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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Estamos 
recebendo hoje, com a maior alegria, evidentemente, um proveito para 
todos, o retorno do Prof. Schoueri, depois de três, quatro meses, em 
Nova York, dando aula na New York University. Daqui a pouco ele conta 
umas passagens rápidas sobre a faculdade. Para nós, evidentemente, 
que somos amigos dele, que somos companheiros, de tantos anos aqui 
do IBDT, admirador da sua obra, é uma satisfação muito grande, ver 
um professor da USP, um diretor, vice-presidente do IBDT, dando aula 
numa faculdade tão importante quanto essa, para alunos de vários 
países. Tenho certeza que esses alunos aproveitaram bastante. 
Parabéns, e bom retorno.  

Queria também fazer duas referências ao pequeno expediente. Já foi 
mencionada aqui, na semana passada – eu não pude vir, porque estava 
no CARF – sobre nossa Revista nº 35: um incauto qualquer pensaria 



 2 

que não aconteceu nada nesse meio tempo, entre o 34 e o 35, porque a 
aparência física é a mesma que nós tínhamos anteriormente. Mas além 
de nós termos 480 páginas, mais de 480 páginas de artigos, para 
chegarmos a isso, nós passamos por uma grande reforma, com o 
encerramento das atividades da Dialética, e é um momento aqui para 
agradecer, especialmente ao Dr. Fernando Zilveti, que é o coordenador 
da Revista, e que realmente articulou toda a substituição da Dialética, 
que não é uma coisa fácil, né?! Foi um trabalho muito grande, que o 
Zilveti teve, felizmente foi coroado de êxito. Então, Zilveti, parabéns e 
obrigado.  

A revista, vocês estão recebendo, e vão ver que mantém a tradição no 
seu conteúdo. Eu queria destacar para alguns, que como eu não gostam 
de submeter seus artigos a um ‘blind review’, que nós abrimos nesta 
edição nº 35 uma seção de artigos espontâneos - eu sei que muita gente 
ficou acanhada ao longo dos últimos semestres em que a nossa revista 
passou a ser submetida aos padrões da Qualis. Dessa forma, quem, por 
acaso, se omitiu em mandar artigos por esta razão, fiquem à vontade 
porque nós temos espaço também para artigos não qualificados, no 
sentido burocrático, mas artigos qualificados, no sentido de conteúdo, 
porque o Conselho Editorial de qualquer forma vai analisar, como 
sempre fez com o conteúdo dos artigos. Está aberto o encaminhamento 
de artigos para a edição nº 36. Na verdade, está permanentemente 
aberto, mas agora já estamos pensando na nº 36. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu disse na semana passada que 
nós temos uma sequência de revistas. E, de fato, já está aberto o envio 
de artigos para a nº 36. Nós costumamos fazer uma carta do Presidente 
– eu até já redigi essa carta para o Ricardo assinar – um convite formal 
aos associados, para colocarmos no site e tudo, para vocês saberem que 
já está em andamento a Revista nº 36. E também disse, e obrigado pelo 
elogioso agradecimento do Ricardo, mas eu queria destacar que é um 
trabalho coletivo. Aqui no IBDT é todo mundo ajudando, todo mundo 
trabalha muito. Especialmente nessa questão da Revista, é inegável que 
o Sr. Valdir de Oliveira Rocha e a Dialética deixaram para a gente um 
legado. Ele soube se cercar de pessoas muito competentes, que estão 
trabalhando conosco agora. E você percebe que é um padrão, um 
padrão que a gente costuma falar: “Padrão Valdir”. E o padrão Valdir 
está aí, são as pessoas que estavam com ele, e que ele muito 
gentilmente nos apresentou, não é, Ricardo? E fez questão que eles 
trabalhassem conosco. Então, por isso que não tem nenhuma 
mudança, vocês nem percebem que não é a Dialética que editou a 
Revista – para nós foi uma tranquilidade, porque estávamos com muito 
medo que a revista perdesse qualidade, depois de tantos anos. E, de 
certa forma, foi uma satisfação para nós trabalharmos nesta edição, e 
ver que está aí, e que vai continuar, e que é importante que somos um 
Instituto que agora edita, e a força do Instituto está na sua produção 
científica.  
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Vocês vão ver que o nosso querido Prof. Schoueri vai voltar, já voltou, 
né?! Vai voltar com uma força, força acadêmica maior ainda, para 
impulsionar os nossos alunos, nossos colaboradores, o próprio Instituto 
para produzir ciência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Fernando mencionou a 
Dialética, realmente nós devemos agradecer... Mencionou o Sr. Valdir de 
Oliveira Rocha, realmente nós devemos registrar aqui um 
agradecimento ao Valdir. O Valdir sempre foi nosso amigo, foi 
conselheiro nosso durante muitos anos, e realmente ele nos ajudou na 
indicação dessas pessoas, nos transferiu os registros de burocracia toda 
de livros, Biblioteca Nacional, enfim, ele foi realmente alguém que nos 
deixou o caminho aberto. Mas não diminua, viu, Fernando? Você sabe 
que a equipe, praticamente a equipe da Dialética, mas houve uma certa 
tratativa com cada um, contratação com cada um... editora Loyola 
contratação, a intermediação entre o Sr. Roberto Ferraz, o Sr. Jeferson 
Teodorovicz e essa equipe. Tudo foi o Fernando, de forma que realmente 
o Fernando, como Coordenador – você agiu como um coordenador – foi 
um momento diferente, específico da nossa Revista, e parabéns.  

Eu também mencionei que eu tinha dois registros a fazer, um era este, 
e o outro é que duas semanas atrás tivemos a Assembleia Ordinária, 
apresentamos as contas, o Dr. Brandão apresentou as contas, deu 
todas as aplicações, e naquele dia – eu peço desculpa, Brandão – não fiz 
um agradecimento especial, que eu faço agora, pela presença e 
atividade, muito ativa, do Brandão aqui na diretoria do IBDT. Todos nós 
trabalhamos muito. Mas o Brandão até mudou o escritório dele aqui 
para o prédio, para poder estar mais presente na direção da parte que 
ele é Diretor Tesoureiro e Administrativo, e da condução desta parte da 
diretoria. A presença física dele aqui, e as características de atuação do 
Brandão fizeram com que nós tivéssemos um controle maior dessas 
coisas, porque, na verdade nós... Termina quinta-feira aqui, às vezes 
temos reunião, e vamos embora, e uma vez ou outra precisamos estar 
aqui. Como diretor, diariamente na Casa, ele passa a representar, sem 
dúvida nenhuma, uma atuação, um controle maior da diretoria. E, às 
vezes, eu até fico meio encabulado de pedir determinadas coisas para o 
Brandão, eu peço porque está dentro da área administrativa, e porque 
eu sei que ele está aqui. Mas, Brandão, você realmente merece um 
agradecimento especial, por isso que você fez ao longo do ano passado, 
e está fazendo durante este ano. Realmente, nós podemos pensar em 
horizontes um pouco mais amplos, com pessoas como ele e outros, que 
se dispõem a trabalhar para o Instituto. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, viu? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Obrigado. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma outra 
comunicação?  

Em pequeno expediente, eu sei que poderá dar debate, mas eu preciso 
registrar dois fatos importantes. Agora, entrando em questões 
tributárias. Nós discutimos aqui, até antes do Prof. Schoueri ir para o 
exterior, a questão do aumento de alíquota sobre ganho de capital de 
pessoa física e também das pessoas jurídicas, na alienação de bens do 
ativo não circulante, advindo da Lei n. 13.259/16 e da Medida 
Provisória n. 692/15. Nós discutimos muito a influência desse 
aumento, especialmente à vista do preceito do art. 62, da Constituição 
Federal, segundo o qual a medida provisória que implique instituição ou 
majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro 
seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que 
foi editada. Eu quero registrar aqui que o ato declaratório interpretativo 
da Receita Federal nº 3/2016 seguiu a linha que nós entendemos aqui. 
Só poderia entrar em vigor em 2017. Então, discutimos, discutimos, 
discutimos, e a Receita, felizmente, emitiu um ato normativo. Deve ter 
lido as nossas Atas. 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O segundo registro que eu 
quero fazer, e aqui o Prof. Schoueri talvez tenha algum comentário a 
fazer, está muito ligado à questão do momento que é a repatriação, a 
dita repatriação, ou a regularização dos ativos irregulares do exterior da 
Lei n. 13.254/16, que nós temos discutimos insistentemente. Era o 
primeiro artigo da pauta inclusive, mas o Bianco não está aqui hoje, 
está em Brasília. Eu quero registrar uma coisa importante. Um 
repetitivo, eu não sei se viram, um repetitivo do STJ no habeas corpus 
67.771, de Minas Gerais, decidida em março deste ano, dia 10 de 
março. O STJ, em repetitivo, entendeu que a prescrição tributária, com 
extinção do crédito tributário, não extingue a punibilidade de crimes da 
Lei n. 8.137/90. Isso está muito sendo discutido agora, com relação à 
Lei 13.254, porque ela não fixa o termo até onde se deve ir, para 
verificar ativos que estejam em situação ilegal, e, além disso, é um dos 
tópicos que foram levantados na Adin proposta, perante o Supremo 
Tribunal Federal, a respeito da Lei 13.254.  

Sr. Salvador Candido Brandão: O crédito foi extinto por decadência ou 
prescrição? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. Não foi por 
decadência, foi por prescrição. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Ah, tudo bem. Então, foi extinto por 
prescrição, está extinto o crédito tributário por prescrição. Mas não é 
lógico, na parte penal realmente a prescrição é tempo maior. É essa a 
questão, né?! 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não sou criminalista, 
mas eu estou vendo o STJ decidindo, em repetitivo. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Mas realmente acho que uma pauta, 
porque se está extinto o crédito tributário, e exatamente em função da 
extinção, por pagamento, compensação, decadência ou prescrição, não 
há o que se falar mais em crime, porque começou o inquérito policial ou 
qualquer coisa depois da prescrição, não tinha mais-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. Não é bem isso, 
Brandão. Eu acho que o crime se configurou num momento que se 
deixou de pagar tributo. Aí é um crime consumado, e os fatores 
posteriores, segundo o Tribunal, não afetam a punibilidade criminal. É 
mais ou menos o que está sendo discutido lá no Senado com relação ao 
impeachment: emitiu seis decretos, mas ao fim do ano, o Congresso veio 
e aprovou o aumento da... 

Sr. Salvador Candido Brandão: Validação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É. Aumentou, não os 
decretos, a meta fiscal, que representaria uma convalidação dos 
decretos. A tese que está prevalecendo no Senado e também na Câmara 
é de que o crime ocorreu, o fato de haver posteriormente um artifício 
qualquer, ainda que com efeito jurídico. Então, está sendo discutido 
isso. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Mas ainda estava aberto o crime, né?! 
Eu me refiro a situação em que, de qualquer maneira, o contribuinte 
extinguiu o crédito tributário. Uma vez extinto o crédito tributário... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe. A extinção da punibilidade é 
pelo pagamento. O crime aconteceu. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não. Mas o crime aconteceu, mas ele 
se extingue, até mesmo se você pagá-lo a [ininteligível] da denúncia, 
você está... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não se você pagá-lo. O pagamento ou o 
parcelamento são as hipóteses previstas em lei. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não. Mas não é só pagamento. É a 
extinção. Está no código. Extingue o crédito tributário em decadência. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. Não há dúvida de que extingue o 
crédito tributário. Não estamos discutindo isso, aliás, desculpe... 
Obrigado pelas boas-vindas, já que eu estou... 

Orador não identificado: Você fez falta, viu? 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em primeiro lugar, que bom que o STJ 
está dizendo uma coisa, que nos parece óbvia, mas é importante dizer 
que existe extinção do crédito tributário pela prescrição.  

Por que eu digo isso? Eu digo que bom, porque vem uma tentação por 
aí – isso quando entrar no mérito dessa própria regularização – que é a 
discussão básica de saber: eu estou regularizando o quê, se já houve a 
prescrição? Ou seja: “Ah, não, mas o novo fato gerador...”. É bom que a 
gente diga com todas as letras que a regularização, em boa parte dos 
casos, é motivada por questões penais, porque no ponto de vista 
tributário está extinto. É bom que a gente sempre lembre: “Olha, 
prescrição extingue o crédito tributário”. Ótimo. Ponto, parágrafo.  

Do ponto de vista criminal, se houver um crime, que não 
necessariamente é o caso – boa parte dos casos apenas deixou-se de 
pagar, não sei o quê, mas crime é uma coisa bem diferente, mas se 
houver um crime, este crime, ele tem a extinção da punibilidade, pelo 
pagamento ou pelo parcelamento, são hipóteses da lei. Não existe... Não 
é extinto o crédito tributário. Está extinto a punibilidade. É pago. Ou 
seja, de todas as hipóteses de extinção do crédito tributário, duas – o 
pagamento ou o parcelamento – extinguem também a prevenção 
punitiva. Eu tenho dúvida com relação à compensação. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Está bom, Doutor. Usando a sua tese, 
eu diria o seguinte: no extremo, eu pagaria um crédito prescrito, e 
estaria inscrito a punibilidade. Pediria restituição porque crédito 
prescrito pago [ininteligível] restituição. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É uma boa tese. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu fiz um registro e 
mencionei que poderia dar discussão. Mas eu fiz o registro para dar 
oportunidade da publicação desse repetitivo, perante essa Lei 13.254. É 
claro que em outra situação também interessa, né?! Eu não quero 
entrar no mérito, porque aí é Direito Penal puro, né?! Crime já 
consumado é crime já consumado, qualquer que seja o crime. Nós 
sabemos que existe o atual arrependimento eficaz, não é situação. 
Evidente, se consumou o crime, eu imagino que se alguém furtar algum 
objeto, de alguma maneira o objeto voltar à mão daquele que era o seu 
possuidor, que foi furtado, o crime não desaparece. Mas, de qualquer 
forma, repito, eu não quero omitir opinião porque é direito público 
criminal. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bem interessante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é uma coisa 
importante para nós sabermos, né?! Porque muitas vezes, a gente 
pensava: “Bom, passou cinco anos, então está tudo resolvido”. A 
extinção da punibilidade, de acordo com o Tribunal, repetitivo não... 
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Sr. Alexandre: Posso falar, professor? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não, Alexandre. 

Sr. Alexandre: É que a grande discussão, que o Supremo definiu, é que 
isso é crime de resultado. Sendo crime de resultado, se o resultado 
deixa de existir, por algum advento, pagamento, extinção, isso é o que o 
Supremo vai se debruçar sobre essa matéria, porque houve a primeira 
discussão: em que momento que o crime tributário se consuma? 
Quando o processo administrativo é julgado e se o lançamento é 
definitivo. Então, se o momento, pode haver decadência, prescrição, e a 
jurisprudência está ali no sentido de dizer: “Olha, se não existe o 
resultado, o acessório, que seria o crime, também se extinguiria”. Eu 
acho que... Pela tese que não é o acessório, é o principal. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só acrescendo um ponto. Se eu bem 
compreendi a hipótese, com essa... Essa distinção é curiosa do ponto de 
vista acadêmico, de decadência e prescrição, mas está de algum modo 
incorporada ao nosso jargão, que é com ou sem o lançamento. Se eu 
compreendi, porque nós estamos numa hipótese de prescrição, 
portanto, o crédito tributário já estaria constituído, e nesse sentido, o 
resultado já... O tributo, o tributo é devido, porque a tese do Supremo 
é... lembrando, a tese do Supremo é: não existe tributo devido, se não 
houve o lançamento. Porque nós sabemos toda a crítica dos 
tributaristas para dizer que o tributo é devido desde o fato gerador, toda 
discussão. O Supremo vem dizendo: “Não. Se não houver um 
lançamento, não há tributo devido”. Ponto.  

Mas a hipótese que está sendo dada, como foi ministrado em termo de 
prescrição, supõe-se que o lançamento já aconteceu, o resultado... 
Existe um tributo devido, já aconteceu. O Supremo não foi ao passo 
adiante do pagamento, ele foi dizer... A tese era: não havia tributo 
devido. Isso é uma  escada [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria acrescentar o 
seguinte, até recuperando a ideia do arrependimento eficaz.  

Digamos que uma empresa compra uma nota fiscal fria, para reduzir o 
lucro tributado. Contabilize a nota fiscal fria. O crime vai se consumar 
no momento em o que imposto sobre esse lucro diminuído, através da 
nota fiscal fria, deixar de ser pago, aí o crime está consumado. Como o 
crime não ocorre, no momento em que a nota fiscal é adquirida ou que 
ela é contabilizada, porque depende de apurar o lucro do período, 
vencer o prazo de recolhimento, até esse momento, pode ocorrer o 
chamado arrependimento eficaz. Este comparador de uma nota fiscal 
pode desconsiderar, na hora do recolhimento, a sua nota fiscal fria, e 
recolher o imposto como se não existisse a nota fiscal fria. Mas não, ele 
consuma o crime usando a nota fiscal fria e não recolhimento imposto. 
O crime está consumado.  
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Se, segundo o Tribunal, se o crédito tributário vem a ser extinto, por 
uma outra razão qualquer, que não o pagamento, porque aí sim 
extingue a punibilidade também criminal, como na hipótese de 
prescrição, o crime já se consumou. Se ele deveria, por uma questão de 
justiça, ou de uma lógica, de efeito simultâneo, entre o tributário e o 
criminal, ser extinta a punibilidade também, isso é outra coisa. Mas eu 
não vejo nenhum absurdo nessa decisão do STJ, não. O mais 
importante, nós temos em mente, que existe essa posição do Tribunal. 
Nós somos todos consultores. 

Sr. Alexandre: Professor, eu concordo, mas eu acho que tem uma 
questão. Pelo princípio da igualdade, se o pagamento inibe o crime, por 
que não uma outra causa, que extingue o crédito tributário, não 
poderia, no Supremo, entender: “Olha, por que um que pagou não tem 
mais crime, e o outro que não tem mais o crédito...”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre, é muito simples, 
pense, não pense como advogado só. Pense no seguinte: quando alguém 
paga, ele repôs o dano do Poder Público, desapareceu. A consequência 
do crime consumado. Aqui não, o sujeito continua não pagando. Ele só 
não pagou, como ele ainda impetrou habeas corpus para não ser 
punido, quer dizer, ele quer continuar na ilegalidade, causando prejuízo 
ao erário. É muito simples de ver a situação. E da diferença em relação 
à hipótese em que a punibilidade criminal é extinta pelo pagamento, 
porque o pagamento repôs o dano. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Ricardo tomou o cuidado de... Porque 
nós estamos falando sobre direito tributário, não o direito penal, que 
não temos a especialidade, embora a gente está tratando da questão do 
ponto de vista legal. E com relação a isso, o legislador quis dar só ao 
pagamento a hipótese de elidir o crime tributário. Então, não quis 
outras hipóteses.  

E no direito penal a gente sabe que, aí sim, o tipo não pode ser um tipo 
sujeito a uma interpretação extensiva, uso de analogia, uso de outros 
princípios, para que você possa fazer aproximações axiológicas. O 
direito penal, ele prevê hipóteses determinadas, fechadas, e quando se 
fala em pagamento é só o pagamento. A prescrição pode ser um meio de 
extinção do crédito tributário, mas ela não é um pagamento, e não se 
compara pagamento, e se o legislador quisesse que isso fosse 
comparado, ele teria que fazer uma remissão expressa na lei, coisa que 
não fez. Não há como confundir as questões, nem como o local, ou 
princípio da igualdade, não socorre o contribuinte nessa situação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Alguém quer falar? 
Então, vamos à Pauta? 
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Sr. Salvador Candido Brandão: Só o pequeno expediente ainda, 30 
segundos para.. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pequeno expediente. Eu 
perguntei se alguém queria falar alguma coisa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, só para informar. Anteontem eu 
estava no CARF, naturalmente voto de qualidade em todos os casos, 
preço de transferência, voto de qualidade em preço de transferência; IN 
versus lei, voto de qualidade. Enfim, voto de qualidade tem sido a tônica 
no CARF. Mas eu vi uma exceção, só para comunicar, no tema de ágio, 
Contribuição Social Sobre o Lucro, venceu a tese do contribuinte, no 
sentido de que a Contribuição Social Sobre o Lucro tem base de cálculo 
própria, e que o fato de o legislador prever que haveria... Como é o 
nome? Eu esqueci o termo aqui, o 52, que fala... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A seguir o mesmo regime... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O fato de a Contribuição Social seguir o 
mesmo regime de apuração, não implica a mesma base de cálculo, e 
que deve o legislador ser explícito com relação à base de cálculo, em 
especificono termo do ágio, da indedutibilidade do ágio, não existindo lei 
prevendo essa indedutibilidade, o contribuinte venceu ali, no CARF. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer um 
registro... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Câmara Superior, eu me refiro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer um registro 
a esse respeito. A decisão está errada, na conclusão, mas é muito 
importante o fundamento, é o reconhecimento que isso é uma matéria 
que está dividindo o CARF, reconhecimento do que é uma base de 
cálculo extinta mesmo. Mas o CARF... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Há divergências. A decisão está correta 
mesmo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O CARF está divergindo, o 
CARF não, a Câmara Superior, de modo que essa matéria foi, 
felizmente, resolvida na Câmara Superior. Eu vou, só para não entrar 
muito na discussão dessa questão aí, você voltou dos Estados Unidos e 
está esquecendo as coisas. 

[risos]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, é porque eu escrevi sobre o assunto. 
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Sr. Salvador Candido Brandão: Bom, com referência à essa questão 
que o Prof. Schoueri levantou, eu também sempre pensei assim, e 
inclusive na dedução dos tributos, que estavam depositados em juízo, 
que a Contribuição Social não há [ininteligível]. E segundo, em 
consideração ao meu amigo Fernando, na semana passada, ele foi 
favorável à equiparação ipsis litteris da compensação com o pagamento. 
Então, eu estou lembrado disso. Nós achávamos algumas diferenças 
entre compensação e pagamento, em razão do efeito resolutório e tal, e 
ele defendeu ferreamente que não tinha diferença nenhuma, e 
compensação em pagamento está lá no art.156.  

Ora, hoje, ele está dizendo que tem que ser específico, tem pagamento e 
pagamento, compensação e compensação. Não, foi só... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos deixar passar, já que 
tem duas manifestações divergentes da minha, a respeito da questão do 
CARF. Eu vou explicar porque eu acho que a visão está errada.  

Em primeiro lugar, a Lei n. 7.856/89, que trata da contribuição 
previdenciária, manda fazer ajuste no lucro líquido, de acordo com o 
método da equivalência patrimonial e está embutido ágio e deságio. 
Segundo lugar, essa matéria de ágio e deságio está sendo discutida 
sobre a Lei n. 9.532/97, que se aplica indiscutivelmente à CSLL. Por 
essa razão, que eu entendo que a discussão, a conclusão, no mínimo, é 
discutível, tão discutível que está em divergência. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, só para esclarecimento, a Lei 
9.532, se eu não estiver errado, não tem nenhum dispositivo dizendo 
que o ágio é indedutível. A Lei 9.532 permite a dedução no caso da 
incorporação. A tese do contribuinte é um pouco diferente. É dizer: 
“Escute, eu não preciso incorporar ou não incorporar, isso é 
completamente irrelevante”. Se eu tenho um ágio e amortizo o ágio, 
contabilmente, como na época se fazia, eu tenho uma despesa, e não há 
qualquer dispositivo legal que me mande fazer adição. A menos que eu 
esteja enganado, e a Lei 9.532 tenha trazido um novo artigo, este, sim, 
dizendo: “Olha, é indedutível a amortização do ágio”. A tese do 
contribuinte me parece nesse sentido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você tem razão, são duas 
situações. Uma de incorporação, em que, evidentemente, todo mundo aí 
quer que a CSLL seja abrangida por uma norma legal e deduz o ágio, 
ninguém discute se está ou não está. Mas de qualquer forma, nessa 
situação, nós temos uma norma que eu não tenho nenhuma dúvida que 
se aplica a tua situação.  

Com relação ao ágio, não incorporação ao ágio da própria pessoa 
jurídica amortizado contabilmente, que não é dedutível para efeito de 
IRPJ, na minha percepção, quando a Lei 7.856 diz que se aplica os 
ajustes relativos à equivalência patrimonial, ela fez uma remissão a 
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todo o mecanismo de equivalência patrimonial. Sob pena de não ter 
como aplicar essa norma, porque faz parte da norma relativa à 
equivalência patrimonial, se apurar ágio e deságio e não ter 
consequências das variações de ágio e deságio. De forma que é por isso 
– eu sei que a matéria é discutida há mais de 10 anos, mas eu sempre 
entendi – que a remissão da Lei 7.856 é suficiente, sim, para absolver 
toda a disciplina, que aplicada ao Imposto de Renda pessoa Jurídica há 
equivalência patrimonial. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em termos de lógica, se nós pensarmos 
como lógica – infelizmente, nós julgadores só pensamos como lógica 
quando nos convém, às vezes criam lógicas, mesmo que o silogismo 
implique raciocínio circular – o raciocínio do Dr. Ricardo é impecável. 
Ou seja, nos termos lógicos, a razão porque não se deduz a amortização 
do ágio, rentabilidade futura, é porque a contrapartida da amortização 
do ágio é a equivalência patrimonial. Ou seja, eu paguei um ágio pela 
rentabilidade futura da minha investida. Aconteceu a rentabilidade, 
nesse momento, no meu balanço existem dois movimentos 
sintonizados, idealmente idênticos: um, o lucro acontece e, portanto, eu 
tenho equivalência; dois, eu amortizo o ágio, eu fico neutro, fico zero a 
zero. Ou seja, em termos lógicos, estaria certo que, no caso de 
equivalência no país, eu não possa amortizar o ágio porque a 
contrapartida é a equivalência não tributada. Disse no país, percebam, 
porque pela mesma consistência, se eu paguei um ágio, por 
investimento no exterior, como neste caso o lucro é tributável, em 
termos lógicos, eu devo deduzir a amortização do ágio, o legislador não 
fala disso, até porque quando o legislador disciplinou a amortização do 
ágio, não havia ainda o regime de tributação do lucro no exterior, então, 
temos aqui um caso de lacuna a ser preenchida. Isso, em termos 
lógicos, o raciocínio do Ricardo é impecável.  

Em termos de direito positivo, o raciocínio é muito mais simples, ia 
dizer: “Sinto muito, Sr. Legislador, o senhor omitiu aqui”. Esse é no 
fundo o debate. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho um raciocínio 
muito lógico sempre. Mas a... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele também tem. Nós temos 
a mesma formação escolar, de onde vem esse método lógico de pensar 
as coisas e aplicar o Direito.  

Mas eu, do ponto de vista jurídico, eu vou insistir nisso. É o seguinte: 
você compra o copo com uma participação societária, isso não te dá 
despesa nenhuma. No dia que você vende o copo com a participação 
societária, você apura ganho de capital pelo preço de venda menos o 
que você pagou pelo copo pela participação societária. Bom, é assim. 
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Agora, eu compro não o copo, mas uma participação societária, que a 
lei me obriga a aplicar o método de equivalência patrimonial. Aí, graças 
ao método, aparece o ágio. Se o método não fosse aplicado, o ágio não 
aparecia, ficava em função do copo, e esse custo só seria considerado 
no momento da alienação.  

O método da equivalência patrimonial é um critério de avaliação do 
ativo, para efeitos societários e também para efeitos fiscais, mas o ágio 
que se quer deduzir, ele só tem razão de ser se o método for aplicado. 
Ele não nasceria se não houvesse um método. Então, quando a lei diz: 
"Aplica-se à CSLL o método equivalência patrimonial", ela está trazendo 
por remissão todo o método. Agora, é curioso.... 

Orador não identificado: Muda o sistema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu uso pela metade o 
sistema? Não dá para fazer isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, nós não estamos, nesse momento, 
divergindo de modo algum. Só para registrar, porque é raro. Nós não 
estamos divergindo aqui, estamos indo na mesma direção, estamos 
dizeendo a mesma coisa, ou seja, a lógica do sistema de equivalência 
patrimonial, na medida que eu tenho um reconhecimento da 
equivalência e eu amortizo o ágio para que haja a neutralidade, porque 
se eu não tivesse, do ponto de vista... Agora, pensem contabilmente, 
esquecem no momento agora o tributário, do ponto de vista contábil, eu 
paguei por um rentabilidade futura, se a rentabilidade aconteceu, eu 
não ganhei nada. Ponto. Ou seja, o lucro da minha filha, pelo qual eu 
paguei, não existe, eu não ganhei com isso.  

Como a contabilidade faz isso acontecer? Ela fala: “Olha, você, pela 
equivalência patrimonial, vai reconhecer um ganho, porque afinal de 
contas a sua filha teve um ganho, então, você vai mentir para o seu 
investidor, porque você vai dizer que ganhou, quando na verdade você 
pagou por isso”. Então, o que a contabilidade diz? “Reconheça o ganho 
da equivalência, mas amortize o seu ágio, de tal modo que as contas se 
encontrem no resultado, e você diga para o seu investidor a pura 
verdade: não ganhei, nem perdi, porque o lucro da minha filha já era 
esperado”.  

Situação nº 2, você pagou o ágio e o lucro não aconteceu. O que 
acontece? Não haverá equivalência patrimonial, porque ele não 
aconteceu, é zero. No entanto, haverá amortização do ágio, você diz para 
o seu investidor: “Paguei mal, porque eu paguei por uma rentabilidade 
que não aconteceu, eu tenho uma perda”.  

Situação nº 3, eu paguei por uma rentabilidade futura, a rentabilidade 
que aconteceu é maior. O que acontecerá? Eu teria uma equivalência 
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patrimonial grande, uma amortização do ágio menor. E eu direi: “Olha, 
a diferença foi porque eu ganhei”.  

Portanto, o casamento da amortização do ágio, com a equivalência 
patrimonial – eu usei o termo – é lógica, faz sentido. E isso se reflete no 
tratamento tributário, se a equivalência patrimonial não é tributável, a 
amortização do ágio não é dedutível. E como eu disse, existe uma 
lacuna na lei, na hipótese de a equivalência patrimonial ser tributável – 
o que o legislador não conhecia, porque quando ele legislou isso sequer 
havia lucro no exterior – na hipótese da equivalência patrimonial vir a 
ser tributável, o lucro no exterior, a amortização do ágio, me parece, 
mandatário, pela mesma lógica.  

Dúvidas sobre isso? Meu livrinho de ágio explica exatamente isso. 

Orador não identificado: Quanto custa? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Está esgotado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma observação a mais? 
Então, vamos à Pauta. O Bianco não está aí, infelizmente. Fernando 
Zilveti, dentro do nosso propósito de toda Mesa discutirmos uma 
passagem do novo Código de Processo Civil. Peço colaboração aos 
processualistas, aqui presentes, para a próxima sessão. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, se me permite, eu queria fazer um 
pequeno parênteses aqui antes de começar a tratar do Código de 
Processo Civil, em função do que foi dito.  

Na nossa formação escolar e, temos uma formação muito parecida, mas 
a minha formação escolar também tem uma característica de buscar 
sentido nas coisas. E o que a gente busca sentido aqui na... Que me 
motiva a vir aqui todas as manhãs, de quinta-feira, há muito tempo, é 
justamente isso que a gente acabou de ver acontecer, com o Prof. 
Schoueri e o Ricardo, polemizando. E essa polêmica sempre faz com que 
a... Aí depois eles ficam acanhados: “Ah, não, polemizei demais e tal”, 
mas tem que entender, a polêmica é que faz sentido à Mesa de Debates, 
e por isso a gente vem aqui todas as manhãs. Dentro dessa questão, eu 
não posso deixar de responder ao Brandão um aspecto que ele ressaltou 
da minha incisiva defesa da compensação, em termos de extinção do 
crédito tributário, me alinhando na semana passada com o Bruno – 
tributarista da nova geração da melhor categoria – insistindo que a 
compensação e pagamento, para fins de extinção do crédito tributário, 
são sim a mesma coisa.  

Quando a gente fala em direito financeiro – não é a minha especialidade 
– mas tem um aspecto em direito financeiro, que está sendo levado em 
conta, inclusive no julgamento de impedimento da Presidente da 
República, se leva em conta a questão do erário. O dano ao erário é um 
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conceito que vem ganhando força no direito financeiro, toda vez que a 
gente discute o que o tributo tem de importância, o que o direito 
financeiro tem de importância para o Estado. E o conceito de danos ao 
erário é muito importante nesse aspecto, porque quando se legisla sobre 
perdão tributário, o perdão do crime, contra a área tributária, eu não 
posso legislar sem olhar o dano ao erário. Então, quando o Ricardo 
falou: “Olha, aqui eu tenho o dano ao erário”, e o dano ao erário é bem 
claro, eu não posso premiar uma conduta em danos ao erário. Então, 
por isso que o legislador escolheu só o pagamento, porque se ele 
deixasse que outras hipóteses de extinção do crédito tributário fossem 
também sujeitas ao perdão, ele estaria premiando o dano ao erário, por 
isso que ele escolheu o pagamento e não outras hipóteses.  

Mas, enfim, voltando à nossa questão, que eu acho que é a razão da 
nossa pesquisa, nós propusemos discutir, assim, aspectos processuais, 
tributários, e eu repito: isso é muito importante para o nosso debate. E 
queria trazer aqui de cem em cem artigos, para a gente também não 
cansar muito, fazendo cortes de cem em cem artigos, a gente 
conseguiria passar pelo novo CPC – é lógico que não passando pelos 
cem artigos, obviamente, mas para semanalmente a gente passar por... 
Pontuar temas do Código de Processo Civil que podem atrair a atenção 
dos especialistas. Lembrando que até seria bom que se escrevesse sobre 
o novo CPC, pela perspectiva de direito tributário obviamente, o 
processo tributário, que já tem pesquisas sendo capitaneadas, nesse 
sentido, pelo Prof. Rui de Brito Machado, do Instituto Cearense de 
Direito Tributário. Mas vamos ao caso, então.  

O novo Código de Processo Civil trouxe algumas questões, que eu 
reputo importantes. Então, a questão em geral da... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria sugerir, 
Fernando, que nós limitássemos o tempo, porque nós temos outros 
assuntos. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Cinco minutos? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. É pouco. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Dez minutos? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque, eventualmente, tem 
mais... De um a cem poderia demandar mais. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O limite é a exposição apenas, não o 
debate. Não existe isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De repente, de um a cem 
demandaria mais tempo. Para e continua a semana seguinte. Agora, vai 
haver debates, claro. 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: O limite é a exposição. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, a questão que me parece nos 
primeiros 10 artigos mais importantes para a gente debater, talvez, 
seria o direito à celeridade processual, ou à celeridade jurisdicional, 
colocado na essência do Código de Processo Civil.  

Por mais que isso já tivesse implícito, por mais que isso já tivesse na 
jurisprudência, isso ajuda no processo tributário, e ajuda ao advogado, 
militante tributário usar o código em seu favor, principalmente 
considerando que o código começa a sua estrutura premiando a 
celeridade, e trazendo a cooperação dos agentes processuais, para que a 
celeridade se e instaure no processo tributário, ou no processo civil, 
porque aqui a gente falou no processo tributário.  

Dentro desse raciocínio, entre os 10 primeiros artigos, eu vejo que esse 
é um ponto que gera certa polêmica, quando a gente pretende ver o que 
é celeridade processual, ou seja, celeridade processual é boa ou ruim, e 
como o agente processual, a parte processual pode cooperar com o juiz 
nessa celeridade. E nós vamos ver, depois no código, que você pode até 
estabelecer prazos distintos daqueles que estão expressos no Código de 
Processo Civil, daqueles que muitas vezes estão implícitos na legislação, 
que é utilizada no processo tributário, como a legislação do mandado de 
segurança... prazos que vão sendo encurtados, ou às vezes vão sendo 
estendidos com a contagem, por exemplo, dos dias úteis, que 
aparentemente dá uma morosidade maior, mas, por outro lado, permite 
uma melhor defesa dos interesses do administrado.  

E, dentro desses 10 primeiros artigos, a menção clara da questão da 
função social do processo, a razoabilidade, a proporcionalidade, a 
eficiência do processo civil. Então, aqui você traz, nitidamente, o 
aspecto da razoabilidade, de proporcionalidade, como um instrumento 
do processo civil. Já havia isso aplicado na Corte Constitucional, nas 
questões de direito tributário constitucional, quando você analisa 
direitos fundamentais, mas quando a gente fala isso de razoabilidade e 
proporcionalidade aplicada ao processo é uma novidade, é uma questão 
que vai, sem dúvida nenhuma, forçar aplicação, segundo uma lógica 
mais flexível do processo civil, na minha opinião. Isso é polêmico, sem 
dúvida nenhuma.  

Num tema que, certamente, vai trazer uma contribuição maior, em 
termos daquilo que até o Prof. Schoueri vem promovendo de pesquisa 
sobre transparência internacional, operação internacional, eu vejo que 
os arts. 20 a 30 são de uma importância bem notada na questão do 
processo civil, porque ele estabelece, primeiro, a questão de jurisdição, 
de competência em matéria processual, de como aplicar o Código de 
Processo Civil em matéria internacional, e permitindo que se façam 
tratados e que se respeitem tratados internacionais em matéria de 
processo civil. E aí estabelece o que a gente chama de auxílio 
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internacional, ou de cooperação internacional, que é uma forma 
inovadora em termos de processo civil, aplicada à tratados 
internacionais, porque ele permite que as justiças de várias pessoas 
cooperem durante o processo civil, e não apenas quando este se finda. 
Havia até então uma prática em que você poderia acessar o processo 
civil externo, somente quando o processo civil interno fosse concluído, 
ou seja, fosse transitado e julgado na decisão, tanto daqui para lá, 
quanto de lá para cá. E nessa questão, eu acho que há uma nítida 
intenção do legislador processual civil de permitir que você tenha 
informações internacionais, você cite pessoas fora da sua jurisdição, 
você cumpra atos processuais interlocutórios fora da jurisdição, e não 
ter essa trava de dizer: “Olha, primeiro, você termina aqui, o que é 
muito moroso, e depois vai pegar alguém lá fora”. Isso não é uma 
atitude que seria própria da cooperação internacional, da transparência 
internacional, e do intercâmbio de informações, para fins processuais.  

Então, eu acredito que esta questão, como eu disse, do arts. 20 a 30, 
estendendo um pouco mais até o 40, quando você trata, inclusive, no 
36 de carta rogatória, como isso vai entrar em todo o pacote de 
cooperação internacional, e de regras processuais comuns, e tratados 
internacionais em matéria tributária.  

Se alguém tiver algum comentário... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tem um monte. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Estou tentando correr para não... Pode 
interromper. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pode ser? Tantas coisas já vieram aqui de 
ideias, Fernando.  

Na sua exposição, propriamente todos nós, mas é que como eu fui 
citado, então, eu vou aproveitar isso, para começar alguns comentários, 
algumas coisas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como registro, o Prof. 
Schoueri está quieto há três meses, não se aguenta de vontade de falar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, é assim, vamos falar alguns pontos 
interessantes para nós, tributaristas.  

É interessante que não... Quando ele expõe aqui as restrições, quais as 
matérias que não caberia, que são matérias de autoridade... Compete a 
autoridade judiciária brasileira exclusão de qualquer outra (art. 23), 
faltou mencionar, pelo menos não existe aqui, a questão tributária. 
Esse é um ponto até interessante. Ou seja, nós não temos aqui, pelo 
menos não temos explicitamente a questão tributária. E quando se fala 
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em termos de cooperação, também um total silêncio com relação à 
cooperação em matéria tributária, que deve ser enfrentada.  

Sim, Ricardo, eu volto dos Estados Unidos, e uma coisa que eu notei lá, 
que eu aprendi lá inclusive, algo que eu já tinha um sentimento, na 
verdade, trata-se da cláusula de reserva, o que gostam de dizer que o 
crédito tributário estrangeiro não se cobra nos Estados Unidos. É uma 
reserva. Tem decisões sobre o assunto, até trouxe – na sétima edição do 
meu livro eu vou inserir isso – porque eu sempre via essa relação do 
crédito tributário como algo diferente de um crédito patrimonial, ou 
seja, não há qualquer problema de se dar uma execução num crédito 
patrimonial, mas a execução do crédito tributário é muito diferente, na 
própria natureza, a causa do crédito tributário é outra, tem a ver com a 
soberania.  

Assim como eu não dou, só para eu explicar, eu não dou um execução 
numa questão penal, imagine que o camarada foi condenado à pena de 
morte, está aqui no Brasil, então, vamos matá-lo porque ele já foi 
condenado por isso, ou seja, o direito penal, ele é uma manifestação de 
soberania, e justamente por ser uma manifestação de soberania, não se 
exerce a lei do território e não cabe execução em matéria penal. A 
jurisprudência americana avançou para dizer que também é questão 
tributária, porque também é soberania, não se dá a execução. Esse é 
um tema bastante interessante... Eu já tinha essa opinião, já 
mencionava isso, mas eu fiquei feliz, e vou inserir na sétima edição, 
porque agora eu tenho a jurisprudência americana confirmada a parte 
da cláusula de reserva, e é algo que poderia entrar com tema da 
cooperação internacional.  

Por que eu digo que isso é importante? Porque, por outro lado, lá nos 
Estados Unidos, existe uma exceção, quando existem tratados. Eles 
falam que se houver um tratado é diferente. E por que isso também vai 
se tornar importante para nós? Porque hoje o modelo da OCDE de 
tratados inclui no art. 27 a assistência também na cobrança. Nós não 
temos nenhum acordo que tem esse artigo, e é um tema que nós vamos 
ter que enfrentar de algum modo. Primeiro, se nós poderíamos assinar 
um tratado como esse, ou seja, como é que ficaria se o Brasil assinasse 
essa questão do cooperação? E depois as questões práticas, que são 
consequências. Assinei o tratado. Essa cobrança de crédito se faz como? 
O modelo da OCDE diz: “O Estado do contratante vai cobrar como se 
fosse crédito tributário seu”. Então eu teria execução fiscal, como é que 
fica os casos de falência, recuperação judicial, como é que seria tratado, 
seria federal, estadual?  

Temas muito práticos que nós teríamos com isso, e que numa nova lei 
sobre cooperação internacional, os tributaristas ficaram deixados de 
lado. Então, o primeiro comentário seria esse. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti. 
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Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não acho que os tributaristas foram 
deixados de lado, não, Schoueri. Eu acho que é ao contrário. Eu acho 
que foi um restrição bem pontual, e que são termos de competência 
para temas que versem sobre alimentos, que versem sobre herança, que 
versem, como já tinha no código antigo, mas de forma bastante, assim, 
determinada de excluir da competência externa só aqueles temas, 
deixando, então, uma oportunidade para que temas tributários, que é 
uma tendência internacional, fossem levados em termos de processo 
para os tratados, e que o tratados pudessem ser celebrados, e que essa 
cooperação internacional, que está disposta claramente no art. 26, 
cooperação jurídico internacional por tratados. Aí entra uma questão 
também importante no art. 27, que é cooperação jurídica explicada o 
que é cooperação jurídica, ou seja, não só a execução do crédito 
tributário, mas principalmente o próprio processo, a citação, a prova, a 
sentença, a execução, a assistência.  

Quando a gente fala em prova, em termos de matéria tributária, é 
realmente a causa que você... A causa do crédito tributário, ela pode se 
configurar com a prova, ou seja, se você consegue fazer uma cooperação 
internacional, em que você busque provas por cooperação, e você 
consiga ajustar o devido processo legal nessas esferas, com todos os 
elementos do processo legal, e que você dê à parte a defesa, o direito de 
defesa, o direito de produzir provas, e que essas provas sejam acolhidas 
tanto aqui quanto lá, e que não se atropelem em fases no processo de 
apuração do crédito tributário internacionalmente, eu acho que isso 
vem a calhar, e essa preocupação do legislador com a cooperação 
internacional, com o auxílio, ele tratou do auxílio internacional, que 
vem ser o auxílio... Ele define auxílio, de modo que você possa colocar 
isso em tratado. Então, o que é o auxílio? É ação da autoridade 
competente internacional em matéria jurisdicional, ela vai auxiliar você. 
Auxiliar você em quê? Auxiliar você em citar pessoa, colher provas, 
agilizar o processo, você vai ganhar celeridade com isso? Você tem 
definições que permitem, num tratado, você ter isso, a cooperação 
mesmo, você ter uma ordem processual civil internacional. Eu acho que 
esse, para mim, é o grande passo que se dá para esse Código de 
Processo Civil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra 
para o Lucas que pediu, deve ter bastante contribuição, pela 
experiência dele. Mas eu não sei se eu proponho para você, Lucas. Eu 
acho que nós devemos pensar também que é uma garantia, a reserva de 
jurisdição dos tribunais brasileiros é uma garantia constitucional. 
Então, estou pensando.  

Sr. Lucas: Bom dia. Falando do novo CPC, desses arts. 1 a 100, de fato 
é o capítulo que mais me chamou a atenção, e eu vejo que nós que 
trabalhamos com direito tributário devemos nos debruçar sobre isso.  
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O Prof. Schoueri foi muito feliz, como sempre, em trazer esse aspecto de 
soberania, que nós estaríamos aí diante de órgãos de controle, no caso 
do Poder Judiciário, em funções essenciais à justiça, exemplo do 
Ministério Público e a Advocacia Pública, que se valerão desses 
instrumentos. O Prof. Zilveti, quando da leitura do art. 27, enunciou 
que a cooperação jurídica internacional terá por objeto, no inciso II, 
colheita de provas e obtenção de informações. Aí nós nos deparamos 
com uma questão, que o Dr. Ricardo trouxe, que é a própria questão da 
reserva de jurisdição, já vamos dizer assim, relativizada no Brasil, com 
relação ao sigilo fiscal e o sigilo bancário. E um aspecto do art. 26, § 1º, 
que nós devemos nos preocupar, que envolve essa questão da soberania 
e do seu exercício mediante tratados, é que o próprio novo CPC 
estabeleceu uma ressalva de realização de cooperação internacional, 
independentemente de tratados.  

Quando nós lemos o § 1º: na ausência de tratado a cooperação política 
internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade, manifestada 
por via diplomática. Essa questão é tão atual, sobretudo, diante dos 
lucros de desdobramento, de trocas de informações. O Superior 
Tribunal de Justiça em sede de reclamação, há uma ou duas semanas, 
teve a oportunidade de chancelar uma troca de informações, realizada 
pelo Ministério Público Federal, com o Ministério Público da Suíça, 
independentemente de tratados. Nós nem sabemos a posição da Suíça 
tanto com relação aos aspectos bancários, quanto aos fiscais, no 
sentido de ali concentrar-se os maiores depósitos. E toda essa 
discussão muito atual, de acordos multilaterais, para trocas de 
informações.  

Eu vejo com alguma reserva, vamos dizer assim, um avanço que o novo 
CPC tomou com relação à matéria, sobretudo, diante desses aspectos 
de sigilo fiscal e sigilo bancário, e essa ressalva do § 1º 
independentemente de tratado bastando a reciprocidade. E 
reciprocidade, vamos dizer assim, que o STJ já chancelou, é 
independentemente de uma manifestação de soberania da República 
Federativa do Brasil.  

Então, qual, vamos dizer assim, as balizas de atuação dos órgãos de 
controle? Do Poder Judiciário, Ministério Público, nesse exercício de 
cooperação jurídica internacional? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Alguém quer 
falar? Marcos, está te provocando, não? Pois não. 

Sr. Leonardo: Eu me lembro de ter lido alguma coisa sobre os debates 
na elaboração, principalmente no §3º, que está aí abaixo. Esse 
dispositivo seria em alguma medida o reflexo de uma preocupação a 
respeito da soberania nacional, quando ele diz que na cooperação 
jurídica internacional não será admitida a prática de atos que 
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contrariam ou produzam resultados compatíveis com normas 
fundamentais que regem o Estado Brasileiro.  

Salvo engano, conforme o debate, esse dispositivo seria a preocupação 
do legislador no respeito pela soberania. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que está bem 
claro, né?! Parece a ressalva, né?! Eu vou suspender a concordância do 
relator, suspender a questão para nós não ficarmos só falando do CPC.  

Alexandre Dias, tem a questão – se puder cogitar a Pauta – várias 
questões em torno de despesas de viagem, IR fonte. Infelizmente, eu não 
tenho aqui, mas recentemente saiu um acórdão de CARF muito 
interessante. Mas pode expor. 

Sr. Alexandre: Bom, eu trouxe essa questão para debate, porque eu 
acho que é um assunto que está muito atual, e existe muita dúvida em 
relação ao mercado, em relação a essa tributação. Não só dentro das 
próprias empresas, quanto também das próprias agências de viagens, 
que também teriam que, teoricamente, fazer esse recolhimento do IR 
fonte.  

Uma primeira questão, que eu acho que seria primordial aqui para a 
discussão, seria a definição do que seriam gastos de pessoais, e aí eu 
estou falando basicamente da Medida Provisória n. 713/16, que é mais 
atual. 

Essa MP inclusive vem trazendo a redução da alíquota de 25% para 6%. 
Se você for verificar no texto da Medida Provisória, eu acho que uma 
questão aqui que poucas pessoas, não sei se as pessoas estão dando 
muita importância para isso, mas quando ele fala que a tributação fica 
reduzida a 6% a alíquota de IR Fonte de valores pagos e creditados, 
para a cobertura de gastos pessoais no exterior e pessoas físicas 
residentes no Brasil.  

Aqui tem uma questão que ela basicamente – eu queria colocar no 
sentido de quando você tem os gastos de colaboradores de empresas. 
Naturalmente, sobre o ponto de vista técnico, eu acho que esses gastos 
quando os colaboradores de empresas, eles efetuam, fazem uma viagem 
ao exterior, essas despesas que, posteriormente, ainda que os 
colaboradores façam os gastos em seus nomes, e peçam reembolso da 
empresa, essas despesas não poderiam, tecnicamente, ser conceituadas 
como gastos pessoais, e, por consequência, não estariam contemplados 
ou incluídos nessa legislação.  

E aí você teria, então, que voltar para a legislação de origem, que é 
aquela tributação normal, que seria 25% ou 15%, a depender da 
natureza do gasto. Então, essa é uma questão, a primeira que se coloca 
aqui. E aí por que vem essa questão? Essa questão do gasto de pessoal, 
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tinha uma instrução normativa que tinha um texto, ainda quando 
estava na égide da isenção, que toda essa discussão, agora, está por 
conta justamente do fim da isenção que varia de 2011 a 2015, e tinha 
uma Instrução Normativa n. 1.214/11, basicamente, no seu art. 3º, 
falando que os gastos pessoais, quando eles fossem assumidos pela 
pessoa jurídica, dos seus colaboradores que tivessem carteira assinada, 
carteira de trabalho, aqueles gastos de pessoais também estariam 
contemplados quanto da isenção da Lei n. 12.249/10.  

Então, em algum momento a própria Receita Federal, me parece que ela 
quis considerar que esses gastos, que eram efetuados pelos 
colaboradores, ela quis considerar que esses gastos estavam 
contemplados pela isenção. Mas a questão é: tecnicamente isso faz 
sentido ou não faz sentido, aquilo era uma regra de interpretação, foi 
uma interpretação extensiva para se incluir dentro da isenção, ou não?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre, eu acho que 
essa questão ela está muito vinculada à próxima que você destacou 
aqui “natureza da desoneração”. 

Sr. Alexandre: É. Então tem também essa questão da natureza da 
desoneração, porque o próprio art. 690 do Regulamento, ainda um 
pouco conflitando com esse texto agora da Medida Provisória, e para 
mim até eu acho que a Medida Provisória acabou revogando, ainda que 
tacitamente, acabou revogando, porque existe uma antiga sobreposição 
de textos aqui, hoje com a Medida Provisória e com o art. 690 do 
Regulamento, mas basicamente o referido artigo do Regulamento fala 
que não se sujeitam ao IR Fonte, e aí coloca-se o mesmo texto: “Os 
gastos pessoais de pessoas físicas, etc. e tal”.  

Então, hoje você existe uma sobreposição de normas, então, você tem 
essa questão de fica reduzida para 6%, e nessa situação específica... E 
você também tem o art. 690 do Regulamento, que fala que não se 
sujeita à retenção do IR Fonte, sendo que no art. 690, todos os incisos 
do art. 690 foram trazidos por lei. E ele, realmente... Existem... A 
Receita Federal, ela dá um tratamento do 690 contra a não incidência.  

Eu já vi, vai ser fato, isso tem soluções de consultas expressas lá, 
falando que o tratamento, pelo menos do ponto de vista da Receita, é de 
não incidência. Eu acho, naturalmente, que não é, porque toda aquela 
relação não foi decorrente de lei, e existem também decisões judiciais 
falando que aquele 690 são questões de isenção. Então, é uma confusão 
tremenda, e realmente eu coloco aqui também para tentar identificar 
qual seria essa natureza jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Podemos parar por aqui, 
para debate? São duas questões que estão colocadas em destaque. Se 
faltar alguma você acrescenta, por favor. Primeiro o que se entende por 
gastos pessoais. E a segunda é a contrariedade entre o art. 690 e esta 
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norma, com uma observação do Alexandre, que o art. 690 não tem base 
legal explícita. Aí você pode ter duas consequências, é uma norma de 
explicitação de uma não incidência, e aí estaria fora do campo de 
incidência, o que significaria que poder-se-á até questionar a tributação 
que agora está prevista, ou é uma norma explicitadora de uma ausência 
– atenção, uma ausência de obrigação de reter na fonte, porque é 
pacífico que as rendas tributáveis, pelo regime de força, são todas 
aquelas para qual a lei atribua a responsabilidade tributária à fonte. 
Não é toda fonte pagadora que tem que reter, só nos casos 
expressamente previstos. Então, a norma do art. 690 poderia ser uma 
explicitação daquilo que não precisaria ser explicitado, porque não 
havia norma de incidência antes. Eu estou usando a expressão 
incidência e não incidência no sentido técnico, do Prof. Rui Barbosa 
Nogueira inclusive. Está fora ou não está fora do campo de incidência, e 
para isso é um ponto que se trata de serviços prestados para alguma 
fonte brasileira, e serviço produz renda, art. 43, inciso I, do CTN, e, 
portanto, em tese, está dentro do campo de incidência. Poderia não 
haver retenção na fonte, por falta do estabelecimento da 
responsabilidade da fonte.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Com relação aos gastos pessoais, 
Alexandre, eu não concordo com você, ou seja, eu leio a expressão 
“gastos pessoais” e continuo lendo em viagem de turismo, mas continua 
negócios, serviços, estudo, para dizer que gastos pessoais não são 
gastos de turismo. É evidente. Então, o fato de a empresa reembolsar o 
gasto de pessoal é os gastos com a pessoa, e não necessariamente o 
gasto com a pessoa por interesse da pessoa.  

Ou seja, eu sou... Eu não vejo, necessariamente, a restrição apenas ao 
gasto no interesse da pessoa. O fato do gasto ser no interesse 
empresarial, a expressão “serviços”, aqui que está incluído no meio, 
“negócio e serviços”, tira essa possível interpretação do pessoal, como 
sendo privado no sentido íntimo. Não é gasto íntimo, é gasto para a 
pessoa. Então, eu leio esse texto de forma mais ampla. Então, nesse 
ponto, eu não o acompanho. Vejo aqui um exemplo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou acompanhando 
você. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Com relação à segunda questão, eu 
infelizmente não tenho esse material comigo aqui, eu cheguei a estudar 
um pouco isso. Então, eu vou lhe dar quase o caminho, mas é algo a ir 
a fundo.  

Esse art. 690 não tem base legal, justamente porque nas categorias 
técnicas da tributação, nós estamos diante de situações em que a 
receita se manifestava no passado pela não incidência, pela falta de lei. 
Então, o regulamento na época coletava, esse artigo vinha de outros 
regulamentos, colecionando situações que, então, no posicionamento do 
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Fisco, não tinham base legal. É bom lembrar que por muito tempo o 
serviço, cujo o serviço é prestado no exterior, não era tributável, ou seja, 
houve uma mudança: a ideia da tributação pela fonte de pagamento. 
Hoje nós consideramos algo incorporado ao ordenamento, mas não é 
que o direito brasileiro surgiu assim. Por muito tempo, o serviço 
prestado no exterior se entendia de fonte estrangeira, e não sujeito à lei 
brasileira, e nesse período é que saiu manifestações, entendimentos um 
ou outro: “Olha, não incide, não incide, não incide”, e o regulamento foi 
colacionando isso.  

Então, o que nós temos, me parece, um problema do regulamento, esse 
art. 690 não tem base legal. Não tem base legal no sentido, assim... a lei 
posterior tratou da fonte de pagamento. Esse art. 690, há muito, já não 
deveria estar lá no regulamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos estabelecer mais 
alguns pontos nessa questão. O regulamento... Está pacífica, todos nós 
aqui... Que é despesa de viagem no exterior, ele não tinha, naquele 
momento, uma norma que determinasse a retenção do Imposto de 
Renda na Fonte. A possibilidade da incidência, isto é estar dentro do 
campo de incidência, já existia, porque até 1975 não havia. O Prof. 
Schoueri menciono que não havia norma para a prestação de serviço no 
exterior. Em 1975 veio o Decreto Lei n. 1.418/75 que estabeleceu sob 
serviços técnicos. O Supremo foi envolvido e disse: “Não, pode tributar 
sim, serviço produzidos no exterior, desde que tenha uma fonte local é 
possível tributação”.  

Hoje, eu não acho que... Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, 
por força do art. 43, § 1º, do CTN, que foi inserido em 2001, de forma 
que pode incidir. Eu vejo o art. 690 com uma norma explicitadora, que 
é parte da função do regulamento, explicitar o ordenamento jurídico. E 
eu vejo, com muita clareza, de que neste inciso – os outros incisos não 
tratam Imposto de Renda na fonte – mas neste inciso VIII, ele 
reconhecia que não havia norma, que poderia haver, mas não havia, 
norma que previsse a incidência na Fonte, sobre esse tipo de 
rendimento, possivelmente tributável.  

Portanto, eu entendo que o advento da Lei n. 12.249/10 – mas antes já 
tivemos a legislação anterior – passo  a regular o assunto, e prejudicou, 
sim, a norma regulamentar. Lembrando que o regulamento, ele 
consolida as normas em vigor na data da sua edição. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, talvez a explicação para isso é que 
o Decreto Lei n. 1.418/75, que você lembrou muito bem, falava de 
serviços técnicos. Então, serviços que não fossem serviços técnicos não 
teriam retenção na Fonte.  

Depois, veio a alteração legislativa com a questão dos 25% sobre 
serviços prestados por não residentes, com retenção na Fonte em lei, ou 
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seja, o regulamento... Eu posso estar errado, Fernando, com isso, eu 
creio que em 1999 já existia os 25% de serviço. O art. 690, por isso que 
eu disse, não deveria estar lá mais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, vamos, então, dar um 
passo adiante. O que nós tiramos da discussão até aqui? A Mesa, por 
três que se manifestaram, acha que a despesa que você chamou de 
corporativa, porque o colaborador - sua expressão – está viajando não 
em lazer, não em turismo, como o Alexandre costuma fazer.... 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: .... mas à serviço, mas com 
gasto que é pessoal, é gasto da pessoa. É o nosso entendimento.  

A segunda conclusão, é que o art. 690 está prejudicado. 

Orador não identificado: Bom, tendo em vista isso, eu acho que 
facilita muito as discussões, mas... Bom, então, a tributação hoje está 
6%, o único comentário que eu gostaria de fazer adicional aqui, então, 
uma vez que a Medida Provisória trata de uma redução de alíquota e, 
na realidade, como tinha uma isenção para esse fato, e agora ele 
basicamente vem reduzir talvez de 25% para 6%, é que talvez essa 
Medida Provisória não tenha validade – muito embora ela fale que a 
aplicação é a partir de 2016 – porque ela está aumentando o tributo.  

Ela saiu de uma isenção, e agora traz uma tributação para 6%. Então, 
teoricamente, ela estaria fazendo um aumento de tributação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso discordar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sair de alíquota de zero, 
né?! 

Orador não identificado: Ela está numa isenção. No período de 2011 a 
2015, existiu uma isenção para esse fato. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A situação é um pouco ímpar, porque a 
isenção não foi revogada. Se tivesse a isenção sido revogada, eu 
acompanharia. Mas aqui eu tenho uma situação no mínimo ímpar, 
porque eu não tive qualquer texto legal revogando a isenção. O que eu 
tive foi uma extinção do período de validade da lei que previa a isenção. 
Então, o aumento... Eu não estou tratando dos 100%, o aumento de 
25% não houve um ato legal aumentando, ou se quiser, a lei que 
aumentou para 25% foi a mesma lei que trouxe a isenção, porque ela já 
trouxe a isenção e trouxe o aumento. Então, a lei que previu o retorno 
foi publicada anos atrás, quando surgiu a isenção, lá por 2011, se não 
me engano. Não sei qual é a dada. 
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Orador não identificado: A isenção foi 2010. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em 2010, a lei que implicou este aumento 
para 25% foi publicada anos atrás, na anterioridade, que é... mas salvo 
juízo. Então, eu estou dizendo assim: é uma situação muito ímpar, 
porque a anterioridade foi obedecida, o aumento e a carga tributária, 
porque a Constituição diz: “O aumento da carga tributária, criação 
aumento de tributo, a lei está sendo publicada no anterior”.  

Qual é o diploma legal que traz esse aumento? Vamos enxergar. 
Primeiro, eu tenho claro os 25%, lei anterior; e segundo eu tenho uma 
lei que prevê: “Olha, por tal período não haverá, mas a partir de tal 
data...”.  

A lei que diz, a isenção vale até tal dia é a mesma lei que diz: “A partir 
de tal dia vale nova lei”. É a mesma lei. E esta lei foi publicada há anos 
atrás. Portanto, eu não conseguiria, assim, [ininteligível], embora, em 
regra, me pareça superável o posicionamento do Supremo Tribunal 
Federal, quando ele diz que a isenção, a revogação da isenção não 
atende a anterioridade, me parece superável, criticável, mas não é o 
caso. 

Orador não identificado: A lei já... Ela mesmo [ininteligível]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A mesma lei já... É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A lei que foi publicada esse ano é uma lei 
que reduz a carga tributária, então, essa não teria propriedade mesmo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Veja bem, será que nós 
conseguimos recuperar o texto original da Lei 12-- 

Orador não identificado: Porque fica reduzida, né?! 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque é importante. Agora, 
eu estou tratando do aspecto específico...  

O Prof. Schoueri trouxe a questão específica da revogação. Uma das 
formas de revogação, admitidas atualmente pela Lei Complementar n. 
95/98, é dar nova redação ao artigo. Então, quando a lei, a Medida 
Provisória, antes de entrar na questão se ela está em vigor ou não, a 
partir de quando, há uma revogação aí. 

Orador não identificado: Que nesse caso deu uma nova redação ao 
artigo. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sei. Por isso que eu 
estou mencionando. Então ela... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas desculpe-me. Quando deu a nova 
redação, a isenção já tinha terminado, em dezembro de 2015 já não 
havia o art. 60. É diferente, Ricardo. Veja, o art. 60 terminou em 2015. 
O legislador de 2010 disse: “Em 2016, a alíquota é 25%”. Isso foi 
aplicado, de repente, vem uma Medida Provisória de agora e diz: “Olha, 
fica tal...”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem toda razão. Quer dizer, 
o art. 60, ele já tinha se extinguido, porque ele era um artigo com 
vigência temporária, se extinguiu em 31 de dezembro de 2015. Antes 
disso, o que nós tivemos? Nada. Tivemos a Medida Provisória, que não 
foi convertida em lei, e que estabeleceu que a alíquota é 6%. Na 
verdade, vamos recuperar essa instrução aqui, havia uma gritaria muito 
grande dos viajantes, das agências de turismo, que havia uma isenção e 
que tinha que ser renovada a isenção.  

Mas ela não foi renovada. E exatamente como ela já tinha vigência 
determinada, limitada no tempo, ela precisaria ser objeto de uma nova 
norma. O que aconteceu é: a nova norma veio, não sob manutenção da 
isenção, mas a criação de uma alíquota de 6%. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O que é bom lembrar é que esse número 
não é mágico: é para equiparar àquele que faz uma reserva direta e 
paga o IOF pelo cartão de crédito. Ou seja, como tem IOF do cartão de 
crédito, surgem 6% do que se eu fizer... Se eu fizer via agência de 
turismo e, portanto, não ter o cartão de crédito, como eu escapo do IOF, 
eu pago o mesmo percentual. Na verdade, essa norma acaba dando 
igual tratamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, mas o que nós 
estamos verificando aqui, que não é pura e simplesmente uma 
revogação, nem expressa, nem tácita. Houve uma alteração para vigorar 
a partir de 2016, a partir do momento em que se extinguiu a isenção. 
Então, nós entramos em 2016 com a possível incidência de 25% na 
fonte. Como já disse o Prof. Schoueri aqui, essa Medida Provisória não 
está aumentando imposto, pelo contrário, ela está reduzindo imposto. O 
que exclui aparentemente prima facie, como dizem os latinistas, a 
aplicação das questões reclamadas à anterioridade e a eficácia da 
Medida Provisória não convertida. 

Sr. Rafael: É um sistema bem interessante. Só que eu concordo que 
não parece que a nova Medida Provisória revogou de forma para aquela 
isenção, porque houve recurso do tempo. Mas o que me preocupa um 
pouco é a questão do art. 690 do Regulamento, porque eu concordo com 
o Prof. Schoueri que talvez o art. 690 tenha sido expirado, sobre uma 
ideia de fonte de produção, só que minha grande dúvida é... 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, Rafael, eu corrigi, depois do 
Ricardo, o problema do art. 690 é que o legislador de 1975 falava em 
serviços técnicos. Só para corrigir o argumento. 

Sr. Rafael: A grande dúvida que eu fico, quando eu comparo o Decreto 
com a legislação vigente há época, é que a Lei n. 9.779/99 é a base legal 
geral das retenções, que claramente fixam o critério de fonte de 
pagamento, ela já era vigente no momento do Decreto.  

Então, a minha dúvida é: de fato ela não tem base legal, mas em que 
medida, e se é que seria possível este ato normativo infralegal, traria 
algum tipo de segurança aos contribuintes, do ponto de vista que não 
sofresse a retenção. Havia a previsão legal, a princípio não há nada 
muito claro que exclua essa hipótese da regra geral da Lei n. 9.779/99, 
mas o fato concreto que o Regulamento tira. Então, assim, que proteção 
se existiria, porque essa que é relevante?  

Porque se a gente identificar no momento qualquer tipo de proteção ao 
contribuinte, a análise do aspecto temporal da Medida Provisória vira de 
ponta cabeça, porque aí, sim, você vai ter a demonstração que entre o 
decurso do prazo da isenção anterior e a entrada em vigor da nova 
Medida Provisória, você tem uma situação aí, sim, de alíquota zero, e aí, 
sim, teria que observar a anterioridade específica.  

Eu estou fazendo um paralelo, me lembra muito sobre um outro tema 
que não tem nenhuma relação com esse, mas eu acho que o aspecto é 
semelhante: a Instrução Normativa 38, quando discutia a questão do 
curso interior, que trouxe uma interpretação reconhecidamente legal, 
mas ao final do dia era aquilo que aplicou, inclusive para fins de 
decisão do Conselho, em matéria de decadência.  

Então, que garantia o regulamento daria ao contribuinte? Porque no 
final das contas é uma norma que permanece no ordenamento, não 
revogada por uma lei posterior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu creio que existem dois 
tipos de garantias. Uma garantia jurídica, que estaria no mínimo no 
art.100 do CTN, uma extensão, embora o Decreto não seja a norma 
complementar da legislação – mas se uma norma inferior, que é uma 
instrução normativa, protege o contribuinte, quanto mais um decreto.  

E existe também uma proteção prática: nenhum fiscal está autorizado a 
fazer um lançamento, contrariando um decreto, de forma que, na 
prática, não haveria essa situação.  

Agora, nós temos que lembrar também, Alexandre, que antes de 2016, 
nós tínhamos situações de tributação, porque a isenção concedida era 
dentro de certos limites de valor, para o pacote, para o número de 
viajantes – tinham vários aspectos – mas já havia a incidência de 25%. 
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Então, realmente, nós estamos tendo agora aqui uma redução de 
tributação, nas condições em que foram fixadas atualmente.  

A questão do Decreto, eu acho que nós não vamos conseguir resolver, 
viu, Rafael, porque realmente tem várias vertentes possíveis aí, mas 
creio que já passou o tempo do Decreto, né?! Nós tivemos desde 2010 
uma isenção condicionada, naquela ocasião houve muita discussão 
também, né?! Qual era possibilidade de a Lei n. 12.249/10 contrariar o 
regulamento. Já foi muito discutido naquela ocasião. Vamos em frente? 
Tem mais algum ponto? Solidariedade? 

Orador não identificado: Só dois pontos aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso é um ponto importante, 
solidariedade. 

Orador não identificado: Na verdade, sobre a questão da solidariedade 
– art. 124, do CTN – uma preocupação também que se coloca é no 
sentido das agências de viagem. No caso de uma agência de viagem, 
naturalmente ela vai fazer a tributação e vai transferir o custo para a 
empresa que está contratando o serviço de viagem. Nesse caso, haveria 
– na eventualidade de a agência de viagem não efetuar o recolhimento 
adequadamente do IR Fonte – solidariedade entre a agência de viagem e 
o contratante?  

Eu acho que não, pela questão do interesse jurídico e não o econômico 
da... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho uma dúvida. Eu quero dividir a 
dúvida, está bom?  

Em primeiro lugar, o seguinte, solidariedade não. Agência de turismo e 
o empregador, no caso, não tem interesse comum na situação do fato 
gerador. Ponto. Então, são... Interesse comum é interesse comum, é de 
direito privado, interesses diferentes. Ponto. Parágrafo.  

Eu tenho dúvida quem é o responsável. Quem é a própria fonte 
pagadora. Você assumiu de barato que a fonte pagadora é a agência de 
turismo. Que é uma visão, mas não é necessariamente a visão que eu 
tenha... Eu estou pondo uma dúvida, eu não estou pondo um 
posicionamento. Eu quero, eu tenho uma desconfiança, vamos dizer o 
seguinte, em termos de modelo, por que a tributação na fonte de 
pagamento se justifica. Mas em termos internacionais, qual é a 
justificativa da fonte de pagamento?  

E a explicação que nós damos, inclusive em fóruns internacionais, é: a 
lógica da fonte de pagamento é perda de base tributária, ou seja, a 
razão porque o Brasil tributa o serviço prestado no exterior pelo não 
residente é porque esse serviço implicou uma despesa no Brasil, e 
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justamente como eu perco a despesa eu tributo o beneficiário. A lógica 
da fonte de pagamento... Quem é a fonte de pagamento? Isso nós 
ensinamos em aula, isso até eu vou chegar. Fonte de pagamento não é 
quem fez o pagamento, e sim quem arcou, quem assumiu a despesa.  

As agências de viagem, como você bem sabe, insistem – e eu penso que 
corretamente – em dizer que esse valor que eles recebem de reembolso 
não é sujeita à PIS e COFINS, aliás, o Fisco teria posição, como 
advogado, eu defendia dizendo: “Fisco, você disse que é receita, então, 
reconheça aqui despesa”. Em ‘advogadês’, eu trabalharia dizendo o 
seguinte: “Se o Fisco diz que o reembolso da agência é receita, ele tem 
que reconhecer que a despesa é despesa e, portanto, a fonte de 
pagamento é a agência”.  

Mas o Fisco que diz que o reembolso é uma receita da agência, diz 
errado, porque o reembolso não é receita da agência, o reembolso é 
mero reembolso, ou seja, o crédito se faz na conta de ativos. A 
contrapartida que eu tenho que reconhecer é que o pagamento afetado 
não é despesa, é ativo da agência de turismo, e é despesa de quem? Da 
empresa que fez o pagamento.  

Então, por favor, sem posicionamento fechado, mas neste momento se 
eu tivesse que lhe dar uma resposta, eu diria: “Não é problema de 
solidariedade, é problema de definição de fonte de pagamento, de 
responsável”. E o responsável, no caso, a fonte pagadora – que é a 
expressão da lei – a fonte pagadora é a própria empresa e cabe a ela, 
nesse caso, assumir a retenção na fonte. 

Orador não identificado: Eu acho que o que você está falando vai até 
com outro ponto que eu tinha colocado do pagamento dessas viagens 
com cartão de crédito, que é exatamente o mesmo caso, de falar assim: 
“Ah, quem é a fonte pagadora, que teria que fazer retenção na fonte, se 
seria a administradora do cartão de crédito, ou se seria o usuário da 
despesa”. 

Eu acho que é exatamente... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se você passar um cheque, 
não é o banco que vai honrar o cheque que vai ser a fonte pagadora. 

Sr. Carlos André Pereira Lima: Só para compartilhar a notícia que eu 
recebi recentemente, me parece atual, acerca da defasagem do 
Regulamento de Imposto de Renda.  

Parece-me que o Regulamento de Imposto de Renda vai ser renovado 
recentemente, a Receita Federal está minutando um novo decreto. Tive 
essa informação por uma ex-superintendente da 4ª Região Fiscal, que é 
oportuno dado tudo que aconteceu recentemente, em âmbito legislativo. 
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Orador não identificado: Só para finalizar, eu vou fazer uma 
provocação. Na realidade é a questão do pagamento do imposto.  

Naturalmente, se você fala que esse pagamento do Imposto de Renda na 
Fonte deve ser feito no momento do fato gerador, no caso de rendimento 
de não residente, fica um pouco difícil de você entender que na medida 
que uma pessoa faça uma viagem ao exterior e se hóspede num hotel, 
por exemplo, que momento você vai fazer o recolhimento do IR Fonte? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obviamente, se você 
[ininteligível] propulsão do artigo, dificuldade profissional, limitação 
operacional, evidentemente que essa matéria, na aplicação, é 
extremamente complexa. Antes disso.... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Um bom legislador deveria ter atribuído 
aqui a solidariedade. Ele poderia, o bom legislador diria: “Olha, o 
conselho tem muitas pessoas físicas, a agência é solidária”. Mas não 
fonte pagadora. Solidária.  

Mas solidariedade é necessário no texto legal, e não há aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi muito bom o debate. 
Tinha aparência de uma questão limitada, mas nos permitiu, usando 
uma expressão corrente, visitar vários conceitos fundamentais em 
Direito Tributário, especificamente para uma ação de sujeição passiva. 
Eu agradeço a presença de todos. Lembrando que daqui a duas 
semanas teremos o nosso congresso, e nos encontramos na semana que 
vem.  

Você quer manter alguma coisa na Pauta ou já está satisfeito? 

Orador não identificado: Não. Eu acho que está encerrado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O mais importante da sua questão é que 
ela é geral, ela não é específica de um caso, que é o mais importante 
que não tenhamos casos específicos aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, nós voltamos na 
semana que vem com o assunto da regularização de ativos, mudanças 
no novo CPC. Muito obrigado. 
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