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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Nós vamos 
ter a reunião de hoje, mais uma apenas, eu lembro que nas duas 
próximas quintas-feiras nós teremos feriados, de forma que teremos 
uma última reunião no dia 26. Inclusive o assunto que foi colocado em 
quarto lugar na pauta, já foi colocado, mas ele está previsto para ser 
tratado no dia 26, que é um assunto muito importante que tem sido 
discutido em vários ambientes, que é o absurdo da não aplicação do art. 
102 do CTN quando há agravamento de penalidade e a câmara 
julgadora acho que empata, então a decisão é tomada por voto de 
desempate, chamado voto de qualidade, eu prefiro chamar de 
desqualidade, na maior parte das vezes. Então esse é um assunto 
importante porque pela primeira vez foi levantado em questão de ordem 
uma segunda sessão do Carf, pelo conselheiro Pandolfo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só registrar que me causa espécie que se 
fale isso apenas com conta do agravamento. Eu penso que o estado de 
direito não pode punir um contribuinte por atuar de um modo que 
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segundo a metade dos conselheiros escolhidos pela Receita Federal. O 
seu secretário pessoalmente escolhe os conselheiros, metade dos 
conselheiros dizem: “Se eu estivesse na situação do contribuinte, eu 
não teria recolhido o tributo”. Uma circunstância como essa, 
independentemente de agravamento, não é questão de agravamento ou 
não agravamento, não há o que punir, o Estado de Direito não pode 
punir o contribuinte que age como metade dos contribuintes 
entendiam, convidados conselheiros entendiam adequado. É o art. 112, 
eu acho muito modesta a questão do agravamento, eu acho a questão 
da própria punição é descabida num caso como esse. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estou totalmente de acordo, 
viu? Só que eu falei isso em uma ocasião aí, quase que me mataram. 
Foi uma oposição geral das pessoas que estavam participando do 
evento. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A gente não vai matar não, pode 
deixar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer também, se 
alguém tiver interesse, que a pessoa que vai apresentar aqui, um colega 
do escritório, Paulo [ininteligível 00:02:57] Filho, ele tratou desse 
assunto na Dialética nº 225, de forma que é a última Dialética, se 
alguém tiver interesse, posso emprestar, desenvolvido por ele, por 
escrito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E com muita propriedade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, tem uma 
comunicação, pequeno expediente? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É apenas um pequeno expediente, um 
convite aqueles que já nos viram pelo nosso site do IBDT, ou talvez um 
reforço aos que já viram, todos sabem, a gente sabe nesse momento que 
a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, junto com outras 
sete universidades participam de um projeto de cinco anos financiado 
pelo governo da Noruega, voltado a desenvolvimento, transparência e 
sustentabilidade, chama-se Desta(F) o programa. E dentro desse projeto 
Desta(F) tem uma pesquisa em que esgota o tema da transparência e 
desenvolvimento, o tema é, ou seja, se fala muito sobre transparência, 
mas todos “inputs” vêm de países desenvolvidos, e é claro que o 
resultado acaba sendo a transparência do contribuinte, ou seja, diante 
do Estado, e temas como desenvolvimento do Estado ou até mesmo 
concorrência, por que não? E a questão da proteção do contribuinte 
parece que passa ao lado. Então este grupo em que envolve além das 
antenas que nós chamamos centrais, a Noruega, Itália e Áustria, 
envolve como as antenas locais, ou do sul que nós chamamos, temos 
Colômbia, temos aqui nós no Brasil, temos Uruguai, temos África do 
Sul e temos Uganda. E esse projeto implica que a cada ano seis temas 



são escolhidos, seis vezes cinco, são 30 temas e acabam sendo agora 
sendo escolhidos, esses temas, por sua vez, são desenvolvidos por meio 
de questionários que esmiúçam cada um desses temas, e esses 
questionários são trabalhados nas antenas locais. Esses questionários 
uma vez trabalhados nas antenas locais são reunidos de tal modo a um 
raciocínio claramente matricial, ou seja, em cinco países respondendo o 
mesmo questionário e a partir daí esse raciocínio matricial se elaboram, 
estão sendo finalizados o que chamamos meta artigos a serem 
publicados para que haja uma posição sobre o tema da transparência e 
desenvolvimento. Então, no desenvolvimento dessa pesquisa e desse 
papel da antena local, que é o que nós aqui no Brasil somos, no dia 10 
de junho, próxima terça-feira, no auditório do primeiro andar do prédio 
histórico da Faculdade da Direito da USP, vai haver um desses eventos. 
O tema deste evento são questões específicas para pequenas e médias 
empresas e sistemas simplificados. Grosso modo, a ideia é discutir se a 
existência de sistemas simplificados pode reduzir a necessidade de 
invasão de privacidade. A pergunta é muito clara: Será que o único 
modo... Ou seja, justifica-se ainda tamanha invasão de privacidade se 
eu tenho sistemas simplificados? O quanto esses dois sistemas 
convivem, o quanto as pequenas e médias empresas têm ônus por conta 
de cumprirem deveres instrumentais dos mais variados, dando 
informações que não são necessárias para a sua tributação. Para este 
evento foram convidados: o professor Roberto Quiroga Mosquera, 
professor da Faculdade de Direito da USP, sabemos que vem discutindo 
muito essa questão dos deveres instrumentais; o professor José Levi 
Mello do Amaral Júnior, ele é professor da Faculdade de Direito 
também, do departamento de Direito do Estado, mas ele ocupa 
atualmente uma função que me pareceu importante ao grupo que 
convivo, porque ele é o secretário executivo do Ministério da Pequena e 
Média Empresa e, portanto, ele vivencia todos os projetos do Governo 
Federal, inclusive do ministro Afif, todos os projetos, assim, as 
iniciativas de pequena e média empresa e eu pedi que ele viesse para 
dar um input do [ininteligível 00:07:27] também, ou seja, aquilo que 
vem sendo discutido como o Brasil trata as pequenas e médias 
empresas. O professor Guilherme Adolfo Mendes, que é da Faculdade 
de Direito da USP, Ribeirão Preto, ele é auditor fiscal, da Receita 
Federal, mas cuja a linha de pesquisa vem sendo as pequenas e médias 
empresas, então é também importante. E finalmente o professor André 
Folloni, da PUC do Paraná, o jovem que acho que nós temos algum 
tempo acompanhando a sua produção na parte de filosofia e pensando 
o Direito Tributário, pode trazer um pouco mais no sentido de o que é 
que nós queremos com a tributação. Então, a mesa de debates vai 
começar às oito e meia da manhã e vai até o meio-dia. Aviso-lhes que 
não se trata de apresentação de conferências. Aos que já viveram a 
outras talvez saibam, a sistemática é a mais pura, e o questionário já foi 
divulgado, o IBDT divulgou esse questionário, então é fácil encontrá-los. 
Eu como coordenador, simplesmente, leio pergunta a pergunta e deixo a 
palavra para os debatedores e para quem queira trazer o input. Só para 
que saibam, isso tudo é gravado, eu tenho... existe um grupo de 



pesquisas na USP voltado a esse tema, então eu tenho um pesquisador 
que para cada um desse tema existe um ou dois pesquisadores que são 
encarregados, no caso é o nosso Caio Takano. O Caio Takano foi o 
responsável por organizar esse evento, ele grava e faz todas as 
anotações, cabe-lhe a Caio, depois reunir essas opiniões que são 
manifestadas de tal modo a enviar um questionário final, que claro, eu 
reviso, eu respondo por esse questionário, dizendo como no Brasil se 
viu essa questão. Por isso que eu tenho Receita Federal, tenho 
advogados, tenho filósofos, a ideia é enxergar como nós enxergamos os 
sistemas. Então, aos que se interessaram eu recomendo que leiam o 
questionário, até para ver se gostaríamos de trazer o input também na 
hora, porque isso que vai no final contribuir para esse meta 
[ininteligível 00:09:35]. Dia 10, terça-feira, das oito e meia ao meio-dia, 
no auditório, primeiro andar, gostaria muito de vê-los lá. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É importante esse evento que o 
professor Schoueri promove, e é importante que todos se interessam 
pelo assunto se manifestem, visto que é um evento para o debate, se 
preocupem com esse movimento que se inicia de novo em torno da 
simplificação da tributação, é uma bandeira do candidato da 
presidência da oposição, mas que tenha muito cuidado com o resultado 
disso, o efeito é notadamente contrário ao contribuinte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ainda no pequeno 
expediente, lembrar mais uma vez que na véspera desse evento, no dia 
9, a partir das 18 e 30 horas nós estamos lançando o volume, acho que 
10 da nossa coleção de... aliás, o 11, da nossa coleção de doutrina 
tributária. É o livro do Miguel Gutierrez, Delgado Gutierrez, Imposto de 
renda, princípios da generalidade, da universalidade e da 
progressividade, Editora Quartier Latin. O lançamento, então, será na 
Livraria da Vila, da Alameda Lorena, número 1.731. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se permitir, no mesmo dia 9, que pena não 
ter a data, mas eu não sei aqueles que costumam acompanhar eventos 
acadêmicos, eu não costumo anunciar bancas, mas no dia 9 nós vamos 
ter uma banca de doutorado do Paulo Vítor. A tese de doutorado dele 
que discute a proporcionalidade em matéria de fiscalidade, eu devo 
dizer, é um doutorado no sentido mais estrito, ou seja, a perspectiva é 
inovadora e a banca para o Paulo Vitor foi escolhida e aceitaram o 
ministro Gilmar Mendes, o ministro Eros Grau, o professor Humberto 
Ávila e o professor André Folloni. Então, como é uma banca que o 
Paulo, assim, digamos assim, só para que saibam, o Paulo Vitor 
contesta as visões de todos esses professores, e por isso mesmo é uma 
tese de doutorado. Então, há aqueles que gostam de um bom debate 
acadêmico, talvez queiram no salão nobre, no dia 9, a tarde do dia 9, eu 
acho que é um evento acadêmico raro o que vai acontecer nesse dia. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Um massacre. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, debate acadêmico... Eu estou 
esperando um bom debate acadêmico. Então, aqueles que quiserem vir, 
até porque o Paulo Vitor, muitos conhecem aqui, muitos 
acompanharam, ele ficou um ano na Alemanha, trabalhando na sua 
tese, porque ele tinha a ousadia de discutir com ícones do Direito 
Tributário brasileiro e foi buscar nas fontes, esses ícones leram para 
verificar se seria possível uma outra leitura. E ao mesmo tempo, ele que 
via aquele embate com Alexi (F) e questões como, assim, o Alexi (F) 
curiosamente não trabalha com matéria tributária, e põe até uma certa 
restrição na fiscalidade, e a proposta dele é verificar se é possível a 
fiscalidade avançar nesse estudo de direitos fundamentais. É um 
trabalho interessante e eu acredito que o debate que vai acontecer será 
do mais alto nível. Então, aqueles que puderem também na segunda-
feira falar assim: Bom, hoje eu vou me divertir, hoje eu vou aprender 
Direito Tributário, hoje eu vou saber quais são os temas da crista da 
onda. Na segunda-feira à tarde, eu recomendo também essa banca. 
Salão nobre, a partir das 14 horas e não há hora para terminar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode emendar depois o 
lançamento do livro do Miguel. Recebemos duas doações para a 
biblioteca, do Sérgio André Rocha, Interpretação dos tratados para 
evitar a bitributação da renda, segunda edição, e Tributação 
internacional. Então, dois novos livros a nossa disposição aí. E também, 
estamos lançando esta semana o Direito Tributário Atual número 31. 
Saiu dentro do prazo e dentro das qualificações das melhorias que nós 
estamos fazendo para qualificar a nossa revista. É um pouquinho mais 
fina, mas com mais conteúdo, talvez. Sem desmerecer os anteriores. 
Temos vários autores convidados e os autores cujos títulos dos artigos 
passaram pela revisão dupla, àquela revisão cega, né, a revisão não 
sabe de quem se trata o trabalho, de modo que a revisão mais imparcial 
possível. Está muito bom o 31. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, acho que é bom registrar e dar 
uma satisfação, aqueles autores que não se encontraram aqui, alguns 
já foram contatados, outros serão contatados pelo editor-chefe o 
professor Alberto do Catalano Ferraz, que ele vai de algum modo dar 
um feedback, porque a ideia é incentivar os autores a tornar os seus 
trabalhos ainda melhores. Então é importante que se diga que se 
alguém escreveu um artigo e não o encontrar aqui, que entenda que o 
objetivo nosso é de aprimorar trabalhos, ou seja, nós queremos que 
todos escrevam e escrevam trabalhos de extrema qualidade. Então, 
como o nosso editor é o único, inclusive, que sabe quem fez o blind 
review, obviamente ele jamais vai revelar isso, mas ele tem o reporte do 
teu review, o nosso editor-chefe vai contatar cada autor e vai dar uma 
satisfação, uma orientação de como assegurar ou como tornar mais 
viável, que o trabalho aprimorado venha a aparecer em novos volumes. 
É importantíssimo que os nossos associados entendam essa nossa 
postura como um estímulo a qualidade, ou seja, que cada um de nós se 
sinta cada vez mais entusiasmado. E outro ponto, Ricardo, realmente 



importantíssimo, é que a adoção do double blind review, implica que já 
não há mais titulação ou nome que justifique que um artigo seja 
publicado, ou seja, o estudante ou o doutor estarão em igualdade de 
condição, publicarão seu trabalho e esse trabalho será submetido aos 
mesmos critério. Nós estamos preocupados com a qualidade do que se 
publica antes de dizer quem é que publica. Então, também nesse 
sentido um estímulo àqueles que acreditam que gostariam de aprimorar 
e trazer o trabalho para uma revista com comprometimento acadêmico. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa é uma decisão de 
política, né, do Conselho Editorial da revista, porque como todos sabem, 
que a principal finalidade da nossa revista desde que fundada pelo 
professor Rui Barbosa Nogueira, é divulgar trabalhos dos associados. E 
a gente tem dado muita atenção aos novos autores. Eles têm 
oportunidade de publicar aqui sendo pessoas que ainda não se chamam 
Luís Eduardo Schoueri, né, e outros. De forma que nós tivemos que 
tomar essa decisão, qualificar a revista ou publicar só por incentivo. 
Nós preferimos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, embora com 
sacrifício eventual de um ou outro artigo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ela passa a ser referência para 
concurso. E o acréscimo, né, que é a revista, os artigos publicados na 
revista passam a contar como referência, né, se for citados em teses, em 
concursos, etc, como acréscimos no currículo do usuário das teses. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mais alguma comunicação? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor, quando eu cheguei, faz 
exatamente, por causa do trânsito, pelo jeito tá até todo mundo meio... 
Aquele assunto que está sendo discutido era... pequeno expediente que 
seria essa aqui que vai ser do dia 26? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, foi só uma notícia, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi uma notícia que foi 
colocada na pauta, mas que só entrará na última reunião no dia 26, e o 
Fernando apontou que não obstante, a pessoa que vai fazer a 
apresentação, colega que vai fazer a apresentação, publicou o texto 
nessa última Dialética. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fernando, você vai falar sobre [ininteligível 
18:48]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como nós estamos 
esperando os responsáveis pela pauta, que ainda não estão presentes, o 
Fernando vai falar alguma coisa. Pois não. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: É só um comunicado, que eu achei 
interessante, por duas razões, uma decisão que foi publicada ontem na 
Gazeta Mercantil, uma porque a nossa colega aqui, a Maria Tereza é 
relatora, está publicado o nome dela aqui como redatora na Câmara 
Superior, né, esse acórdão. Em segundo, segundo se depreende, eu 
concordo com a tese, mas não com o argumento que foi utilizado ao que 
parece, né? Se trata do incentivo outorgado pelos estados, ICMS, que 
em princípio tenho a minha contrariedade, mas de qualquer maneira 
existem, está até para ser regulado pela Lei Complementar 130, no 
sentido de convalidar todos esses créditos, o que eu acho que não 
interessa muito. Mas o argumento, assim, como disse, né, por duas 
razões interessantes, como que a Maria Tereza um dia se ela estiver 
aqui poderá até nos ajudar na análise desse acórdão. Agora, o 
argumento segundo o advogado foi que o crédito não é concedido em 
dinheiro, mas em crédito escritural. Eu não vejo nenhuma diferença, 
né? Quer dizer, então se eu tenho um crédito que eu coloco no livro, 
pago imposto ou então recebo do governo em dinheiro, o que eu recebo 
em dinheiro é Receita, o que eu recebo como crédito não é Receita. Não 
me pareceu... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pode começar pelo 
começo? Qual é a decisão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A decisão é a seguinte: o crédito do 
ICMS concedido pelo estado da Bahia, o Fisco entende como uma 
Receita, ele faz devido o ICMS a pagar e o crédito a Receita. Então se 
entendeu que como ele não recebe esse crédito em dinheiro, mas sim 
em crédito, então isso não constitui uma Receita. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas para fins de 
PIS/Cofins? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Para fins de PIS e Cofins. Para fins de 
Imposto de Renda tem a regra de investimento, da subvenção para 
investimento que estão, me parece que está mais ou menos tranquilo, 
né, que quando você... Aliás, está na lei também, inclusive, agora, mas 
de qualquer maneira havia dúvida se o crédito ICMS ou esses incentivos 
estaria também inseridos, caracterizaria como subvenção pra 
investimento. Porque às vezes não é muito bem definido o destino a ser 
dado ao incentivo recebido. Mas vincular isso aí a questão financeira me 
pareceu realmente... Não sei, notícia de jornal sempre tem alguma 
conotação mais de viés de espírito de advocacia, né, talvez o julgado não 
tenha muito ligação com essa parte, mas fica só o registro aí, depois eu 
vou ver se eu vou ver se eu localizo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A tendência do Carf nas 
duas sessões que tratam desse assunto, primeiro e terceiro, no geral, 
considerar esse incentivo do ICMS com subvenção para investimento. É 
uma questão, como você falou, é bastante complicado, não tem uma 



clara amarração com o emprego em investimento, uma relação indireta 
apenas, mas o Carf está bem firme nessa posição. O importante da 
decisão é que em se tratando de PIS/Confins para o Imposto de Renda 
classificar como investimento automaticamente excluir a tributação 
porque tem ordem expressa, não existe norma para PIS/Cofins, embora 
haja muitos escolhidos pela doutrina, a tese está realmente bastante 
carente de uma definição em nível de Carf. Essa decisão de Câmara 
Superior, portanto, é uma decisão importante. Eu concordo com você, a 
forma de realização é relevante, né, mas eu acho que... Eu acredito que 
99% dos casos estarão cobertos por essa decisão. Mais alguma 
comunicação? Eu tenho mais uma, acabei de me lembrar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho um comunicado que eu acabei 
de enxergar aqui. Desculpe. É um comunicado mesmo, uma boa 
notícia. O professor Luiz Alberto Gurgel Faria, professor da 
Universidade Federal do Recife e do Rio Grande no Norte, acaba de ser 
escolhido para a vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela 
presidente Dilma Rousseff. O professor Gurgel é tributarista da melhor 
estirpe. Então, ter um tributarista, mais um tributarista como o 
professor Gurgel no STJ, é uma boa notícia para todos nós. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mais um tributarista nas 
turma de Direito Penal, quem sabe? É a porta de entrada. 

Sr. João Francisco Bianco: Talvez ele resolve o problema da multa, se 
é Direito Administrativo ou Direito Penal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. [ininteligível 
00:24:06] Não, eu tenho uma comunicação aqui, nós vamos ter uma 
Mesa de debates, fora da Mesa de debates, no dia 14 de junho, no 
encerramento do módulo 1 do curso de atualização do Direito 
Tributário, nosso famoso curso, tradicional curso. Nós temos sempre 
encerrado os módulos com uma aula solene, entre aspas, convidamos 
alguém em destaque para fazer uma palestra. E a partir do ano passado 
nós tivemos a ideia de convidar uma pessoa que escolhe o tema e depois 
nós fazemos uma Mesa de debates. Fazemos debates com a diretoria ou 
com os organizadores, os nossos professores que organizam o curso, no 
caso o Ramon e o Bruno. E também o... Desculpe, tá me faltando o 
nome agora. Nós convidamos para essa Mesa, para esse dia, a Mara e o 
Gustavo Haddad, nós vamos tratar do processo administrativo da... na 
verdade são alunos, né, nós vamos transmitir a eles como que deve ser 
o procedimento dos advogados no processo administrativo. 
Evidentemente que a Mara na visão do TIT, em São Paulo, e o Gustavo 
na visão do Carf. Cada um falará em torno de uma hora, e depois nós 
teremos a mesa de debates com a participação dos dois. Então, embora 
seja um curso, estão convidados aqueles que quiserem assistir. Sábado 
de manhã, começa as oito e trinta, dia 14 junho. Brandão. Desculpa. 
Fernando. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, antes de [ininteligível 00:25:58] os 
nossos associados em relação a mais um tema... 

Oradora não identificada: Eu só queria saber, essa palestra do dia... 
[ininteligível 00:26:07] do dia 14 é aqui? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na faculdade, no auditório 
Onze de Agosto, no anexo. 

Oradora não identificada: Não, tudo bem, é que vocês falam... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu esqueci de dizer o local. 
Fernando Zilveti. Fernando não está fazendo nada. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O pequeno expediente está um longo 
expediente. Bom, eu fui solicitado pelo Schoueri para tratar desse 
assunto novamente em função naturalmente da repercussão que o livro 
do economista Thomas Piketty tem gerado em toda a mídia, né? E 
apenas hoje nós tivemos duas notícias no jornal, uma um artigo 
publicado pelo Everardo Maciel, no jornal Estado de São Paulo, e aí um 
artigo jornalístico publicado no caderno de economia do jornal Folha de 
São Paulo, tratando do mesmo livro, O Capital no Século XXI. O 
primeiro artigo, naturalmente, é de um excelente especialista em 
tributação, não tenho que dizer nada sobre ele, apenas estimular a 
leitura porque essa opinião é bastante crítica e com aquela picardia do 
caro Everardo Maciel. E a segunda aí notícia é a respeito de uma série 
de pesquisas que estão sendo geradas para apontar possíveis falhas 
técnicas e até metodológicas e até históricas no livro do Piketty. Mas 
com alguma ressalva sobre isso, porque não é no sentido de 
desmascarar ou descredenciar nem o livro, nem o economista, são 
pesquisas que estão sendo conduzidas na FEA, no Insper, na Fundação 
Getúlio Vargas, onde vai ter um evento em agosto, marcado sobre esse 
assunto, sobre o livro, no intuito de realmente estudar o livro, então que 
se diga que as falhas metodológicas, as falhas técnicas e mesmo as 
falhas de dados não descredenciam o livro de modo algum. Até com o 
comentário que foi feito recentemente que precisa ser dito, que quando 
você faz um livro contestador, você expõe aqueles que querem saber se 
você sustenta a sua tese com base sólida. O Schoueri acabou de 
mencionar o Paulo Vitor numa tese que realmente, eu não vou me 
manifestar sobre ela, até porque seria impróprio, mas é uma 
contestação de diferentes correntes de pensamentos. O Piketty não faz 
uma contestação, mas faz uma longa exposição, faz uma longa 
proposição e naturalmente encontra questionamento de toda a sorte. 
Mas é preciso ler o livro para não entrar nesse problema que eu acho 
crítico, e o Ricardo já levantou algumas vezes também essa 
contrariedade, que é o famoso não li e não gostei. Isso é muito ruim 
para o debate acadêmico. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não li e não gostei. Não li e não gostei 
porque começo a ler as críticas de pessoas que leram e não gostaram, 
pessoas que eu gosto. Diz que é o amigo do meu amigo, é meu amigo, 
não sei o quê. Quando o Fernando Zilveti leu e não gostou; me 
incomoda. Quando eu leio aqui esse artigo curtíssimo do Everardo 
Maciel, leitura é obrigatória, até porque é curto como todo artigo de 
jornal. Sim, existem questões próprias do Everardo, críticas bem ácidas 
que eu não vou entrar no mérito aqui, como, por exemplo, quando ele 
cita Groucho Marx, dizendo que quando o Piketty foi contestado sobre 
seus dados ele disse que teria declarado que os dados podem ser 
melhorados ou corrigidos e o Everardo, ácido, diz: Bom, Groucho Marx 
já dizia: “esses são meus princípios, mas caso não agradem eu tenho 
outros”. Algo nesse sentido são críticas próprias do Everardo. Mas 
tirada a parte das críticas gerais, o Everardo põe questões importantes, 
primeiro dizendo que o Piketty toma todos, os seus dados são corrigidos 
a partir da declaração do Imposto de Renda. Então o Everardo conhece 
declaração de Imposto de Renda, o Everardo começa a falar: Olha, 
considerando os fenômenos históricos de evasão e elisão fiscais, 
principalmente se agora eu estendo considerando os países que foram 
pesquisados, isso pode ser amplificado muito, talvez os dados de que ele 
parte não sejam realmente confiáveis, acaba sendo muito mais o dado é 
um sentimento, eu sinto que isso existe e vou buscar dados que 
confirmam, ou seja, até que os dados me levam a conclusão, é que eu 
tenho a conclusão e depois eu vou buscar os dados. Isso pode ser 
preocupante do ponto de vista da qualidade da pesquisa. Segundo 
ponto que o Everardo diz, e a proposta do Piketty de reduzir as 
desigualdades sociais a partir da universalização da tributação 
progressiva do Imposto de Renda, com alíquotas de até 80% e das 
heranças. Diz Everardo: “Universalização de tributos é algo impensável, 
no máximo pode haver convergência de alíquotas”. Diz: imagine, o 
Everardo, para... a ideia definitiva é muito simples, todos os países vão 
adotar simultaneamente alíquotas até 80%, e o Everardo fala: “Vamos 
então reunir os americanos, norte-coreanos, russos, ucranianos, 
gregos, troianos, para que todos tenham a mesma base de tributação”. 
O que ele diz, basicamente, os países que não aderissem a essa 
proposta genial se tornariam imediatamente paraísos fiscais. Ele lembra 
aqui o Gérard Depardieu, que por conta de uma alíquota francesa de 
75%, optou por mudar-se para a Rússia que como nós conhecemos 
para dizer qual o efeito imediato se o país adota alíquotas escorchantes, 
ou seja, esse consenso mundial se torna algo que pode se gerar um bom 
debate, uma boa leitura, agradável, mas cuja concretização, assim, é 
onírica. [ininteligível 00:33:01] O Everardo fala em simplismo, e ele diz 
que 80% é confiscatório e, portanto, muitos regimes constitucionais, 
inclusive o brasileiro jamais tolerariam alíquotas tão altas. Então, além 
de você não gerar uma vontade política, você não teria a mínima 
possibilidade jurídica de tributação que chegasse a 80%. Daí ele 
continua falando: “Olha, se eu vou falar em progressividade, vamos 
também verificar a questão de que eu tenho um regime secular, ou seja, 
conforme o tipo de rendimento eu tenho um tipo de tratamento”. Será 



que nós queremos tratar do mesmo modo o rendimento do trabalho, a 
aplicação financeira, o ganho de capital, ou seja, será que nós estamos 
dispostos a justificar a sociedade, que aquela pessoa que adquire um 
imóvel, vende um imóvel, vai adquirir um outro imóvel deve ser 
tributada na mesma alíquota progressiva daquele que especula no 
mercado financeiro, ou daquele que tem seus salários altos, é o mesmo 
tratamento? Questões como essas muito mais profundas do Imposto de 
Renda, Everardo, insisto, é um conhecedor do Imposto de Renda, 
conhece os seus dilemas internos, as decisões que são tomadas, e que 
essa generalização de um tributo universal a 80% acaba jogando por 
terra as decisões políticas importantíssimas. Isso sem falar na questão 
da tributação sobre herança e toda a polêmica gerada em cima disso. 
Ou seja, sim, é importante que haja um livro que gere debates, é 
importante que pessoas da seriedade do meu amigo Fernando Zilveti 
leiam o livro e debatam o livro, mas Fernando permita-me, eu não tenho 
nada contra o não li e não gostei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes do Fernando 
responder eu vou pedir licença para vocês, eu tenho... Infelizmente eu 
tenho... Infelizmente sair daqui, mas eu tenho que fazer uma palestra 
no evento aqui fora. Eu agradeço a atenção de vocês, nesse semestre, 
não os verei mais porque dia 26, nossa última reunião estará fora de 
São Paulo. Mas desejo boas férias a todos, e deixo aqui aos meus 
colegas para conduzir a mesa e criar uma pauta, uma vez que 
infelizmente Rafael e Bruno não compareceram. Muito obrigado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, nós continuamos os trabalhos, eu 
passo a palavra, então, ao Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Chegou o Bruno, chegou pauta. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Desculpa o atraso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A gente estava te esperando. Bom, mas 
enfim, eu só volto a questão do não li, não gostei, uma preocupação que 
eu tenho em relação a diversas leituras, não que eu acho que você 
tenha que ler tudo na vida, mas é que esse é um livro que precisa ser 
lido, e notadamente tudo que eu gosto do Everardo Maciel, ele na 
afirmação sobre Imposto de Renda dele, ele já cometeu um equívoco em 
relação ao livro, porque o livro não parte de declarações de Imposto de 
Renda ou declarações de imposto sobre a herança, ele toma 
informações de alguns Fiscos que forneceram informações sobre 
Imposto de Renda e sobre imposto de herança, que pode levar a uma 
conclusão certa ou errada, mas a informação foi dada. O que é correto 
do ponto de vista de crítica, é que você tem que tomar certo cuidado em 
construir teorias a partir de dados, que é um erro frequente em livro de 
economia, tanto que eles corrigem os gráficos nas próximas edições, 



então é um erro frequente nos livros de economia, parte de dados que a 
gente chama dados estocásticos, e construir realidades estocásticas, ou 
seja, baseadas em dados, para teorias econômicas e isso faz com que 
você tenha dois mundos, um mundo do dia a dia e um mundo 
estocástico, um mundo que é criado a partir de realidades estatísticas. 
Aí eu concordo com Piketty, mas eu continuo entendendo que é 
necessário fazer uma análise crítica desse livro porque ele é um livro de 
estatura dogmática com todos os erros e equívocos que esses livros 
publicam. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu acho que sobre o pequeno 
expediente já se estendeu bastante e o Bruno está inscrito para falar 
sobre: O que é fonte sobre não residentes, trazendo novidades da 
Instrução Normativa 1455. Tem a palavra Bruno Fajersztajn. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia a todos. Eu trouxe aqui o assunto, sem 
muitas conclusões, gostaria do apoio de todos os presentes para 
pensarmos a respeito. O que eu fiz basicamente aqui e trouxe para 
discutirmos foi uma comparação da legislação em vigor, a antiga 
Instrução Normativa que regulava a tributação dos não residentes, e 
essa Instrução Normativa 1455 de 2014, que regulou inteiramente a 
matéria e revogou expressamente a Instrução Normativa 252, que 
regulava essa matéria. Fazendo aqui uma comparação, vocês... eu 
tenho basicamente três temas que eu acho que houve alteração, né, e aí 
a gente pode discutir ele separadamente. Eu vou relatar e 
eventualmente na medida do debate a gente pode ir tratando de cada 
uma deles. Basicamente, em relação às alíquotas zero previstas em 
algumas situações na legislação, art. 3º, 5º, 11, 12 da IN 41455, eu cito 
aqui o art. 3º como exemplo. “Sujeitam-se ao Imposto de Renda na fonte, 
à alíquota zero, os rendimentos recebidos de fontes situadas no Brasil, 
por pessoas jurídicas no exterior, na hipótese de pagamento, crédito, 
emprego ou remessa de comissões para exportadores e seus agentes no 
exterior”. O que há de novo em relação à Instrução Normativa 252 que 
regulava essa matéria? Três parágrafos, 3º, 4º e 5º, que tratam... eu vou 
ler aqui só para comentar. “As operações referidas no caput serão 
registradas no Sistema Integrado de Comércio Exterior, Siscomex, em 
conformidade com o disposto no § 3º do art. 2 do Decreto 6761 de 2009. 
Para efeito do disposto no caput, a remessa será efetuada pela 
instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, mediante 
comprovação de regularidade tributária e do registro de que trata o § 3º, 
conforme previsto no inciso I e no caput do art. 3º do Decreto Lei 6761, 
de 2009. Por fim, cabe a instituição interveniente verificar o 
cumprimento das condições referidas no caput, mantendo a 
documentação arquivada na forma das instruções expedidas pelo Banco 
Central, conforme disposto no Parágrafo Único do art. 3º, do Decreto Lei 
6761”. Então, a primeira novidade que temos é essa incorporação do 
que está no Decreto 6761 no sentido que a instituição interveniente 
deve verificar a regularidade tributária para fins de remessa desse valor 
com alíquota zero. E aí a questão é qual a consequência e qual é o 



limite da responsabilidade da instituição interveniente na regularidade 
tributária do remetente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você já avisou que você tem vários 
desdobramentos da questão. Você concordaria que... você levantou a 
primeira questão que nós debatêssemos e continuássemos. Eu tenho 
medo que nós tratamos um monte de questões e uma ou outra vai 
ficando de lado. Então, se você concordar, é claro, você que trouxe o 
tema, interrompa agora, vamos discutir esse tema. Ou seja, se existe 
possibilidade de uma responsabilidade tributária no decreto? E 
segundo, se o decreto trouxe a responsabilidade, porque é uma coisa 
que está trazendo um dever como esse, é uma ordem do Presidente da 
República, mas ela não traz uma base legal própria. É comum, 
corriqueiro, que nós escutemos que as instituições financeiras são 
responsáveis pelo recolhimento do tributo no seu devido, e por isso 
essas instituições financeiras exigem o cumprimento e utiliza-se a ideia, 
a responsabilidade tributária, esquecendo-se de que responsabilidade 
tributária é matéria de lei. O responsável tem que ser alguém sim, 
ligado ao fato gerador, eu diria nesse ponto referido no código a 
instituição financeira não seria responsável... não seria impropriamente 
responsável se eleita pela lei. O que é curioso é que pelo menos no que 
eu pesquisei e trago a debate, nunca encontrei um texto de lei que 
fizesse da instituição financeira, responsável. O que existe, sim, é uma 
dever perante o Banco Central, ou seja, haverá sim, sanções 
administrativas no âmbito do Banco Central ao descumprimento desse 
decreto, o que já é... que pode ser em si grave, mas é um tema de 
Direito Administrativo e não um tema de Direito Tributário. Ou seja, se 
eu fosse responder a sua pergunta, Bruno, esse decreto, quando muito 
impõe a instituição financeira enquanto órgão, vamos dizer assim, 
fiscalizado pelo Banco Central, com dever administrativo, com sanções 
administrativas próprias do seu poder regulador. E daí exigiria um 
pouco adiante porque eu conheço, conhecer qual o grau da sanção 
possível, ou seja, o Banco Central vai fiscalizar a atuação dessa 
entidade, essa entidade não estará cumprindo um decreto 
presidencial  ao não verificar o cumprimento. Uma coisa é o dever de 
verificar o cumprimento, outra coisa é responder pelo bom 
cumprimento [ininteligível 00:43:55]. Uma coisa é a instituição 
financeira simplesmente ser relapsa, deixa para lá, outra coisa bem 
diversa é ela verificar o cumprimento, receber da parte que remete uma 
justificativa, uma opinião legal, ou que seja, dizendo: “Olha, eu não 
devo recolher por isso”, e ela verificando o cumprimento e concordando 
com o cumprimento, ela fala: “Tá bom, vou remeter”. Eu tenho para 
mim, salvo melhor juízo, se a instituição financeira toma o cuidado de 
verificar o cumprimento é o máximo que se pode exigir dela, essa 
cautela, mas não que ela possa responder pelo tributo ou por conta de 
falta do meu conhecimento, falta de base legal para a responsabilidade 
da instituição financeira. Eu não sei se o [ininteligível 00:44:37], se tem 
alguma diversa com relação a isso. Brandão. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu queria apenas especular. Mas o 
texto não fala que seria a responsabilidade pelo imposto, né, diz que 
tem que apenas é saber se a empresa está regular para que ela tenha 
direito a alíquota zero. Mas, ao que eu vejo, não é [ininteligível], ela tem 
responsabilidade tributária. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu trouxe isso porque é muito comum 
que... existem normas que não são conhecidas, não foram escritas e 
que as pessoas acreditam que existem. Por exemplo, acreditar que a 
instituição financeira é responsável por esse imposto caso haja alguma 
irregularidade. Eu desconheço, eu não encontrei, talvez haja um decreto 
de 1920, nada, uma lei de mil novecentos e nada que eu não conheço. 
Digo, até onde eu consegui chegar na minha [ininteligível] pesquisa, eu 
não encontrei e por isso até soltei aqui... e se alguém tiver uma 
informação contrária, por favor, que me corrija, eu vou aprender, mas 
eu nunca encontrei uma informação... Janice tem uma informação 
contrária a essa? 

Sra. Janice: Eu estou ouvindo você pensando. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: No microfone. Também não. Assim, eu 
nunca encontrei essa base para a responsabilidade tributária, Bruno, 
eu não sei se com isso a gente pode avançar no Decreto Lei 6761, 
parece, impõe um dever administrativo, a instituição financeira está 
sujeita a fiscalização do Banco Central e, portanto, as sanções próprias 
do sistema financeiro, talvez até graves, mas será um processo 
administrativo no âmbito do sistema financeiro em que ela demonstrará 
se ela tomou todas as cautelas necessárias, próprias de quem deve 
apenas verificar o cumprimento das obrigações. Se ela demonstrar que 
verificou, me parece que ela cumpriu o dever dela. Insisto, em um 
processo administrativo perante Banco Central, a Receita Federal não 
terá qualquer competência ali nesse processo. Quer continuar agora, 
Bruno? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu tenho mais um comentário sobre esse 
dispositivo ainda. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por favor. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Qual a extensão... eu estou de acordo, a minha 
[ininteligível] pesquisa bate com a sua, eu não encontrei dispositivo 
legal que responsabilizasse a instituição financeira pelo pagamento do 
imposto. Agora, o ponto que eu queria colocar é o seguinte, o que 
significa comprovação da regularidade tributária que está previsto aqui, 
no § 4º e no Decreto 6761. Regularidade tributária é o atendimento das 
condições para alíquota zero do tributo ou é regularidade fiscal, CNB, 
certidão? Não está claro, e aqui eu não avancei em pesquisa, aqui a 
pesquisa não é nem [ininteligível], é uma questão que eu coloco para a 



gente debater também. Quero crer que seja o cumprimento das 
condições para alíquota zero, ou seja, obviamente eu não estou... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se não existe texto legal que condicione a 
remessa à regularidade fiscal, não há como entender essa expressão 
além de regularidade da operação. Não há outro sentido possível. É isso 
que você quer dizer? 

Sr. Bruno Fajersztajn: É isso. 

Sra. Ivani: Quer dizer, examinar se seria alíquota zero mesmo, se seria 
uma remessa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não, não, por favor, Ivani, ninguém 
escuta sem microfone. 

Sra. Ivani: Pelo o que eu estou entendendo, então é, a responsável do 
banco seria, examinar e verificar se aquela remessa que está sendo feita 
se enquadra nas condição do art. 3º e, portanto, seria alíquota zero 
mesmo. Só pode ser isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, vai verificar se houve registro no 
Siscomex, os requisitos que aparecem aqui nessa legislação o máximo 
possível seria isso. 

Sra. Ivani: É, porque realmente exigir a certidão negativa eu acho que 
aí a gente já chega numa situação inaceitável. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu posso entre colegas, citar uma coisa? 
Acaba de entrar aqui a memória vida da [ininteligível] Hiromi Higuchi. 

Sra. Ivani: Perguntar pra ele, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nós tivemos ainda um debate e nenhum de 
nós soube responder se existe. Eu gostaria de saber se para o seu 
conhecimento da legislação, o tema é básico, Hiromi, é muito corrente 
todo jovem tributarista aprende que ao fazer uma remessa para o 
exterior, o banco vai controlar a regularidade tributária sobre pena dele 
responder pelo tributo devido. Eu nunca encontrei uma lei que dissesse 
que o banco responde pelo tributo não retido, eu sei que têm 
responsabilidades perante o Banco Central, inclusive, questões de 
funcionamento ou não funcionamento, mas responsabilidade é matéria 
de lei, é necessário que uma lei diga que o banco seria responsável. 
Você conhece lei instituindo a responsabilidade da instituição financeira 
na hipótese de não retenção ou má retenção do imposto na remessa ao 
exterior? 

Sr. Hiromi Higuchi: Lei mesmo eu não conheço, acho que não deve 
existir, porque eu não conheço a lei. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Eu acho que está mais do que 
confirmado agora [ininteligível]. Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu entendo que isso é um falso dilema, 
porque eu não estou achando que existe qualquer disposição a respeito 
da responsabilidade tributária do banco. Ele não é eleito pelo Fisco para 
responder pelo recolhimento do imposto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fernando, pode ser um falso dilema, eu 
tenho que mencionar porque esse falso dilema é voz corrente. Todo 
jovem quando começa a estagiar ou advogar na área tributária, ouve do 
advogado mais velho que o banco vai ter responsabilidade. E pior, o 
jovem que vai estagiar, o advogado no banco e do departamento 
jurídico, aprende que o banco tem isso e aprende que será responsável 
e fala... e a frase que nós... eu escutei N vezes: “o banco tem que 
verificar sob pena de ele responder pelo tributo”. É muito comum, 
desculpe-me, se é falso dilema, eu prefiro dizer que ele existe, é comum 
e é importante que de uma vez nós digamos, eu não conheço essa 
responsabilidade e agora depois do Hiromi eu vou dizer, ousar a dizer 
assim, com o grau máximo do que a ciência me permite, eu digo grau 
máximo que a ciência me permite, porque eu estou me lembrando, dizer 
o seguinte... quer dizer, a verdade existe até que seja negada, eu estou 
sendo kantiano aqui, eu tenho que partir disso até que me provem o 
contrário, eu aprendi que um homem não vive mais que 200 anos, e eu 
aprendi que não existe lei que o Hiromi não conheça. Portanto, 
enquanto não lançarem um caso em que o Hiromi erre na existência de 
uma lei, eu vou continuar dizendo que se o Hiromi disse que não há, 
não há, isso para mim é verdade kantiana. Bruno, quer continuar agora 
com a Instrução Normativa, por favor? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Sim. Juros sobre capital próprio, comparando a 
Instrução Normativa, remessa de juros sobre capital próprio para não 
residente. Comparando a Instrução Normativa 1455 com a 252 de 
2002. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Qual é a artigo, Bruno? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Artigo 14. Então, tratando da remessa do não 
residente, o caput prevê a alíquota de 15%, e a alteração está no § 2º. A 
redação atual diz: “os juros e outros encargos pagos ou creditados pela 
pessoa jurídica aos seus sócio ou acionistas calculado sobre juros 
remuneratório do capital próprio, e sobre lucro e dividendos por ela 
distribuídos, sujeito a reincidência do imposto de renda na fonte, as 
alíquotas previstas no art. 1º da Lei 11.033”. Essa aqui são as 
regressivas de tributação de renda fixa. O § 2º não está tratando juros 
sobre capital próprio, aquele lá calculado pelas contas do PL, esse tem a 
alíquota de 15%, está na lei e está no caput aqui, tá tratando de juro 
incidente sobre esses juros. E a curiosidade é a alíquota regressiva, 
referência ao art.1º da Lei 11.033, porque antes na Instrução Normativa 



252, previa-se a alíquota de 20% fixa. Então, o mesmo § 2º na IN 252 
tinha uma redação de alíquota de 20%. Em razão para isso, estou 
relatando só a alteração, comparação das leis, a razão pra isso é que a 
Instrução Normativa 252 é de 2002, e essa alíquota regressiva foi criada 
em 2004, quer dizer, imagino não ter havido alteração da IN 252 e 
agora, como regularam integralmente a matéria, passaram a fazer 
referência ao art.1º da Lei 11.033. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esses juros, juros sobre os juros, que é 
muito curioso, estaria sujeito a controle de transferência também e 
subcapitalização também, porque na medida em que a empresa decida 
pelo pagamento dos juros, é um passivo como qualquer outro devido ao 
sócio e, portanto, seja a subcapitalização ou seja pela transferência, vai 
se aplicar esse valor e por consistência também a retenção na fonte de 
qualquer empréstimo. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Está coerente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Realmente, eu acho que essa 
referência que você fez realmente é de uma disposição ultrapassada, a 
252, porque os juros pagos dentro de 2004, os juros que se incide desde 
a data do crédito até a data do pagamento, em geral são pagos quase de 
imediatos, 22,5% que é exatamente a alíquota máxima da renda fixa, 
não é? Desde 2004 está sendo assim, se esqueceu da IN e se aplicou a 
lei. Todas as mesmas empresas sempre fizeram isso, não é? Isso que o 
Schoueri falou já é um implemento de outra situação que realmente, 
tudo o que se for pago para o exterior entra nas regras de preço de 
transferência ou de subcapitalização, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Insisto, no meu entendimento, somente os 
juros incidentes após a deliberação da assembleia é que se sujeitam as 
regras de preço de transferência e de subcapitalização. Os próprios 
juros sobre capital próprio não estão sujeitos a um ou outro. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Pelo critério de especialidade. E sem prejuízo da 
retenção da fonte. Estamos tratando aqui da retenção na fonte. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Era só para mencionar que faz 
sentido  também diferente, porque isso tem nos dois lados. 

Orador não identificado: Esse dispositivo seria necessário? Porque 
quando você credita juros sobre o capital para o sócio, ele não vira 
passivo da empresa e aí vira outra coisa?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu diria que esse dispositivo cumpre a boa 
função da Instrução Normativa, ou seja, não está inovando, está 
explicando, ou seja, explicando que ganhou outra natureza sob pena de 
haver algum engano, alguma discussão com relação a esse tema. Eu 
gosto desse dispositivo com essa função apenas e explicar, de dizer: 



“olha, a natureza, não vejo que alguns vamos contestar esse 
entendimento”. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Lembrando que ele está em um parágrafo do 
art. 14, cumpre a função esclarecedora da regra, dizer que a regra 
excepcionar a regra do caput nessa situação em especial não é de juros 
sobre capital propriamente dito. Próximo item, podemos passar? 
Serviços técnicos. 

Orador não identificado: Qual o artigo? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Artigo 17. Eu até pergunto, agora sim, tem 
alguma... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, agora temos um tema interessante. 

Sr. Bruno Fajersztajn: O art. 17 trata lá na remessa de... O art. 16 da 
IN 1455 é aquele que fala que os serviços gerais estão sujeitos a 
retenção na fonte de 25%. O art. 17 fala das importâncias pagas a título 
de royalty e remuneração de serviços técnicos, assistência técnica, 
administrativa e semelhante, alíquota de 15%, temos a CIDE de 10%. A 
novidade está na alínea A do Inciso II, ela define serviço técnico: 
“considera-se serviço técnico”, depois eu lerei a redação anterior. 
“considera-se serviço técnico a execução do serviço que dependa de 
conhecimentos técnicos especializados”. Isso já existia e agora é 
novidade: “ou que envolva assistência administrativa ou prestação de 
consultoria realizado por profissionais independentes ou com vínculo 
empregatício ou ainda decorrentes de estruturas automatizadas com 
claro conteúdo tecnológico”. Essa é uma definição nova. Na IN 252, a 
definição era a seguinte, era o art. 17 também, Inciso II A. “Serviço 
técnico, o trabalho, obra ou empreendimento, cuja execução dependa 
de conhecimentos técnicos especializados, prestados por profissionais 
liberais ou de artes e ofícios”. Então, aqui eu tenho uma nova 
conceituação de serviços técnicos que passou a abranger assistência 
administrativa e prestação de consultoria realizada por profissional 
independente ou com vínculo empregatício ou ainda decorrente de 
estrutura automatizada com claro conteúdo tecnológico. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E detalhe, e com ponto de incluir, 
inclusive, automatizado, automatizado só para gente localizar, são essas 
agências de notícias, ou seja, sistemas on-line que não existe ninguém 
fazendo nada e também isso virou serviço técnico. Vamos pegar só o 
serviço de previsão do tempo, haverá tantas outras, econômicas, que 
seja, enfim, e só uma extensão muito grande do que seria serviço 
técnico, e dispensa até mesmo o profissional. Ou seja, é nessa leitura 
aqui se eu tiver uma comunicação por satélite ou serviço como esse, eu 
posso estar dando informações, fotos e tudo mais, eu entro aqui, ou 
seja, é uma extensão jamais vista dessa expressão. É um ponto simples, 
mas que mudou, que não era isso. Tirou-se o fazer da ideia de serviço 



técnico, não há mais necessário que haja o fazer, basta que eu tenha a 
utilidade, portanto, eu já estou diante do serviço [ininteligível]. Claro 
que haverá aquele que discutirá que o conceito de serviço do Código 
Civil envolve prestação de fazer de tais, de tais, de tais, porque o 
Supremo já decidiu isso, no caso do ISS e não sei o quê. Essa discussão 
que tem um “Que” até de rançoso, mas só para lembrar, não custa 
lembrar que o Supremo decidiu no âmbito de repartição de 
competências invocando o 110, que se refere à repartição de 
competências, que serviço seria uma obrigação de fazer, e mesmo esta 
decisão do Supremo que é vista como a volta ao passado, ao contrário, 
foi um ponto fora da curva de uma tradição do Supremo no âmbito do 
ISS que sempre viu no ISS a questão da utilidade e que claramente vem 
sendo retomada se você tiver dúvida com relação a isso, considere o 
tema do leasing para verificar que o Supremo... O ponto fora da curva 
foi dizer que serviço é apenas obrigação de fazer, e o Supremo retoma a 
sua normalidade quando vê no serviço a utilidade. Claro, poderemos 
dizer aí afora como advogado que quiser, mas a linha do Supremo 
sempre foi no sentido de serviço como utilidade. Então, negar a 
natureza de serviço a esses temas eu não ousaria. Agora, serviço técnico 
é outra coisa, serviço técnico tem um “Q” a mais, ou seja, saber se a 
tributação do serviço técnico está incluída também em situações como 
as descritas aqui, [ininteligível], modelo, um envio de imagens via 
satélite, não há ninguém, não há nada, simplesmente fotos, fotografias 
sobre... para fins, para [ininteligível] é muito comum. Eu pensei esse 
caso só porque é o mais automatizado que eu conheço, haveria outros 
em que... por exemplo, se você falar em termos de informações 
econômicas, o Conselho dirá que lá na outra ponta existe algum 
economista que está dando informações. Então, eu quis trabalhar com 
o extremo, aquele que não há economista algum, há muitos anos 
alguém lançou um satélite, o satélite funciona sozinho, fica mandando 
fotos o tempo todo e quando muito eu lhe uma senha para poder captar 
as fotos do satélite. Isso, nessa definição tão ampla aqui parece entrar 
em serviço técnico. Então, o tema é o que é serviço técnico. Bruno, eu 
acho essa pergunta fundamental, insisto, estamos discutindo neste 
momento apenas o que seria serviço técnico na legislação interna 
brasileira, porque haverá depois outro tema que não é o mesmo, que é 
saber se no âmbito de acordo de bitributação, essa tributação ainda se 
sustenta, e se em caso positivo, em qual dispositivo dos acordos de 
bitributação. Então, por enquanto, se o Bruno concordar, somente essa 
discussão está aberta através do debate. Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Dentro da linha do “li e gostei”, tem no 
livro do Ricardo Mariz de Oliveira, sobre... desculpa. Da incorporação de 
ação, não é? Que trata no primeiro capítulo da questão do Direito 
Privado, [ininteligível] e essa questão é visitada por muitos tributaristas, 
até nós estamos o recente mestre Fábio Piovezan, que tratou do assunto 
e é o nosso novo mestre aqui do IBDT, o brilhantismo que ele tem. O 
problema do serviço técnico de novo retoma essa polêmica entre Direito 
Tributário e Direito Privado, no sentido que eu considero bastante 



importante porque em outras pesquisas que eu tive acesso, pagas pelo 
instituto, o que se discute, que eu acho interessante, é até um tema pra 
discutir aqui, é a erosão do Direito Civil, quando a gente fala que o 
Direito Privado informa o Direito Tributário, nós sempre fomos 
abeberado do Direito Civil ou do Código Civil, só que no Código Civil 
não estão todas as definições, e muitas vezes essas definições estão em 
outras leis, também civis, também Direito Privado que não 
necessariamente precisam estar no Código Civil, mas que novamente 
informa o Direito Tributário. Em falar em serviço técnico, quem define 
serviço técnico afinal? Existe uma lei, o Código Civil define serviço 
técnico, é a lei de propriedade intelectual, também é Direito Privado, 
trata de serviço técnico, qual seria afinal a definição do serviço técnico? 
Eu tenho para mim que o serviço técnico tem uma definição que pode 
ser contestada como útil para Direito Tributário, mas ela pode ser 
amplificada, eu não sei se serviço técnico precisa ter esse tecnicismo 
alentado pelo Schoueri, ou basta que ele seja considerado como tal pelo 
Direito Privado. O que preocupa é que o Direito Tributário encampe a 
expressão “serviço técnico” e coloque no seu âmbito de hipótese de 
incidência tudo o que lhe convenha para a tributação, então isto é um 
problema, daí a relevância do debate em Direito Privado e Direito 
Tributário, porque se o Direito Tributário colocar na expressão serviço 
técnico tudo o que lhe convém, novamente o serviço técnico não será 
serviço técnico, será qualquer serviço que importe ao Direito Tributário 
para arrecadação, o que aí... aí sim, esse debate que o Schoueri 
mencionou no Supremo é muito útil, porque você precisa ter uma 
utilidade sim, essa é a linha de pensamento do Supremo, é a utilidade 
econômica, mas você precisa seguir uma linha que você, ainda que eu 
discorde da obrigação de dar, obrigação de fazer [ininteligível] de bens 
móveis, precisa de uma linha de pensamento que você não permita que 
o legislador tributário esgarce tanto definições de Direito Tributário. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, nós temos, só para registrar, nós 
temos uma divergência básica aqui, porque eu não vejo prevalência do 
Direito Privado e no Direito Tributário. Ou seja, eu acho que o legislador 
tributário é legislador, e eu devo ter qualquer... vou dizer literalmente, 
qualquer expressão utilizada na lei tributária deve ser entendida no 
contesto em que foi empregada. Haverá situações em que o contesto 
implica uma remissão ao Direito Privado, haverá situações em que o 
contexto implica uma revisão do Direito Penal, e haverá situações das 
mais comuns em que o contexto não implica a remissão a um ou a 
outro, o contexto implica apenas em uma leitura do próprio texto, a 
partir da busca de uma manifestação de capacidade contributiva, uma 
leitura a partir do próprio Direito Tributário. Não disse que o Direito 
Tributário não possa se valer de remissão de Direito Privado. Pode. O 
que eu disse é: “não precisa”. O que eu disse é: “cabe ao intérprete 
investigar se é o caso”. E quando eu vejo serviços técnicos, eu vejo uma 
distância colossal com relação a locação de serviço no Direito Privado. 
Você diz: “como o legislador é outro ali e a busca é outra?”. Então eu 
fico bem tranquilo em deixar o Direito Privado no seu canto, dizendo: “o 



legislador não precisa definir, ele pode definir”, ele não precisa definir, a 
definição é o papel do intérprete, é o intérprete que vai olhar o texto 
legal, investigar, ir, voltar, olhar outros textos, olhar outros contextos, 
até o ponto que esse intérprete numa ida e vinda vai ao fato, vai ao 
texto, vai ao fato, vai ao texto, [ininteligível] que a gente chama no 
alemão, vai e volta, vai e volta, vai e volta, conclui: “olha, isto é um 
serviço técnico”. E nesta ida e vinda é que a gente lança o desafio, a 
partir de uma situação concreta, veja, se eu tivesse tratando aqui de um 
engenheiro que estivesse elaborando, enfim, fazendo uma obra, 
certamente a primeira ida e volta eu diria: “isto é um serviço técnico”, 
eu não teria dificuldade com isso, um arquiteto. Se eu fosse... Eu diria 
mais, se eu fosse ao dentista eu teria um serviço técnico, haveria uma 
coisa, uma exigência tamanho. Se eu tivesse um artista que fosse 
pintado um retrato eu já teria alguma dificuldade de dizer se isto é um 
serviço técnico ou não, eu diria alma técnica, mas é uma arte, eu já 
começo ter uma certa dificuldade. Agora, se eu não tiver ninguém, se eu 
tiver apenas um equipamento funcionando no espaço sideral, chamar... 
dizer que isto ainda é um serviço técnico, eu diria a força argumentativa 
tem que ser muito mais forte. Mas nós temos, pediu palavra, por favor, 
com o microfone. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu precisava contestar os dois. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, você permite que o Fernando só 
conteste diretamente? Se você quiser contestar, senão... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu precisava contestar, mas é porque eu 
não disse que o Direito Privado prevalece sobre o Direito Tributário, eu 
disse, aliás, eu já escrevi sobre isso, bastante, eu até digo o contrário, 
que não há prevalência entre Direito Tributário e privado, e privado e 
tributário. O que gera uma preocupação e daí muita força dogmática em 
dizer que a última palavra deveria ser, não é a minha tese, deveria ser 
privado, é em função, Schoueri, da insegurança jurídica, porque 
quando você trabalha com Direito Público e Direito Privado, e você tem 
de um lado a força do Direito Tributário, do Direito Penal e esses... 
essas duas fontes do Direito Público, vamos dizer assim, não é, tem 
uma ação sobre o indivíduo tão forte, tão aniquiladora da liberdade, é 
preocupante que eles definam hipóteses de incidência e que eles 
definam conceitos. As dúvidas que existem em cima disso, é uma 
dúvida, é uma inquietação, por isso que é importante que seja sempre 
discutida essa questão, é que não é Direito Civil no sentido de Código 
Civil, é Direito Privado para que você tenha aí uma segurança jurídica 
no sentido que não se criem novos conceitos com finalidade 
eminentemente punitiva no Direito Penal ou arrecadatória no Direito 
Tributário. Essa dúvida, e aí é uma dúvida, que existe na doutrina e 
que constantemente é revisitada, é justamente pelo fato de que o 
legislador tributário pode definir seus conceitos, só que quando ele 
define conceitos e dentro desses conceitos existe um vazio semântico, 
ou seja, um vazio significado de abrangência de continência para que 



você possa falar, “olha, a provocação que o Schoueri está fazendo, me 
estranha isso”. Eu vou falar serviço técnico, então o nosso tema é 
serviço técnico, então se eu coloco dentro do serviço técnico qualquer 
coisa, inclusive serviços como de previsão do tempo, ou serviço... aí vem 
a preocupação, puxa, isto aqui não seria de bom tom que não o 
arrecadador, não o agente arrecadador, não o agente tributário, mas 
outro legislador, e aí para não ter essa dicotomia de direito, direito pode 
ser até Direito Público, não precisa ser serviço só de Direito Privado, 
mas que dê uma definição coerente e que nós caminhemos dentro de 
uma regra confiável de que transmita segurança jurídica ao cidadão, 
então ela pode ser Direito Público, não precisa ser só Direito Privado, 
mas ela pode ser direito público em que você encontre uma coerência e 
que você não passe ao cidadão uma insegurança em que tudo pode ser 
e nada pode ser, e pode ser de acordo com o interesse ou punitivo ou 
arrecadatório. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Por favor. 

Sra. Thais: Sobre a diferenciação entre serviço técnico e não técnico, eu 
acho que é importante lembrar que na legislação tributária brasileira 
essa diferenciação ela é relevante para fins de dedutibilidade, porque os 
serviços técnicos de assistência técnica estão sujeitos a uma regra 
específica, e também para fins de definição, a incidência da CIDE ou 
somente do imposto de renda na fonte. Então, com relação a 
dedutibilidade, pelo menos a maioria das decisões do Carf sobre o 
assunto “Antigas”, eles utilizaram como diferenciador a existência de 
transferência de tecnologia e transferência de Know-how(F). E essa 
confusão ela decorre do fato da própria legislação exigir como requisito 
de dedutibilidade dessas despesas relacionadas a serviço técnico, o 
registro do contrato no INPI. Então, para fins de dedutibilidade, a 
jurisprudência se consolidou claramente nesse sentido, para fins de 
adequação da CIDE e do IR fonte, eu acho que é importante lembrar... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Thais, se me permite. A jurisprudência 
consolidou sobre a diferença entre assistência técnica e serviço técnico, 
não entre serviço técnico e serviço não técnico. O nosso dilema é porque 
houve uma evolução legislativa, pelo menos parece ter havido, no 
sentido de que serviços técnicos, a meu ver, é claro, a gente sabe que é 
possível, a quem defenda com muito brilho que a expressão serviços 
técnicos seria sinônimo de assistência técnica, no entanto nós estamos 
trabalhando com a hipótese de que haja serviços técnicos e que não 
haja transferência de tecnologia, mas ainda serviço técnico. A dúvida é 
que não conheço jurisprudência sobre o assunto, é o que é um serviço 
não técnico? 

Sra. Thais: Na linha do que eu estava dizendo, para fins da aplicação 
também da CIDE e do imposto de renda na fonte, considerando a 
finalidade da CIDE, eu acho também que nesse caso serviços técnicos 
deveriam ser aqueles que estão relacionados ao serviço de tecnologia. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu concordo com você, e posso ir até o fim 
com você, eu também acho que a CIDE é isso, e também penso que não 
se deve interpretar a lei de outro modo, entretanto, eu queria avançar 
com esse raciocínio, se me permitir, porque senão nós corremos um 
risco de ficar no princípio dizendo, ou seja, vamos discutir, vamos 
insistir, do ponto de vista constitucional a CIDE [ininteligível], que não é 
possível a tributação pela CIDE se não há qualquer [ininteligível]. Nós 
dois concordamos, Thais, nós dois somos minoria. Então eu gostaria de 
insistir, saber qual é o máximo possível, ou seja, admitida a premissa 
com a qual você e eu não concordamos, que serviços técnicos não sejam 
a expressão que exija a transferência de tecnologia e que, portanto, 
voltando ao bom e velho dentista, se eu fizer uma obturação no exterior, 
quando eu voltar para o país a primeira coisa que eu farei será recolher 
um Darf em nome do meu dentista, porque afinal de contas, houve um 
serviço técnico e eu sou um residente no país, então deve haver uma 
retenção na fonte e eu sou responsável, barbeiro também. Ou o 
barbeiro [ininteligível]... O que é serviço técnico? Ou seja, a única 
oposição que a lei oferece e a IN confirma, a IN entre os artigos 16 e 17, 
eu tenho que não... Curioso, não são serviços técnicos, fala no 16, “não 
são serviços técnicos aqueles com vínculo empregatício”. Então, 
curiosamente, o mesmo engenheiro poderá ter ou não ter serviço 
técnico porque se ele tiver vínculo empregatício eu estou no 16, eu não 
estou no caso de serviço técnico. Agora, tirado o vínculo empregatício, 
que é o único eu não consigo talvez refrescar um pouco, eu já não tenho 
muita certeza, porque o 16 fala com ou sem vínculo empregatício. Por 
que o 16 fala em 25 e o 17 fala em 15%? A diferença é que o 16 fala de 
serviço não técnicos. E a linha divisória... eu vou dizer para vocês, para 
dizer que eu não encontrei um caso, eu encontrei um caso de um 
serviço que eu não consegui incluir como serviço técnico e salve melhor 
juízo, é aquela remessa por intermediação de negócios. Que não é o 
representante comercial, representante comercial eu ainda terei como 
profissão regulamentada alguma discussão, a intermediação de negócio 
é a única que eu conheço. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Essa é a discussão. Então, vamos lá. A 
lei de propriedade intelectual define serviços técnicos, assistência 
técnica, então é uma definição legal, é uma lei que trata do assunto. Se 
está certo, está errado, nós temos um horizonte para poder falar. Então 
existe uma definição de serviço técnico. Há uma tendência em ampliar 
esse conceito de serviço técnico para dizer que o serviço técnico também 
seria aquele de profissão regulamentada, mas falta lei... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, a lei fala em assistência técnica 
ou serviço técnico? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A lei fala dos dois, tanto que você tem 
o... precisa pegar a lei de propriedade intelectual ela trata dos dois 
temas. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: É interessante olharmos o texto da lei. Lei 
da propriedade intelectual. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [ininteligível] um minutinho. Porque aí o 
que acontece? Aquilo que não é registrado pelo IPI, certo, ou seja, que 
não está neste âmbito serviços técnicos, serviços técnicos 
especializados, não é, em serviço de assistência técnica, então eles não 
têm aquele tratamento que a Thais mencionou de dedutibilidade, enfim, 
de CIDE ou não, enfim, porque aí você usa uma referência, você faz 
uma remissão a lei de propriedade intelectual. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Foi aberta aqui a lei de propriedade 
intelectual, a palavra serviço técnico não aparece. Você pode dar 
[ininteligível]. É interessante, já que estamos em uma mesa de debates, 
olharmos o texto porque até todos saímos melhor depois desse texto 
legal. Coloca como assistência técnica. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Serviços técnicos especializados. Coloca 
aí, serviços técnicos especializados. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Serviços, então, no plural. Também não 
tem. Procura só especializados. A lei que ele estava olhando é a 9279, 
que é a lei que regula direitos e obrigações relativo a propriedade 
industrial, é a lei em vigor, Fernando. Desculpa, não é uma 
contestação, é mais para aprendizado para todos nós em. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não estou entendendo como 
contestação, eu só estou dizendo que existe... tem que procurar a lei, 
mas é uma lei que é a base para... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Seria o código revogado? Que havia o 
Código de Propriedade Industrial. É porque... como a premissa é essa, 
se nós não tivermos o texto legal. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A gente tem pesquisar um pouquinho 
mais sobre isso, porque têm dois pontos importantes, a Lei de 
Propriedade Intelectual, a legislação de propriedade intelectual e a lei 
que o [ininteligível] trata disso no comentário da Lei 8666. Então você 
tem definições legais de serviços técnicos especializados, agora, 
precisava chegar nessa definição para a gente poder chegar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu posso sugerir que nós tenhamos algum 
voluntário, não sei se o próprio Fernando ou alguém, que queira trazer-
nos o material legislativo, porque para avançarmos a discussão se a 
definição de algum texto legal se aplica ou não se aplica a matéria 
tributária, é necessário que antes saibamos se existe uma definição 
legal ou se existem várias definições legais. Eu vou lhe pedir um favor 
até pessoal. Que não seja para o dia 26, porque assim como o Ricardo, 
eu também não vou estar. Pode ser para agosto? Podemos, de repente, 



para agosto, Brandão, se concordamos, marcamos uma Mesa cujo tema 
será “Tributação de serviços técnicos não residentes”, porque eu acho 
que esse tema atrai muitas pessoas e é bastante justificar uma Mesa 
própria para isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, mas só para a gente, então, 
tentar encaminhar, senão ao final vai despertar polêmica. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Mas, assim, já ficamos 
combinamos que esse tema será tratado em agosto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Existe uma definição de serviços técnicos 
e serviços técnicos especializados. É preciso olhar tanto a lei de 
propriedade quanto a Lei de Licitações. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A Lei de Licitações traz. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ah, então tá. Mas de qualquer modo 
também tem na legislação de propriedade intelectual... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para contexto de licitação. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, mas não é contexto, é uma 
definição de serviços técnicos, então você está pedindo uma definição de 
serviços técnicos, você tem uma definição legal de serviço técnico, se ela 
é para o contexto de licitação, se ela é o contexto pra propriedade 
intelectual é uma outra conversa, mas o fato é que existe uma definição 
legislativa de serviço técnicos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É porque esta lei, o Lucas até menciona, o 
legislador ele não fala “para fins desta lei”, considera-se. O que não 
impede que eu não possa ir beber nessa fonte, mas eu digo, não é 
mandatório. Mas eu não gostaria de continuar essa discussão porque 
pode ser que haja outras tantas definições e pode ser que a ideia seria, 
por favor, como relatora, que você trouxesse quantas definições você 
encontrar, nos mais variados textos em vigor hoje ou em vigor na época 
da inquisição da lei tributária. Porque a gente tendo pelo menos esse 
material nós passamos a investigar a pertinência ou não, e aí nós 
fazemos um trabalho de interpretação interessante. Sem o preconceito 
de que só vale aquilo que só estiver no Código Civil, nenhum 
preconceito, nem o outro é positivo. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E nesse contexto, então voltando a 
questão da IN, você tem aqui uma indicação avançar na questão do 
serviço técnico. Ter uma indicação que serviço técnico não é qualquer 
serviço, mas é um serviço considerado técnico por uma lei, porque esse 
é o problema da IN, porque a IN considerar técnico algo que a lei não 
considera técnico, temos um problema do princípio da legalidade. 
Então, avançando nessa questão e chegando a definição, ou algumas 



definições, que existam várias, mas existe uma indicação de que 
técnicos são aqueles serviços considerados como tais pela lei, seja a lei 
propriedade intelectual, seja a lei de licitações, ainda que seja para 
esses fins, mas tem uma indicação porque vai caracterizar, esse é o 
ponto que o Maciel comenta quando fala de lei de licitações, você traz 
um ambiente de notório de especialização, dispensa de licitação, uma 
sério de outras coisas que é para fins desta lei, mas você conceituou os 
serviços técnicos. Ok, você tem razão, posso ter uma definição, duas, 
três, quatro, de Direito Privado, [ininteligível], mas aí é Direito Público, 
certo? Então posso ter a definição de Direito Privado e Direito Público, 
mas eu terei definições que eu posso, como legislador tributário, 
emprestar de uma ou de outra fonte, não posso... Eu posso até dizer: 
olha, eu vou usar a definição de serviço técnico da lei de licitações para 
fins tributários. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Como legislador eu posso fazer uma 
revisão expressa. E como intérprete eu devo partir da premissa de que 
há remissão se não houve espera. Mas é possível que sim, hein. Eu 
sempre tenho um medo, Fernando, quando a gente fala algumas coisas 
que são ouvidas pela metade para acharem nunca eu tomarei... ao 
contrário, é uma informação relevante, é um argumento importante 
dizer que existe uma lei que trata de serviço técnico, e é interessante, é 
razoável admitir que se o ordenamento é único, que não existe no 
ordenamento o Direito Administrativo, o Direito Civil, etc., tem um 
ordenamento, é razoável admitir que um termo tenha o mesmo sentido. 
Mas é bom lembrar que mesmo no mesmo ramo do Direito, eu tenho a 
mesma expressão utilizada em sentidos diversos, é importante ler um 
texto no seu contexto. A regra de interpretação é o texto no seu 
contexto, a partir dali qualquer outra discussão é válida. Continuando. 
Bruno, quer continuar a minha instrução? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Sim. Bom, essa questão do serviço técnico então 
a gente deixa para agosto, não é? Eu até perguntei antes, será que 
mudou alguma coisa em relação a instrução normativa anterior? Porque 
ele incluiu aqui consultoria, eu acho que consultoria, por exemplo, já 
estaria abarcada, é uma coisa... na definição anterior, partindo da 
premissa de que considera serviço técnico aquele que demanda 
conhecimentos técnicos especializados, a consultoria demanda 
conhecimentos técnicos especializados. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Depende da consultoria. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Tem consultoria em culinária? 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe. Eu posso ter uma consultoria 
apenas para falar sobre [ininteligível]. Eu sei, existem consultorias que 
não exigem qualquer conhecimento técnico. Eu quero dizer, a sua 



experiência que não é um conhecimento técnico, pode ser assim, a sua 
experiência, eu gostaria de ouvi-lo sobre o esse assunto. Não é um 
conhecimento técnico. Existem consultorias que são técnicas. 

Orador não identificado: Uma observação já que vai mudar o tema. 
Dias depois dessa... da aplicação dessa IN, teve alteração do RMCCI, 
não é, que não é mais RMCCI, é outra sigla que existe agora. Existia 
uma alíquota de 25 para outras remessas que era quando você não 
enquadrava como serviço técnico a 15 e colocava como outros, e o novo 
a RMCCI não tem mais essa alíquota de 25, não tem mais essa alíquota 
de outros. Então ou você coloca o serviço como 25 porque é uma 
intermediação que é alguma coisa específica, ou é serviço 15, não tem 
mais um outro. Então a gente não conseguiu enquadrar um serviço que 
não seja a intermediação específica ou um serviço técnico em alguma 
alíquota de 25% para remeter a 25. Então é um dado do no RMCCI. É 
uma dado que não sei se vale a pena integrar, como a alteração que foi 
dias depois. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se você tivesse uma remessa para 
telemarketing, você faria o que no seu RMCCI? Telemarketing, ou seja, 
eu contratei telemarketing, eu contratei porque afinal de contas eu acho 
que em Portugal as pessoas tem uma melhor dicção e tem desemprego e 
eu resolvo contratar. É claro que a realidade brasileira não é essa, mas 
é bom lembrar que essa mesma realidade acontece em muitos países de 
fala inglesa. Então vamos admitir que nós chegamos a esse ponto, e que 
nós achemos não mais Portugal, mas em Moçambique, o que seja, falar: 
olha, eu vou ter um serviço de telemarketing feito em Moçambique. 
Pergunto-lhe: como você enquadraria este caso? 

Orador não identificado: Então, no novo RMCCI não sei, mas A 
questão é que você não tem uma alíquota outra, para na dúvida vou 
colocar ali, quero pagar 25. Não existe mais isso. Então, não sei até que 
ponto foi coincidência mudar o RMCCI poucos dias depois de alterar 
esse conceito de serviço técnico, mas tem alguma coisa a ver, parece. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ivani, cuidado para deixar para agosto. 

Sra. Ivani: Não, eu só que em agosto, a gente também nesse trabalho 
de análise a gente deve verificar, pode ser de ajuda ou não, não é, como 
diz lá o Caetano Veloso, a Nomenclatura Brasileira de Serviço, NBS, que 
serve de fundamento para fazer o Siscoserv. Eu não sei lá a gente 
pode... Acho que seria importante fazer uma análise da lista da NBS 
para ajudar ou não nessa análise. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Thais, por favor. Não, só pra Thais anotar 
isso. Bruno, volta. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Finalmente, uma outra alteração que eu 
identifiquei aqui na Instrução Normativa, diz respeito ao ganho de 



capital do não residente. Artigos 20 a 23 da Instrução 455, tratam do 
ganho de capital do não residente. Na verdade a IN 252 não tratava 
desse assunto, quem tratava era o IN 208, e Lucas, se puder até colocar 
nas revogações, não houve revogação da 208, expressa, só da 252. Lá 
no finalzinho, art. 25. Só revogou a 252, eu acho. Em todo caso, 
revogou no aspecto da tributação do ganho de capital, porque tratou 
inteiramente da matéria, em termos de instrução normativa, não é? 
Comparando os textos da Instrução Normativa 1455, artigos 20 a 23 e 
do art. 26, 27 da Instrução Normativa 208, eu identifiquei uma 
alteração em relação à forma de cálculo do ganho de capital. O art. 23 
da nova Instrução Normativa diz: “o ganho de capital auferido no país é 
determinado pela diferença positiva entre o valor da alienação em reais, 
e o custo de aquisição em reais do bem ao direito”. E a Instrução 
Normativa antiga, 208, art. 26, § 1º, dizia: “o ganho de capital é 
determinado pela diferença positiva entre o valor da alienação e o custo 
de aquisição do bem o direito”. E não falava a moeda. Isso não quer 
dizer que não fosse em reais, não é natural concluir isso, mas há uma 
diferença dos dois textos e agora expressamente na Instrução 
Normativa há uma previsão em que a cálculo deverá considerar o custo 
de aquisição em reais e o valor da alienação em reais, e pode haver uma 
diferença aí em relação a taxa de câmbio. Se eu apuro o ganho de 
capital, moeda estrangeira contra moeda estrangeira e converto o ganho 
para reais, eu tenho uma base. Se eu converto em reais na data da 
aquisição e na data de alienação eu tenho uma diferente base. E a 
questão então que fica é, existe a... base legal para tributar o ganho de 
capital, considerar a base dele, reais contra reais em qualquer situação, 
como é genericamente no art. 23, aqui na nova Instrução Normativa, ou 
devo verificar cada situação especial em concreto e verificar? Porque eu 
identifico na legislação situações em que realmente se apura assim, em 
reais. Por exemplo, ganhos em moeda estrangeira auferidos por 
residentes no país, com rendimento originalmente auferidos em moeda 
estrangeira. O art. 24 da Medida Provisória 2158, prevê que nesse caso 
a variação cambial não deve ser considerada na base de cálculo, quer 
dizer, mas aí o art. 24 não se aplica nesse caso, tal melhor juízo nosso 
aqui, porque o art. 24 fala de ganho de capital do brasileiro, do 
residente no país, e moeda estrangeira. Esta norma do art. 24, ela 
específica, um parágrafo que é específico para o residente no país. 

Sra. Ivani: Mas não tem uma outra norma que se aplica ao não 
residente? 

Sr. Bruno Fajersztajn: A Ivani pergunta se existe uma nova regra. Eu 
trato, por exemplo... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, ela perguntou o seguinte: como existe 
uma regra geral que os não residentes tem o mesmo tratamento dos 
residentes... Então a pergunta da Ivani é: havendo uma regra geral e 
havendo uma regra de tributação para o residente, se ela já não se 



estende automaticamente ao não residente. Ela se refere à Lei 9249 que 
trata disso. 

Sr. Bruno Fajersztajn: É interessante porque a MP 2158 é posterior a 
esta lei, então talvez eu possa considerá-la mais específica ou até 
posterior, no critério de possível antinomia entre elas ou não, mas... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não parece uma antinomia, parece uma 
complementação, ou seja, eu tenho uma regra para o residente e tem 
uma outra dizendo o seguinte: aquilo que vale para um, vale para o 
outro. Antinomia... eu poderia ter antinomia e valeria a lei especial, mas 
o que é curioso da 9249 é que ela não cria uma alíquota para os não 
residentes, aí seria antinomia, ela fala o contrário, aquilo que vale para 
residente, estende-se ao não residente, então não é caso de antinomia. 
A pergunta é outra, se a 9249 se estende a essa caso, mas antinomia 
não seria. Ivani, desculpe-me, vou deixar, manter com o Bruno, eu 
passo para você, tento ainda passar, pedir a palavra considerando o 
nosso tempo, nós temos... desculpe, queridos, eu vou ter que... o tema é 
importante. [ininteligível] Ivani. Eu vou deixar o Bruno terminar a 
palavra dele e vou terminar, por causa do nosso horário que a nossa 
regra maior. 

Sr. Bruno Fajersztajn: A gente pode voltar ao assunto na próxima 
Mesa... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, desculpe-me, o tema é importante, 
eu só gostaria de comunicar mais uma vez que semana que vem, 
desculpe-me, o horário, vocês sabem que a regra mais importante nossa 
é o horário. Semana que vem, por conta do jogo da Copa, é feriado no 
município, não haverá, portanto, Mesa, semana seguinte, feriado de 
Corpus Christi, não há Mesa. A próxima Mesa, essa próxima Mesa, 
Bruno, é para o dia 26, se você quiser se manter inscrito esse tema, 
pode ser manter inscrito. O Ricardo disse que não estará no Brasil, eu 
também não estarei, mas o Bianco estará, estarão outros tantos, o 
Salvador, enfim, a Mesa acontecerá de todo modo, e esse tema fica, 
então, na pauta para a próxima Mesa. Eu só peço que no dia 26, 
Brandão, lembrem que serviços já foi deslocado para outro dia. Com 
isso eu agradeço a presença de todos e dou por encerrada. E também 
faço minhas palavras a do Ricardo, agradecendo a todos pelo semestre, 
já que eu não volto mais. 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

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

 



 

 

 


