previsão no protocolo que o art. 12 de royalties abrange os 
serviços técnicos. E agora foi colocado no protocolo o próprio conceito 
de serviço técnico que o Brasil adota na IN nº1.455. Então, meio que 
para acabar com aquela discussão se é só serviço técnico acessório ou 
contrato de transferência e tecnologia ou não. Agora com o conceito da 
IN fica claro que qualquer tipo de serviço técnico, tendo transferência de 
tecnologia ou não, ele estaria sujeito à retenção na fonte aqui no Brasil. 
Então, talvez seja uma política que o Brasil venha a seguir, como ele já 
vai renegociar todos os tratados, talvez ele comece a colocar isso para 
evitar todas essas decisões judiciais que o STJ julgou, a jurisprudência 
tem sido nesse sentido que se aplica ao art. 7º e o Brasil pode ter usado 
isso para afastar essa jurisprudência. Há menção também no protocolo 
que a CSL estava regida pelos acordos de bitributação, então aqui ele 
está em linha com a 13.202, que foi aquela lei de 2015 que falou que a 
CSL estava abrangida em todos os tratados para fins de interpretação. 
No artigo de dividendo ele menciona que as distribuições feitas por 
fundos de investimentos também estão sujeitas ao art. 10 da tributação 
reduzida, isso também é um ponto que tinha bastante discussão. 



Porque quando havia resgate ou amortização de cotas de fundo de 
investimentos também era bastante comprometida, se isso poderia ser 
classificado no art. 10 ou se ia para o art. 21 dos tratados. E, por fim, 
existe uma cláusula de inação mais favorecida que é no sentido de que 
se a Argentina conceder isenção novamente nos seus tratados para 
qualquer outro país, essa isenção passa a ser aplicada 
automaticamente para o Brasil. Então, em resumo, são essas as 
alterações do protocolo, e agora falta ele ser aprovado pelo Congresso e 
também vamos ver se o Brasil vai seguir essa mesma linha para os 
outros países. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Provavelmente sim. Bom, 
muito obrigado, Ramon. Alguém quer comentar algum aspecto? 
Professor, Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: O problema é que queria comentar muitos 
aspectos. Eu acho que como não estava preparado, eu só queria fazer 
alguns comentários mais gerais. Primeiro, por exemplo, quanto à 
adesão à assinatura desse Acordo Multilateral pelo Brasil, realmente o 
Brasil sempre acompanhou os trabalhos da OCDE e, naturalmente, não 
só da OCDE, mas também na própria ONU que examina essas questões 
do ponto de vista mais amplo, no sentido de considerar mais os 
interesses dos países em desenvolvimento, porque os países membros 
da OCDE são uma espécie de grupo que tem interesses mais específicos 
do que países de exportação de capital, sem levar em consideração os 
interesses dos outros, e isso sempre tem dependido de acordos 
bilaterais. E, aí, justamente tem um outro comentário, essa questão 
enquanto a essa uniformização dos acordos de bitributação, eu vejo um 
obstáculo muito grande, aliás, dois obstáculos. O primeiro, entre 
parênteses, o primeiro obstáculo é que o Brasil não observa os acordos 
que assina, esse é o primeiro problema. Mas vamos admitir que 
passasse a observar, esses acordos são sempre reflexos de negociações 
entre dois países com interesses econômicos e políticos específicos, é 
um instrumento da maior importância. Então, eu acho que é muito 
difícil fazer aí uma espécie de uniformização. Por outro lado, uma série 
de aspectos já estão sendo observados nesses acordos bilaterais. Como, 
por exemplo, a questão do preâmbulo, aliás, o preâmbulo, justamente 
há um tempinho, mais ou menos grande, ou seja, em 76, eu escrevendo 
sobre interpretação dos acordos e chamei atenção sobre o preâmbulo, 
principalmente ligado à obrigação dos países prestarem informações. E 
essa troca de informações, nós sabemos, é justamente um dos itens de 
maior importância dentro do projeto BEPS, exatamente porque o projeto 
BEPS, isso nós não podemos esquecer, prima principalmente, teve a 
finalidade não de evitar a bitributação, mas para evitar a dupla não 
tributação. Por uma série de manobras, os países estavam deslocando 
suas atividades a rigor tributário para países de tributação beneficiada 
ou até paraísos fiscais. Mas, de qualquer maneira, já há um tempo 
desse contexto já muito tempo o Brasil coloca a evasão, não a dupla não 
tributação. Inclusive, há uma discussão doutrinária, que o Ramon sabe 



muito bem, sobre a legitimidade de adotar exatamente esse mecanismo. 
E para o Brasil é muito importante porque isso está ligado diretamente 
à questão dos incentivos fiscais. Então, significa o seguinte, se o outro 
Estado dá competência ao Brasil para tributar determinado rendimento, 
e o Brasil não observa isso, ou melhor, o Brasil, por sua vez que teria 
competência tributária dá isenção, por motivos de política regional ou 
setorial, o que acontece? Pode fazer isso? Porque aí nós teríamos uma 
dupla não tributação. Isso é muito controvertido, porque aí, novamente, 
essas medidas são instrumento de política econômica financeira da 
maior importância. Então, deve ser, na minha opinião, em casos 
determinados, justificados e, de preferência, temporárias, se possível, 
vamos dizer, tomar essa medida que tem como consequência a dupla 
não tributação, mas vocês veem as discussões que estão atrás disso e 
como são referenciados por aspectos políticos, e não meramente 
técnicos doutrinários, etc. E quanto à questão de troca de informações, 
é o seguinte: a cláusula de troca de informações sempre dizia que pode 
pedir as informações necessárias à realização do objeto. Se o objeto era 
só evitar a dupla tributação, então não podia fazer, por exemplo, uma 
consulta, uma troca, não um pedido de informações sobre outras 
questões que só dizem respeito à evasão fiscal. Então, o outro Estado 
não estava obrigado, com essa cláusula passa a ser obrigado. E, assim, 
tem uma série de outras observações que eu acho que são tão amplas 
que nós deveríamos colocar isso na Pauta e continuar a discussão, a 
não ser que vocês queiram abrir esse debate. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Eu acho que a gente pode 
manter esse assunto na Pauta para as nossas próximas reuniões. Eu, 
pessoalmente, por exemplo, estou muito interessado em discutir a 
questão desse teste do propósito principal. Porque é uma espécie de 
uma cláusula geral antielisão prevista num tratado. Em que medida 
essa cláusula pode afetar a aplicação das leis internas brasileiras? Será 
que a lei interna brasileira precisaria também prever uma cláusula geral 
antielisão para estar de acordo no tratado? Ou só o tratado já permitiria 
que no caso concreto o tribunal brasileiro poderia aplicar uma cláusula 
geral antielisão, com base do tratado, mas sem modificação da lei 
interna? Então, como vocês vêm são vários os temas aqui que vão ser 
objeto de discussões futuras. O Fernando quer falar? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, a minha indagação era justamente na 
sua linha, porque talvez a gente podia pensar nuns casos práticos. As 
empresas transitam no eixo Argentina-Brasil, como elas podem se 
posicionar, doravante, mesmo antes de o protocolo ser ratificado pelo 
Congresso brasileiro. Se aqueles que estão no dia a dia das empresas e 
são questionados sobre contratos de prestação de serviços, 
estabelecimento permanente, enfim, as questões que você bem alertou, 
e a partir desta preocupação do João, que evidentemente se o fiscal que 
vai visitar as empresas, a partir do protocolo, pensando no protocolo já 
lei. Se ele vai entender que é possível fazer um teste numa revisão fiscal 
mesmo que este teste feito sem que isso dependesse de uma 



regulamentação da lei complementar que trata de direito o tributário, 
então, o Código Tributário Nacional. Entendo eu o seguinte, 
preliminarmente, se o teste é um teste de escola, vamos dizer que o 
planejamento deixa a pessoa ruborizado, como o Schoueri costuma 
dizer. Se é um teste que vai resultar numa glosa fiscal, aí a gente tem o 
problema que afronta a lei. Não há lei, então ele antecede – 
sobreposição, você só pode sobrepor algo que exista. Se sobrepor a algo 
que não existe fica estranho. Então, assim, este posicionamento do 
protocolo no sentido de combater a revisão fiscal dependeria de uma 
regra que no Brasil não existe. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: O Luís Eduardo quer falar? 
Apesar de que logicamente a gente precisa estudar mais o assunto, mas 
me parece que, do jeito que você falou, essa é uma regra de aplicação do 
tratado. Então, diante de uma situação de planejamento tributário, 
digamos assim, o tratado não seria aplicado, mas isso é uma coisa que 
a gente tem que... Vamos primeiro ouvir o Luís Eduardo. 

Sr. Luís Eduardo Queiroz: Eu ia falar exatamente isso, será que o 
Brasil não está se preparando para poder aplicar as regras de 
tributação em 31 de dezembro e para pincelar o tratado. Para pincelar o 
alcance do tratado, ele cria uma regra um pouco mais não objetiva, um 
pouco mais subjetiva para conseguir cancelar a atuação do tratado e 
poder tributar no dia 31 de dezembro, que é o que o Brasil ainda não 
conseguiu fazer. Talvez o Brasil esteja se preparando numa outra linha 
para poder não aplicar mais esse tratado. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ramon, só complementando, depois a 
gente... 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Bom, eu queria fazer alguns 
comentários, o primeiro em relação às provocações do professor Gerd. 
Em relação à força normativa do preâmbulo, só para mencionar que 
existe aqui uma discussão que é bem interessante, que, na verdade, o 
preâmbulo sempre falou da finalidade da dupla tributação, mas sempre 
se entendeu que, embora isso fosse uma finalidade, você só pode evitar 
a dupla tributação nos casos cobertos pelo tratado. Então, o preâmbulo 
ele não tem uma força normativa em si, eu preciso olhar as cláusulas 
para ver se aquela dupla tributação está protegida e, então, aplicar o 
tratado. Então, ele não tem uma força normativa por si. Mas a 
Convenção de Viena, no art. 31, fala que o acordo de bitributação tem 
que ser interpretado de acordo o sentido comum no seu contexto e à luz 
do seu objetivo é a finalidade. Então a finalidade da dupla tributação 
surge, é relevante em algumas situações, quando eu estou 
interpretando essas disposições. E aqui, assim, quando eu coloco no 
preâmbulo que eu tenho o objetivo de evitar a dupla não tributação, 
isso entra em conflito com algumas cláusulas, como as cláusulas de tax 
sparing, que foi o que o professor Gerd mencionou. Às vezes, para atrair 
um incentivo e até respeitar a jurisdição do Estado que concedeu uma 



redução de alíquota, o outro Estado deveria tributar mesmo que seja ali 
uma dupla não tributação, porque aquele foi o objetivo que está 
expresso nas cláusulas convencionais, ainda que o preâmbulo diga 
outra coisa. Mas é interessante mencionar essa discussão porque no 
trabalho do Luis Flávio em que ele analisa todo o contexto dos acordos 
de bitributação, ele vê as decisões, qual é o peso, qual é a relevância 
que os tribunais estão dando para o preâmbulo. E daí ele menciona 
quatro decisões, uma da Austrália e dos Estados Unidos não dando 
relevância, falando: ‘Olha, o preâmbulo em algumas situações pode dar 
uma luz sobre qual é o objetivo do tratado, mas vocês sempre têm que 
olhar, fazer a construção da norma jurídica a partir do texto do tratado. 
Então, se é uma situação não coberta, o preâmbulo não tem força 
normativa’. Mas existem duas decisões do Reino Unido que deram 
muita relevância para o preâmbulo. Então, é uma situação que talvez a 
Ocde, mesmo sabendo disso, tenha falado: ‘Olha, as cortes dos Estados 
eventualmente dão força normativa para o preâmbulo colocar que a 
gente quer evitar a dupla não bitributação’. Em relação a... 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sobre esse tema ainda, esse ponto específico 
que acho muito importante a questão da evasão, se entendia sempre, 
quando eles estavam no preâmbulo, só dizia respeito ao Imposto de 
Renda, ou seja, aquele imposto objeto do acordo. E a tendência hoje é 
justamente ampliar para todo e qualquer imposto do outro país, ou dos 
dois países. Isso naturalmente é uma grande diferença.  

Sr. Presidente João Francisco Bianco: E depois, só mais um palpite, 
rapidamente, o preâmbulo ele funcionaria como uma cláusula geral, 
uma regra geral. Depois, se no tratado existem normas expressas, 
logicamente elas têm uma natureza de exceção à norma geral. Então, 
não haveria sentido você negar a aplicação de uma cláusula de tax 
sparing à luz de uma interpretação do objetivo do tratado. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: E essa questão do preâmbulo que ele já 
mencionava a evasão fiscal, a jurisprudência também sempre foi no 
sentido de que essa finalidade estava relacionada à cláusula de troca de 
informações e com a cláusula de assistência da cobrança de tributos, e 
não com uma interpretação geral. E agora quando coloca a tax 
avoidance, eu acabo tendo que usar isso como se fosse um objetivo 
geral do tratado, até das regras distributivas e do método de alíquota da 
tributação. Então... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só nesse aspecto da fala do João. Você 
disse, João, que o preâmbulo teria força de cláusula geral. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Como se fosse uma norma 
geral. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Uma norma geral ou uma cláusula 
geral? 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Não, uma norma geral. Ela 
informaria a interpretação de todos os dispositivos do tratado.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O que eu entendi, faz tempo que eu vi o 
trabalho do Luis Flávio, a ideia de contexto que ele traz não é de uma 
regra geral, é de uma possibilidade de melhor interpretação do texto 
normativo através do contexto. E esses são os exemplos que ele trouxe 
comparados, embora internamente isto não encontre o mesmo eco. Em 
termos internacionais, tem esses dois exemplos que o Ramon bem 
mencionou. Mas se a gente pensar no ambiente interno, o contexto, o 
aspecto contextual do preâmbulo não tem essa força que você está 
trazendo para a discussão, pelo menos, eu não entendo assim. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, essa questão da cláusula geral 
antielusiva, é uma das questões que, evidentemente, diz respeito a 
nossa legislação interna, no âmbito interno, doméstico e também 
internacional. No âmbito doméstico, graças a Deus, não temos 
nenhuma. O parágrafo único do 116, é uma cláusula que não abrange 
essa amplitude. A medida provisória que está completamente de uma 
forma ilegal, mas não foi. E por que digo que é bom que não tenha? 
Porque o grande problema da cláusula geral é que ela precisa ser, 
principalmente, quando se aplica no âmbito internacional tão geral que 
praticamente não significa nada, ou seja, dá ao juiz, depois, uma 
margem enorme para ele dizer o que ele entende daquilo. Por outro 
lado, se ela não for tão ampla, os Estados não vão assinar o acordo. 
Então, realmente é uma questão muito complicada. Agora, quanto à 
questão da aplicação do acordo também, exatamente por causa dessas 
considerações sobre a generalidade de uma cláusula dessas, é 
interessante ter nos acordos critérios bastante definidos que dizem o 
que é considerado como abusivo ou não. Por exemplo, no Brasil, 
recentemente vimos no centro da Áustria e dos países baixos, na 
Dinamarca, que definem o que entendem por atividade econômica 
substantiva. Então, não reconhece o outro lado, conhece de acordo com 
a existência da atividade econômica substantiva no outro país. Então, 
isso são critérios que eu posso definir objetivamente; também é 
bilateral, cada um dá a amplitude que é negociada nesses acordos para 
resolver isso. E, aí, não vejo problema de sobreposição sobre a 
legislação interna. Isso é aplicação para os efeitos do acordo. Então, eu 
acho isso muito positivo, naturalmente depende sempre de uma série de 
questões ou negociações, etc. Agora, só rapidamente para colocar, 
inclusive, queria ouvir sua opinião sobre isso, evidentemente não 
poderia deixar de falar sobre a art. 12. Ou seja, o caso na Argentina 
está definindo o protocolo, o conceito de serviço técnico, porque 
realmente o art. 12 não é um acordo para tributação dos serviços, mas, 



sim, reputa à seção de direitos, à utilização de direitos, patentes, etc. O 
know-how. E o acordo, legitimamente, aí vêm a já famosa, famigerada 
“tese da salsicha”. Ou seja, pelo acordo 12, isto aqui é uma caneta, no 
protocolo eu lhe digo: Não, para nós dois é uma salsicha. Muito bem, 
então entre Brasil e Argentina isso é tratado como salsicha e não como 
caneta. Muito bem, é válido, por quê? Porque é acordo bilateral. Muito 
bem, isso tem sido utilizado pelo Brasil para cometer abusos gritantes, 
ou seja, até o parecer do advogado é considerado como serviço técnico. 
E temos decisões, é uma série de manifestações por parte do fisco, que 
diz, mas tudo na vida é técnico, eu não posso fazer nada sem ter uma 
certa técnica. Então, essa amplitude é algo completamente inaceitável e 
mostra, infelizmente, que a Receita continua com a mesma má-fé que 
estava observando quando deixou de aplicar a regra geral dos acordos 
de bitributação, ou seja, o art. 7º que tributa expressamente o quê? 
Tributa as atividades empresariais e, evidentemente, os serviços que 
fazem parte dessas atividades empresariais, mas tem um pequeno 
aspas inconveniente, o art. 7º dá competência exclusiva ao país do 
domicílio, porque a origem dos acordos é dos países exportadores de 
capital, para tributar esses serviços. Aí, encontrou duas saídas de uma 
forma que realmente revela uma má-fé muito grande, e eu esperava que 
pela jurisprudência tivesse sido afastada. Foi, em parte, porque o 
Brasil, ou melhor, a Receita Federal redescobriu o art. 7º, mas já 
encontrou uma outra saída, não é? Pelo menos esqueceu o art. 22, 
porque o art. 22 é justamente algo que não tem nada a ver com o 
assunto e que o Brasil também adota, porque o art. 22, diferentemente 
do art. 12, não tem limitação da alíquota. Pelo art. 22 ou 21, conforme o 
caso, eu posso tributar o serviço de acordo com a minha legislação 
interna. Se a legislação interna diz que a alíquota é 30%, então, eu 
aplico isso também do acordo. Acontece que isso é completamente sem 
fundamento nenhum, a não ser na ânsia de arrecadar. Então, aí, 
justamente essa questão dos serviços, eu acho que precisa ser muito 
bem definida, deixando claro que só alcança serviços que dizem respeito 
a quê? À transferência de tecnologia ou a seção de direitos. Outros 
serviços que não estão ligados a isso, não deveriam ser tributados. E, 
aí, é interessante que nas negociações tudo isso é reconhecido, por quê? 
Você falou sobre a questão da cláusula de nação mais favorecida. Muito 
bem, o que aconteceu no caso do México. O México não concordou, o 
México diz: “Serviço técnico não tem nada a ver, eu não aceito a 
salsicha, isso para mim é caneta, ou seja, você, Brasil, não pode 
tributar”. Aí, por interesses econômicos, comerciais, acordo-automotivo 
Brasil-México, e assim por diante, qual foi a solução que encontraram? 
Colocaram esses serviços mesmo não, vamos dizer, ligados à 
transferência de tecnologia como tributáveis, pelo protocolo dizendo o 
seguinte, no entanto, se o Brasil um dia alterar um acordo existente ou 
fizer um novo acordo em que reconhece que isso é caneta, ou seja, 
deveria ser tributado pelo art. 7º, só no país do domicílio de quem 
presta esse serviço, isso automaticamente também se aplicará ao 
México. Então, veja, isso são puxadinhos que são muito perigosos. E 
quanto ao aspecto automático, aí eu estou olhando para você, ou seja, 



porque aí o que significa automaticamente, porque aí nesse caso eu 
entro na legislação doméstica, pode ser automático isso? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, esse era um ponto que eu queria 
pensar com vocês. O protocolo, uma vez assinado, no Brasil tem um 
efeito, na Argentina tem outro, em termos legislativos. Porque na 
Argentina, basta você assinar o tratado ele entra na legislação interna 
automaticamente, então não precisa de uma ratificação parlamentar. 
Esse é um problema prático para as empresas nesse eixo. E lá tem uma 
cláusula geral antielusiva, que é outro problema prático para a gente 
analisar. Então, a gente não dependeria de uma consideração a respeito 
do planejamento. Então, se a gente não pontuar daqui, a gente é 
autuado lá. E o efeito da autuação lá vem para cá a jato. Então, esse é 
um ponto que talvez a gente pudesse pensar se é essa mesma a 
interpretação quanto aos tratados e à legislação interna na Argentina. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Ramon, você poderia, então, 
dar um arremate final na discussão? Porque isso aqui é um tema 
vastíssimo, a gente pode retornar a discussão nas próximas Mesas, e a 
gente tem alguns outros assuntos ainda para tratar. Então, se você 
puder dar um arremate final. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Bom, em relação à cláusula de proposta 
negocial, acho que só um ponto é bom destacar é a ideia dessa cláusula 
é só negar ao acesso ao benefício dos tratados. Então, ela não pode 
requalificar fatos sem ter uma legislação doméstica antielusiva. Então, 
digamos que eu tenho uma operação com instrumento financeiro 
híbrido, a cláusula de principal propósito negocial eu não vou poder 
usar e falar: ‘Olha, isso é uma ação preferência resgatada, então você 
fez só para o planejamento tributário, eu vou requalificar como juros’. 
Não, a gente falar: Não vou negar que você não tem acesso ao benefício, 
não vou aplicar prova de dividendos, mas eu não posso requalificar ela 
como juros. E daí se dividendos são isentos na lei doméstica, ele não vai 
poder requalificar e dar outro tratamento, continua sendo isento, se ele 
só nega a aplicação do tratado. Acho que isso é um ponto importante 
porque você, sem a legislação doméstica, você não consegue requalificar 
o fato. Agora, na Argentina como o professor Gerd comentou você tem 
uma legislação que requalifica o fato e daí você tendo uma cláusula de 
principal propósito negocial autorizando essa requalificação do fato 
além de só negar o benefício do tratado, a gente poderia ter uma 
interação maior pelo lado da Argentina e eventualmente outros 
impactos no Brasil. E em relação à questão da aprovação, há autores 
que mencionam que aqui no Brasil uma cláusula geral utilizada já foi 
referida pelo Congresso Nacional quatro vezes. A primeira na época da 
elaboração do CTN, que tinha ideia de tributação econômica, depois 
quando a Lei Complementar nº 114 tentou incluir no parágrafo único 
no art. 116, a redação original do projeto era muito mais ampla do que 
o que foi aprovado. A terceira vez na edição da 666 que tentou 
regulamentar o Parágrafo Único. E a quarta vez naquela declaração de 



planejamento tributário da Ação nº 12, do projeto BEPS que foi 
repelido. Então, a questão que também se coloca é se o Congresso, por 
estar no tratado, se ele aprovaria uma cláusula com toda essa abertura 
que não traz nenhuma segurança jurídica para os contribuintes. Acho 
que é isso. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Tá bom. Bom, esse assunto foi 
bastante discutido, mas como eu disse, certamente vai voltar nas 
próximas Mesas. Passando para o assunto seguinte, eu queria passar a 
palavra para a Fabiana que vai tratar de um tema de? 

Sra. Fabiana Carsoni: SICOSERV. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: SISCOSERV. 

Sra. Fabiana Carsoni: Fabiana Carsoni, bom dia. O tema que eu 
trouxe, eu acho que ele já foi tratado aqui em alguma Mesa, em que se 
discutiu o SISCOSERV, quando foi criada essa obrigação de prestação 
de declaração das transações envolvendo serviços intangíveis ou outras 
operações realizadas com pessoas jurídicas residentes ou domiciliadas 
no exterior. Mas o que eu trago aqui, relativo ao tema, é especificamente 
a questão da aplicação de multa, da possibilidade de aplicação de multa 
quando o contribuinte deixa de apresentar a declaração ou apresenta a 
declaração com omissão e correção, e o fisco acaba entendendo que era 
o caso de apresentação da declaração, que a declaração apresentada 
tem determinados defeitos e acaba impondo multa. Pelo o que eu me 
recordo de reuniões anteriores, em que o tema foi discutido, existe uma 
linha muito que eu diria forte para defender a impossibilidade de 
aplicação de penalidade nessas situações por falta de autorização legal. 
Existe uma instrução normativa da Receita Federal que disciplina a 
matéria e que dispõe sobre a aplicação de penalidade. Então, quando se 
discutiu o tema aqui em outras Mesas a questão era saber se essa 
instrução normativa tinha ou não tinha base legal. E por que a dúvida? 
Eu pediria para colocar na lei, por favor. A Lei nº12.546, de 2011, é o 
art. 25. Então, o art. 25 ele institui essa obrigação. E o que a gente 
precisa investigar para definir a questão da penalidade é se essa 
obrigação instituída por essa lei, ela tem ou não tem uma natureza 
tributária. O art. 25 trata das hipóteses em que tem cabimento essa 
declaração, dizendo que existe uma obrigação de informar ao MDIC as 
informações econômicas e comerciais de transações entre residentes e 
domiciliados no país, e residentes domiciliados no exterior, basicamente 
em relação ao serviço intangível. Baixando um pouquinho para o 26. O 
26 parece definir o objetivo dessa declaração, do porquê foi criada essa 
obrigação de SISCOSERV. Então, ele diz que, “As informações de que 
trata o art. 25 serão utilizadas pelo Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior na sistemática de coleta, tratamento e 
divulgação de estatísticas, no auxílio à gestão e ao acompanhamento dos 
mecanismos de apoio ao comércio exterior de serviços, intangíveis e às 
demais operações, instituídos no âmbito da administração pública, bem 



como no exercício das demais atribuições legais de sua competência”. 
Então, veja que, pelos dispositivos da lei que instituiu essa obrigação, aí 
então não se trata de uma obrigação de natureza tributária, ela não tem 
o objetivo de fazer algum controle de índole tributária. Mas, apesar de 
parecer não ser tributário, o art. 27 da mesma lei diz que cabe ao 
Ministério da Fazenda e ao MIDIC emitir normas complementares para 
o cumprimento do disposto nos arts. 24 a 26. Então, foi editada uma 
portaria que é a portaria conjunta da Receita e do MDIC, que é a 
Portaria nº 1.908, que criou o sistema informatizado, que é o 
SISCOSERV, que viabilizou o cumprimento dessa nova obrigação. 
Agora, a lei, ao instituir essa obrigação, ela não criou nenhuma 
penalidade na hipótese de não apresentação dessa obrigação. E ela 
também não fez remissão a nenhuma outra norma que disponha sobre 
a aplicação de penalidades na hipótese do descumprimento dessa 
obrigação. O que fez então a Receita Federal? Editou uma Instrução 
Normativa nº 1.277, de 2012, dizendo que na hipótese de 
descumprimento dessa obrigação, as penalidades cabíveis vão ser 
aquelas penalidades aplicáveis quando o contribuinte deixa cumprir 
obrigações acessórias relacionadas aos tributos. Por exemplo, uma 
DCTF, as penalidades aplicadas pela antiga DIPJ, hoje as penalidades 
de ECF, por exemplo, e qual que é o fundamento legal dessa exigência? 
É a Lei nº 9.779, artigo, acho que é o art. 16 da Lei nº 9.779, que tem 
uma cláusula geral de aplicação de penalidade para obrigações 
acessórias tributárias. O outro fundamento legal utilizado pela Receita 
Federal é o art. 57 da MP nº 2.158, que traz as penalidades na hipótese 
de não apresentação de declarações existentes no âmbito tributário ou 
apresentação de declarações com incorreções ou omissões.  

Bom, esse é o cenário fático da discussão, é saber se essa obrigação ela 
tem ou não tem um caráter tributário, ou está relacionada a uma 
obrigação tributária, o que autorizaria, então, a aplicação desses 
dispositivos legais que tratam de penalidade, de obrigações acessórias 
relacionadas a tributos. Ou se não, ao contrário, essa obrigação é uma 
obrigação instituída no contexto do MDIC para que a MDIC faça coleta 
de dados que são relevantes para pesquisas, para identificação de fatos 
relevantes no plano do comércio exterior. Bom, o tema foi submetido 
para o TRF da 3º Região, aparentemente é a única decisão de que se 
tem notícia de tribunais regionais federais sobre o tema, e o TRF da 3ª 
região, pela sua 6º Turma, um acórdão de relatoria do desembargador 
Johonsom Di Salvo, que é um desembargador conhecido por ser 
bastante duro, ele entendeu que existe base legal, sim, para essa 
penalidade. A fundamentação do acórdão é bastante precária, mas ele 
traz... Bom, deixa eu falar o número do acórdão aqui para o registro, é 
Apelação/Remessa Necessária nº 00157000520154036100. Esse é o 
caso. Aí, fazendo referência à instrução normativa que trata da 
penalidade, ele diz o seguinte, que essa instrução normativa teve um 
poder normativo de instituir obrigações tributárias acessórias, 
disciplinado de forma abstrata pela Lei nº 9.779 para possibilitar que a 
Receita Federal exija o acesso às mais diversas informações fiscais, 



incluindo aí as aludidas transações. Então, ele claramente são dois ou 
três parágrafos de fundamentação no acórdão, e nesses dois ou três 
parágrafos ele afirma que se trata de uma obrigação de natureza 
tributária, porque é uma obrigação que tem informações fiscais 
relativas às aludidas transações. Então, poderia, sim, a Receita Federal, 
com base nessa autorização legal da Lei nº 9.779 instituir ou cobrar - 
não é nem instituir, porque, na verdade, está instituído por lei - cobrar, 
exigir a penalidade com fundamento na Lei nº 9.779 e na MP nº 2.158 
que tratam das penalidades por descumprimento de obrigação acessória 
tributária. É interessante que o acórdão se baseia em outros julgados 
do tribunal, mas nenhum deles sobre o SISCOSERV, e esses julgados 
eles tratam de outras declarações como, por exemplo, a DIMOB, que é 
aquela declaração de informações sobre atividades imobiliárias. E a 
DIMOB ela pode, sim, ser utilizada com fins fiscais. Então, não me 
parece que os precedentes citados eles têm, eles guardam 
necessariamente a mesma vinculação com o fato analisado aqui.  

Agora, o ponto que eu queria trazer para a reflexão é o seguinte, acho 
que a lei que instituiu o SISCOSERV ela não é muito clara sobre a 
extensão dessa obrigação e, talvez, não seja tão clara sobre o objetivo. 
Porque o objetivo, na literalidade da lei, ele só está descrito no art. 26 e, 
aí, parece ser uma obrigação que se limita a atender aos interesses do 
MDIC. Mas será que isso é verdade? Essa é a pergunta que eu faço. Ou 
será que as informações prestadas via SISCOSERV elas podem, em 
algumas situações, ainda que com uma abrangência um pouco menor, 
atender também aos interesses da Receita Federal, por exemplo, se eu 
tiver tratando de operações entre partes vinculadas, envolvendo serviços 
intangíveis? Será que essas informações prestadas via SISCOSERV não 
podem ser de interesse da fiscalização, por exemplo, para efeito de 
aplicação da legislação de preço de transferência? Então, qual que é o 
ponto que eu coloco para reflexão? Será que as informações 
transmitidas e colocadas no banco de dados da Receita Federal e do 
MDIC não são interessantes, também, para a fiscalização tributária? E, 
com isso, eu, pelo menos, a princípio, poderia tentar justificar a 
aplicação da penalidade, que é uma penalidade própria das obrigações 
tributárias acessórias, para uma obrigação como o SISCOSERV, que 
tem uma abrangência maior, que não necessariamente só tributária. 
Fica claro pelo art. 26 que essa declaração atende a outros fins, mas 
será que não pode atender também a fins tributários, tanto por isso que 
a Receita Federal está envolvida no cumprimento dessa obrigação? A 
Receita Federal participou tanto da informatização, da criação do 
sistema, como ela participa do cumprimento dessa obrigação, ela que 
normatiza, ela emite soluções de consulta dizendo: “Esse caso cabe a 
declaração. Esse caso não cabe a declaração”. A Receita Federal não 
tem interesse nas informações prestadas nessa declaração também a 
ponto de eu poder justificar a aplicação de penalidades tributárias 
nessa situação, já que eu poderia dizer que o SISCOSERV tem uma 
natureza híbrida e, por isso, tem também uma natureza de uma 
obrigação tributária acessória? Esse é o ponto que eu coloco de dúvida. 



Sr. Presidente João Francisco Bianco: Pois não. Professor Gerd, quer 
comentar ou não? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Justamente. É lógico que a autoridade fiscal 
tem interesse em tudo. Então, a rigor, você tem que informar tudo o que 
possa ter interesse para a autoridade fiscal, e, se não fizer, você terá as 
penalidades, consequentemente. Isso não faz nenhum sentido, por quê? 
Porque o direito tributário penal está ligado ao direito penal, ou seja, 
precisa ter uma tipificação suficiente para saber as consequências 
dessa abstenção ou omissão ou dessa incorreção. Então, eu não acho 
que seja possível uma remissão genérica: ‘Olha aqui, surgiu mais uma 
coisa que o fisco gostaria de saber’. Quer dizer, não é, na minha 
opinião, suficiente. Agora, que pode ser utilizado, não tem nem dúvida, 
será utilizado. Mas penalizar, a título de obrigação tributária, o 
contribuinte, que é obrigado a prestar esta declaração, precisa saber 
que não fazendo ou cometendo certas incorreções, ele terá as 
consequências das penalidades previstas na legislação tributária – no 
momento em que isso não está expresso, eu acho que não é admissível. 
Agora, cabe simplesmente trabalhar. O legislador, de vez em quando, 
deveria trabalhar fazendo leis, ao invés de fazer outras coisas. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bom, eu estou pensando aqui, 
Fabiana, eu estou traçando um paralelo com aquela exigência de 
prestação de informações de capitais brasileiros no exterior, que é 
regulada por lei também – quer dizer, que está previsto em lei e 
regulado pelo Banco Central. E, logicamente, essas informações são de 
interesse da Receita Federal, e eventualmente a Receita Federal pode 
até ter sido chamada pelo Banco Central para colaborar na 
estruturação das informações ali que seriam necessárias. Mas não faria 
nenhum sentido a Receita Federal baixar uma instrução normativa e 
começar a fixar penalidades pelo descumprimento daquela norma, 
porque aquela norma não tem uma natureza tributária, ela tem uma 
natureza regulatória, informativa, de controle de capitais brasileiros no 
exterior. Tanto que a penalidade, pelo descumprimento daquelas 
obrigações que estão previstas na legislação do Banco Central, a Receita 
Federal não tem nada a ver com isso. E me parece que é a mesma 
situação aqui. A Receita Federal pode ter sido chamada pelo Ministério 
do Comércio para colaborar na formulação dos quesitos, quer dizer ela 
ofereceu a expertise dela, o know-how dela na elaboração da lista, e ela 
pode, inclusive, usar aquelas informações. Mas, claramente, 
examinando o dispositivo da lei, não tem natureza tributária, ela tem 
uma natureza regulatória. Então, não caberia à Receita Federal aplicar 
penalidade com base numa lei geral que prevê penalidade em matéria 
tributária. O Fernando quer falar, depois o professor Gerd. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu tenho uma certa dúvida aqui, porque 
a lei autoriza o Ministério da Fazenda a regular. Então, essa é uma 
autorização aberta, ela não é fechada. A ideia do art. 25, 26 é de 
comércio exterior, a ideia, dentro desta ideia estão autorizados o 



ministério responsável pelo comércio exterior e o Ministério da Fazenda 
a emitirem leis relativas as informações. E essas informações, olhando 
pelo aspecto do Ministério da Fazenda, só podem ser de natureza fiscal, 
não sendo natureza outra. Não é uma cooperação, Bianco, não é uma 
colaboração, é uma outorga expressa de competência. Então, como ele 
exerce essa competência, eu não tenho dúvida que ele está exercendo 
uma competência... 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Regulatória. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, normalmente, tudo que é do 
executivo é regulatório, é até redundante. Mesmo que seja fiscal, é 
regulatório. Esse é o poder do Executivo, só que o regulatório do fiscal 
tem um peso na caneta, o regulatório fiscal do Ministério da Cultura 
tem outro peso da caneta, mas ambos são regulatórios. E esta 
regulação tem, sim, consequências tributárias. A inobservância das 
regras de comunicação ou de informação tributária, que estão previstas 
na legislação tributária penal, aí se fosse trabalhista seria, trabalhista 
penal. Então, são outras áreas da administração pública. Eu não estou 
entendendo aqui que não há autorização legislativa para isso. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpe, Fernando, o Ministério da 
Fazenda, ele não cuida só da parte tributária, ele é o Ministério da 
Economia. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu falei fiscal, não falei tributária. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas o fiscal ele é um gênero do 
qual o tributário é uma espécie, e o financeiro, outros incentivos fazem 
parte do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda não tem só a 
Secretaria da Receita Federal, tem a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, tem uma série de outros órgãos vinculados ao Ministério da 
Fazenda que não têm nada de tributário. Pode ter informação tributária, 
mas eles não regulam matéria tributária. Quem regula matéria 
tributária do Ministério da Fazenda é a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil. Então, se é imposto e contribuição administrado pela Receita 
Federal, ela pode usar aquela regra da multa acessória porque o art. 16 
da Lei nº 9.779 fala que a obrigação acessória de impostos e 
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil. Ora, um sistema fiscal que abrange tanto Receita como despesa, 
certamente também cuida de despesa, isso é fiscal. O fiscal abrange 
tudo, você tem um déficit fiscal, é receita de um lado que é competência 
da Receita Federal, e tem a parte orçamentária de despesa do outro 
lado. Então, realmente essa regra aqui, esse Ministério da Fazenda que 
se refere aqui não é porque o Ministério da Fazenda que ele arrecada 
que ele tenha interesse em matéria tributária, ele tem interesse em 
matéria fiscal, mas fiscal no sentido mesmo, amplo. O que é o interesse 



fiscal? Tudo. É Receita, despesa e a própria Receita também tem coisas 
que não tem nada a ver com o tributário, a Receita da Ministério da 
Fazenda cuida de serviços de patrimônios da União, uma série de coisas 
que não tem nada a ver. Então, esse Ministério da Fazenda aqui quer 
ajustar o MDIC a controlar o comércio exterior. Hoje a Receita Federal 
vê Facebook, tem Instagram, tem tudo para... Um dia você vai ser 
obrigado a trazer informação do Facebook. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Professor Gerd, só 30 
segundos. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Em 30 segundos é o seguinte, eu admito e 
acho muito interessante que o fisco tenha tudo isso, mas não por 
analogia, mas, sim, por lei – esse é o resumo da história em 30 
segundos. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Bem, senhores, 15 segundos. 

Sra. Fabiana Carsoni: Eu só queria dizer que eu concordo, eu quis 
colocar uma semente para discussão. 

Sr. Presidente João Francisco Bianco: Ótimo, parabéns. Tendo em 
vista que já são 10 horas da manhã, passamos um minuto do nosso 
horário. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los 
para a nossa próxima reunião, quinta-feira que vem. Muito obrigado. 
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