
1 

 

MESA DE DEBATES DO IBDT DE 06/10/2016 
 

 

 
 

Integrantes da Mesa:  

 

Dr. Fernando Aurélio Zilveti 
Dr. Gerd Willi Rothmann  
Dr. João Francisco Bianco 
Dr. Luís Eduardo Schoueri 
Dr. Ricardo Mariz de Oliveira 
Dr. Salvador Cândido Brandão  
 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Vamos dar início à nossa 
reunião de hoje. O Prof. Schoueri e o Bianco estão retornando do Congresso da 
IFA, em Madri. Então, vamos pedir algumas notícias de como foi o evento. 
Lembrando que no ano que vem o Congresso será no Rio de Janeiro. 

Sr. João Francisco Bianco: A International Fiscal Association (IFA) é a maior 
entidade mundial, congrega o maior número de pessoas dedicadas ao estudo, 
profissionais de Direito Tributário Internacional. E é o grande congresso anual, 
foi a 70ª edição desse Congresso. Então um Congresso muito festejado no mundo 
inteiro, profissionais do mundo inteiro, pessoas ligadas à administração, 
professores, alunos, todos eles participam. É o grande congresso da tributação 
internacional no mundo.  

E este último Congresso contou uma participação enorme de brasileiros, eu acho 
em torno de 80 brasileiros participaram do Congresso, então foi uma grande festa 
do Direito Tributário brasileiro também em Madri, na Espanha.  

Sobre os temas, eu acho que os temas foram muito interessantes. Ao contrário de 
outros anos, quando os temas às vezes não são tão interessantes, mas me 
pareceu que esse ano os temas foram muito interessantes, em todos eles alguma 
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coisa sempre se aprendeu. Sempre temas novos, muita novidade me parece. E a 
participação dos brasileiros foi marcante.  

E eu queria registrar aqui, ainda não tinha comentado com o Prof. Schoueri, mas 
eu queria registrar publicamente aqui a participação do Prof. Schoueri no 
Segundo Painel, que foi sobre o Artigo 2 do modelo da Convenção dos Tratados 
Internacionais, que trata sobre o conceito de tributos. Eu confesso que quando li 
o título do tema, o painel, quando eu tomei conhecimento do tema eu achei que 
não seria um painel muito interessante, porque o conceito de tributo dentro do 
tratado, provavelmente ele iria falar sobre contribuição social no Brasil – é 
tributo, não é tributo, aquela coisa meio chata – mas eu fui surpreendido com o 
Painel. O Painel foi riquíssimo em informação, questões muito interessantes e 
muito importantes foram levantadas aqui. E eu queria destacar a participação do 
Prof. Schoueri porque realmente foi brilhante.  

A gente vê nesses painéis, às vezes as pessoas fazem uma piadinha, contam uma 
história e o público em geral acha ótimo o painel, mas o conteúdo deixa muito a 
desejar. Então, o sujeito ele faz uma participação, ele tem uma apresentação 
popular, agrada a audiência, todo mundo cumprimenta e no fundo, 
conceitualmente, a participação foi muito pobre. E o Prof. Schoueri teve a 
capacidade de ser simpático, teve uma participação populista – digamos assim – 
porque ele foi simpático, foi alegre, contou piada e ao mesmo tempo a palestra 
dele foi muito profunda em matéria de conteúdo. Então, eu queria aqui 
publicamente registrar, e eu não tinha feito ainda, porque na saída do painel 
todo mundo cumprimenta o Prof. Schoueri mais em função, na minha opinião, 
mais em função do populismo da apresentação. Mas eu queria registrar aqui a 
profundidade do tema e para a minha surpresa aspectos muito importantes que 
eu jamais tinha pensado foram abordados nesse Painel.  

Então, eu acho que o evento de modo geral foi muito bom, foi muito importante, é 
o grande local onde todo mundo, o mundo inteiro se encontra, então é um 
importante local também de network, para reencontrar as pessoas. E ao mesmo 
tempo os painéis, na minha opinião, foram muito interessantes, e fica o registro 
da participação do Prof. Schoueri aqui, que se tornou na verdade uma figura 
obrigatória nos futuros Congressos da IFA. Que, aliás, no ano que vem o 
Congresso vai ser no Rio de Janeiro, deve ter uma participação dos brasileiros 
muito grande, e o Prof. Schoueri já está aqui convocado para coordenar um 
painel sobre Preço de Transferência. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João, obrigado pelas palavras. Populismo, eu vou 
registrar essa parte. Mas, enfim, o fato é que o Painel teve grande qualidade 
porque tinha um grande coordenador, o Professor Adolfo Martín Jiménez. O 
trabalho por trás do coordenador do Chair... quem vê o resultado não tem ideia 
do trabalho que existe por trás para aquilo acontecer daquele modo. Eu digo isso 
pelo fato, e conto para vocês com um certo temor, porque como disse o Bianco, 
no ano que vem eu que sou um Chair. No ano que vem o tema vai ser no Rio de 
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Janeiro – aliás, sugiro que marquem, de 29 de agosto em diante, aquela semana, 
29 de agosto, aqui no Rio, vai ser lá no Centro de Convenção da Barra, a 
organização vai ser primorosa, a nossa coirmã, a ABDF está cuidando disso, e o 
que a ABDF faz a gente sabe que é bem feito. Então a gente parte da premissa 
que vai muito bom. E os temas principais vão ser BEPS, segunda-feira vai ser 
sobre BEPS, e a terça-feira vai ser sobre Transfer Pricing.  

Eu estou como Chair no Transfer Pricing e conto para vocês, meus amigos, 
imaginem que eu já estou há um ano, comecei agora com um trabalho enorme. 
Porque a ideia é quando você chega lá vê em duas horas e meia um painel você 
fala, isso foi feito em uma semana. É um ano de trabalho mesmo. É você pensar 
com bastante calma, fazer todo o outline de ideias, e no final ter aquele roteiro 
bem feito que as pessoas falam, “puxa, eu aprendi”. Ou seja, eu tenho certeza que 
o Adolfo gostaria muito de ouvir essa frase, eu aprendi.  

Então, o número de surpresas que o Adolfo ia descobrindo nesse Artigo 2º, olha, 
eu nunca pensei... É o conceito de tributo. O que é o conceito de tributo sobre a 
renda. As questões, o que que acontece? Porque o modelo da OCDE tem quatro 
dispositivos. O Brasil não adota o um e dois, então o Brasil não tem uma parte 
geral dizendo que incide imposto sobre a renda, ou coisa parecida. Vem direto, 
incide sobre tais impostos.  

Qual é a diferença que existe entre você ter uma definição e não ter um definição 
prévia, qual é a importância da definição nisso? Claro que claro nós, Brasil, nós 
entramos – e eu falei sobre isso, tive que explicar o que é a CID, o que é a 
Contribuição Social, porque isso realmente é uma questão interessante, essa lei 
que nós tivemos interpretativa sobre Contribuição Social, eu tive que explicar. Eu 
até disse na segunda parte - o João disse que foi jocosa, mas não foi de maneira 
jocosa – para todo o público que quando você for procurar, precisar de um 
precedente, olhe o Brasil. Porque tudo que precisar de um precedente, algo 
estranho, o Brasil tem algo para contar.  

Então fica fácil você ser um brasileiro em um painel internacional. Mas é 
verdade, quer dizer, a CID, Contribuição Social, e outras tais, mostram o que 
Brasil é rico em precedentes. Questões como, o que acontece se eu tenho uma 
relação de vários impostos e para efeito de um imposto a pessoa é contribuinte, 
mas não de outros tantos aqui arrolados? No caso da Alemanha em que a 
empresa é uma partnership, portanto, ela não é contribuinte enquanto 
partnership, mas ela paga o imposto local, ou imposto de indústria. Então, a 
pergunta é: uma vez que você paga o referido imposto, que é um impostinho, 
pequeno, você tem toda a proteção do Tratado ou seria necessário que fosse 
referente àquele imposto? Ou seja, qual era a situação? A empresa só paga o 
imposto pequeno que está ali arrolado e no caso por conta de ela pagar um dos 
impostos, ela estaria protegida pelo Acordo de tal modo que não haveria retenção 
na fonte as remessas feitas para ela, o acordo a protege como um todo por conta 
disso?  
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Questões muito interessantes que vão surgindo a partir da análise do conceito de 
imposto e conceito de Imposto de Renda e toda a extensão que existe em relações 
com artigo 4º, com o artigo 23, ou seja, se dá crédito, se não dá crédito, como eu 
faço o crédito, se o imposto é equiparado, não é equiparado, a questão do 
imposto italiano, o IRA, italiano que a Patricia Brown que fazia parte do nosso 
painel – a Patrícia Brown foi negociadora dos acordos americanos, ela foi nos 
contar por dentro como foi a negociação das empresas americanas que foram 
surpreendidas com o imposto (o IRA equivale a um PIS/COFINS, mal e mal é um 
PIS/COFINS). Mas empresas pagavam o tal do IRA e tiveram que convencer o 
fisco americano de que aquilo que elas pagavam a título de IRA deveria dar um 
crédito do imposto americano. E a Patricia dizia, mas não é a mesma coisa. No 
entanto, com a pressão dos investidores americanos que forçaram a tal ponto que 
o Acordo Estados Unidos e Itália inclui o IRA. Então, os Estados Unidos estão 
obrigados a dar crédito. É como se os Estados Unidos fossem dar créditos do 
PIS/COFINS para fins de Imposto de Renda americano. Ou seja, até que ponto 
você estende a comparação? 

O painel realmente foi muito interessante. Não foi o único, é claro. Houve, por 
exemplo, um seminário que eu gostei muito em que se examinava a 
jurisprudência do Common Law e do Direito Continental. Puseram temas como, 
por exemplo, revisão do confisco, retroatividade, temas de Direito. E havia dois 
juízes de Common Law e dois juízes de Direito Continental e o problema é o 
mesmo. E é impressionante, você via no common Law a postura, olha, se o 
parlamento aprovou, vale. E você via, por exemplo, o juiz alemão dizendo não, nós 
tivemos uma experiência – ele relatava, ele foi explícito dizendo – nós tivemos a 
experiência de acreditar que aquilo que o parlamento aprova vale e nós caímos 
numa experiência muito ruim. Não precisava dizer qual experiência ruim. Então, 
ele dizendo que para nós não interessa se o parlamento aprovou ou não aprovou, 
nós vamos testar a constitucionalidade. Uns dizendo que jamais declararia 
inconstitucionalidade uma lei aprovada pelo Parlamento, e o outros dizendo, não, 
temos vários casos como esse.  

Esse tipo de comparação, essa visão de quatro juízes diferentes sobre casos 
hipotéticos... Imagine a riqueza de um painel como esse.  

O outro painel falando sobre a questão do ato ilícito, não só tributação do ato 
ilícito, mas toda a consequência, até perguntar coisas básicas. A multa paga no 
país é imposto creditável no outro país? Ou seja, eu posso chamar isso de 
imposto ou isso não é imposto, isso é apenas multa? Como é que eu trato essa 
questão do ilícito em uma relação internacional?  

Eu estou dando uma série exemplo quase para deixá-los com um pouco de 
vontade. Eu reconheço e devo imaginar que para muitos de vocês pensar em ir ao 
Congresso da IFA parece que é algo de outro mundo. No ano que vem vai ser aqui 
no Rio de Janeiro. Eu estou falando de uma coisa bastante fácil de ir. E a 
experiência de ir a um fórum desses. O João falou e é verdade, existe muito do 
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networking, existem contatos, isso sem dúvida é importante. Mas permitam-me, 
principalmente aos mais jovens dizer que sim, networking é importante, mas 
participar do painel, assistir seminários, você sai enriquecido pelo conteúdo 
porque esse painel aqui que você vê em uma hora é um ano de trabalho prévio de 
pessoas que estão trabalhando para entregar aquele conteúdo. Entendam, 
estamos falando de 2.200 pessoas. 2.200 estavam naquele auditório enquanto eu 
falava. Então, um auditório como esses, é claro, você não espera uma 
informalidade de que as pessoas levantem a mão e discutam e tudo mais. Nesse 
sentido acaba sendo a minha frustração. Mas saibam que tem o outro lado, é o 
lado daquele grande conteúdo que você tem vontade de anotar tanta coisa 
importante que foi dita em pouco tempo.  

É isso, Ricardo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, obrigado.  

Eu queria comunicar que recebemos do nosso associado Carlos Otávio Ferreira 
de Almeida, um volume e o número 21 da Revista Law and Business Review of 
the Americas, onde existe um artigo dele sobre incorporação tributária 
internacional dos direitos de privacidade e as dificuldades brasileiras de se 
adaptar aos standards internacionais. Todos sabem aqui que o Carlos Otávio é o 
nosso professor e ele mandou aqui uma dedicatória: "Ofereço ao IBDT com a 
intenção de colaborar com seus membros e alunos e ainda, com sincera gratidão 
por tudo quanto aprendi consultando seu acervo”. E a Eloiza nos disse que 
realmente ele usou bastante a nossa Biblioteca para produzir esse trabalho, e 
outros.  

E acabamos de receber um volume do Repertório Analítico de Jurisprudência do 
CARF. Ele tem cinco coordenadores dos quais vou citar apenas o Professor 
Eurico Marcos Diniz de Santi, e mais de 50 autores todos ex-conselheiros ou 
advogados militantes no CARF ou em Direito Tributário. Alguns não militam no 
CARF, mas militam em Direito Tributário. Em uma passada rápida de olhos, 
numa percepção rápida minha, apenas um Conselheiro que ainda se mantém no 
CARF.  

Portanto, a importância dessa obra – embora eu ainda não a tenha lido, mas já 
posso perceber a importância da obra – é que foram separados os temas mais 
gerais do CARF: responsabilidade; multa qualificada; decadência; compensação; 
planejamento tributário; ágil, stop options; conceito de insumos; controladas no 
exterior; JCP, etc. Obra de fôlego, o tamanho já mostra. E o Bianco inclusive é 
um dos autores.  

E o interesse nessa obra é que não é apenas, obviamente, transcrição de 
acórdãos. Há uma tabulação das decisões e comentários dos autores. Então, sem 
dúvida nenhuma é um trabalho que nos será útil futuramente.  
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O Prof. Schoueri já coordenou um trabalho há uns três anos semelhante a esse. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, faz mais tempo. Foi em 2008. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, mais tempo, 2008. Poxa vida, 
hein! 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Estamos terminando o segundo volume. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, esse livro aqui fica também na 
Biblioteca à disposição de todos.  

Queria aproveitar o pequeno expediente que eu estou vendo que o Henrique que 
chegou aqui. Henrique, você circularizou ontem uma informação, queria que você 
passasse aqui, sobre aquela decisão sobre PIS/COFINS sobre a natureza jurídica 
das receitas. Aliás, desculpa, era a questão do JCP. 

Sr. Henrique: Bom dia. Bom, o que teve foi a decisão dos embargos de 
declaração naquele repetitivo que discutia a incidência do PIS/COFINS sobre o 
JCP. Nos embargos de declaração o contribuinte havia suscitado... enfim, havia 
um entendimento dissonante quanto a natureza jurídica do JCP em relação à 
segunda Seção. A Segunda Seção que julga causas de direito privado ela tinha 
entendido quanto à natureza de dividendos do JCP e a Primeira Seção tinha, 
enfim, adotado um outro entendimento. E foi julgado os embargos de declaração 
do contribuinte e eles acabaram sendo rejeitados.  

Eu acho que assim, é provável que o contribuinte venha interpor um embargo de 
divergência agora, tentando levar a discussão para a corte especial do STJ, mas 
muito provavelmente tanto a Segunda Seção quanto a Primeira Seção já 
disseram que não havia um conflito entre as suas decisões. Então, é provável que 
a matéria também não venha ser conhecida pela corte especial. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É curioso que não tem conflito – até 
não vou afirmar que não há conflito – mas há um interesse muito grande nas 
duas posições, no âmbito tributário. Porque a questão JCP, por exemplo, que é 
tratado aqui, a Câmara Superior tem decidido com base na Lei n. 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e a Segunda Seção diz que aquilo é 
remuneração e não é dividendo, mas é uma remuneração dos acionistas e não é 
receita financeira. E isso tem outras repercussões, evidentemente, não só na 
questão de PIS/COFINS.  

Então, realmente, essa contradição entre a natureza jurídica para fins 
societários, onde influencia muito o pronunciamento da CVM e a natureza 
jurídica do mesmo ser, para fins tributários, realmente terá desdobramentos. 
Muito obrigado, Henrique. 
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Eu queria voltar na questão desse repertório aqui e fazer uma referência. Prof. 
Schoueri, eu acho que é muito interessante isso aqui. Ele se coloca como 
observatório do CARF. E aí ele explica: “Observatório do CARF é uma parceria do 
Jota com 50 especialistas em Direito Tributário unidos pelo Núcleo de Estudos 
Fiscais da Fundação Getúlio Vargas - Direito de São Paulo”. Essa observação do 
CARF nesses comentários, independentemente de ser favorável, desfavorável, eu 
acho que é muito importante, pelo segmento acadêmico, vamos chamar assim. 
Partindo do pressuposto que vem da Fundação Getúlio Vargas, para que haja um 
contrapeso à fortíssima influência que atualmente a Receita Federal exerce sobre 
o CARF – o que tem levado como todos sabem a uma assustadora quantidade de 
decisões por voto de desempate, que já comentamos aqui diversas vezes. Isso não 
é normal. Empate de votação é uma coisa comum – ontem, no Supremo Tribunal 
Federal, praticamente teve empate na questão da condenação e da prisão após 
segunda instância – mas no CARF a coisa está... não é que o voto de qualidade lá 
seja dado pela convicção do prolator, é sempre, quase sempre, 90 e tantos por 
cento é a favor do fisco. Então, essa condição da observação pública 
transformada em publicações é muito importante.  

Prof. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, já que estamos no pequeno expediente e 
já que você falou em observatórios, eu lembrei de algo, é claro, preciso falar. 
Marque na sua agenda, marque na sua agenda a semana do dia 24 de outubro 
em diante. Porque nós vamos ter o Observatório Iberoamericano de Tributação 
Internacional. Aquilo que o IBDT é um dos fundadores, aquilo que já está na sua 
sétima edição e agora, dessa vez, nós somos os anfitriões. Teremos convidados de 
toda a Ibero-América. Eu falo Ibero-América, pois nós vamos ter também alguns 
professores da Espanha, possivelmente até um de Portugal, e vários outros 
países – nós temos aqui México, Costa Rica, Colômbia, Argentina, Chile. E até 
como é Ibero-América, pegamos o estado mais ao norte da Ibero-América, que é 
Flórida. 

[Risos.] 

Estaremos todos aqui reunidos. Quero lembrá-los, todos os anos a gente 
comenta, “poxa, a equipe do IBDT esteve no Observatório participando do 
International Tax Moot”. Pois é, beste ano teremos também uma edição do 
International Tax Moot.  

Eu falo não para você ir lá torcer pela equipe. Pode torcer, é claro. Mas quero 
lembrar que para nós pouco interessa quem ganha e quem perde, o bonito é você 
ver essa juventude, o grau, a produção que existe em Direito Tributário 
Internacional. Então, vai ser divulgado uma programação, não estranhe porque 
isso vai para todos os Associados, é uma programação híbrida. Alguns horários 
são do Tax Moot, que é uma competição entre alunos que você pode ter 
curiosidade. Mas outros horários são da reunião do Observatório.  
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O Observatório hoje é uma grande Mesa de Debates. Ou seja, você tem o tema – 
já foram feitos questionários que foram passados para diversos países, ou seja, 
cada um dos países se encarregou de responder como no seu país essa questão 
aparece, então a partir do tema tem os questionários – e nós não temos 
conferencistas, temos um relator que em 25 minutos a partir desses 
questionários ele diz, “olha tais e tais problemas são e essa questões curiosas que 
apareceram”. No fundo ele está somente levantando a bola como a gente diz. O 
painel a partir daí, e durante duas horas fica uma grande Mesa de Debates. 
Porque todos ali, no ambiente que a gente faz – no Auditório do primeiro andar 
da Faculdade – aquele ambiente meio arredondado, convida-nos todos a nos 
sentirmos em uma grande comunidade. Levanta, começa a discutir. A única coisa 
que nos une todos ali é que todos adoramos o Direito Tributário. Para vocês 
terem uma ideia, e isso já virou tradição do Observatório, no último dia – no caso 
na quinta-feira aqui – existe a programação oficial, que termina num certo 
horário, e nas seis edições anteriores aconteceu a mesma coisa: seis horas a 
gente informa o público, “bom, terminou, quem quiser embora, terminou.” Mas 
caramba, reunimos aqui tantos amante do Direito Tributário, durante o evento 
várias questões surgiram e parece que ficou aquela vontade de falar um pouco 
mais. Vamos continuar discutindo Direito Tributário? A gente vai até 18h, 19h, 
19h30, 20h – até a hora que for sem qualquer limite, porque já acabou mesmo, 
estamos à vontade, mas já que estamos ali, ficamos discutindo.  

Então, trata-se de um ambiente de amigos que gostam de Direito Tributário, 
como a nossa Mesa de debates aqui do IBDT. Então se você puder, der um jeito 
de marcar essa semana. A inscrição vai ser gratuita, mas nós estamos fazendo a 
inscrição por horário, por painel. A gente vai querer que a pessoa que se inscreva 
entenda que como nós temos poucos lugares, que a pessoa se inscreva e se 
comprometa com aquele painel. E naquele painel tem sua vaga porque sabe que 
ocupou o lugar daquele painel, pois vai chegar uma hora que não há como 
admitir pessoas para aquele painel. Esse vai ser o tipo de inscrição que a gente 
vai ter. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Então, encerrando o pequeno 
expediente. Vamos passar para a Pauta?  

Nós estamos com esse assunto da Lei n. 13.254, de 13 de janeiro de 2016, em 
aberto. Na virada da noite ontem, os dois colegas fizeram a inclusão de um tópico 
relativo às principais mudanças do Projeto. Então, eu vou dar a palavra para o 
Luiz.  

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: Bom dia. Eu não sei se essa aqui é a última versão, 
porque parece que teve umas 20 versões pelo o que o Secretário da Fazenda 
falou, mas essa aqui foi a que a maioria do pessoal circulou. E aí eu anotei aqui 
as principais mudanças, eu acho que a gente tinha que debater aqui seria 
importante. Eu sei que muita gente está preocupada com o prazo, mas parece 
que eles aumentaram o prazo aí – no final aqui eu vou até falar.  
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As principais mudanças foram realmente o seguinte. No caso de inexistência de 
saldo, agora, em 2014, eles agora trouxeram aquela discussão de foto, a 
filmenologia – agora não é mais filme, agora eles chamam de álbum de fotografia, 
e é uma foto de 31.12.2014. Mas se não tiver aquele saldo ele fala que você vai 
poder só descrever o ilícito que você cometeu. Se você não tiver saldo em 2014 
você pode retroagir para 2013, 31.02.2013, para 2012 e para 2011 – sendo 2011 
o máximo que você pode chegar. Para trás disso você só descreve a conduta e 
então você não precisa, teoricamente, não precisaria pagar imposto. Então, essa 
daí é a nova teoria, é a álbum de fotos que o pessoal chamou até lá, o pessoal da 
Receita. O pessoal da Receita não gosta muito desse termo, mas é o que o pessoal 
está dizendo. 

Bom, isso daí mudou para tudo, para patrimônio líquido da empresa. Se não 
tiver mais a empresa, é o balanço de encerramento da empresa – também 
respeitando o prazo de 2011. Ah, eles fizeram uma mudança também no artigo 
5º, § 1º, e eles incluíram a palavra “condenatória” antes, cumprimento das 
condições prevista no caput, “antes de decisão criminal condenatória”. Ante era só 
decisão criminal; parece que condenatória requer alguma coisa, um trânsito em 
julgado dessa decisão. É o que pessoal também estava comentando, mas não 
ficou muito claro ainda, mas pode ser que isso daqui dê uma firmeza maior nisso 
daí.  

Eles ainda continuam falando que é uma ficção do ganho de capital, em 
31.12.2014, ou então naquele prazo anterior.  

Nos casos de transferência de ativos, quando o ativo estiver sendo transferido, 
tem um parágrafo específico que ele fala que incidirá imposto e multa somente 
uma vez, e a pessoa que transferiu o ativo deve indicar o novo detentor desses 
ativos. E aí esse novo detentor então que deve declarar esses valores. O novo 
prazo, aqui no projeto de lei que eu peguei fala em 210 dias, contados da entrada 
em vigor do ato da receita que trata o artigo 10. O artigo 10 que ele fala é da 
instrução normativa. Então, é da publicação da instrução normativa. Eu fiz a 
conta dos 210 dias e dava 11.10, mas o pessoal falou 16.11. Então, eu não sei se 
esses 210 dias estão corretos aqui.  

Outra coisa importante que é lá trás, são as declarações com correções. Ela fala 
que quando tiver uma... a declaração tem correção em relação aos bens, recursos 
ou direitos não ensejará mais a exclusão da RERCT. Ou seja, me parece que você 
vai poder corrigir alguma coisa se você fizer a declaração errada ou se você pegar, 
não sei... se você fizer a declaração errada antes você era excluído, e acabou, não 
tinha mais jeito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpa, você leu aí, e se eu esqueci de um bem? 
Uma coisa é eu declarar o valor errado, outra coisa é declarar e faltar alguma 
coisa. Por exemplo, só para dar uma hipótese: eu tinha uma conta em 2011, mas 
eu não lembrei dessa conta. Até porque 2011 era 2011. Só que por algum azar, a 
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ação criminal descobre que em 2011 eu tinha essa conta. Uma coisa é incorreção 
–eu falei saldo de dez, mas, no entanto, seria onze. Claramente correção. Outro é 
incorreção por omissão, na verdade, porque o bem não constou. Também você 
leu aí? 

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: Então, não tem nada e me parece que cairia na vala 
comum, se você não declara você não tem anistia sobre aquele bem – eu acho 
que você não vai poder corrigir depois. Ele fala assim: “A declaração por correção 
em relação aos bens, recursos ou direitos, objeto da regularização não ensejará a 
exclusão do RERCT”.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A interpretação do que que é incorreção... Como eu 
não faço declaração por bem, eu faço uma declaração por todos os bens, a 
declaração está incorreta porque faltou um bem – é uma leitura. A outra é: não, 
omissão não é incorreção. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri você tem razão, porque 
todas as... – eu vou falar todas porque todos que eu estou lembrando agora usam 
disposições relativas à penalização de declarações imprecisas, eles sempre falam 
em correções ou omissões. Quer dizer, se aqui só fala correção.... Supondo que o 
sujeito esteja querendo fazer um interpretação sistêmica. Agora, in dubio pro reu, 
nós estamos tratando de consequências criminais. Será que o objetivo não foi 
também permitir isso? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, eu acho que não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu também acho que não. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Porque nesse aspecto se você "esqueceu" [entre 
aspas] alguma conta – obviamente porque vai custar mais caro, então de repente 
você lembrou. Não, em casa, lembrei uma continha, nossa, olha só. Sete zeros na 
minha conta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fernando, se você lembrar que tem parágrafo 
prevendo que você inclusive paga, porque eles falam em correção e falam para 
pagar o valor. Então, parece que o legislador quis deixar essa brecha. 

Orador não identificado: Não, não, me parece não. A intenção pode até ter sido 
essa, nessa que foi já foi discutido – existiu uma pressão para que deixasse 
aberta essa oportunidade. Mas na leitura, pelo o que eu vi ontem e pelo o que... 
enfim, a gente até conversou um pouco, a correção é daquilo que foi declarado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos avançar um pouquinho mais? 
Luiz, eu vou te perguntar, vamos avançar um pouquinho mais.  
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Você pode retificar a declaração já feita até o prazo de 31 de outubro, ou seja, 
qual for o prazo. Isso sim, eu vou incluir bens que eu não tinha incluído antes. 
Agora, eu entreguei, passou o prazo e a Receita Federal vem e descobre alguma 
coisa. É aí em relação ao que a Receita Federal levantou que eu posso retificar? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Corrigir. 

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: Me parece que sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A retificar. Ou corrigir? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Retificar a declaração. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, seja o que for vai. Mas aí é com 
relação a isso que eu posso, quer dizer, aceitar, a menos que eu possa explicar, e 
me regularizar.  

Veja bem, a consequência de se nós estendermos essa interpretação da 
retificação a bens não declarados o sujeito não declara nada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, ele declara alguma coisa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ou declara, sei lá, ele tem US$ 500 
em uma conta lá, ele declara isto. E aí tem US$ 10 milhões que ele não declarou 
– opa, agora eu vou corrigir. 

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: É verdade. Tem sentido. Faz mais sentido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno, é sobre isso? 

Sr. Bruno Fajersztajn: É, eu só ia, dar o dado concreto das correções ou 
omissões do sistemático.  

Só para contribuir, eu estou olhando aqui a Medida Provisória n. 2.158, de 24 de 
agosto de 2001, no artigo 57 que prevê as penalidades por problemas de 
obrigações acessórias, e de fato o dispositivo fala de correções ou omissões. 
Então, só para confirmar que talvez a não menção à omissões aí seja proposital. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Volta para o Luiz aí, que... 

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: Eu tenho só mais duas coisas.  

Ele também fala, agora ele incluiu que o pagamento do imposto da multa 
somente será feito se for necessário, ou seja, para a regularização não precisa 
mais ter o pagamento da multa. Ou seja, se você não tem o saldo e você faz a 
declaração da RERCT, você não precisa pagar a multa e mesmo assim você tem a 
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anistia desses crimes – os anteriores a 2011 também. E ele prevê a possibilidade 
de retificação da DERCAT, se você já enviou – e se você já fez o pagamento ele 
incluiu ainda a possibilidade da restituição da quantia paga maior.  

O que eu não achei aqui nesse projeto de lei foi aquela discussão que os jornais 
trouxeram sobre a inclusão de qualquer crime... a exclusão, se você praticou 
algum outro crime que tivesse relacionada na lei você não poderia aderir ao 
RERCT. E pelos jornais, que eu li nos jornais, eles falaram que qualquer outro 
crime que não tivesse relação com aquele bem ou ativo no exterior você estaria 
liberado para fazer adesão ao RERCT. E eu não consegui achar nesse projeto de 
lei, ou se está aqui escondido, não consigo encontrar. Eu acho que é isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O projeto de lei também não tem 
uma situação que eu tenho constatado na prática, dramática, em que as pessoas 
tinham investimentos, um portfólio de investimento em Londres ou outros tipos 
de aplicação no exterior, especialmente quando esses portfólios estavam baseados 
ou muito baseados em papéis brasileiros. E esses papéis brasileiros, de 2014 
para cá, tiveram uma queda muito grande – Samarco, Petrobrás, Vale e outros, 
que eram aplicações consideradas muito boas. Então, eu tenho casos em que o 
valor da carteira, que não foi mudada, é a mesma carteira hoje, caiu 30%. Isso 
significa que se a pessoa for pagar 30% sobre o valor 2014 ela está pagando 50% 
sobre o valor de hoje. Isto não foi objeto de correção.  

Então, vejam a que contradições essa lei leva. Está sendo beneficiado aquele que 
teve mais e cometeu crime sobre mais, e não está sendo... – por todas as razões 
aí, eu não sou nem contra, nem a favor, hein? – mas é isso que está acontecendo. 
Enfim, mais uma situação em que seria razoável se olhar o presente, não se olha. 
Não é que foi consumido, não é dizer que o sujeito entre 31.12.2014 e hoje ele 
consumiu o ativo – ele tinha cem e gastou em qualquer coisa, e agora tem trinta. 
Não, ele tem o mesmo ativo. É a mesma coisa que ele ter um imóvel lá e por 
algum razão houve uma desvalorização. Então, o imposto e multa não será 30, 
será 50%. E pode se chegar a mais até. 

Sr. Luiz Eduardo Queiroz: O que eu li ao contrário disso, e até uma discussão 
que teve lá na FIESP, mas ninguém chegou a fazer esse tipo de pergunta, mas o 
Euro caiu muito em relação ao Dólar. Então, muita gente tinha dinheiro na 
Europa investido em dólar, o dólar valorizou bastante, ou desvalorizou e acontece 
que em 2012 ou 2013 chegou naquele valor máximo, só que nunca colocaram 
dinheiro nessa conta, o valor de 2014 era inferior a de 2012 e 2013 e se fosse a 
história do filme você coloca 2014, colocava 2012 ou 2013, porque o pessoal da 
Receita Federal falava assim, ah não, você tem que colocar qualquer edição, 
qualquer entrada de capital novo você tem que adicionar e fazer um filme e ir 
somando. E nesse caso os clientes falaram assim, mas eu não coloquei dinheiro, 
isso daí era uma valorização, desvalorizou tudo em 2014 e agora eu tenho pouco 
dinheiro. E aí seria a mesma situação só que ao contrário. É bem complicado. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Só uma hipótese. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É, visto que por esse novo preço também, se a 
pessoa tiver US$ 1 de ativo em 2014, se teve US$ 1 bilhão em 2013, dia 31 de 
dezembro, ele não precisa botar 2013 vai pagar só sobre US$ 1, porque está 
anistiado. Esse texto está meio, sofreu um pouquinho de crítica. Eu vi essa 
posição, e pelo o que está escrito é isso, se você tiver saldo zero e tiver errado 
você tem que voltar, mas se você tiver US$ 1 não precisa voltar ao alvo e pegar a 
foto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Vamos para o segundo tema, 
discussões em torno do Processo Civil do Novo Código de Processo Civil e eu 
passo imediatamente para o quarto tema, que eu coloquei meu nome aqui, mas 
na verdade foi levantado nos debates da semana passada, quando não tínhamos 
a presença nem do Fernando Zilveti, nem dos nossos doutos especialistas de 
Direito Processual que hoje estão aí.   

A questão é, Henrique e Marcos, Zilveti – não sei se localizam rápido o dispositivo 
– no CPC existe algum dispositivo que diz que o advogado pode requerer ser 
intimado. Nós usualmente colocamos na petição que doravante as intimações 
deverão ser feitas na pessoa do advogado fulano ou dos advogados fulanos. E no 
processo administrativo esta é uma tentativa antiga que se faz por garantia do 
direito de defesa. Aliás, na semana passada nós giramos muito em torno da 
segurança jurídica do direito de defesa. Até lamentei que você não tivesse 
presente, Schoueri.  

Normalmente no processo administrativo se requerer que o advogado seja 
intimado. Nós sabemos que as intimações elas são jogadas às vezes na portaria, 
às vezes no porteiro do prédio, o contribuinte está lá no último andar e às vezes 
fica jogado na portaria da fábrica, o cara que está lá não tem nem ideia para 
onde que manda aquele papel. Hoje nós temos o problema do eCAC que foi 
levantado aqui, e as intimações eletrônicas como sendo, ou não sendo, o novo 
domicílio à margem do CTN, ou se seria apenas.... Aliás, as duas questões foram, 
o eCAC é um sítio, como dizem lá na Receita Federal virtual, tanto quanto 
estabelecimento físico do contribuinte? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mesmo que seja, ele é.... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para terminar. Ou é forma apenas 
de notificação? Essa foi a discussão. Aí nós caímos nisso.  
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Foi noticiado aqui, se não me engano pelo Brandão que a Prefeitura de São 
Paulo, ex officio, elegeu pelos contribuintes a intimação eletrônica – ao contrário 
do que é no processo federal, em que o contribuinte elege. Bom, seja como for, 
nós enveredamos para essa questão: o advogado pede e nunca ninguém toma 
conhecimento no processo administrativo, pelo menos no federal, desse 
requerimento. Todavia, existe norma no novo CPC; mas ela seria aplicável no 
processo administrativo? Marcos, Henrique? Posso formular a questão de outra 
maneira?  

A pergunta é, quando nós colocamos na petição judicial que as intimações 
deverão ser feitas às pessoas de fulano e beltrano, pessoas suas respectivas 
OABs, isto é uma obrigação ou é uma conveniência do advogado e da parte? Se 
estende ao processo administrativo? 

Sr. Marcos: Bom dia. No processo judicial se na petição inicial é indicado o nome 
dos advogados em que devem ser publicadas essas intimações, e caso isso não 
ocorra, é nula essa intimação.  

Agora, é muito curioso você levar essa questão para o processo administrativo 
que tem um lei específica, uma regulamentação própria a respeito das 
intimações. No passado isso aí gerou uma série de discussões, tem decisões do 
CARF rejeitando os pedidos dos advogados para receber intimações próprias. 
Todavia, se você leva essa questão para o Judiciário você consegue localizar bons 
precedentes do Judiciário validando o pleito dos advogados de intimação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Administrativo? 

Sr. Marcos: Isso. O Henrique, até que está aqui do meu lado cuida de um 
processo em que foi proferida uma decisão favorável a respeito dessa questão da 
intimação dos advogados.  

Eu acho difícil fazer uma aplicação do CPC para o processo administrativo 
especificamente sobre essa questão. Eu acho que isso envolve até outros 
dispositivos constitucionais. Mas de todo modo, essa questão perdeu um pouco 
de força com a própria regulamentação do processo administrativo, seja no 
âmbito federal, ou estadual, ou municipal. Porque hoje o que que acontece? 
Tanto o contribuinte, quanto o advogado, eles são intimados de forma eletrônica 
a respeito das intimações. Basta o contribuinte habilitar o advogado para receber 
as intimações. E o Estado e o Município, a própria publicação no Diário Oficial é 
lincada com o ePAT. Então, assim, fica muito mais complicado de você requerer 
uma intimação pessoal no processo administrativo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso contra argumentar e 
‘reperguntar’?  
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Nós temos na prática a situação em que algumas empresas não dão acesso ao 
advogado do seu eCAC, por razões de conveniência dela. O que nós queremos é 
saber se o advogado pode ser intimado no seu eCAC, não no eCAC da empresa. 
Ele tem procuração, da mesma forma que se ele for na Secretaria ou na 
repartição ele se dá por intimado em nome da empresa... Nós sabemos que no 
processo administrativo, diferente do judicial, a intimação é pessoal, é na pessoa 
do contribuinte. É assim que está. Agora, a pessoa do contribuinte na verdade 
pode ser o porteiro da fábrica – isso é jurisprudente, por mais absurdo que seja. 
Logo, poderia ser também o advogado, ainda mais o advogado constituído no 
processo.  

Bom, ele não quer ser intimado no endereço eletrônico da empresa, porque lá 
devem entrar dez milhões de mensagens por mês, tem gente que passa o dia 
inteiro olhando aquilo na empresa, e a empresa não quer dar acesso. E também 
não tem interesse.  

Agora, a segurança da intimação, e aí nós caímos no princípio constitucional do 
direito de defesa, que evidentemente, o direito de defesa tem que ser exercido 
com segurança, com amplitude, ampla defesa até – a determinação está dentro 
da Constituição Federal. Não justifica que o advogado pleiteie ser – ele não está 
querendo ser intimado pelo Correio ou pessoalmente; quer se fazer eletrônico? 
Faz eletrônico, mas no meu endereço. Isso não é razoável?  

É razoável? Tudo bem, mas eu posso usar o novo CPC para isso? O próprio artigo 
15 do Novo CPC que manda aplicar ao processo administrativo, 
subsidiariamente, as normas do CPC. 

Orador não identificado: É, com relação aqui a essa questão do sentido, do 
advogado ter a possibilidade de verificar todos os processos daquele determinado 
contribuinte, numa situação em que ele está patrocinando apenas determinados 
processos, isso eu acho que está superado porque o contribuinte pode habilitar o 
advogado para verificar, atuar em determinados processos.  

O advogado coloca sua senha digital e não tem como verificar se existem outros 
processos daquele contribuinte. Isso tanto no âmbito federal, como no estadual, 
como no municipal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu confesso a minha ignorância 
técnica. Eu só retrato a resistência de várias grandes empresas em dar acesso a 
todos os advogados ao seu eCAC. 

Orador não identificado: Ontem mesmo eu testei a questão do processo digital 
do município, é extremamente recente, eu acho que tem uns 30 dias. E eu 
verifiquei nos três sistemas essa possibilidade e como funciona, na prática, essa 
questão. E realmente, um advogado coloca a sua senha, o seu certificado digital, 
não tem acesso a outros processos. 
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Sra. Valdirene: Mas não é só pelo protocolo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, pela ordem aqui. 

Sra. Valdirene: Não é só... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos pela ordem. 

Orador não identificado: Protocolo, acompanhamento e prática de atos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos voltar então ao jurídico? Se 
você disse que tem soluções práticas eu vou usá-las, obrigado pela informação.  

Mas no jurídico, o CPC pode.... Ah, eu fiz duas perguntas para vocês: no processo 
judicial é obrigatório identificar o advogado ou é conveniente? Seja um, seja 
outro, posso estender ao processo administrativo? 

Sr. Henrique: Bom, no processo judicial é obrigatória a presença do advogado, é 
necessária a capacidade postulatória de estar em juízo, ao contrário do que 
ocorre no processo administrativo. Eu vejo bastante dificuldade de aplicação do 
CPC, e principalmente com relação à questão do regime de intimações para os 
processos administrativos até por conta do artigo 193, do CPC: “Os atos 
processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que 
sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na 
forma da lei.” Ele acaba remetendo a questão de uma regulamentação legal.  

O que a gente verifica hoje em dia nos processos judiciais, principalmente, é que 
existe uma lei própria tratando de intimações eletrônicas, que é a Lei n. 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 – praticamente toda a regulamentação dessas 
intimação eletrônicas no âmbito do processo judicial está nesta lei. Então, eu 
acabo fazendo paralelo também com as próprias leis dos entes tributantes que 
regem os processos administrativos fiscais. Não há um conflito entre o CPC e 
essas leis esparsas que regulam determinados procedimentos, principalmente 
essa questão da intimação.  

Quanto à questão que o Marcos colocou, tem realmente bons precedentes no 
âmbito judicial, tem decisões... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso te interromper só um pouquinho? Só para a 
gente fechar esse raciocínio?  

Então, a gente está falando da prática eletrônica de atos processuais. Então, você 
tem uma regra processual que era justamente o que a gente ia começar a 
comentar os artigos, todos os atos processuais eletrônicos, na sequência de 
comentários do CPC. E esse artigo 193 remete à lei especial, vamos dizer assim – 
há a lei geral, que é Código de Processo Civil, e há a lei especial que está 
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expressamente remetida no artigo 193. Então, até para repetir: “os atos 
processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que 
sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na 
forma de lei”. Então, aí vai a lei processual civil tratar desse aspecto específico – 
toda a comunicação digital para as partes e para os advogados.  

E o que você está dizendo, que eu entendo, eu concordo – já comentando – é que 
nesse aspecto o processo administrativo fiscal tem uma lei própria para essa 
questão. Não é isso? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso fazer uma pergunta? Pela ordem, para que eu 
acompanhe essa discussão pois tem um ponto que eu perdi aqui.  

O Ricardo mencionou que haveria um dispositivo no Novo CPC que daria 
faculdade ao advogado de exigir que fosse intimado pessoalmente e a pergunta é 
se esse dispositivo se aplicaria ao processo administrativo.  

Qual é o dispositivo do CPC que nós gostaríamos de aplicar ao processo 
administrativo? Porque se não soubermos qual é o dispositivo, não ainda saber 
se ele é extensivo ou não. 

Sra. Valdirene: Não tem dispositivo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, se não há, desculpe, Ricardo, a discussão 
fica estranha. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu comecei perguntando para os dois 
se quando nós colocamos uma petição sobre a intimação do advogado isso seria 
uma conveniência do peticionário ou era uma obrigação do Novo CPC? Porque 
captei aqui na semana passada, por isso que enveredamos para essa discussão, 
que no Novo CPC era obrigatório identificar o advogado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas se não é isso, ou nós encontramos o dispositivo 
ou não sabemos o que nós estamos discutindo. 

Sr. Henrique: Bom, de qualquer forma, é importante lembrar que para estar em 
juízo é necessária capacidade postulatório a ser representado por advogado. 
Agora, um dispositivo expresso eu particularmente não conheço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Mantenho a pergunta: a 
possibilidade do advogado requerer – aí muito em cima da sua experiência de 
estar litigando e ter visto precedentes, independente, portanto, do CPC – É 
possível em nome da segurança jurídica, do direito de defesa, e levando em 
consideração as garantias que a Lei 9.784/99 dá aos administrados de que as 
coisas sejam feitas de uma maneira que não prejudique o interesse público, mas 
também franqueie amplo acesso à defesa de seus direitos, se isto não seria 
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suficiente para justificar esse pedido e o advogado requerer que seja intimado 
eletronicamente no seu sítio, no seu eCAC? 

Sr. Henrique: Eu acho que essa norma é o § 5º do artigo 272, do CPC. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, § 5º, artigo 272, do CPC: “Quando não 
realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação 
dos atos no órgão oficial”. Aí o  § 5º: "Constando dos autos pedido expresso para 
que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados 
indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” 

Então, antes disso, o § 1º diz: “Os advogados poderão requerer que, na intimação 
a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que 
devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.”.  

Vai passando toda essa ideia da intimação. Mas o § 5º é o próprio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas desculpe-me. O § 5º, agora no texto... Vamos 
ler o texto no seu contexto. Ele está tratando de saber se a intimação pode ser 
feita à sociedade ou a um advogado específico. Parece ser essa a questão aqui. O 
que é bem diferente... ou seja, um problema até muito comum no âmbito 
processual, se eu tenho vários advogados na procuração, eu intimo um dos 
advogado que está na procuração e considero intimado. E o § 5º diz que não, por 
mais que eu tenha vários advogados, se consta que um determinado é que deve 
ser intimado, ele será intimado. É uma questão até prática muito boa para 
impedir que todos tenham que acompanhar pelos nomes – vide o caso de 
escritórios maiores que têm aquela procuração com vários nomes.  

Não me parece aqui... a norma construída aqui me parece muito distinta daquela 
que se pretendeu no âmbito administrativo. Uma coisa é dizer que “eu quero 
escolher qual dos advogados entre os vários procuradores será o intimado”, de 
outra coisa que exigir, “eu quero intimação ao advogado”. Até porque no processo 
sempre a intimação será a um advogado.  

Então, o ambiente é outro, o objetivo do dispositivo é outro. E quer me parecer, 
Ricardo, que estender esse dispositivo como se ele fosse uma norma como tal a 
exigir que no processo administrativo se intime o advogado, eu acho que é dar 
um passo adiante do que está aqui. Talvez eu pudesse – analogia se fosse – seria 
uma situação diferente em que eu estivesse no caso, no processo administrativo 
vários advogados em que conste que um deles é que fará sustentação oral, por 
hipótese, e este um advogado está impedido e às vezes acontece no CARF essa 
questão que presidente diz: “olha, como há vários procuradores, basta que outro 
venha”. Aí talvez a aplicação extensiva desse dispositivo pudesse caber para dizer 
que se foi escolhido e mencionado que um seria responsável pela situação, 
caberia. Aí eu diria, há uma vereda, há algo a discutir, mas pretender aplicar esse 
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§ 5º para dizer que por conta disso a intimação deve ser ao advogado e não à 
empresa, eu quero crer, lendo agora o dispositivo, que é uma extensão descabida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Prof. Schoueri, você no estava aí a 
semana passada, é exatamente uma das questões que eu coloquei aqui foi 
exatamente isso, o Henrique já mencionou várias vezes, o processo administrativo 
é facultativo a presença do advogado e no judicial teria uma razão, que é essa 
que está sendo dita aqui.  

Mas eu reformulo novamente a questão. Em vez de requerer que a intimação seja 
feita na pessoa jurídica do contribuinte, em nome do advogado fulano de tal, seja 
feita em nome do escritório de advocacia. A pergunta continua do mesmo jeito. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Schoueri, dentro da sua ideia de contexto... então 
o que eu vejo que é um contexto aqui? O legislador quis desde o início – que é 
parte, desde o artigo 236 até onde a gente está chegando, que é da comunicação 
dos atos processuais. Então, a ideia também vem antes disso, de toda uma 
preocupação do legislador processual civil com a comunicação eletrônica. E é 
expresso, ele trata em um capítulo próprio do Código de Processo Civil da 
comunicação eletrônica, e aí a partir de então ele vai trabalhando os atos 
processuais para chegar onde a gente está, que é o capítulo quatro das 
intimações.  

Então, dentro da ideia que você está trazendo do contexto, o contexto é: processo 
digital, comunicação dos atos processuais preferencialmente por meio digital, ou 
com a preocupação, se você preferir, ao meio digital. E aí vem o artigo 272 
dizendo – e o contexto não é para uma banca de advogados – “quando não 
realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação 
dos atos no órgão oficial.” Aí não está falando escritório de advocacia, está falando 
dos advogados, estou entendendo eu.  

Aí vem o artigo, o § 1º, § 2º, § 3º, vai explicando a intenção, para chegar onde a 
gente estava, que é a proposta do Ricardo, o § 5º, que é “Constando dos autos 
pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em 
nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” Que já 
tinha essa preocupação, e você tem razão, de uma banca ou dos advogados, por 
isso que na petição inicial você menciona a preocupação de ser intimados 
aqueles advogados, não todos os integrantes da banca jurídica.  

Mas de qualquer modo volta a questão da dúvida, se o fato de você ter o teu 
nome da petição inicial dentro do processo eletrônico, se isto poderia influenciar 
a lei específica do processo administrativo fiscal. 

Sr. Henrique: Bom, apenas contextualizando, esse § 5º do artigo 272, ele 
realmente vem no contexto colocado pelo Prof. Schoueri. No passado existiu uma 
controvérsia jurídica sobre a possibilidade da intimação de qualquer advogado 
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que constava da procuração e o Superior Tribunal de Justiça acabou firmando 
posição no sentido de que quando há um pedido expresso para a intimação de 
um dos advogados, a intimação em nome de outro implica a nulidade da 
intimação.  

Mas ao mesmo tempo tem a questão também, que o Dr. Ricardo coloca, e que 
também encontra até certa guarida jurisprudencial. Tem uma decisão do 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, de 1997, em que o próprio Plenário 
afirmou, o maior vício que pode macular um processo, seja ele judicial ou 
administrativo, é a ausência de conhecimento pela parte envolvida. Tem também 
um decisão de 2002, do STJ, do Ministro José Augusto Delgado, em que foi 
anulada a intimação no processo administrativo em razão de vícios que 
impossibilitaram a parte tenho tomar conhecimento daquele ato processual.  

O Marcos colocou também, a gente teve uma decisão também no escritório 
versando sobre isso – nulidade de intimação – e o argumento que foi acatado foi 
justamente este. A gente tinha pedido na peça do processo administrativo a 
intimação em nome do advogado – isso no processo administrativo federal – e 
acabaram não intimando o advogado e isso ensejou a nulidade dessa intimação.  

Então, assim, você encontra na jurisprudência alguns exemplos sempre nessa 
linha da segurança jurídica também, quando há um pedido expresso do 
advogado para a intimação em nome dele, mas não é possível dizer que isso seja 
realmente uma jurisprudência e sim julgados isolados sobre o tema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Eu queria fechar esse tema 
porque nós temos na Pauta muitos assuntos importantes. Eu quero fechar sem 
encerrá-lo, obviamente, mas fechar por hoje pelo menos, sugerindo que quem 
tiver interesse lembre que o artigo 127 do CTN que fala que cabe ao contribuinte 
eleger o domicílio. Se ele não elegeu domicílio será o lugar onde a pessoa física 
mantém sua residência habitual, a pessoa jurídica tem lá.... enfim, há várias 
normas. A pergunta que eu deixaria no ar, o contribuinte elegeu o domicílio de 
intimação – é claro, ele tem o domicílio dele para demais fins, é onde ele está 
sediado fisicamente, mas já que o eCAC passou a ser um domicílio virtual 
daquele contribuinte, esteja ele onde estiver, ele pode para determinado processo, 
pergunto, ele pode eleger um sítio do advogado que o represente, justificando, 
portanto, esse requerimento? E em defesa desta ideia que foi feita sob a forma de 
pergunta, eu surgiria que todo mundo lê-se a Lei 9.784/99 e eu recomendo 
particularmente os artigos1º; 2º, caput e inciso VI, VIII, IX e X; o artigo 3º; o 
artigo 26, § 3º e § 5º. Vocês vão verificar que a mensagem normativa, de todas 
essas disposições, é assegurar o exercício do direito de defesa. Sem prejuízo para 
o poder público. O poder público não tem prejuízo nenhum se intimar no eCAC A 
ou B. Então, eu sugiro que quem for pensar no assunto leia também essa lei – 
lembrando que ela se aplica no processo administrativo federal, supletivamente, 
mas só federal; no estadual já mudamos de cenário. Não sei se deixamos esse 
assunto em aberto. Por enquanto podemos passar para outro? Concordam?  
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Vamos ao assunto da Gray List. Professor Gerd disse que iria falar alguma coisa. 
O Ramon Tomazela tem também alguma coisa a nos dizer.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Antes da palavra ao Ramon, tem alguns detalhes que 
eu queria destacar, para isso as consequências...  

Eu só queria falar sobre a questão da segurança jurídica, porque afinal de 
contas, nesse caso, a Áustria foi colocada nessa Gray List sem nenhuma 
discussão prévia. Simplesmente de surpresa – agora, de repente, a Áustria está 
na lista. Não se a razão, não se sabe absolutamente nada. Então, isso, na minha 
opinião, é questão de insegurança jurídica muito grande. Inclusive para 
evidentemente uma eventual reação daquele país. Porque para reagir, olha, 
precisa saber qual foi o evento, qual é o ponto da legislação austríaca que 
realmente justificaria isso, não é? E verificar exatamente todos detalhes, fazer as 
necessárias diferenças entre os vários, vamos chamar, as várias subsidiárias, 
holdings, ou não holdings, etc.  

Então, eu fico, assim, um pouco impressionado, não sei o que o Prof. Schoueri 
pensa, mas nós temos todos procedimentos de transparência, de informação 
mútua, da ajuda administrativa, o próprio procedimento amigável – temos tudo 
isso, mas na prática nada disso funciona. Simplesmente alguém teve a ideia por 
motivos desconhecidos, colocar a Áustria na Gray List. Por que Gray List? Por 
que não Black, por que não Branco? Quer dizer, simplesmente é algo por 
enquanto meio metafísico. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O professor Gerd tratou de uma questão 
importantíssima com relação à Áustria, que nós temos um Acordo de 
Bitributação que tem um procedimento amigável. Então, no mínimo, é uma 
descortesia diplomática para não dizer maior. Ou seja, se havendo uma questão, 
caberia ao Brasil pedindo informações ao outro Estado e não adotar uma posição 
como essa. Poderia argumentar o Brasil, mas o problema não é com Acordo de 
Bitributação, é com ordem interna. Desculpa, me parece descabida já que o 
procedimento amigável não se limita aos impostos a que se refere o próprio 
acordo. Então, me parece que houve um descabimento.  

Bom, e outra coisa – já que discutimos na outra semana, Professor Gerd – é que 
além de tudo é um erro. Ou seja, está errada a lista, está errada. E o termo é erro 
mesmo já que não existe um regime especial. O Ramon nos trouxe aqui a 
informação há algumas semanas dizendo que não existe nas holdings austríacas 
algo diferente. Não é dizer que existe regime especial. Qualquer empresa 
austríaca terá a participation exemption, ou seja, não será tributada com lucros 
de outros países. E fora isso, não existe um conceito a holding pura, não é o caso 
de uma offshore. Ou seja, offshore é quando se cria um regime diferenciado para 
um tipo de empresa, desde que essa empresa não concorra internamente. A 
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offshore clássica, aí sim é o regime especial, é quando fala assim: bom, então, 
vamos admitir que haja empresas que terão o olho para fora e como elas não 
atrapalham o mercado interno, elas têm uma tributação diferenciada. Não é o caso 
de uma holding. Ou seja, é descabida a inclusão da Áustria nesse sentido.  

O que preocupa Áustria, Irlanda e Quijanda – e esse é o ponto que gostaria de 
por aqui – é quais são as consequências. Já se falou muito sobre, aliás com a 
Irlanda a questão dos royalties, da tributação da fonte mais alta, etc., preço de 
transferência. Existe um outro elemento que preocupa também, acho que vale 
mencionar, com relação às poucas empresas brasileiras que ousam investir no 
exterior, as chamadas multinacionais brasileiras. Porque nós sabemos que com a 
Lei n. 12.973, de 13 de maio de 2014, embora ainda adotado o regime universal, 
tivemos aquela ideia de que cada unidade é tributada enquanto tal. Então, a tal 
da holding austríaca ela terá unidades na França, na Alemanha e Quijanda, e 
todas elas seriam tributadas como tal. Mas, até agora seria possível uma 
consolidação do resultado, ou seja, é previsto até 2022, a possibilidade de uma 
consolidação. Entretanto, excepciona-se da consolidação a situação em que eu 
tenho uma empresa em uma jurisdição favorecida.  

Então, a consequência que nós teremos dessa medida – e essa consequência é 
desastrosa – é que investimentos produtivos em países de alta tributação, porque 
reunidos numa holding num país como a Áustria, como a Irlanda, que passam a 
não ser possível a consolidação. Ou seja, na prática o que se está fazendo é 
destruir estruturas formadas – eu conheço casos de empresas que tem realmente 
grandes estruturas internacionais para esses países, holdings, holding mesmo, 
holdings puras, me dizendo, “olha, você agora já não pode mais consolidar”. Esta 
consequência da consolidação não está sendo observada e merece a nossa 
atenção. Ou seja, a lista é errada e a lista produz uma consequência muito maior 
quer me parecer do que a questão de preço de transferência ou tributação na 
fonte. É importante mencionar que nós estamos criando um problema sério para 
as multinacionais brasileiras. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou te dar a palavra, mas ele quer 
apresentar uma dúvida. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Schoueri, quando você fala errada... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ilegal. A instrução normativa é ilegal, a partir de 
uma informação errônea – é um erro – cria-se uma ilegalidade. Ou seja, houve 
um erro de informação, acreditaram que as holdings austríacas estariam em um 
em um regime privilegiado, o que não é verdade. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, volto só na dúvida. Na outra reunião que 
nós tivemos, você deixou transparecer que existia uma certa discricionariedade 
do Fisco na descrição do que ele entende ser, por exemplo, a inclusão na Lista da 
Receita Federal. 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não foi isso que eu disse. Que bom que você fez a 
intervenção para eu poder esclarecer. O que eu disse é no sentido estritamente 
inverso. O que eu disse foi que havendo um regime privilegiado no exterior, fato, 
não existe obrigação para que um contribuinte brasileiro tenha notícia daquele 
regime, e portanto eu tenho um caso de uma lei que não pode ser aplicada 
porque falta um requisito que é o conhecimento, a publicidade daquele fato.  

Quando a Receita noticia, da publicidade, de que na jurisdição tal existe um 
regime privilegiado para um tipo de entidade, já não se pode mais dizer eu 
desconheço. Ou seja, deu-se condição de aplicabilidade à lei. Então, não foi 
discricionariedade.  Eu disse que sem a menção na lista não é possível 
considerar um regime privilegiado. 

Então, só dizer: é necessária a menção na Instrução Normativa, a lei não é auto-
aplicável. Ponto. A Instrução Normativa não pode ir além da lei e o que me 
pareceu é que nesse caso a Instrução Normativa vai, ela extrapola o que a lei me 
permite. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esclarecido. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria que o Ramon abordasse também uma 
pergunta que eu vou fazer aqui. Desculpa, eu não participei das discussões 
anteriores, eu estou chegando agora.  

A minha dúvida é a seguinte: por que a holding company da Áustria entrou na 
Lista e não entrou na Lista a holding company da tem Itália, da França, da 
Espanha, da Inglaterra, da Holanda, da Dinamarca, da Eslováquia, etc., etc.? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu ia te passar a palavra fazendo 
essa pergunta também atentando para o fato de que na Instrução Normativa RFB 
n. 1.658/2016 algumas holdings são tratadas diferentes de outras holdings – que 
tem substância, que não tem substância.  

Sr. Ramon Tomazela: O Professor Schoueri cobriu a maior parte dos pontos. Eu 
acho que seria interessante colocar o artigo 24-A, da Lei n. 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, porque eu acho que daí fica mais fácil visualizar as 
discussões.  

Basicamente esse dispositivo [artigo 24-A] tem o inciso I, que diz “não tribute a 
renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a 20%”. E que depois foi reduzida a 
17% - não é o caso da Áustria pois ela tributa a 25%.  

O inciso II ele trata ali de conceder vantagem de natureza fiscal a pessoa física ou 
jurídica, não residente sem exigir atividade econômica substancial ou 
condicionada ao não exercício da atividade econômica substancial ou substantiva 
no país. Esse inciso traz uma dúvida de redação porque ele fala vantagem de 
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natureza fiscal a pessoa física ou jurídica não residente – e, daí, a partir do 
momento que você incorporou a sociedade na Áustria ela é residente. Então, a 
interpretação que se dá dele são regimes Ring Fencing mesmo, e que no caso da 
Áustria, não é porque tem o participation exemption para os rendimentos do 
exterior, mas tem o regime, o mesmo regime de participation exemption com 
menos requisitos para os rendimentos domésticos, para dividendos e ganhos de 
capital domésticos.  

Existe uma dúvida só em relação aos ganhos de capital que todo o exterior eles 
são sempre isentos, a não ser que a pessoa jurídica opte e os ganhos de capitais 
domésticos geralmente eles são tributados. Então, a gente poderia eventualmente 
discutir se o ganho de capital ele é Ring Fencing, ou não, na Áustria.  

Mas, em geral, sobre o regime de participation exemption, o que acontece é, 
basicamente, que eles têm um regime de participation exemption dentro da União 
Europeia por causa da parent subsidiary directive. Então, uma distribuição, por 
exemplo, de dividendos da Áustria para a Alemanha ela seria não tributada, 
como isso, essa isenção só nas operações internacionais, só nos cross-border, 
criaria uma discriminação, uma violação da neutralidade, eles estendem essa 
mesma diretiva para as operações domésticas. Então, tanto as operações cross-
border dentro da União Europeia, quanto as operações domésticas são isentas. E, 
daí, por conta disso, a Áustria também estende para terceiros estados por conta 
do free movements of capital, que também se aplica para terceiros estados. Então 
a gente poderia dizer que ela não é um regime Ring Fencing, e ainda foi feito para 
cumprir com as diretivas da União Europeia. Principalmente do free movements 
of capital. 

E daí sobraria o inciso IV, que não seria aplicável para a Áustria porque ele trata 
do acesso à informação, composição societária, titularidade de bens e direito – 
tudo isso na Áustria é normal, tem troca de informações e tem essa titularidade, 
não existe ações ao portador ou qualquer coisa do gênero. E o que sobraria o 
inciso III também, que é não tributar a renda ou tributar a alíquota inferior a 
20% - que também foi reduzida para 17% - os rendimentos auferidos fora do 
território. E daí aqui teria uma discussão se seria só para regimes territoriais que 
é total ou parcialmente territoriais, então a razão dele não ser tributado é o fato 
dele ter sido obtido no exterior, e então nesse caso também não seria aplicado na 
Áustria porque o fato de ele não ser tributado não é a origem do rendimento – os 
doméstico também não são tributados. O fato de não ser tributado é que é 
evitado com a tributação econômica da renda num regime de participation 
exemption que se aplica tanto para o exterior, quanto domesticamente. Então, daí 
a conclusão de ser errada ou ilegal a inclusão das holding company da Áustria na 
lista. Com a possibilidade de discussão a questão do ganho de capital e de alguns 
conceitos aqui.  

E em relação às consequências, realmente a questão da consolidação eu acho 
que é pior, porque ela contamina toda a cadeia de investimento. Então se eu 
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tenho uma sociedade controlada ou coligada na Áustria e que ela tenha 
participações societárias embaixo dela, antes eu poderia consolidar todos esses 
resultados aqui e fazer tanto para fins de aproveitamento de tax credit, quanto 
para fins de compensação de prejuízos correntes – os lucros com prejuízos 
correntes – e agora ela contamina não só a empresa na Áustria como toda a 
cadeia de investimento, então a consequência é muito grave. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tem uma consequência que pode se adicionar, eu 
digo porque por acaso ontem, enfim, a Laura Inácio me ligou perguntando sobre 
isso, contando um fato da empresa – não vou citar a empresa – mas enfim, 
situação interessante, uma empresa.... bom, deixa terminar o contexto. 
Provavelmente todos agora que mexe na área tributária já ouviram falar do 
famoso caso da Apple. Já ouviram falar de empresas que tem uma dupla não 
residência porque incorporada em um país e cuja atividade, cuja administração 
efetiva é em outro país. A Apple é sabido que ela foi incorporada na Irlanda, a 
Apple Europa, e cuja administração efetiva é nos Estados Unidos. Para aqueles 
que não saibam, para fins americanos, a empresa americana é aquela 
incorporada nos Estados Unidos. A Apple Europa foi incorporada na Irlanda, 
então os Estados Unidos dizem, essa empresa não é residente nos Estados 
Unidos. Para fins da Irlanda, a empresa irlandesa é aquela cuja administração 
esteja na Irlanda. E a administração da Apple Europa está nos Estados Unidos. 
Então ela conseguia ser uma dupla não residente. Esse foi um dos estopins do 
famoso BEPS. O fato é que existe uma empresa brasileira que, eu não vou dar o 
nome, mas atua no ramo de carne, e aí é o ponto, foi, ela tem... 

[Risos] 

Ela foi incorporada na Irlanda e tem a efetiva administração no Reino Unido. A 
questão – e essa questão que eu provocava essa moça – o texto do artigo 78 da 
12.973/14 utiliza uma expressão única, “situadas” em país com o qual o Brasil 
mantenha tratado ou “localizadas” em países ou dependência com tributação 
favorecida.  

Pergunto: uma empresa incorporada na Irlanda, cuja administração efetiva está 
no Reino Unido, ela está localizada em país ou dependência? Porque localizada é 
um terceiro termo. O direito internacional convive com as expressões 
“incorporação”, “efetiva administração”. O Brasil nos traz uma nova pérola: 
“localizadas”.  

E nós vamos ter uma discussão agora nova, o que que significa “localizadas”. 
Admitindo – e isso é realmente para vocês perceberam como isso vai para a Mesa 
de Debates coisas maravilhosas – admitindo que localizada possa entender como 
incorporada, se a empresa tiver dupla residência. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Incorporada você está dizendo constituída, não é? 
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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Constituída.  

Ou seja, imagine que eu tenha uma empresa constituída na Suécia, cuja 
administração é na Suécia, empresa sueca – eu pego Suécia pois é difícil 
imaginar uma jurisdição mais alta que a Suécia – e que opera na Suécia. Mas 
vamos admitir que determinada jurisdição favorecida tenha critérios larguíssimos 
com relação ao que é uma empresa para aquele país. Vamos admitir que por 
conta dos critérios larguíssimos, inclua o fato de ter um sócio que tenha 
residência naquele país, enfim, um critério qualquer. E que essa empresa por 
acidente, por acidente, além de ser contribuinte da Suécia também o seja em 
uma jurisdição favorecida. E me vinha a pergunta: na medida que ela seja 
situada na tal da jurisdição favorecida, ela está excluída ou ela pode arguir que 
ela além de situada naquela jurisdição, ela é situada também em uma outra que 
não seria?  

Voltando ao meu frigorífico. Se meu frigorífico – não é meu – se o frigorífico em 
questão é considerado, por alguma razão, residente na Irlanda, mas também é 
considerado residente no Reino Unido, ele pode arguir a residência no Reino 
Unido para dizer que ele não está localizado num país ou independente de 
tributação favorecia? Ou, na medida que ele está localizado naquele país 
[Irlanda], acaba maculando para dizer, sinto muito se você paga imposto na 
Inglaterra, o fato é que você está localizado ali nos termos da lei.  

Veja, são questões que vão surgindo a partir de dessa situação esdrúxula que 
nós temos. 

Sr. Presiente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Zilveti pediu a palavra. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, isso, o Prof. Schoueri volta naquele caso que a 
gente estava discutindo da condição da Receita Federal por meio de instrução 
normativa estabelecer critérios para aferição de ser ou não ser uma estrutura, 
até usando esse termo, localizada em país com tributação favorecida.  

Pode a Receita Federal estabelecer um novo critério? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O critério é da lei. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu sei, mas veja, aí ele veio avançando, ele criou 
uma palavra que não está na lei: “localizada”. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. Desculpa, Fernando, só para ser bem claro: 
reproduzir a lei. A minha dificuldade é justamente esta, a lei brasileira traz uma 
expressão que não é comum na literatura internacional, que é “estejam 
localizadas”.  
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Então, não é que ele cria ou não, o problema nosso é saber o que significa 
“localizadas”. Se “localizadas” é sediada, é incorporada, é administração efetiva 
ou é encontrada, o que que é isso? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A “localizada” que está na lei, “localizada” está na 
instrução normativa, e aí a instrução normativo estabelece critérios. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe corrigir, a instrução normativa 
apenas arrola. Os critérios estão na lei.  

Então, a instrução normativa apenas cometeu o pecado de incluir a Áustria como 
uma jurisdição – isso é um grande pecado. Eu dei um passo atrás, eu voltei. No 
caso da Irlanda, dificilmente alguém diria que a Irlanda não tem uma tributação 
favorecida porque está abaixo de 17%, é 12,5%. Então, vamos pegar o caso da 
Irlanda, ou seja, a instrução normativa neste caso é legal. A Irlanda realmente 
tem uma tributação de 12,5%.  

O meu desafio, todavia, não é da instrução normativa. Meu desafios é saber 
quais são as empresas – claro, uma empresa que atue na Irlanda, somente na 
Irlanda, estará dentro – mas meu desafios é uma empresa com dupla residência. 
Porque se a Apple tinha dupla não residência eu posso imaginar o inverso, a 
dupla residência.  

Havendo dupla residência, qual é a consequência? Essa foi minha pergunta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, essa questão aí ela tem 
repercussões, as mais variadas possíveis, não é? Algumas foram mencionadas 
aqui – é saber até que ponto, digamos, afeta a possibilidade de consolidação do 
lucro real brasileiro, mas também afeta outras questões que nós precisaríamos 
estudar. O Schoueri está trazendo um tema novo para a pauta.  

Prof. Schoueri, nós temos que verificar o que fala a Lei 12.973/14, o que fala o 
Regulamento do Imposto de Renda – que na verdade o regulamento é uma 
consolidação das leis – nós temos que verificar na Constituição Federal o que é 
empresa brasileira, enfim, se lá tem alguma coisa que está relacionado com 
localização física, a Lei 6.404/76, lembrar que os tratados falam em 
estabelecimento permanente. Então, o campo de investigação é muito amplo. 
Quem quer relatar?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nós temos um aluno que está precisando fazer um 
trabalho de conclusão, já se voluntarizou para abordar esse tema. E por acaso 
está aqui presente, está na primeira fileira, com gravata roxa. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ô Luiz [Luiz Eduardo Queiroz], é o seguinte, você 
vive trazendo assunto para a pauta, então hoje trouxeram para você. Tudo bem 
para você?  
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Sobre isto encerramos? Professor Gerd, alguma observação complementar sobre 
a Áustria? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Por enquanto, não. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Conclusão, acho que geral, é de que houve um 
excesso. Você [Ramon Tomazela] fez algumas ressalvas a respeito de ganho de 
capital, você podia só especificar um pouquinho, porque eu perdi. Só para ver se 
o assunto merece prosseguir. Rapidamente. 

Sr. Ramon Tomazela: Como foi comentado, como a Receita Federal não indica 
quais são os motivos da inclusão da Áustria na Lista, você teria que analisar à 
luz do artigo 24-A. E dentro do 24-A poderia existir uma discussão se os ganhos 
de capital são Ring Fencing, ou não, pelo fato de que o ganho de capital 
doméstico – se uma empresa na Áustria tem uma participação societária de uma 
outra empresa que ela tenha na Áustria, de um subsidiária na Áustria, esse 
ganho de capital seria tributado e no exterior isso não acontece. Então, poderia 
dizer que é um regime só para rendimentos no exterior, só para rendimentos 
auferidos... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Que não prejudicaria com relação a outros 
aspectos, outras situações que não existe a diferença de tratamento. 

Sr. Ramon Tomazela: Isso.  

Tecnicamente isso não seria considerado Ring Fencing, mas poderia existir uma 
discussão em relação a isso, porque seria um regime só para atrair – ele poderia 
ser considerado harmfull porque ele seria para atrair investimentos para aquele 
país, poderia ser considerada uma forma de competição fiscal danosa em linha lá 
com o Relatório de 1998 da OCDE. E nos casos dos dividendos, como se aplica 
tanto domesticamente quanto para o exterior, não seria nem considerada uma 
forma de competição fiscal danosa. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, então. Obrigado. Só para finalizar, então 
você mantém a opinião que a inclusão da Áustria, das holdings da Áustria na 
instrução normativa é ilegal? 

Sr. Ramon Tomazela: É. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri está querendo trazer outro assunto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu quero, eu acho tão saudável a prática que o 
Ricardo e o Zilveti estão propondo aqui, que a gente tem uma dúvida, e os jovens 
estudem para nós e nos tragam uma solução, que eu quero aproveitar para 
trazer outras dúvidas, e eu acho que enquanto a gente conseguir trazer esse tipo 
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de debate, e nós estamos fazendo mais no ambiente acadêmico. Ou seja, o 
Instituto nessa sua ideia de vamos pensar juntos, alguém vira relator... 

Eu tenho uma dúvida que eu queria dividir com vocês e vai exigir também 
pesquisa e depois a gente escolhe quem vai ser voluntário. É alguém que tem que 
gostar muito de Imposto de Renda. Porque nós algumas vezes viemos aqui com 
conceito de renda, o conceito de renda, o conceito de renda, o que é, o que não é, 
e muitas vezes voltamos ao Bulhões Pedreira na ideia de que renda 
necessariamente é uma riqueza nova e sempre citamos o Ricardo para nos dizer 
que não basta ter uma variação patrimonial para que tenha uma riqueza, é 
necessária que seja uma riqueza nova – enfim, e diferenciamos várias vezes as 
transferências dizendo transferência não é renda porque não é riqueza nova, 
sempre dizemos que a transferência não incrementa o PIB.  

Eu gostaria de que fosse feito um estudo... desculpe, sempre citamos – e já 
lembrando do Professor Alcides Jorge Costa – que as doações não está no 
Imposto de Renda, até porque está no ITCMD. O que é claro para a pessoa física. 
No entanto, nenhum de nós hesita – quando temos um caso de pessoa jurídica, 
um perdão de dívidas, ou outros – em dizer, isso é tributável.  

Eu gostaria de um trabalho um pouquinho mais profundo com relação às 
doações, aos perdões de dívida, etc.. Por que razão nós aceitamos a tributação do 
perdão de dívidas, que na verdade é uma doação, e nós temos problemas com a 
doação pessoa física? Ou seja, no âmbito legal, é tributável – mas no âmbito 
legal, a pessoa física tem uma isenção. E nós todos aprendemos que no caso da 
pessoa física é isenção, mas se não houvesse isenção, não haveria como tributar. 
Eu gostaria de ter um estudo para saber: e a pessoa jurídica, que hoje é 
tributada? E a doação à pessoa jurídica?  

Vejam, eu estou ultrapassando o tema da subvenção, eu estou indo além do 
tema da subvenção. A doação – seja por ente privado, seja por ente público –é 
renda tributável? Seria um estudo que eu gostaria de ver, gostaria que algum 
jovem se debruçasse.  

Não é para uma semana não, é um estudo maior, mas eu gostaria muito de ver 
isso discutido. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Quando pensar em doação, pensar em 
subvenção também nas suas duas categorias – que é subvenção é uma doação 
do governo.  

Bom, quem é o jovem que vai querer relatar? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Viktor Jean Lemos acabou de se voluntariar. 
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Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Viktor, quando você tiver feito o estudo e quiser 
trazer à Mesa, você comunica para a gente colocar na pauta. Eu não vou colocar 
já porque... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O que não impede de conversar conosco, pedir 
bibliográfica, ir atrás – ou seja, trazer o assunto como está merecendo. Eu estou 
com uma dúvida mesmo. Eu pelo menos não sei a resposta. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos terminar a reunião de hoje. Muito 
obrigado pela presença. Semana que vem nos reunimos novamente. 
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