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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Queria 
comunicar que recebemos a doação do Dr. Salvador Brandão, da revista 
de Direito Tributário. E a enciclopédia Saraiva. Você pode dar um 
pouquinho dos detalhes? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Há duas semanas o 
professor Fernando trouxe o artigo da Revista Tributária nº 4, e aí o 
pessoal perguntou se aqui nós tínhamos essa revista de Direito 
Tributário, e a informação é que não tinha, e eu estava para me 
desfazer dela, entre aspas, porque eu estou com o escritório reduzindo, 
né? Então, eu perguntei se poderia trazer, o Schoueri quase que me 
obrigou a trazer, porque eu realmente não ia ficar com ela. Ela só está 
faltando alguns volumes, os mais novos, é aquela revista que foi 
publicada, na época muito forte, pelo Geraldo Ataliba, e mais 
recentemente pelo grupo dele. A nossa é a revista de Direito Tributário 
Atual, a dele chama revista de Direito Tributário. Todos conhecem, né? 
E nós temos à disposição aqui. E também a coleção completa 
enciclopédia Saraiva de Direito, é uma enciclopédia que o pessoal 
requisita muito aqui, ela ocupa muito espaço, ela está encaixotada, mas 
está à disposição. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, a essa questão do 
encaixotado, nós estamos realmente tanto quanto o Brandão, nós 
estamos procurando espaço, nós vamos ver isso aí, tem livro para outro 
lado também, lá em cima, nós estamos estudando seriamente uma 
limpeza da biblioteca, tem coisas muito antigas e absolutamente sem 
interesse para o Direito Tributário, jamais consultadas. Nós vamos fazer 
uma seleção das nossas obras que são consultadas que serão mantidas 
aqui, as que não são consultadas que serão mantidas em depósito 
externo, que realmente não tem mais possibilidade nenhuma de uso, aí 
nós vamos doar, fazer alguma coisa. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, dentro do debate sobre livros, né, o 
fato fisicamente ocupa um espaço, duas coleções, mas é importante que 
a gente passe para vocês que a revista de Direito Tributário retrata tudo 
que aconteceu em matéria tributária nos últimos 50 anos. Se quiser 
saber o que aconteceu em matéria tributária, não só em termos de 
doutrina, mas também em termos de legislação comentada e 
jurisprudência comentada, além dos congressos de Direito Tributário 
como especialmente pelo grupo do Geraldo Ataliba e seus sucessores, é 
imprescindível a leitura dessa revista. E na, enciclopédia Saraiva de 
Direito estão também artigos históricos ou itens históricos, verbetes 
históricos, verbetes bastante importantes, elaborados por juristas, 
alguns que não estão mais entre nós, mas que deixaram a sua 
contribuição para o Direito Tributário Especial, de modo que é muito 
bem-vinda essa doação do Brandão a quem eu agradeço e digo, se tiver 
mais, manda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Faltou o agradecimento, 
realmente, Brandão, muito obrigado. Eu vou verificar, pedir pra eles 
para verificarem os números que estão faltantes, porque a gente pode 
completar, né? Nós podemos e devemos completar por tudo que o 
Fernando acabou de dizer. Também nós recebemos a doação do livro da 
40ª edição do Imposto de Renda das Empresas, Interpretação e prática 
do Dr. Hiromi Higuchi, com a dedicatória para a biblioteca do IBDT com 
saudação do autor. Infelizmente o Dr. Hiromi Higuchi não está podendo 
mais estar presente como sempre esteve nas nossas Mesas, por razões 
de dificuldade de locomoção, e é um grande esforço até para ele manter 
essa obra aqui que todos sabem da dificuldade de manter alguma coisa 
atualizada, é preferível fazer uma coisa nova a manter atualizada. E 
essa, indiscutivelmente é uma obra de utilidade para todos nós da 
comunidade. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É a penúltima dele, diz que a 
penúltima. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o Hiromi está ameaçando 
parar, mas de qualquer forma, enquanto ele não parar continua 
prestando serviço para nós, e... 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Continua sendo penúltima por muito 
tempo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Que seja a penúltimo por 
muito tempo. Hiromi, de longe, muito obrigado. Alguma outra 
comunicação? Aquele assunto do Senado? Como a Valdirene pediu 
ontem à noite para colocar na pauta, ela ainda não chegou, vamos 
deixar se possível, alguns minutos, para a Valdirene chegar, é um 
assunto muito importante, que é a devolução da MP 669 não é, com 
vários aspectos envolvidos aqui. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu só queria falar, não discutir 
basicamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa parte técnica seria constitucional, 
devolução, a gente pode deixar. Mas o que eu queria ressaltar é uma 
coisa que eu peguei assim, porque eu estava vendo a TV Senado e 
imediatamente mandei um e-mail para o Dr. Ricardo, porque eu sei que 
ele também gosta dessa parte. É na parte que o presidente, pelo menos 
nesse ponto ele acertou, na outra parte a gente vai discutir, quando ele 
fala que a Medida Provisória não obedeceu aos ditames da Lei 
Complementar 95/98. Eu já ouvi isso num congresso o ano passado, na 
Comissão de Constituição e Justiça, na ocasião do julgamento, da 
análise da Medida Provisória 651, um senador levantou essa questão, 
né, da Lei Complementar e disseram que isso é praxe da casa, a Medida 
Provisória pode conter quantos assuntos quisessem que não haveria 
nenhum problema. Já nessa devolução ele usou os argumentos 
inconstitucionais que para mim são errados, mas do ponto de vista da 
Lei Complementar 95 ele estava certo, isso aí foi, lógico, preparado pela 
assessoria jurídica do Congresso e esse ponto é que o Ricardo costuma 
sempre defender a Lei Complementar que ela deve ser, ela é uma lei que 
deve pegar. Eu só chamei a atenção para esse fato, que um dos 
argumentos do Sr. Presidente foi no sentido de que a Medida Provisória 
não obedecia os ditames da Lei Complementar 95/98. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Há duas semanas, eu 
acredito que algumas semanas atrás, pouquíssimo tempo atrás eu 
brinquei que essa era uma lei tão importante que era uma lei CPP, 
custa pra pegar. E ela está realmente aos pouquinhos, né, eu li até, um 
voto da ministra Carmen Lúcia, de forma que realmente essa lei é uma 
lei muito importante. Infelizmente ela está sendo respeitada na hora 
que o interesse político convém. Se não houver mais comunicação. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só para ficar nessa parte política da rejeição. 
Eu achei interessante também à observação do presidente do Senado, 
contra o uso abusivo da Medida Provisória. Que o Executivo está 
usurpando exatamente as atribuições do Legislativo. Achei isso, assim, 



uma coisa fantástica, depois de tantos anos, depois de tanto tempo de 
uso abusivo, quando politicamente interessa de repente é inaceitável. 
Eu acho assim, notável. Se não fosse tão trágico, seria comédia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Fernando, no pequeno 
expediente ainda. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só não avançar nesse assunto que a 
Valdirene vai relatar. Eu queria só lembrar, junto aos nossos 
associados, que nós temos a revista de Direito Tributário Britânica, que 
traz uma série de artigos muito interessantes para quem pesquisa sobre 
Direito Tributário, especialmente sobre o Beps, eu recomendaria a 
leitura de um artigo do Edoardo Traversa desafiando as medidas da 
OCDE em relação ao Beps, as propostas da OCDE em relação ao BEPS 
e todo o seu ceticismo em relação aquilo que desde 1998 vem sendo 
tratado como ações nocivas à concorrência, medidas concorrenciais 
nocivas em termos de tributação internacional. É bem interessante, 
esse artigo, é um artigo curto, e que eu recomendo a leitura. Está no 
volume 58 de 2013 dessa revista aqui. Na biblioteca não tem como não 
achar, está em cima da Mesa central. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, encerrando o pequeno 
expediente eu quero dizer que nós temos o assunto do Jimir na pauta, 
vindo da semana passada, temos um assunto importante que o 
professor Schoueri está nos trazendo também, e temos a questão da 
Medida Provisória 669. Por favor. 

Sr. Jimir Doniak: Bom dia. O tema que eu coloquei é de aumento de 
PIS/Confins sobre combustível sem a obediência do prazo de 90 dias. O 
objetivo era ouvir a opinião dos senhores, ao menos a matéria 
específica, mas algo que me parece que começou a ser utilizado pelo 
Governo que é estabelecer um determinado regime de tributação 
diferenciado e supostamente mais benéfico, ou seja, aumenta-se a 
tributação, mas se estabelece um regime mais benéfico, afastaria a 
tributação mais elevada, desde que o contribuinte concorde com 
algumas possíveis práticas, entre as quais aí afastar direitos, garantias 
constitucionais como o prazo de 90 dias. Isso me parece que foi feito 
quando da extinção do RTT, ou seja, não se tributaria dividendos 
distribuídos desde que houvesse a antecipação dos efeitos do RTT, 
mesmo sem obedecer ao prazo constitucional de garantia, e agora 
também essa questão do PIS e Cofins sobre os combustíveis, a norma 
que aprovou diz: Olha, esse regime especial é uma opção, mas optando-
se, colhendo-se esse regime especial, então fica o Poder Executivo 
autorizar a fixar coeficientes para redução das alíquotas previstas nesse 
artigo os quais poderão ser alterados para mais ou para menos ou 
extintos em relação os produtos da sua utilização a qualquer tempo. E 
com isso se entende que não seria necessário obedecer ao prazo de 90 
dias previsto na Constituição. É uma questão que eu gostaria de 
colocar, mas se seria viável o contribuinte abrir mão de um direito, de 



uma garantia constitucional, e com isso me parece que até mesmo 
como que ele, contribuinte, autorizar o Poder Público a exercer um uma 
competência que não possui, a Constituição estabelece a competência e 
estabelece ao mesmo tempo as limitações da competência e estabelece 
que não é possível se estabelecer um aumento de tributação sem 
obedecer o prazo de 90 dias. Mas seria possível o contribuinte abrir de 
mão de sua garantia e por tabela, a meu ver, afastar essa limitação à 
competência tributária estabelecida pela Constituição para ter acesso a 
um suposto benefício que seria um regime tributário mais benéfico? 
Essa é a questão. E que me parece que é relevante porque o Governo, o 
Poder Público parece que pouco a pouco vai se utilizando mais desse, 
estratagema, digamos assim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria, para ficar 
bem claro, fazer uma indagação. O contribuinte já entra no regime 
sabendo que pode ser alterado com menos de 90 dias. Não é que ele já 
está no regime e de repente ser alterado? 

Sr. Jimir Doniak: Não, a lei ela estabeleceu o regime e daí diz que o 
contribuinte pode optar por esse regime e daí há um parágrafo falando 
que o Poder Executivo é autorizado a fixar esses coeficientes a qualquer 
tempo e daí se entende por conta desse: a qualquer tempo, se afasta a 
exigência dos 90 dias. Então, ele entra nisso já previamente sabendo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele entra já sabendo? 
Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos, esse assunto é, agora falando, 
primeiro ponto, parece-me que, veja, cuidado com o que eu vou 
responder. Sim, uma proteção ao contribuinte, o contribuinte pode 
abrir mão, ou seja, ele pode dizer “não quero”. Não, ele não pode abrir 
mão dessa garantia ‘ex-ante’, ou seja, antes do fato acontecer. Ou seja, 
uma coisa é dizer depois que aconteceu eu dizer, olha, vamos dizer por 
hipótese que eu tivesse um regime favorecido, que aplicasse mudança 
total do piso, e dissesse: eu quero adotar amanhã. Agora, por que eu 
tenho, agora pra uma hipótese, eu quero, amanhã eu vou adotar, eu 
tenho uma grande redução do Imposto de Renda, mas o meu PIS sobe 
no mesmo momento. Uma hipótese modelo como esses. Então, eu não 
iria só elevar só a parte boa e dizer, olha, eu reduzo o Imposto de 
Renda, mas o PIS sobe daqui a 90 dias, porque eu tenho direito a isso. 
Afinal de contas, eu optei por um regime total. Parece-me que seria 
viável. Agora, renunciar a uma garantia constitucional não é possível. 
Veja, não aconteceu ainda a decisão do Executivo de aumentar ou 
diminuir, então eu estaria renunciando a uma garantia constitucional. 
Isso me parece inviável. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Fernando pediu a 
palavra, depois o João. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando Zilveti. Eu tenho certa dúvida 
se você está renunciando, como direito, partiria da sua frase em que 
trata da competência tributária. Eu tenho uma competência tributária 
cujo efeito do exercício dessa competência tem que respeitar o prazo 
nonagesimal. Minha competência é exercida, eu posso aumentar um 
tributo, porém, este aumento de tributo só vai ter efeitos a partir do 
prazo de 90 dias. Então, antes do prazo de 90 dias a minha ação de 
tributar, meu poder de tributar, não gera efeitos. Se não gera efeitos, 
não há o que renunciar. Então, não significa que eu possa renunciar, 
porque vindo pelo lado de um direito do contribuinte, e desde que esse 
direito não seja indisponível, que também pode ser a posição do 
Schoueri, que, pelo que eu entendi, que eu concordo, mas eu estaria 
um passo antes. Não estou nem discutindo se eu posso ou não posso 
exercer o uma renúncia de direito, não existe esse direito, então eu não 
posso renunciar sobre algo que não é ainda válido no ordenamento 
jurídico, ele só será válido a partir do prazo nonagesimal, até lá ele não 
é válido, então não posso renunciar. A Medida Provisória, ou lei que 
estabeleça um aumento de contribuição social só passa a integrar o 
ordenamento jurídico a partir do nonagésimo dia posterior à sua 
tributação. 

Sr. Jimir Doniak: Esse ponto que a mim sensibiliza mais, parece-me 
que... é um direito? É um direito, mas é um direito que nasce da 
limitação da competência e daí, portanto, o contribuinte estaria como 
que concedendo ele próprio uma competência ao Poder Público e que foi 
negado pela Constituição. Isso é que me parece estranho. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, ele não tem esse direito, a questão 
não é, eu posso dispor sobre um direito, eu não poder dispor sobre o 
direito desde que ele exista. Então, nesse ponto eu insisto, não me 
parece que exista o direito, porque a competência constitucional é bem 
clara, eu posso aumentar, só que o efeito do meu aumento só passa a 
vigorar a partir do nonagésimo dia, então ele só passa a ser um direito 
efetivo disponível ou indisponível, que seja, do contribuinte, na verdade 
não é nem no contribuinte, nós temos uma certa dúvida, porque não é 
um direito do contribuinte, começa por aí, ele é um direito do Poder de 
tributar, respeitar o prazo de 90 dias. Então, não é do contribuinte, o 
contribuinte, olha, pode abrir mão desse direito? Não, ele não é seu. Ele 
não é, a Constituição não deu ao contribuinte, senão a proteção. Então 
ele dá uma proteção e sobre essa proteção aí entendendo um pouco o 
que o Schoueri disse, é uma proteção que ele não está no direito dele 
dizer se quer ou não quer, mas o passo antes é essa proteção depende 
que o direito seja efetivo, e ele só vai ser efetivo a partir do nonagésimo 
dia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria colocar outra dúvida aqui 
também, com relação à interpretação que a gente está dando a esse 



texto. Será que a gente não está fazendo uma interpretação isolada 
desse dispositivo? Ou seja, a gente está interpretando o termo: a 
qualquer tempo, isoladamente, será que a gente não tem que fazer uma 
interpretação desse dispositivo dentro do sistema? E o sistema, a gente 
não pode esquecer, existe um dispositivo constitucional que prevê que 
esse tipo de aumento de alíquota tem que ser eficaz após o percurso no 
prazo de 90 dias, então será que esse: a qualquer tempo, interpretado 
dentro do sistema, não quer dizer “a qualquer tempo”, mas observado o 
limite de 90 dias? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso, Ricardo? Jimir, um esclarecimento: 
esse regime houve uma redução da alíquota? Ou seja, porque talvez o 
que possa acontecer e esse é o caso para tomar cuidado, é que a 
qualquer tempo se reestabeleça a alíquota anterior, o que para mim, 
claramente aumenta do mesmo modo. Mas eu quero lembra-los de que 
o Supremo tem tido uma posição extremamente perigosa, fruto de um 
mal entendimento, que eu, inclusive, no meu livro de Direito Tributário, 
eu trato disso, na quinta edição, na página 330, eu estou com ela na 
minha frente, por isso eu estou vendo aqui, a decisão. Eu vou ler um 
item com uma ementa do Supremo onde mostra o grande engano e eu 
procuro mostrar onde surgiu o engano, mas só para lembrar, diz o 
Supremo: "A redução ou extinção de desconto para pagamento de 
tributo sobre determinadas condições prevista em lei como pagamento 
antecipado e parcela única não pode ser equiparada a majoração do 
tributo em questão, no caso, IPVA, não incidência do princípio da 
anterioridade tributária." Depois disso o Supremo continua falando: 
esse Supremo Tribunal Federal nas oportunidades que tende a resolver 
sobre a aplicação da regra matriz tributária também fixou algumas 
balizas, onde vem de novo aquela ideia de que a revogação da isenção é 
imediatamente exigível. E a partir desses acórdãos e outros que estão 
narrados aqui, chegamos a ouvir coisas no sentido que sendo uma 
benesse, primeiro veja o que diz o ministro Eros Grau: Sr. Presidente, 
entendo que se trate de um benefício por razões que Vossa Excelência 
acabou de expor dando provimento, ou seja, se é um benefício eu posso 
cortar a qualquer momento, porque isso, cortar um benefício não é 
aumentar tributo, segundo algumas decisões do Supremo que vem 
acontecendo. Eu não quero de modo algum endossar essa opinião, ao 
contrário, eu estou procurando fazer toda a crítica a isso, mas eu alerto 
talvez, Jimir, que nessa esteira, talvez se diga que com que o Executivo 
iria fazer a qualquer tempo seria reestabelecer a tributação prévia 
existente, e como a redução era um benefício, o corte de um benefício a 
qualquer momento e vários acórdãos seriam citados nesses termos. 
Ellen Gracie: "Apenas por benesse de política fiscal, atenta a valores 
mais amplos com a estimulação da economia, etc., etc., que se 
estabelecem mecanismos como que ora examinamos. Surgiu a palavra 
‘benesse’, e a partir da palavra ‘benesse’ eu posso cortar a qualquer 
momento. Eu não estou endossando, isto é aumento de carga 
tributária, mas chamo a atenção que talvez a esteira que seja 
iluminando, ou inspirando o Executivo a passos mais ousados seja um 



engano do próprio Supremo Tribunal Federal em alguns acórdãos que 
vem se repetindo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Gerd. Não, o Gerd 
iria tocar nesse ponto, exatamente, eu também pretendia falar, é isso? 
Alguém furou a fila duas vezes. Eu queria... posso fazer só uma 
colocação aqui e eu te passo a palavra? Obrigado, Michell. Eu acho que 
nós temos que colocar as coisas temporalmente, vamos falar assim. Em 
primeiro lugar, você tem o direito já incorporado ao seu patrimônio 
jurídico em não ter aumento de tributo, esse é um direito, antes de 90 
dias. Esse direito você já tem, isso não precisa ocorrer um fato concreto, 
é uma garantia constitucional, o Poder Público não poderá te obrigar a 
pagar contribuição com menos de 90 dias da lei de instituição. A outra 
situação diferente é, eu não tenho direito a esta redução, porque 
depende de uma série de fatores. Quando eu for entrar neste 
regramento estabelecido faz parte dele eu não ter garantia dos 90 dias, 
eu não estou dizendo que eu estou abrindo mão e posso abrir mão, eu 
só estou querendo colocar a distinção em função do que foi dito aqui 
por várias intervenções. Então é uma situação diferente. Na verdade a 
sua colocação é: eu posso abdicar? Eu posso ser forçado a abdicar de 
uma garantia para obter uma benesse, ou seja... Brandão, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu só queria acrescentar um dado por 
conta de que o Schoueri disse que o prazo de 90 dias é um direito 
constitucional irrenunciável, não é? É, realmente é isso, até aí eu 
concordo. Mas nós tivemos um caso exatamente de PIS e COFINS 
quanto a sua introdução pela Lei 10.863 na contribuição da COFINS, as 
empresas teriam o prazo de 90 dias em primeiro de abril, para começar 
a pleitear o regime da não cumulatividade. Só que a lei disse “olha, 
quem quiser antecipar o primeiro de fevereiro, pode”. Pode e... desculpe, 
e mais tinha que aceitar as regras do jogo, se não quisesse entrar ficava 
para primeiro de abril. Olha, todas as empresas que eu conheço, todas 
que estão na cumulatividade vão pagar primeiro de fevereiro, e até 
agora ninguém questionou: olha, eu só quero a parte boa do casamento 
e depois quero sair pra noite, né? Eu acho que todo mundo concordou 
com todas as regras, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria também trazer 
aqui a consideração, uma diferença que me parece sensível entre a 
anterioridade de impostos, a própria regra de irretroatividade e a 
famosa anterioridade nonagesimal. Lá no art. 150 nós vamos ler e 
instituir ou aumentar impostos. O 195, § 5º, 5º, 6º, § 6º, nós lemos: "As 
contribuições de que traz esse artigo só poderão ser exigidas após o 
decorrer de 90 dias da publicação da lei que as houver instituído ou 
modificado”. Ou seja, me parece que uma abrangência muito mais 
elástica, evidentemente que essa é uma garantia, então, se a 
Constituição for para melhorar a situação do contribuinte, não precisa 
esperar 90 dias, aliás, a irretroatividade só se aplica para a garantia, 
não para impedir nova vantagem. Esta norma evidentemente ela não 



precisa aguardar 90 dias para quando entrar em vigor, a gente entra 
antes de 90 dias, se quiser, embora seja uma instituição modificação da 
lei anterior. Até que ponto isto impacta na questão de saber se ele 
depois que entrou fica garantido que para ser majorado ou para ser 
saído compulsoriamente ele tem 90 dias? Nós não temos poder de voto, 
muito menos de voto de qualidade, eu acho que o assunto está 
debatido. Não sei se te satisfez, mas... essa é uma questão realmente 
que vem nos atormentando em outras questões. Recentemente 
discutimos a opção pela Medida Provisória 627, em 2014, abrindo mão 
de certas garantias que a Constituição nos dá. Também não chegamos 
a uma conclusão definitiva. 

Sr. Jimir Doniak: A questão parece-me semelhante, o que me preocupa 
é que está se repetindo talvez essa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem razão. Vamos passar 
ao outro assunto da pauta. Professor Schoueri tem um assunto e a 
seguir Valdirene. Seu assunto, você não tinha chegado, o Brandão 
também tinha colocado em pequeno expediente e nós deixamos para 
debater com a sua chegada.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Eu me refiro a uma decisão de 10 
de fevereiro deste ano. Refiro-me ao Agravo de Instrumento número 
0001406-12.2015.4.03.0000/SP. Este agravo, eu preciso falar de baixo? 
Acho que não, não sei. É um agravo de instrumento da relatoria da 
desembargadora federal Mônica Nobre do Tribunal Regional Federal da 
Terceira Região. É só uma decisão, mas eu preciso narrar pela 
importância do tema e de como foi bem tratado e corrigido alguns 
enganos bastante grandes à primeira instância. Nós estamos nos 
referindo ao caso, bom, a parte aqui é Mercado Livre, o Mercado Livre 
no Brasil envia pagamentos por serviços à Mercado Livre da Argentina, 
e sim, no final vamos tratar sobre o art. 7, 21, etc., que também vai ser 
tratado disso, e vou narrar também esse assunto que foi bem tratado o 
tema, um ponto até curioso aqui, segunda parte. Mas eu vou narrar a 
primeira parte, eu vou evitar uma leitura total, mas se me dessem 
permissão, dada a excelência do tema, vai ter um pouco de leitura, sim, 
pela beleza que acontece aqui da correção. Primeiro, nós estamos 
tratando... vamos lá, eu começo aqui, primeira importância já vai se 
referir à questão da economia globalizada, então ela vem: "Diante da 
economia cada vez mais globalizada, para evitar a pluralidade de 
questões tributárias concorrentes diversos países celebraram 
convenções bilaterais que disciplinam a tributação na concorrência de 
operação ou situações com nota de transnacionalidade. Tais acordos 
tem como base o modelo elaborado pela Organização de Cooperação de 
Desenvolvimento Econômico, OCDE, e a depender da hipótese jurídica, 
ora preveem a tributação exclusiva, ora minimizam os ônus da 
tributação por meio de alíquotas limitadas, e em alguns casos 
permitem, inclusive, a bitributação, mostrando que ela tem alguma 
leitura sobre o assunto e sabe das consequências de um acordo de 



bitributação. No caso, o mandado de segurança visa o afastamento da 
incidência do Imposto de Renda na fonte sobre pagamentos a efetuados 
em razão de contratos e prestação de serviço de tecnologia por empresa 
instalada na Argentina. Houve uma, não foi concedida a liminar em 
primeira instância, e daí o agravo. A liminar, a liminar foi indeferida por 
entender que, agora se referindo à primeira instância, por entender que 
as empresas brasileiras devem ser consideradas como, ela, 
desembargador, abre aspas, "estabelecimento permanente", fecha aspas 
da sociedade Argentina Mercado Libre, uma vez que a empresa Mercado 
Libre é, de novo entre aspas, "grande controladora de todas as 
impetrantes, seja direta ou indiretamente”, podendo-se assim deduzir 
que a Mercado Libre SRL é a responsável pela parte operacional do 
grupo. Ou seja, de fato, e aqui ela vai narrar, e talvez eu possa resumir, 
nós sabemos que o art. 7 dos acordos de bitributação diz que, em regra, 
uma empresa argentina, a Mercado Libre, só é tributado na Argentina, 
exceto, se ela tiver um estabelecimento permanente no Brasil e nesta 
hipótese esse estabelecimento permanente, o lucro imputável ao 
estabelecimento permanente seria tributável no Brasil. Então o que 
essa juíza de primeira instância fez foi acreditar que pelo fato de a 
empresa brasileira ser controlada da empresa argentina, ela seria um 
estabelecimento permanente. Este é o engano dessa decisão. Daí a 
desembargadora que reproduz o art. 5º do mesmo acordo que define 
estabelecimento permanente e chama a atenção para dois parágrafos do 
§ 4º que diz: Uma empresa que atua num estado contratante por conta 
de uma empresa de outro estado contratante, desde que não seja agente 
independente, será considerada como estabelecimento permanente no 
primeiro estado se tiver e exercer habitualmente naquele estado a 
autoridade para concluir contratos em nome da empresa, a não ser que 
suas atividades sejam limitadas a compra de bens ou mercadorias para 
a empresa, de fato o acordo de bitributação preveem que um agente que 
atue em nome da empresa estrangeira, será um estabelecimento 
permanente do primeiro, mas o mesmo acordo diz; § 6º, o fato de uma 
sociedade residente no estado contratante controlar ou ser controlada 
por uma sociedade que seja residente do outro estado contratante, ou 
que exerça atividade nesse outro estado, não será por si bastante para 
fazer qualquer dessas sociedades estabelecimento permanente da outra, 
ou seja, o controle não é índice de estabelecimento permanente, é 
necessário dar um passo adiante e verificar se de fato existe um agente 
atuando ou não. Então não é um mero controle é o que o § 6º diz. Aqui 
continua agora a desembargadora. "Há de se fazer consignar de início a 
redação do § 6º, ou seja, o simples fenômeno de controle não é capaz de 
configurar a ocorrência do estabelecimento permanente, é dizer para a 
avaliação dessa questão menos importa o quadro societário das 
empresas do que a relação que, de fato, é entre elas estabelecida. O fato 
das empresas estarem sobre o guarda-chuva de Mercado Libre Inc., 
enseja, ‘per se’, a aplicação de exceção. Por outro lado, no caso dos 
autos não há o que se falar em sucursal ou filial na medida em que as 
impetrantes detêm, todas, personalidades jurídica distinta. Assim a 
análise primordial a ser feita em relação ao § 4º, é saber se a empresa 



argentina exerce com habitualidade a autoridade para concluir 
contratos em nome da empresa, no caso propriamente a empresa 
brasileira. Em vista da análise dos contratos sociais das empresas, 
tanto argentina, quanto a brasileira, bem como o contrato de prestação 
de serviço, em meu juízo, as empresas afiguram-se como parceiras 
comerciais do que subordinadas a ponto de configurar estabelecimento 
permanente. Tanto é que elas têm objetos sociais distintos, sendo que 
as empresas brasileiras tomam serviço de diversos fornecedores, não 
apenas da argentina, possuindo operação dinâmica e direção próprias 
sem influência direta da Mercado Libre SRL, que seria a argentina. Uma 
decisão, neste ponto, muito acertada colocando a questão, já disse, nem 
tem que ser citada essa decisão. Superado esse ponto, adentro essa 
questão de saber, agora a segunda questão, a primeira está superada. 
Então corrigiu. Não, não me venha com estabelecimento permanente, o 
art. 7º não se aplicaria aqui ao caso, mas aí vem a questão, e o art. 12? 
E essa questão é bem relevante, porque nós estamos diante de um 
serviço de tecnologia. Então, vejam, nós sabemos que a posição da 
Receita, a Receita já muito abriu mão do art. 21, mas ela vem insistindo 
na aplicação do art. 12. Então devemos agora pelo menos conhecer 
também nesse ponto a posição dessa desembargadora, que pelo que já 
vemos até agora, é alguém que vem estudando o Direito Tributário 
internacional, então no mínimo temos que ouvi-la no que ela trata, 
concordando ou não, ouvi-la. Superada esse ponto, adentra-se a 
questão de saber o tipo de rendimento que se enquadra à prestação de 
serviços para fim do acordo. Isso porque, dependendo desse fato, o local 
da tributação é o Brasil e a Argentina ou mesmo os dois países. Pois 
bem, não obstante à primeira vista os valores pagos pelas impetrantes 
brasileiras à impetrante argentina, pelos denominados “contratos de 
prestação de serviços de suporte técnico”, não se enquadre no conceito 
de lucro, a jurisprudência dominante se consolidou no sentido de que 
os rendimentos obtidos pela empresa estrangeira, com prestação de 
serviços a empresas contratante no Brasil integram o lucro daquela, por 
caso contrário, abre aspas, "não haveria materialidade possível sobre a 
qual se exigiria o dispositivo", nesse sentido, aqui ela cita aquela 
decisão do ministro Castro Meira no STJ, em que ele coloca a questão 
do art. 7º porque seria o art. 7º aplicável, também cita a decisão da 
desembargadora federal Marli Ferreira, no mesmo sentido, já se 
referindo a aquele primeiro REsp, ou seja, parece que a jurisprudência 
está tranquila com a aplicação do art. 7º em geral. De outra sorte, e 
agora vem o ponto, precisa de acordo, cujo protocolo, professor Gerd, 
cujo protocolo previa serviços técnicos, por isso eu gostaria de 
mencionar essa parte que talvez vai existir alguma discussão, mas pelo 
menos vamos conhecer: Este é o ponto, a primeira parte, a notícia 
estabelecimento permanente, tomem como uma notícia alvissareira, que 
bom saber disso, mas eu acho que nós não temos que nem discutir. É 
claro que a juíza da primeira instância havia errado. Esse segundo 
ponto aqui eu quero chamar atenção, porque ele tem gerado alguma 
dúvida, estamos no caso em que existe um protocolo em que inclui um 



serviço técnico, estamos com o serviço de tecnologia, mesmo, o suporte 
de tecnologia, olhem bem onde estamos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem o termo? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não tem o protocolo, mas é o padrão. Eu 
vou continuar aqui, porque este ponto aqui vai merecer uma atenção. 
De outra sorte, não é cabível a conclusão do Fisco de que tais serviços 
devam ser equiparados a royalties, embora o Ato Normativo 5/2014 
defenda esse ponto, no meu entendimento, ele não é condizente com o 
ordenamento jurídico, visto sobre o prisma de sistema. É acurado, 
ressaltar que em matéria tributária a lei ordinária ou um ato normativo 
não pode sobrepor-se a um tratado internacional em vigor, devendo o 
art. 98 do CTN ser interpretado à luz do princípio da especialidade. Não 
vou entrar nesse mérito aqui da questão do tratado, continuando, há 
diferenças essenciais entre os contratos que justificam o pagamento de 
royalties e as prestações de serviços tecnológicos em que o valor pago 
pelo contratante não deve assim ser denominado. De modo genérico, 
pode-se dizer que os contratos ensejadores de royalties, perfazem-se 
com a transferência de algum direito chamado intelectual ou autoral, 
por exemplo, cessão de patente, cessão de registro industrial, licença de 
uso de patente ou invenção, licença de uso de marca, transferência de 
tecnologia ou comercialização de software. Ao passo que contratos de 
mera prestação de serviços têm em seu escopo apenas a aplicação de 
conhecimentos especializados para a solução, a manutenção ou a 
melhoria de dada tecnologia. É dizer, no caso dos royalties, o 
contratante tem direito a receber os processos, o Know-how pelo qual se 
atingem os resultados industriais ou comerciais, ao passo em como o 
simples serviço, apenas o resultado é almejado. A decorrência 
burocrática direta disso, é que os contratos remunerados por royalties, 
por serem de índole intelectual, têm que estar registrados no INPI para 
terem seu efeito validado perante terceiros. Assim, não há como 
miscigenar os dois institutos jurídicos. Agora, em que pese à existência 
do item sete no protocolo do acordo entre o Brasil e a Argentina, talvez o 
João queira mostrar esse item sete, só para ler, pois nós já conhecemos, 
não é dado ao Fisco a partir disso criar nova hipótese de incidência 
fiscal por meio de ato normativo. No meu entender, o mencionado item 
protocolar precisa ser analisado com parcimônia pelos estados 
signatários, não devendo conduzir as deturpações do acordo sob pena 
de que este perca seu efeito principal. Deveras, a disposição deve ser 
entendida apenas para casos limítrofes, em que, embora o contrato seja 
de prestação de serviços, haja alguma forma mesmo complementar ou 
instrumental, de transferência de tecnologia ou Know-how. Não é o caso 
dos autos, em que a agravante argentina apenas aplica seu 
conhecimento para a realização de suporte técnico. Desse modo, é 
possível concluir-se nesse juízo de cognição sumária que os valores 
remetidos ao exterior pelo impetrante à empresa situada na argentina 
em razão de prestação de serviços de assistência técnica devem ser 
transferidos sem a incidência na fonte do Imposto de Renda. Peço 



perdão pela leitura longa, mas me parece importante falar sobre esse 
assunto. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu gostei muito do resultado, e 
discordo da argumentação. Inclusive não faz muito tempo, saiu um 
artigo meu na coletânea três volumes, da Malheiros, volume dois em 
homenagem ao professor Carrazza, exatamente sobre essa sempre 
problemática onde tem uma série de considerações. Agora, o principal é 
que, claro, a questão do estabelecimento estar prejudicado isso 
naturalmente não tem o mínimo sentido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas é bom que tenha sido. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Por isso eu digo, eu concordo muito quanto 
ao resultado, mas... Quanto ao art. 12, Protocolo 37, aí eu poderia 
aplicar naquele artigo eu não coloquei isso, mas eu inventei uma tese 
de salsicha. A tese da salsicha é o seguinte: eu poderia dizer do abacaxi, 
seria mais tropical, mas a tese da salsicha é o seguinte: os acordos de 
bitributação têm demasia em relação à legislação ordinária. Se 
celebrando acordo em relação à determinada serviços, nós verificamos a 
rigor o seguinte, os serviços devem, de qualquer natureza, inclusive 
técnicos, se enquadram, a sua qualificação art. 7º, sem 
estabelecimento, portanto, Brasil não tem competência tributária. Mas é 
o seguinte, é perfeitamente possível que as partes contratantes que 
sabem que isso é uma caneta dizem não, para o nosso acordo isso é 
salsicha. Enquadra-se no art. 12, desde que isso é expressamente 
consignado no protocolo. Aliás, quando eu falei pela primeira vez sobre 
essa ideia, o professor Heleno falou “não, absolutamente é 
perfeitamente viável”, não é, fazer esse enquadramento, de uma forma 
geral, mas eu acredito que é necessário que haja disposição expressa no 
protocolo, inclusive nós vemos aí uma forma de ampliação da 
competência do estado da fonte, porque hoje não são só royalties, que 
não tem nada a ver, a rigor, no preço de um serviço técnico com ou sem 
transferência de tecnologia, e o que acontece? A ampliação há serviços 
de qualquer natureza, inclusive, porque se entende técnico no sentido 
amplo, o parecer do advogado é técnico, claro, no sentido amplo é 
técnico, senão vai até um processo junto à OAB, mas é completamente 
usual ultimamente que o próprio Brasil nos acordos até chega a fazer 
em relação os royalties, em relação ao art. 12 e no protocolo dizer que 
também essa obrigação de pagamento na fonte estende a uma série de 
serviços que não são sequer técnicos, não há transferência tecnologia, 
não há a rigor, base para considerar esse pagamentos como 
pagamentos de royalties. E aí vem outro aspecto que foi levantado, que 
é justamente, é, mas o acordo pode fazer isso? Aí nós chegamos a 
discutir a questão da primazia dos acordos. De uma forma genérica, 
isso não é válido, se não há acordo realmente não é essa tributação. 
Mas se tiver um acordo que em relação a dois estados estabelece essas 
regras, essas regras prevalecem em relação a demais legislação interna. 
Então eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, e pior 



ainda, é a situação se em vez de enquadrado no art. 12, enquadra no 
art. 21 em vez do art. 7° que é enquadramento mais apropriado. Porque 
no art. 21, diferentemente da convenção modelo da OECD, no art. 21 
nos acordos do Brasil o estado da fonte tem competência também para 
tributar esses rendimentos na fonte. E o que é pior, sem nenhuma 
restrição, sem nenhuma limitação, porque nas outras hipóteses, outros 
rendimentos, por exemplo, juros, nós temos uma limitação da alíquota 
a 15% normalmente, ou 10% se for uma instituição pública, etc. No 21 
não existe essa limitação. Ou seja, se a lei interna estabelece uma 
tributação de 30 a 40%, então o país contratante com o Brasil vai ter 
que pagar esse valor, se enquadrar no art. 21, que na verdade é 
completamente contra toda estrutura das convenções de bitributação, 
porque pela estrutura dessas convenções, os rendimentos empresariais 
genericamente, são classificados como rendimentos empresariais, 
classificados no art. 7º, e se não houver estabelecimento, a competência 
cabe ao país do domicílio. Isso, evidentemente, sob o aspecto político, 
etc., pode ser discutido, por quê? Porque a convenção modelo, todos nós 
sabemos, OECD, países industrializados, países normalmente 
exportadores de capital, portanto, países de domicílio e não de fonte, 
então eles colocaram naturalmente as regras beneficiando os países do 
domicílio, ou seja, os exportadores de capital. Então, tudo isso tem que 
ser levado em consideração de modo que eu não concordo com essa 
última parte, a fundamentação, mas o resultado me agradou muito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou passar a palavra para o 
professor Fernando, apenas para encerrar esse assunto, porque o outro 
é de muita importância, e esse assunto, Schoueri, eu acho que nós 
podemos voltar ele a semana que vem, se for necessário, ou de depois. 
É porque o próximo assunto é importantíssimo, né, as consequências 
do ato do presidente do Senado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O João ia falar então eu fico como relator. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Da minha parte, eu só 
quero dizer que é... nós podemos ficar satisfeitos de termos uma decisão 
dessa qualidade, mas eu acho que pode até não ter concordância com a 
decisão, com a conclusão, mas a qualidade é que é importante, né? Isso 
está ficando muito raro no Brasil de hoje. Inclusive esse assunto que 
nós vamos tratar agora. O Brandão, você quer falar mais uma coisa? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, Valdirene, por favor. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Bom dia. Valdirene. Bom, o tema que 
eu trouxe, na verdade, trouxe ontem no final da tarde, porque quando 
saiu o comunicado oficial do texto do presidente do Senado, Renan 
Calheiros, e resulta da Medida Provisória que saiu semana passada, a 
Medida Provisória 669, é uma medida que traz basicamente três 



assuntos. Ela majora a carga tributária para alguns setores que estão 
direcionados à CPRB, que é a Contribuição Previdenciária Sobre a 
Receita Bruta, em substituição à folha de salários, lá também trata 
alguma coisa do regime de medidas frias, e tributação dos Jogos 
Olímpicos. Mas para efeito do debate, eu vou me concentrar na primeira 
alteração que foi o grande comentário da semana na mídia, pelos efeitos 
ocorridos de forma até inusitada essa semana. Primeiro o que 
aconteceu? Tão logo saiu a medida, o que mais chama a atenção e até 
atrasei um pouco do primeiro tema, é a majoração. De fato alguns anos 
tiveram a alíquota aumentada. Então, foi de um e meio para dois e de 
dois para quatro. Mas um ponto importante até a gente trouxe esse 
tema o ano passado e o Zilveti estava presente, comentou também, o 
professor Mariz também trouxe a decisão do TRF da terceira região 
tratando do CPRB, onde um desembargador, onde um determinado 
acórdão, ele reconheceu o direito do contribuinte a voltar na sistemática 
anterior, porque no caso dele não houve desoneração da folha que a 
princípio era objetivo da norma, apesar de não estar explícito no texto 
legal, mas explícito na exposição de motivos, inclusive nos acórdão a 
exposição dava conta disso. O interessante da MP no meu primeiro 
olhar foi a mudança do termo "contribuirão" para "poderão contribuir" e 
a criação de uma nova sistemática em relação ao CPRB que é, a partir 
de julho quem quiser se optar por esse regime, como foi colocado até 
coincidentemente tema do combustível ficou parecido, e até a questão 
do RTT, quem quisesse optar por ele o faria a partir de julho e a partir 
do ano que vem essa opção ocorreria todo mês de janeiro. A gente até 
comentou, seria a CPRB, uma, como é opção para o presumido, real? 
Não. A norma até então obriga, e até há solução de consulta dizendo 
que até então o regime não é facultativo, é obrigatório. O que mais deu 
efeito foi o aumento da carga, o panorama econômico em que estamos, 
em que o novo ministro da Fazenda, Levy, tem a missão de atingir a 
meta fiscal e está usando de malabarismos para isso, e a questão que 
saltou aos olhos a necessidade desse aumento ter sido feito por Lei 
Complementar. Bom, isso calhou na decisão do Senado, obviamente, 
um discurso político, mas não vamos falar da parte política, mas da 
parte técnica e o texto dá conta disso, que até pus à disposição, quem 
não teve acesso, onde o ministro Renan fala da segurança jurídica, da 
usurpação de competência, da necessidade da majoração se dar por lei 
e também do dispositivo da Lei Complementar que diz que as leis tem 
que tratar só de um assunto, não pode tratar mais de um assunto, 
como que fosse a primeira vez que isso tivesse acontecido. E ele 
colocando de uma forma, que horror, né, como se o Renan tivesse 
entrado agora para a política. Mas passado isso, então as duas questões 
aqui, houve de fato majoração da carga tributária, o fato de haver 
opção, isso retira? Já foi de certa forma falado nisso, coincidentemente 
no primeiro tema. A questão de o Senado ter tido essa postura, é uma 
evolução, apesar do panorama político, é uma evolução? Trazer a 
necessidade da lei e do debate é uma evolução? Porque isso está muito 
na mídia, isso é um bom sinal, tem um lado positivo de a gente, enfim, 
fazer o melhor uso das medidas provisórias. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos nos concentrar na 
questão dos efeitos da devolução. Esse aspecto se é uma devolução ou 
não. Vamos debater, mas eu quero que a Mesa se concentre nos efeitos. 
O professor Schoueri vai trazer um ponto importante e eu antes de 
passar a palavra para ele, queria fazer uma indagação para nós 
debatermos aqui. Isso representa rejeição da Medida Provisória? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso, essa é a pergunta. A minha é 
exatamente a mesma. Nós estamos diante de uma rejeição de um 
projeto de lei, porque o art. 67 da Constituição diz que a matéria 
constante de projeto de lei rejeitado, somente poderá constituir objeto 
de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante propósito da 
maioria absoluta dos membros de quaisquer das Casas do Congresso 
Nacional. Nós estamos diante de uma Medida Provisória rejeitada pelo 
Congresso, nós estamos adiante de uma revisão preliminar em que o 
presidente do Congresso Nacional, ele de algum modo, eu vou usar o 
termo: rejeitou, mas eu gostaria de saber do ponto de vista jurídico, 
esse é o debate, o que é esta rejeição preliminar pelo presidente do 
Congresso? Isso seria uma rejeição de um Projeto de Lei, ou uma coisa 
é uma coisa e outra coisa é outra coisa? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, nós não podemos 
tratar de Medida Provisória como ela foi para o Congresso como Projeto 
de Lei. Projeto de Lei é o que está acontecendo agora. A minha 
indagação se prende que as medidas provisórias elas têm efeito de lei 
desde a data da sua edição, da sua publicação, e houve isso, até serem 
rejeitadas pelo congresso, quando eles perdem totalmente sua eficácia 
desde o início. Cabendo ao congresso assimilar as relações no 
intermédio. Eu não sei se você tem possibilidade de nos dizer se dentro 
dos regimentos internos do Congresso Nacional, estou falando de uma 
maneira ampla do Congresso Nacional, falo de uma maneira ampla do 
Congresso Nacional, ou do Senado, eu também não sei onde estaria 
isso, se esse ato do presidente está previsto regimentalmente, está 
previsto como impeditivo da tramitação da Medida Provisória, se teria 
efeitos de rejeição. Porque senão a Medida Provisória ela está em vigor, 
está certo, eu estou falando juridicamente, nós sabemos que em termos 
concretos ela jamais seria dentro do prazo constitucional transformada 
em lei, nós sabemos que não aconteceria isso, e já sabemos que a 
Presidente da República já se conformou e transformou a Medida 
Provisória em Projeto de Lei. Mas já que o assunto surgiu, existe a 
Medida Provisória, ela está produzindo efeitos, nós estamos 
preocupados aqui com a contribuição substitutiva que só ele entra com 
90 dias depois, mas eu não me lembro de todas as normas ali que 
poderia ter uma eficácia imediata? Então, existe essa “lei”, entre aspas, 
apresentada pela Medida Provisória? Ou essa rejeição é rejeição? Igual 
ao que teria havido se tivesse havido uma tramitação, ou ao final do de 
curso de prazo de 60 dias o Congresso não dissesse nada? 



Sra. Valdirene Lopes Franhani: Ele fundamenta com base no 48 da 
Constituição. Pelo menos é o que consta aqui no comunicado formal de 
Senado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Qual é o 48? 

Sr. João Francisco Bianco: Cabe ao Congresso Nacional com a sanção 
do Presidente da República não exigida esta para especificar os artigos 
49, 51, 52, dispor sobre as matérias de competência da União, 
especialmente sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí eu... um momentinho, eu 
vou passar a palavra para o João. João Rolim. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Ah não desculpe, 48, II. Desculpe, é 
que coincidentemente, também a 48 da Constituição. Prerrogativas 
previstas no art. 48, inciso II e com do Regimento Interno do Senado 
Federal e também ele coloca como um dos pilares do art. 48 da 
Constituição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu ouvi, estava em transito 
na capital Federal, por São Paulo, eu ouvi o presidente do Senado dizer 
que não se pode aumentar tributo por Medida Provisória. Bom, isso aí 
não vem ao caso. Rolim, por favor. 

Sr. João Dácio Rolim: O art. 11 do Regimento Interno, realmente, era 
só lembrar isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. João Dácio Rolim: Ela tinha falado só do 48 da Constituição, né? 
Mas tem o fundamento no Regimento Interno, inclusive, precisa ser 
analisado no recurso, que me parece que-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Mas o que diz o 11 do 
Regimento? 

Sr. João Dácio Rolim: Não tem aqui, não dá para acessar. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pode ler, pode ler você. O nome. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Seu nome, por favor. 

Sr. Luiz Alexandre Barbosa: Luiz Barbosa. O art. 48 do Regimento 
Interno: Caput: Ao presidente compete, Inciso II; Zelar pelo respeito as 
prerrogativas do Senado e as comunidades observadoras. Impugnar as 
proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou a este 



Regimento, ressalvado ao autor recurso para o Plenário, que decidirá 
após audiência da comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera um pouquinho, tem 
muita gente querendo falar. Pela ordem, o João está com a palavra, o 
Fernando pediu. Você quer esclarecer, João Bianco? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu estou lendo o (art.) 62 da 
Constituição, § 5º, ele diz aqui: A deliberação de cada uma das Casas 
do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias 
dependerá de juízo prévio sobre o atendimento dos seus pressupostos 
constitucionais. Eu acho que foi esse juízo prévio aqui que o presidente 
do Senado exerceu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, com relação ao recurso. Então, essa 
decisão não é definitiva, se houver um recurso... Em relação aos efeito, 
essa Medida Provisória está em vigor ou não? Pode estar em vigor. O 
recurso pode ter efeito suspensivo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos lá. Fernando. Por 
favor, pessoal. Se não houve recurso, digamos assim a decisão do 
Senado é definitiva. Aí sim... Aí ela não está em vigor. Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a primeira, eu estou sendo bem 
direto sobre essa pergunta do Schoueri, então, de fato houve uma 
rejeição, então é uma rejeição a Medida Provisória com base na 
Constituição, e no Regimento Interno. O fundamento está bem claro, 
Regimento Interno, e eu estava ocasionalmente vendo o 
pronunciamento do Senado, e ele foi bem claro, ele foi direto ao 
assunto, então, ele usou a prerrogativa de presidente do Congresso e ele 
rejeitou a Medida Provisória. O efeito da rejeição significa: ela não tem 
mais efeitos. Ela não gera os efeitos que são de Medida Provisória. 
Então ela foi devolvida. Foi perguntado na hora aqui para a gente, o que 
é ser devolvido? Tornar sem efeito a Medida Provisória, ela não tem, não 
está mais em vigor nos seus efeitos até ser convertida em lei. Podemos 
claramente decidir essa questão e depois passamos para o outro, para o 
fundamento que ele usou para dizer que a Medida Provisória não estava 
conforme a Lei Complementar 95, e essa foi a condição que ele 
entendeu de infração a Lei Complementar e consequentemente lhe deu 
competência para rejeitar a Medida Provisória. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em síntese, existe um juízo 
de admissibilidade, das medidas provisórias, inclusive do Senado que 
tem a competência, evidentemente ele não detém o poder ilimitado, é 
sujeito a recurso e se houvesse recurso, a matéria ainda estaria 



pendente. Não houve recurso, provavelmente há prazo para recurso, 
mas fica claro que a atitude da Presidente da República, que seria 
recorrente... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É a segunda vez. Só para a gente 
também deixar, é a segunda vez, o presidente Garibaldi Alves também 
rejeitou uma Medida Provisória sobre os mesmos argumentos e não com 
base na Lei Complementar 95, mas rejeitou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fomos rápidos na decisão, 
nossa decisão. Alguém quer falar mais? Pois não. Microfone precisa 
voltar, por favor, vem aqui. 

Sr. Luiz Barbosa: Obrigado. Eu só queria esclarecer que na verdade a 
gente tem duas possibilidades que a acredito que não esteja numa 
segunda que é diferente dessa rejeição, para usar o termo não muito 
técnico que a gente está discutindo ainda os efeitos. A primeira é a 
impugnação que foi mencionada-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fala mais perto do 
microfone, fazendo o favor. 

Sr. Luiz Barbosa: A primeira é a impugnação que foi mencionada pelo 
Regimento Interno, no inciso XI que eu li há pouco, que menciona o 
termo impugnar as proposições. Existe uma segunda, que aí sim, é 
como presidente do Senado, que a rejeição prevista na Resolução 
1/2002, que fala que essa rejeição ela precisa ser inicialmente 
analisada por uma Comissão Mista, integrada por 12 senadores e 12 
deputados, isso está prevista no art. 2º dessa Resolução nº 1 que eu 
deixo aqui, à disposição de vocês. Então eu acho que existem duas 
possibilidades, a rejeição e a impugnação, pelo menos o que foi 
transcrito no Diário Oficial é uma impugnação, e essa impugnação teria 
este recurso, enquanto que essa devolução analisada por essa Comissão 
Mista não caberia mais e aí teria sim o efeito de devolução como rejeição 
da Medida Provisória. É isso que acho que a gente deveria debater um 
pouquinho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma pergunta para você 
aqui. O parecer da Comissão Mista é necessário para o presidente de o 
Senado exercer competência de rejeitar? 

Sr. Luiz Barbosa: Rejeitar pela minha interpretação, sim, para 
impugnar não. A impugnação parece ser uma análise preliminar sujeito 
a um recurso e por isso que, acredito que, enfim, mesmo que venha o 
projeto, a gente acabou de fazer uma pesquisa, parece que ainda não 
chegou ao Congresso, apesar dos jornais terem noticiado isso, talvez 
venha o recurso, e aí sim acredito que a comissão deva analisar para ter 
uma análise de mérito, digamos assim, essa seria uma análise 
preliminar. Pelo menos é uma analogia que faço. Mas enfim, é a 



primeira vez que eu analiso isso. De fato, tivemos um caso no passado, 
mas também não é muito comum, por isso que eu acho que importa 
analisar com bastante cautela os efeitos disso, até porque isso pode vir 
a ser comum. O que de certa forma pode até nos dar certa segurança 
jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se você me permitir propor, 
se você puder fazer um estudo para nos apresentar, estudo nessa 
legislação infralegal de regulamentação, de tramitação no Senado, no 
Congresso, para nos apresentar na próxima semana, porque você 
entrou numa possibilidade que é muito palpável, esse choque do 
Congresso com o Poder Executivo, essa situação que nós estamos 
vivendo, isso pode se repetir agora constantemente. Então, se você 
puder fazer esse estudo, já que você começou esse, está colaborando, 
seria muito bom. 

Sr. Luiz Barbosa: Faço, apresento na semana que vem, coloco, faço 
junto a Valdirene também que levantou o tema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá bom. João. 

Sr. João Francisco Bianco: Vou fazer uma sugestão então para a 
pesquisa de vocês. Se essa rejeição, vocês concluíram e é caso de 
rejeição, se é uma rejeição de mérito ou meramente formal. E qual a 
indicação de uma e de outra. Porque se for meramente formal, por 
exemplo, se o presidente do Senado entendeu que não é a via adequado, 
ou a Lei Complementar tal não foi cumprida. Ou que deveria ser 
apresentado o Projeto de Lei, então a presidente cumpriu, então não 
teria problema de rejeição de mérito. 

Sr. Luiz Barbosa(F): Perfeito. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É formal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Fernando tinha pedido a 
palavra. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Foi discutida, ela é formal, ela não é 
material. O que poderia ser feito? Ela não é uma rejeição de Medida 
Provisória que aí não pode ter o Projeto de Lei, como o Schoueri já 
provocou, teria outra consequência, não se analisou o mérito, só a 
questão formal, e haveria um vício formal que está dentro da 
competência do presidente, de fato impugnar, o termo foi impugnar, 
mas o efeito dessa impugnação é como se fosse uma rejeição, ele usou 
esse termo no pronunciamento dele, "eu rejeito essa Medida Provisória", 
ele usou esse termo, mas tecnicamente, até pelo Regimento do Senado, 
é uma impugnação. Depois foi comentado isso que seria uma 



impugnação e não uma rejeição regimental. Mas ele usou essa 
atribuição. O efeito disso é que realmente a Medida Provisória fica sem 
efeitos. Se fosse empedrado um recurso, claro, isso fica suspenso, mas 
se não, com a notícia que foi veiculada da presidente já encaminhar um 
Projeto de Lei em regime de urgência constitucional, esse ato de recurso 
fica prejudicado. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Como se perdesse o objeto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Já perdeu o objeto, exatamente, perda de 
objetivo, não tem nem o que recorrer mais. Então essa tramitação foi 
interrompida. E o que é importante, talvez assim, que me chamou mais 
atenção do relato da Valdirene, é que tem base na Lei Complementar 95 
que é de conteúdo formal. Isso que é interessante, que é bacana entre 
tudo que a gente vem falando de Lei Complementar 95, porque é uma 
matéria afeta a Casa Legislativa, muita gente falou: isso não pega, até 
Ricardo brincou, difícil pegar essa norma, mas uma hora pega, e o que 
é importante não é analisar a questão política, não, até porque a 
tributação é política, os motivos disso fazem chover no molhado. O que 
interessa tem base na Lei Complementar e a Lei Complementar é um 
instrumento formal que orienta a legislação, ela zela pela forma da lei e 
como forma se até ontem não era aplicado pouco importa, o que 
importa é que agora foi aplicado e foi aplicado corretamente pela Casa 
Legislativa e quantas vezes o Executivo tentar fazer leis, ônibus, como a 
gente até comentou, uma lei que tem várias questões ao mesmo tempo, 
infringindo a Lei Complementar 95, cabe ao presidente do Congresso 
analisar e a partir desse precedente rejeitar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, então o assunto fica 
suspenso até a próxima semana muito interessante e voltamos ao 
anterior, com o João Bianco, que tinha pedido a palavra. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: João, só passar uma coisinha. Já vai 
ficar para a próxima semana mesmo, mas só uma questão. A Medida 
Provisória está em vigor? Ela foi revogada? Não, ela não foi revogada, ela 
está em vigor. Lógico, vai passar o tempo, mas o tempo é a senhor da 
razão. Quer dizer, ela foi formalmente revogada? Não, ela não foi. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A nossa pergunta é esta. O 
ato do presidente equivale à rejeição? É isso que nós não sabemos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não vale a revogação. A revogação tem 
que ser pela Presidente da República. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não é revogação, é 
rejeição. 

Sr. Salvador Cândido Brandão:  Não, ela está em vigor. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti:  Não está em vigor. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Cândido Brandão:  Ela não tem eficácia, então não está 
em vigor. Esse ato do presidente não tem o condão de revogar um ato de 
outro poder, que é a Medida Provisória-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas o efeito é o mesmo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão:  Ela entra em vigor na data da sua 
publicação. Não, não é o mesmo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti:  Mas se não tiver recurso. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Pessoal, dá licença um 
pouquinho, Brandão. É este o ponto que nós vamos investigar. Este é o 
ponto que nós vamos investigar. Por favor, vamos... sem os dados nós 
vamos ficar aqui dando opinião. Eu pelo menos não sei se você tem... 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, a minha opinião é a seguinte, a Medida 
Provisória ficou sem efeito, o recurso está esvaziado, e o fato que não 
produzia, não tem mais validade está na própria apresentação de 
Projeto de Lei, se não tivesse essa apresentação aí eu poderia pensar, aí 
é, então ela continua, porque o Executivo acha que válido. O Legislativo 
acha que não, ainda cabe recurso e enquanto isso a Medida Provisória 
produziu seus efeitos. No momento em que recebeu um puxão de 
orelha, olha, faça o seu trabalho com um pouco mais de cuidado, você 
tem que observar a lei. Então, o que ela fez? Ela se tocou pelo 
argumento fantástico, novíssimo do abuso da Medida Provisória, se 
tocou pela Lei Complementar que fala sobre a técnica legislativa e 
apresentou um Projeto de Lei conforme manda agora o figurino Renan. 
Vamos chamar de figurino Renan. Então, para mim a Medida Provisória 
ficou sem efeitos e é perfeitamente possível, é perfeitamente válido o 
Projeto de Lei apresentado. Essa é a minha opinião. SMJ. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd, eu vou insistir. SMJ 
mesmo. Nós não sabemos qual é o prazo do recurso, nós não sabemos o 
termo inicial desse prazo, nós não sabemos se a Presidente da 
República já foi oficialmente notificada ou intimada, não sei qual é o 
termo também, nós não sabemos... Sabemos pelos jornais. Está certo? 
Ele acabou de dizer que não chegou ao Congresso ainda o Projeto de 
Lei. Então, tudo isso é palpite, desculpem-me. Eu não quero saber este 
caso concreto, porque eu estou de acordo com o palpite, ele morreu. 
Morreu porque a presidente não vai insistir. Morreu. Eu quero saber, 
em tese, no futuro, ante a possibilidade palpável de que esse fato se 
repita novamente, qual é a situação que nós estamos? Qual é o poder 



que o presidente do Senado tem? Ele precisa ouvir a comissão ou não 
precisa ouvir a comissão? Qual é o ato jurídico tecnicamente, 
regimentalmente cabível, nós vivemos aqui em impugnação, em 
rejeição. Eu queria que essas coisas ficassem claras para nós, senão 
nós ficamos com opinião quase que midiática, jornalística. Eu estou de 
acordo com tudo isso que você falou, eu de acordo com tudo. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ricardo, eu acho que perfeitamente nesse 
caso, a única coisa que realmente me parece, para esse caso, não para 
a questão geral aqui para o futuro, mas nesse caso, se efetivamente, aí 
você tem razão, ainda não temos confirmação, se efetivamente ela já 
apresentou um Projeto de Lei com o mesmo conteúdo, as outras 
questões formais nesse caso são superadas, em minha opinião. 
Futuramente, não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu posso fazer uma 
suposição? A presidente, nós sabemos, que ainda não chegou no 
Congresso. Suponha que a cabeça dela nós sabemos que muda a toda 
hora. Se ela mudar de opinião e disser assim: “não vou apresentar o 
Projeto de Lei”. Nós voltamos a ter o problema também para isso agora. 
A minha preocupação é isso agora, eu quero saber qual é o regime? 
Porque eu achei muito interessante a apresentação do tema pelo 
Brandão e pela Valdirene que é uma grande novidade para nós. Tivemos 
um caso anterior, citado aqui, pelo presidente Garibaldi, não é, mas não 
teve repercussão, eu nem lembrava mais dele. Eu acho que nós temos 
que saber, nós somos juristas, nós temos que fazer o que pode e o que 
não pode ser feito e como deve ser feito. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu concordo, mas em termos, 
porque a proposta trazida aqui na Mesa foi da análise da MP 699 e sua 
rejeição e impugnação. Eu concordo que nós temos que analisar o 
regimento interno para futuras questões entre... em base, entre 
Congresso e Poder Executivo, mas esta análise não é midiática, eu não 
concordo. Porque foi confirmado pela Casa Civil que a presidente 
assinou o Projeto de Lei. Então não é mais uma notícia de jornal, não. A 
Casa Civil se pronunciou dizendo que ela tinha assinado. O fato dela 
assim-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você leu no jornal isso? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, mas a partir... 

Sr. João Francisco Bianco: Está na gaveta. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não. Mas não está na gaveta gente. 
Sim, a Casa Civil confirmou que ela, não é confirmou, a Casa Civil 
anunciou que a presidente tinha assinado o Projeto de Lei. Aí, para 
chegar ao Congresso é outra conversa, mas se a gente está partindo do 
pressuposto por informações que temos até agora, não é uma opinião, 



nós temos informações, as informações que nós temos são essas. Então 
nós estamos falando também em hipótese, mas não é uma opinião ou 
um achismo, nós estamos falando se a presidente, de fato... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ou se os pressupostos se 
confirmarem. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Se de fato a presidente assinou, como 
disse a Casa Civil que assinou, soubemos pelos jornais, mas que venha 
a ser publicado esse ato, que venha ser encaminhado ao Congresso, 
então, partindo desses pressupostos estamos analisando a parte 
constitucional de uma maneira, a meu ver, técnica, não é opinativa, e a 
questão se é um Projeto de Lei, Regime Constitucional de urgência, de 
fato, como a Valdirene bem falou, a Medida Provisória não tem validade 
no meio jurídico porque ela foi impugnada, o Executivo ao lançar mão 
de um Projeto de Lei de regime de urgência, ele abre mão do recurso, 
consequentemente, o que acontece com a Medida Provisória? Perde os 
efeitos. Então, não é que houve um conflito, não é que só cabe ao 
Presidente da República fazer isso, Brandão, cabe, naturalmente é uma 
competência preventiva do Presidente da República, porém, ao ser 
impugnado pelo Congresso Nacional e ele encaminhar o Projeto de Lei, 
ele funciona como se ele tivesse retirado a Medida Provisória. Então, o 
efeito é esse, eu retirei, tanto retirei que eu mandei um Projeto de Lei 
sobre o mesmo assunto, não posso ter as duas coisas ao mesmo tempo, 
então do ponto de vista técnico, legislativo, Ricardo, e constitucional, a 
Medida Provisória não tem mais efeito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer para o Gerd 
e Fernando, que eu não pretendi criticá-los quando eu falei midiático, 
opinativa, talvez vocês tenham até mais informação do que eu, mas eu, 
baseado do que foi dito por todos aqui, o que ouvi, eu confesso 
novamente, ouvi pouco, porque eu estava em trânsito, cansado e 
pensando em outras coisas, não me sinto em condições de opinar. Mas 
o Schoueri trouxe uma questão aqui que nós também não podemos 
concluir agora que essa Medida Provisória está morta e que vai valer o 
Projeto de Lei. Aí cabe a indagação trazida pelo Schoueri. Numa mesma 
sessão legislativa não cabe Projeto de Lei de matéria que já foi rejeitada 
pelo Congresso. Então, qual é o ponto, qual é o efeito dessa rejeição? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, desculpe, só para como eu fui 
citado, mas foi me dito aqui, e me parece adequado. O problema é 
matéria, a matéria não foi apreciada. E como foi uma coisa formal, só 
para ficar bem claro, a minha indagação, satisfiz-me com a resposta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sou obrigado a voltar a 
insistir num ponto. Medida provisória é lei, surte efeito, até ser 
rejeitada. Uma medida rejeitada, ela pode ser substituída por um 
Projeto de Lei? Esta rejeição é equivalente à rejeição, se houvesse 
havido uma tramitação? Eu, sinceramente, não sei. Se vocês dois têm 



conhecimento suficiente, eu respeito. Mas eu acho que o conhecimento 
desta burocracia, para falar, ou melhor, do Regime Legislativo Interno 
da Casa é muito importante para nós agora firmarmos um 
conhecimento do que pode ou não pode acontecer no futuro. Porque 
isso eu estou de acordo, dificilmente a Presidente da República vai 
insistir na Medida Provisória. Mas ainda resta a pergunta: Ela pode 
apresentar um Projeto de Lei? Por isso que eu digo, eu acho que nós 
temos que ir com calma. Você falou muito bem, quando você estava de 
pé ali no meio, temos que ir com calma, com cuidado e analisar, eu 
acho que isso nós temos que nos guardar. Então, por favor, Valdirene, e 
nós vamos discutir com o mesmo empenho. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Outros casos eu acho que importantíssimo, 
só que esse caso, pela apresentação, em minha opinião, está superado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. João, por favor. Eu não 
te dei a palavra, porque eu, eu acho que outras pessoas tinham pedido 
para mim, mas pensei que esse assunto merecia, está comprovando que 
merecia uma atenção especial. 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade eu ia só fazer um comentário 
breve sobre o acórdão que o Schoueri trouxe aqui para a nossa 
apresentação e no sentido que eu concordo integralmente com a decisão 
que foi proferida, e eu pessoalmente acho que essa equiparação que é 
feita pelo item sete do protocolo, serviços técnicos a royalties, tem que 
ser interpretada no contexto do tratado e não interpretada 
isoladamente. Nós não podemos interpretar essa expressão isolada a 
serviços técnicos e assistência técnica, científica, administrativa ou 
semelhante. Quer dizer, temos que interpretar no contexto do tratado. 
Ele não, o item sete do protocolo, ele não está equiparando serviços 
técnicos a dividendos, não está equiparando a juros, está equiparando a 
royalties, então tem que ser interpretado serviços técnicos no contexto 
do art. 12, no contexto de royalties. Então, são serviços técnicos que 
estão de alguma forma relacionada ao pagamento de royalties. E 
também nós temos que interpretar o art. 12 junto com o 14, por que 
existe o 12? Por que existe o 14? Por que existe o 7 no protocolo? Deve 
ter uma diferença entre eles. Não é tudo uma coisa só. Devem ser 
conceitos diferentes. E uma forma de identificar essa diferença é 
interpretando serviço técnico como sendo serviços relacionados ao 
pagamento de royalties. Justamente essa linha que está sendo 
defendida aqui nesse acórdão que me parece também que é a linha que 
vem sendo defendida pelo professor Alberto Xavier, Então não são 
quaisquer serviços técnicos, são serviços técnicos relacionados ao 
pagamento de royalties. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, tem muita gente. Eu 
estava tão atento ao João que eu não sei quem pediu primeiro. 



Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu estou frustrado porque ele não gostou da 
teoria da salsicha. 

Oradora não identificada: Eu estou de pleno acordo com o que o João 
falou, até porque quando se fala em assistência técnica a um contrato 
de transferência de tecnologia, é um contrato onde efetivamente esta 
assistência está ligada à transferência de tecnologia, então tem 
treinamento, tem uma série de situações em que ele, esse contrato vem 
ligado a essa assistência técnica. Serviços técnicos têm muito se 
discutido qual é a natureza desse serviço, se existe alguma tecnologia 
efetivamente transferida, porque só poderia ser serviço técnico 
comparável a royalties quando houvesse efetivamente alguma 
transferência de tecnologia. Existem algumas situações onde se faça, 
onde existe essa, vamos dizer assim, essa diferenciação, onde até o 
protocolo fala mais especificamente de tipos de serviço técnico, o que 
seria esse serviço técnico? A minha preocupação é que nesse artigo 
especifico do protocolo, ele coloca serviços técnicos, e administrativos, e 
científicos, o que não tem muito a ver com royalties na prática que a 
gente vem verificando. Então, qualquer serviço científico hoje como o 
serviço técnico, estariam dissociados, um pouco, da figura do royalty, 
como transferência de tecnologia. Então, isso vem sendo bastante 
confundido, porque hoje qualquer serviço que se presta tem sido 
considerado como serviço técnico, porque se ele não é técnico no 
sentido de royalty, ele é técnico no sentido de administrativo, ele é 
técnico no sentido científico, quer dizer, essa abrangência confundiu 
muito as coisas, e parece que houve um deslocamento do art. 7º 
justamente com o art. 12. Agora, a gente tem que lembrar que os 
tratados, eles estabelecem competências tributárias, quer dizer, é 
aquela máscara que o Schoueri fala. Então, o que o tratado propõe é 
quem vai ser competente para tratar desta matéria? Então o art. 12 ao 
deslocar a competência do art. 7º para o art. 12, e do art. 12 o protocolo 
deslocar alguns serviços para esse artigo, as partes estão dizendo, olha, 
quem vai ter competência são os dois estados, não está dizendo a 
natureza jurídica deste serviço é esta ou é outra. Então é um pouco 
confusa hoje na nossa jurisprudência esse caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O professor Schoueri está 
querendo falar. Desculpe. Isto é cabeça da Receita Federal que pensa 
como se fala as coisas aqui internamente, a interpretação deve ser 
diferente no âmbito do tratado, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, em primeiro lugar, assim, eu tendo a 
concordar com o João, tendo em vista a época em que esse acordo foi 
celebrado, ou seja, nos anos 70 a grande preocupação que eles tinham, 
o professor Gerd poderia nos relatar, ele iria falar do tal do papagaio do 
pirata, havia um grande questionamento se haveria ou não haveria 
royalties quando a transferência se desse por meio de um serviço 
técnico. E aí surgiu a teoria dizendo: olha, quando eu presto um serviço 
e alguém está olhando por trás, eu estou transferindo tecnologia. Então, 



aqui, o contexto desse dispositivo naquela época foi dizer: olha, o art. 12 
se aplica mesmo que eu tenha mero serviço técnico, já que por meio de 
serviço técnico eu entendo transferência de tecnologia. Parece ser, esse 
espírito, e por isso também eu tendo a concordar para os acordos 
daquela época. Faço já, desde já uma ressalva, porque tem que olhar 
cada acordo como tal e lembrar-se de que desde que foi introduzida a 
CIDE, a nossa receita tem tido outra postura em relação a esse tema e 
novos acordos foram celebrados e possivelmente aquilo que foi 
negociado com a Argentina não seja o mesmo que foi negociado em 
acordos mais recentes. Agora, só para colocar um pouco de dúvida 
nesse tema, porque o professor Gerd também acerta ao dizer o que o 
protocolo pode sim estender, o protocolo pode esclarecer e pode 
estender as duas funções estão no protocolo. Tenho agora uma dúvida 
para os colegas pensarem. Eu comecei a folhear aqui o protocolo para 
verificar qual foi a redação em um caso e no outro. Vamos olhar o inciso 
I, veja: fica estabelecido que tal item não está compreendido em tal 
item. Está claríssimo aqui. Continua aqui o inciso II: fica estabelecido 
que os casos, etc., também se considerarão compreendidos, ou seja, 
está de novo dizendo consideram-se... Note a redação, consideram-se 
compreendidos. Ou seja, quando ele quis dar um mero esclarecimento 
repare que a redução dele é constante. Fica estabelecido... Acho que no 
III não tem nada com relação a isso. O IV, de novo, Fica estabelecido 
que, no caso do Brasil, o termo "dividendos" também inclui qualquer 
distribuição relativa a certificados de um fundo de investimento 
residente no Brasil. O V, fica estabelecido que se considera incluída a 
expressão tal, tal. Repare a redação que ele sempre vai adotando em 
todos os dispositivos. O VII ele vai entrar numa diferente, ele não pôs 
um também, ele não pôs um, ele não utilizou a mesma ideia de 
consideram-se incluídas, consideram-se compreendidas. Ele fez uma 
redação diferente que não pode ser desprezada. Fica estabelecido, no 
caso do Brasil, aplicam-se as rendas tais e as rendas tais. O que é 
curioso é que esse ‘aplicam-se’ apareceu de novo no inciso IX até com a 
expressão ‘mesmo’: fica estabelecido com a disposição no inciso XIV, 
aplica-se mesmo se as atividades forem exercidas por uma sociedade, 
quer dizer, é claro que o elemento gramatical não é suficiente, mas ele 
me deixa alguma dúvida aqui porque ele utilizou essas duas expressões, 
se isso não poderia ser utilizado, não poderia ser considerado na hora 
de saber afinal de contas o que as partes quiseram. Nós estamos diante 
de um acordo de bitributação, e com a Argentina que também é muito 
ciosa com relação à tributação, inclusive de serviços. Curiosamente, 
ninguém quis perguntar, e a pergunta deveria ser feita, é, como é que 
isso é visto na Argentina, como é que é tratado lá, qual é a prática 
posterior? Ricardo, eu acho que esse tema é muito importante, e nós 
temos um doutorando que está escrevendo sobre, que vai apresentar, já 
apresentou uma tese que vai ser defendida sobre o conceito de contexto 
na liberação dos acordos. Talvez o Luiz Flávio gostasse de retomar esse 
tema e falar um pouco mais sobre isso, a partir da teoria da liberação 
dos acordos, pra saber como nós podemos compreender. Eu estou, eu 
tenho assim, a primeira impressão que eu tenho, vejam, sim, cada 



acordo é um e nós tenhamos a concluir para o caso da Argentina não 
será necessariamente aquilo que concluiremos para um acordo mais 
recente. A redação deve ser considerada e o contexto também. O que é 
contexto, Luiz Flávio? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse aspecto... não, não, 
Luiz Flávio, esse aspecto semântico é interessante porque 
aparentemente pode ser a mesma coisa e de repente a conclusão seja a 
mesma coisa, mas quando a lei fala incluiu também, ou ela fala: 
compreende também. Evidentemente que você não está limitando ao 
alcance, você está incluindo, numa redação, você está incluindo algo 
que poderia estar em dúvida, está incluindo sem excluir outros itens, 
sem esclarecer. Com relação à questão que nós estamos tratando aqui 
desde o início, ela seria limitativa? Aí nós cairíamos dentro da limitação, 
o que é assistência técnica, o que é assistência administrativa? Esse 
assunto então eu vou colocar na pauta, não sei quando é que você se 
sente em condições. Aqui será uma banca, hein? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu vou me calar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Assim, já vou colocar na 
pauta, mas quando você puder. E... Mas vamos continuar sobre essa 
perspectiva específica desse artigo, da Argentina, e vamos fixar nessa 
decisão, uma abrangência de muito interessante que o Schoueri está 
propondo. Dá tempo, Fernando? Não, então não dá mais tempo. Notícia 
do curso... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O curso de atualização começa nesse 
sábado, cem inscritos, não é isso? Os cursos de especializações 
começaram essa semana, ou seja, o IBDT começou a atividade 
acadêmica com muitos inscritos, que é motivo, motivo muito claro de 
regozijo para todos nós. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Eu queria completar a 
informação dizendo que o curso de atualização nós tivemos que nos 
limitar, falei isso a semana passada, tivemos que nos limitar a cem 
porque era o limite da sala que nos foi disponibilizada pela faculdade. 
Depois da reunião da semana passada, o Schoueri e eu tivemos com o 
diretor, não conseguimos sala nenhuma a mais para os demais cursos, 
o que nos limita o uso desse auditório, porque nós também temos 
limitações aqui do prédio para o uso da sala, então nós podemos fazer 
todos os nossos cursos aqui. Então nós vamos usar a Faculdade de 
Direito no curso de utilização, aos sábados de amanhã, no auditório do 
primeiro andar do prédio histórico, vamos usar a faculdade para as 
aulas de seminário de sábado do curso de especialização... 
especialização, não é? Direito Tributário. E esse curso de especialização 
de Direito Tributário será dado aqui, duas vezes por semana. E o Direito 
Tributário Internacional, por falta de sala e de dia disponíveis, nós 
estamos dando provisoriamente num local, que o João pode dar mais 



detalhes, mas nós fizemos um, estamos finalizando uma parceria com a 
Associação dos Advogados de São Paulo para que façamos no auditório, 
que é muito bom, da faculdade, da Associação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só uma última notícia, já que nós estamos 
terminando. Quem não marcou na sua agenda, 19 a 21 de agosto é 
nosso Congresso de Direito Tributário Internacional. Quem já 
participou de um sabe que é esse congresso, a importância dele, o que 
nós temos. Então, agendem, marquem essa data, 19 a 21 de agosto, 
nosso congresso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós só podemos usar o 
salão nobre para congresso. Isso é um problema interno da faculdade, 
de forma que nosso congresso continua lá, em agosto. Então, pessoal, 
muito obrigado pela presença, semana que vem nós nos encontramos 
aqui. 

______________________________________________________________________
Fim. 
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