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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. O Prof. Ricardo pediu 
que eu presidisse a sessão de hoje, porque ele está dando uma aula no 
Centro de Estudos Universitário (CEU). Então, embora não esteja me 
sentindo a altura, vamos começar a reunião.  

Eu começo com o pequeno expediente. Alguém tem algum assunto?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Curiosamente ontem foi editada a 
norma pelo CARF, no sentido de regulamentar o pedido de nulidade dos 
acórdãos preferidos pelo CARF em relação a Conselheiros impedidos, ou 
qualquer caso em que tenha havido problemas com os Conselheiros. 
Mas, realmente, não está direcionado nada aos contribuintes. Ao que 
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parece, usando a Lei n. 9.784/99, o prazo para requer a anulação 
desses acórdãos, segundo consta, será de cinco anos. Então poderá 
abranger todo esse período em que o CARF está sob investigação, não 
é?!  

Ainda preciso digerir um pouco melhor o assunto, mas como não tive 
tempo... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O risco de uma anulação por 
impedimento, acaba sendo algo que interessa também ao contribuinte. 
O contribuinte também pode ter interesse em que seja declarado, que 
seja resolvida a questão antes, se não fica uma insegurança jurídica 
muito grande. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas essa norma, ao que me parece, é 
só para a Fazenda. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luís Flávio. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Você pode falar? 

Sr. Luís Flávio Neto: Na verdade não é um caso, não é de um caso 
concreto. E o regimento não proíbe que seja discutido aspectos gerais.  

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o Ministério Público e 
algumas autoridades competentes poderão revisitar a anulação do 
julgamento diretamente ao Presidente do CARF. O Presidente do CARF 
deverá levar isso a julgamento para a Turma – a tal da Turma que 
proferiu a decisão, terá que fazer a reanálise.  

Em caso da anulação o contribuinte terá direito a recurso a Câmara 
Superior. A Câmara Superior é que irá proferir sobre a matéria e aí, 
seria aberto um novo prazo – porque imaginemos que a Câmara 
Superior reconheça que o julgamento foi nulo e reconheça que, na 
verdade, o julgamento deveria ser de outra forma e o contribuinte 
deveria ter mantido o auto de infração contra ele lavrado. A partir daí, o 
contribuinte, naturalmente, não teria outra instância administrativa, 
poderia recorrer apenas ao poder judiciário.  

Algo interessante que se discute é que esses recursos não estariam, 
necessariamente, isso é algo que está em discussão, entre as hipóteses 
do art. 151, do CTN. Então, a partir do momento em que a Turma 
anular esse julgamento e houver um recurso para a Câmara Superior a 
respeito da anulação do julgamento e não do próprio julgamento do 
débito tributário, a exigibilidade estaria ativa e não suspensa.  

Uma questão que fale discussão é a Portaria MF n. 169/16, publicada 
ontem. Temos aí algumas novidades. 



 3 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, por enquanto, o tema 
fica com o pequeno expediente, até porque, seria interessante voltar 
com estudo sobre esse tema. Parece bastante importante.  

Ainda no pequeno expediente notícias tributárias dessa semana? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não seria notícia, mas como o assunto 
foi tratado no pequeno expediente na semana passada, eu não quis 
pautar o assunto, porque é mais para a gente ficar dentro daquele 
quadro, né?! Vale mencionar, assim,  aquele acórdão que o CARF trouxe 
sobre a habeas corpus do STJ – e eu gosto do assunto, embora não 
milite tanto, mas está ligado muito à questão tributária.  

Na íntegra do acórdão – nós já discutimos aqui aquela questão do CTN 
de quais são as hipóteses do art. 156 que, por extinguir o crédito 
tributário, dariam repercussão no campo penal. E tivemos vários casos 
anulados, segurança com o pagamento, com a compensação, com a 
dação, com a transação, conversão do depósito em renda e vai para 
alguns itens, que a Dra. Aurora, que é nossa colega de congresso, ela 
tem uma expressão dizendo o seguinte: todas as formas de isenção do 
crédito tributário que resulta em satisfação, ou seja, satisfativa, quer 
dizer, quitação, pagamento, a dação, extinguem a punibilidade.  

Aí a grande questão: teriam outros itens que seria a decisão 
administrativa ou judicial, também transitado em julgado, e que, 
infelizmente, nós temos hoje que o processo penal fica suspenso, 
inclusive a prescrição dele, no caso processo administrativo, até que se 
conclua o lançamento, mas no judicial ficou de fora. E há um estudo, 
que foi coordenado pelo Prof. Hugo de Brito Machado, em que os 32 
autores que participaram, e respondiam sempre a mesma pergunta – se 
o contribuinte que está discutindo, administrativa ou judicial, pode 
seguir com a ação criminal. A resposta foi positiva, quer dizer, no 
sentido de que poderia até seguir, mas teria que ficar suspensa até a 
decisão judicial final. E logo que isso foi feito em 1995, aliás, acho que 
foi o Prof. Ives Gandra Martins que coordenou isso, e a conclusão foi 
que poderia, no caso de judicial ou do administrativo, seguir, porque 
havia aquela regra de não interrupção da prescrição, e essa era a 
preocupação do Ministério Público. Ficou resolvida a questão do 
administrativo, mas não se resolveu a questão judicial.  

Então, a Dra. Aurora – e os 32 autores citados vão na mesma linha –
entende que, no caso de processo administrativo, poderá ter o segmento 
do processo judicial criminal, mas não poderá haver condenação – não 
por conta da irreversibilidade dessa, mas pelo fato de que se a pessoa 
está presa, se houver uma por discussão do crédito, há uma forma de 
decisão, mas a pessoa já está presa, então o certo é esperar.  

Agora, no que se refere a essa questão da prescrição e da decadência, 
esse acórdão cita um trecho de um livro da Dra. Aurora sem qualquer 
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citação de página, fazendo referência apenas ao título da obra. Mas aí, 
localizei a página, está lá ‘ipsis litteris’, aquela passagem que diz por 
que dessa diferença: “neste contexto a prescrição como perda do direito 
de o fisco executar o crédito tributário, enquanto o fato jurídico 
extintivo não é relevante para configurar a duplicidade dos fatos crimes 
previstos no art., nos arts. 1º e 2º, da Lei 8.137, e art. 337-A do Código 
Penal, pois a extinção não se dá por vício formal na constituição da 
obrigação tributária, falta de competência, como nos casos de 
decadência”.  

Isso me chamou atenção para esse caso, “mas com que o Fisco não o 
executou enquanto deveria”, e aí ele cita um livro. Então ficou assim, 
ah, é diferente a decadência da prescrição? Ah, está na mesma linha e 
aí ela explica, a Dra. Aurora tem um livro, inclusive, nós temos na 
biblioteca e ela explica a diferença.  

A diferença para ela é no sentido de que na decadência o crédito não foi 
constituído, então, na prescrição o crédito foi constituído. Ora, mas se a 
persecução criminal se dá independentemente da ação administrativa, o 
fato da administração não ter lançado por decadência, e se a prescrição 
penal é de 12 anos, se o Ministério Público descobrir um fato criminoso 
de sonegação fiscal mesmo não constituído, ele então, não poderia ele, 
abrir ação penal?  

Para mim seria a mesma coisa, eu não concordo que a prescrição não 
extinga o crédito tributário, eu acho que extingue, mas ela dá uma 
diferença que é aceita pelo STJ – se fosse o caso de decadência, eles iam 
dizer exatamente como ela disse no livro dela, que na decadência, o 
Fisco não constituiu o crédito tributário, portanto não há o crédito, não 
existe o crédito. Mas do ponto de vista criminal, o acórdão diz que as 
instâncias são separadas, não tem diferença nenhuma, porque se o 
Promotor tiver notícia de que houve um crime, e isso acontece alhures 
aqui, com essa questão que nós estamos discutindo na ‘lava-jato’, da 
repatriação, então, um crime fiscal, se a prescrição que é de 12 anos 
tiver ainda em aberto, para o Ministério Público citar decadente, do 
ponto de vista do Fisco, não interessaria, mas a doutrina que é seguida 
pelo STJ disse que é diferente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se me permite, Salvador, eu 
acho que aqui, na verdade, o que falta é lei, o que falta é um legislador 
positivar esse tema.  

E como o legislador não positivou, coube ao Supremo, com as 
ferramentas que tinha, tentar chegar a uma solução. Ele fez uma 
construção pela qual, sem que houvesse lançamento, não haveria 
tributo devido, e não havendo tributo devido, não estaria completo o 
tipo do art. 1º. Do ponto de vista doutrinário é bastante discutível, 
vamos dizer, plenamente discutível – para não usar o termo errado – 
afirmar que somente com o lançamento é que existe tributo devido. Ou 
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seja, os tributaristas, na sua grande maioria, reconhecem... esse efeito 
declaratório do lançamento. E o Supremo, nesse ponto, acabou, vamos 
dizer assim – o que eu posso dizer – ele que para achar uma solução 
razoável na falta de lei, acabou errando no fundamento. Mas no 
fundamento, na visão do Supremo nesse caso é: sem lançamento não 
existe tributo devido ou definitivamente devido. E, por isso, a separação 
que o Supremo fez de não ter mais decadência, dizendo: “olha, se não 
houve lançamento não há sequer que começar a cogitar crime”. Nesse 
entendimento do Supremo, eu lhe diria que mesmo se o Ministério 
Público tomasse a notícia do fato, se não houvesse lançamento, não 
haveria sequer o crime. 

Então, eu começaria discordando, se me permitissem, para dizer que, 
hoje, na jurisprudência do Supremo, se o Ministério Público tem notícia 
de um fato, esse fato poderia ser um tributo devido. Mas não há 
lançamento, no posicionamento do Supremo, faltou esse elemento do 
tipo penal. Sequer começa a contar a decisão penal, porque sequer 
crime há, crime só existiria com lançamento. Daí a separação entre 
decadência e prescrição que o STJ parece ter também incorporado.  

Eu concordo com você. Veja, do ponto de vista do que nós aprendemos, 
essa separação não deveria existir, ou seja o tributo é devido desde o 
fato gerador. Mas temos que trabalhar com jurisprudência e existe essa 
separação. Então, por isso me parece que a Aurora deveria ter feito a 
diferença, dizendo: se for o caso de decadência, sequer se fala em crime, 
não houve lançamento, não vamos comentar nessa matéria, agora, se 
houve lançamento, aí o tipo penal se completou, tributo devido a partir 
do lançamento. E, a partir dali, que começa a contar a prescrição penal. 
E uma vez que existe o crime, o fato de haver a prescrição penal não 
exclui a punibilidade, porque a exclusiva punibilidade é no pagamento.  

Eu não, eu tenho dúvidas, gosto de ouvir essa notícia, de que talvez 
haja um espaço para alargar o termo pagamento para qualquer item 
satisfativo. Os penalistas costumam admitir esse tipo de analogia 
quando em favor do réu. Então, talvez seja esse o caminho – eu não sou 
penalista para dizer essa explicação, mas por maior que fosse a 
analogia, a prescrição, de pagamento à prescrição a distância é muito 
grande. Então, me parece que também o acórdão do STJ citado na 
última reunião seguiria esse caminho, tenderia a ser o que em muitos 
casos semelhantes decidiria. No caso de prescrição não se exclui a 
punibilidade, porque o crédito foi constituído, constituído entre aspas – 
eu estou usando a linha do Supremo – o crédito foi constituído com 
lançamento. Existe o que se chamaria de tributo devido, o tipo penal foi 
completado e a partir dali, é questão de percepção penal. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, tudo bem, que assim seja, mas 
como na prescrição sofreu uma evolução, inclusive apoiada por um 
grande doutrinador chamado Dr. Luís Eduardo Schoueri, porque havia 
a regra, né?! Na prescrição, a regra no direito é que o gatilho está 
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desarmado, mas se a pessoa quiser, depois da prescrição consumada, 
ele, é um direito comparado ao seu patrimônio, ele pode abrir mão da 
descrição, então se ele quisesse pagar o tributo, ele pagava, e não tinha 
como, não, isso não acontecer, na situação civil eu tenho uma dívida 
prescrita. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Cível. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Uma dívida prescrita, se eu quiser 
pagar, eu pago, mesmo prescrita, às vezes, já aconteceu o caso 
misterioso, uma pessoa chegou no escritório e falou que sonhou com o 
pai, que tinha uma dívida com o fulano de tal e que iria pagar, já fazia 
mais de dez anos. Pagou, tá bem pago. Agora no direito tributário não, a 
gente, embora se pensasse dessa forma até pouco tempo, como a 
prescrição é direito material – exemplo, no processo era extinto o 
processo com julgamento e mérito, ficou aquela questão, né, a extinção 
da obrigação pela prescrição ou decadência, tem o mesmo efeito? O 
pessoal dizia: “não, se você pagar um tributo prescrito você não tem 
direito à repetição, se você pagar um tributo decadente, você tem direito 
à repetição”. Hoje, já tem, já está decidido nesse sentido, que você pagar 
um tributo prescrito você pode pedir a restituição, bom, nesse diapasão, 
até eu disse, né, inclusive o autor aqui faz essa citação, em casos 
extremos em que eu vou ter uma questão penal e já está prescrito, 
porque houve uma decisão judicial declarando a prescrição.  

Está certo que aqui, me parece que um pouco de má vontade. Veja, não 
é má vontade, como é que eu posso dizer? Seria assim, olha, por causa 
disso é que deu a prescrição, não foi a prescrição, aquela prescrição 
porque a Fazenda esqueceu, é porque aparenta, que é famoso, o juiz dá 
um despacho, um ano e depois arquiva.  

Então, esse art. 40 não é muito bem visto pelos tribunais, o pessoal vai 
nele mas não gosta muito, e aqui foi pelo 40. Então, em cima do 40 o 
pessoal fala: não, não foi uma prescrição por excelência, então, 
mantém-se a consecução penal. Mas como disse o Schoueri, e eu 
também penso assim, se eu, no extremo, vejo que eu vou ter uma ação 
penal, eu pago um débito prescrito e extingo a punibilidade, porque a 
regra seria essa, pelo pagamento. E no dia seguinte eu reabro a 
discussão e peço a restituição, estando livre do processo penal.  

Então, porque ir tão longe fazer essa curva toda para chegar ao mesmo 
lugar? Simplesmente, o 156 diz que extingue a prescrição, a Dra. 
Aurora tem uma diferença que está sendo aceita pela jurisprudência. 
Agora, é a mesma coisa, a folhinha transversa chegaria no mesmo 
lugar, então, eu acho que ainda é uma questão que pode ser reaberta. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ainda no pequeno expediente, 
algum assunto da semana?  
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De minha parte, eu queria lembrar o tema que essa semana circulou, o 
Projeto de Lei que falava de tributação de heranças e doações e outras, 
outras medidas que estarão examinadas no nosso IV Congresso 
Brasileiro de Direito Tributário Atual.  

Acho importante que a gente seja muito claro: não é possível o imposto 
de renda atingir a herança ou a doação. Nós estamos falando de invasão 
de competência. Eu posso ter dificuldade com relação à definição 
positiva de renda, mas no sentido negativo, o constituinte resolve a 
questão ao dizer que, a herança, a doação é competência estadual.  

Existe aquela visão: “não, renda é acréscimo patrimonial”. Mas é bom 
lembrar: isso não é verdade, nem todo acréscimo patrimonial implica 
renda.  

Se eu capitalizar uma empresa eu tenho um acréscimo patrimonial, 
mas não há que se falar em renda pela capitalização. Na renda, existe 
algo além, na renda existe uma riqueza nova, a renda não é apenas 
individual, eu a meço individualmente, mas a renda ela é nacional, eu 
meço individualmente, aquele plus que aconteceu na sociedade.  

Existe uma diferença entre renda e transferência patrimonial. Quando 
eu capitalizo uma empresa a sociedade não ficou mais rica, 
simplesmente o meu patrimônio que passou para a empresa, mas a 
sociedade brasileira está na mesma situação, não há que se falar em 
renda. Se eu faço, presto um serviço e tais, aí haverá uma agregação de 
valor e isto e aí, eu medirei a renda daquela, porque aquela pessoa tem 
o que, no sentido macro da economia brasileira, aquela renda, a sua 
renda, a renda de cada um de nós contribui para a renda nacional.  

Então, herança, doação não é renda, não pode ser atingida pelo imposto 
de renda. Acho que é como pequeno expediente, mas que isso fique 
bastante claro.  

Outro tema que também circulou, é a questão da tributação de excesso 
do lucro presumido. Mais uma discussão que merece ser revista, 
porque quando dizem: “ah, mas no Lucro Presumido, o que se tributou 
foi um valor e o que se distribuiu foi outro”. Minha gente, isso é normal 
no Lucro Real também. Ou seja, também no Lucro Real eu tributo uma 
coisa e distribuiu outra, ou seja, uma coisa é a base de cálculo do 
imposto, porque eu tenho Lucro Real, presumindo lucro [ininteligível] e 
outra coisa é o valor que eu pago como dividendo.  

Eu tenho alguns anos na área tributária, eu não me lembro de ter 
encontrado uma empresa operacional é claro, em que o Lucro Real fosse 
idêntico ao lucro contábil, deve existir, é questão de coincidência 
matemática, que não haja qualquer adição, qualquer exclusão. Você vai 
ao balanço e é aquilo que você..., deve existir, mas o argumento de que 
esse lucro não foi tributado porque o Lucro Presumido é menor, é o 
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mesmo argumento de eu dizer que esse lucro não foi tributado porque o 
lucro tributado é menor ou maior.  

Nós temos de evitar esse tipo de discussão e colocar na sociedade 
discussões mais sólidas. Se disserem o Lucro Presumido é muito baixo, 
precisamos de outros coeficientes, precisamos repensar a sistemática 
do Lucro Presumido, que é uma discussão bastante importante. Eu 
mesmo tenho minhas dúvidas: nós estamos bem hoje, com tão poucos 
coeficientes. Será que não poderíamos ter mais algo na legislação do 
Lucro Presumido? Não sei. Mas o argumento de que o lucro não foi 
tributado, é tecnicamente errado. O lucro foi tributado, a base de 
cálculo escolhida foi essa. Aquele lucro, a inteireza do lucro daquele ano 
foi tributado.  

O terceiro elemento desse mesmo Projeto de Lei é aquele que propõe um 
coeficiente diferente para algumas atividades – como de artistas e afins.. 
Eu não vejo qualquer problema um legislador definir coeficientes por 
atividade – volto ao tema anterior: é uma revisão do lucro presumido 
que eu poderia ter uma atividade ou outra com outro coeficiente. Já 
tinha alguns, aí eu já não consigo criticar. É uma questão de política 
legislativa, mas eu teria uma posição diferente com relação aos demais.  

Portanto, o argumento de tributação da herança ou doação por meio do 
imposto de renda é inconstitucional. O argumento de que o lucro da 
atividade não foi tributado pela modalidade do Lucro Presumido, está 
errado. Já a questão do coeficiente a ser aplicado por uma atividade ou 
outra é política legislativa e aí eu não posso me opor. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, somente esse último item que você 
disse que não se oporia, esse da questão de uma categoria de 
rendimento, uma atividade que o legislador considere interessante 
tributar sobre uma outra alíquota. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Outro coeficiente, a alíquota é 
a mesma, desculpa. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Outro coeficiente, isso.  

Eu tenho certa preocupação, porque o coeficiente que você vai dar na 
categoria – claro, você pode escolher as categorias como a gente tem 
presumido – mas por que você escolhe essas categorias? Porque elas 
têm uma dificuldade maior de aferição do lucro, porque elas têm uma 
rentabilidade distinta, então você tem uma rentabilidade maior ou 
menor. Assim, por presunção, você atribuiu uma rentabilidade maior a 
determinadas atividades.  

Mas quando você fala em entretenimento, já é uma atividade de 
prestação de serviço, e já é uma atividade que você pode classificá-la 
dentro de uma série de outras atividades que têm uma rentabilidade 



 9 

presumivelmente alta. Eu não consigo enxergar, por que você então, 
escolheria entre as atividades que já tem um rentabilidade 
presumivelmente alta, aquela que você quer catar, porque você tem 
interesse numa atividade econômica que, notadamente, é de grande 
rendimento. O fato de ser de grande rendimento, o jogador de futebol, o 
piloto de Fórmula-1, o tenista, não te autoriza a dizer: olha, eu quero 
essa categoria, eu quero além de considerar uma atividade rentável, eu 
quero determinar que ela, e esse tipo de profissional, esse tipo de 
pessoa, tem uma tributação diferenciada. Porque aí tem risco de virar 
um imposto de captação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: De captação não seria. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Imposto capitário, não de captação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O fato de o ter diferenciado 
para artistas, não é algo que o Brasil estaria inovando. A indústria de 
entretenimento é bastante comum, inclusive nos Acordos de 
Bitributação, há muito tempo, com um artigo específico para isso.  

E o fato de o artista constituir uma sociedade para receber os seus 
lucros, também é algo bastante conhecido, temos a expressão ‘rent a 
star’, para se referir a esses tipos de sociedades, e até os Acordos de 
Bitributação já tratam disso.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu não conheço o anteprojeto ou o projeto, 
realmente, não sei qual é a proposta, mas o que eu acho que está se 
buscando aí, é uma margem de lucratividade da atividade.  

Então, por exemplo, se um escritório de advocacia, que é um prestador 
de serviço, ele tem uma margem de 32% de lucro e ele tem 68% de 
custos, é bastante razoável. Todos nós conhecemos os escritórios de 
advocacia como é que funciona, tem a secretaria, tem estagiário, tem 
advogado contratado, tem o aluguel, aí tem um monte de coisa, então, a 
margem é de 32%, para uma empresa de prestação de serviço de 
lucratividade, parece razoável.  

Agora o artista, qual é o custo que ele tem? Qual é o custo, assim, 
diretamente relacionado com a atividade dele, de exploração da imagem 
dele? É praticamente zero. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Aliás, desculpe, só um detalhe, 
só lembrar um detalhe. Eu vi o Projeto de Lei, não é todo o rendimento 
do artista, é o direito de imagem, só para ficar até esse ponto. Então, 
João, o artista até pode ter custos com organizar o show, de contratar 
pessoas, maquiagem, o que seja, então existe um custo. Mas o que eles 
estão buscando é a remuneração do direito de imagem. 
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Sr. João Francisco Bianco: Só para completar então, veja, na 
exploração da atividade de direito de imagem, qual é o custo, a despesa 
diretamente relacionada ao exercício dessa atividade?  

Eu imagino que uma margem de lucro maior do que 30% seria bastante 
razoável. 

Sr. Luís Flávio Neto: Começando do último tema para o primeiro.  

Me parece que nós tivemos, antes de 2005, uma grande discussão a 
respeito disso. Nós temos alguns casos conhecidos como, por exemplo, 
o caso do tenista Guga, em que ele teve o julgamento no Conselho de 
Contribuintes, no CARF, e outros artistas conhecidos de todos nós, em 
que o Tribunal compreendeu que a exploração do direito de imagem 
pela pessoa jurídica não seria possível, deveria ser tributada essa 
remuneração recebida pela pessoa jurídica na pessoa física, e aí você 
teria uma diferença da alíquota do lucro, da alíquota efetiva do Lucro 
Presumido que deveria gerar em torno de 12%, para 27,5%, em torno 
disso, na pessoa física.  

Em 2005 nós tivemos uma lei, uma lei que expressamente – e a 
doutrina até discutiu muito se seria uma lei interpretativa – disse: 
“olha, sim, você artista, aquela pessoa que explora questões de natureza 
intelectual, pode sim receber esses valores pela pessoa jurídica e serão 
tributadas expressamente como se pessoa jurídica fosse realmente.”  

Esse ano, me parece um ano bem atípico, alguns anos atrás, todas as 
medidas provisórias que eu vi a proposta me parecia que iriam passar 
no Congresso. Mas esse ano me pareceu um ano muito atípico que 
quase nenhuma medida provisória proposta foi convertida em lei, e de 
memória, eu acho que a Medida Provisória 682, de memória, esse 
número, a medida provisória dizia o seguinte: sim, eu mantenho aquela 
lei de 2005; sim, você artista pode explorar os seus direitos de imagem 
como uma pessoa jurídica, mas agora o seu planejamento tributário 
não vai dar mais certo, porque eu estou revogando a margem de 
presunção de lucro para exploração de direito de imagem, ou seja, você 
pode explorar pela pessoa jurídica, não tem problema, só que acontece 
que a sua presunção de lucro será de 100% e, portanto, a sua 
tributação será em torno de 34%. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Esse é um ponto bastante 
importante a confirmar, porque temos um problema no processo 
legislativo. Você não pode, na mesma legislatura, apresentar a mesma 
proposta duas vezes. O ano passado é a mesma legislatura. Na mesma 
legislatura você não pode oferecer duas vezes o projeto de lei. 

Sr. Luís Flávio Neto: Aqui nós temos uma diferença desse novo 
projeto, nesse novo projeto, eu não... eu também não li o projeto, eu 
estou com o Bianco, esse novo projeto não elevou a 100% a margem de 
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presunção de lucro, mas provavelmente eu direi, nesse novo projeto, a 
sua margem de presunção de lucro é de 50%. 

Sr. João Francisco Bianco: Cem por cento. 

Sr. Luís Flávio Neto: Cem por cento? 

Sr. João Francisco Bianco: Cem por cento. 

Sr. Luís Flávio Neto: Então, é o projeto anterior que não foi convertido 
em lei. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se for, temos conserto. Não 
vamos entrar no mérito, mas só fica entre parênteses, poderia haver um 
outro problema de processo legislativo. 

Luís Flávio, você quer falar de outros assuntos ou só esse? 

Sr. Luís Flávio Neto: Apenas o primeiro, essa questão da tributação 
das heranças.  

É que desde que o ministro anterior, o Ministro Levy, ele propôs isso. 
Em uma entrevista que ele concedeu – e eu utilizo em aula, então está 
muito fresco – ele dizia: olha, nós iremos tributar heranças e doações. E 
aí, no finalzinho da reportagem, esse é o ponto que eu acho curioso, que 
eu trago para discussão quando eu dou aula de imposto de renda, o 
Ministro diz o seguinte: mas calma que há apenas um problema 
operacional que antes deve ser solucionado, o problema operacional 
chamado Constituição Federal. 

[risos]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, só nesse aspecto do direito de 
imagem.  

É natural que isso já exista em outros países, é natural e é conhecido 
de todos que a questão de entretenimento interessa a tributação há 
muito tempo, e notadamente, nos últimos 20 anos é uma preocupação 
dos Fiscos por todo o mundo, porque o entretenimento ganhou muito 
espaço em termo de remuneração, esse é um ponto que ninguém 
discute.  

A questão do direito de imagem é um pouco diferente. O direito de 
imagem é um aspecto do entretenimento, não é o entretenimento em si, 
e o entretenedor, ele não explora – eu entendo, aspectos patológicos, ele 
sempre olha, pela patologia – mas ele usa planejamento tributário, ele 
usa de estruturas jurídicas para não pagar imposto. Não é o caso que 
ele efetivamente procure organizar o seu negócio como um grande 
entretenedor. Nós estamos vendo no Brasil uma febre de grandes shows 
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e que são verdadeiras equipes que chegam até em aviões próprios, e não 
me diga que isso aqui não é uma empresa. É uma empresa e está, tudo 
está envolvido no entretenimento. É uma máquina de entretenimento 
que chega aqui em avião próprio e desembarca uma estrutura de 
entretenimento que tem uma rentabilidade sabida ou passível de ser 
sabida.  

E nessa questão que está o problema, não está no direito de imagem, 
porque quando você faz, pelo menos o que eu vi do projeto, você 
direciona a ideia – eu quero que o direito de imagem, porque eu estou 
de olho naquela patologia do jogador de futebol ou do entretenedor, que 
usa indevidamente o direito de imagem para evadir tributos. E aí eu 
falo, não, tá bom, então eu subo o direito de imagem a 100% e resolvi o 
problema.  

Não resolvi, eu não resolvi, porque o entretenimento continua sendo um 
composto de outros fatores que não é o direito de imagem. Aliás, não 
tem nada a ver com o direito de imagem, é uma estrutura de 
entretenimento que deveria ser tributada como as demais estruturas de 
prestação de serviço. Eu não vejo razão para você fazer uma escolha 
como essa. Por isso eu me manifestei dessa forma. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Porque na verdade é o seguinte, a 
gente está falando mesmo de empresa, mas o que se viu e o que se vê –
por exemplo, tem muito isso no campo esportivo, a pessoa é um jogador 
importante, ele abre uma empresa com o pai, com uma cota, ele é que 
tem tudo a parte de imagem, né?! Então, essa questão, essa empresa 
que o Fernando referiu, realmente, é uma empresa imagem. Mas se 
você pega o artista como é o caso do Ratinho, que foi objeto de autuação 
que chegou até o Conselho, ele é ele sozinho, ele abriu uma empresa de 
Lucro Presumido com a esposa e a esposa não tem imagem nenhuma, 
então, aí realmente, está quase com uma desconsideração de uso 
indevido da figura do Lucro Presumido. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador, eu até já publiquei 
um artigo na Revista Direito Tributário Atual falando sobre isso. Pessoa 
física e pessoa jurídica são construções jurídicas, ele é ele, é o 
indivíduo, o indivíduo Ratinho ou indivíduo A ou B, que pode assinar 
pela pessoa física dele ou ele pode assinar por pessoa jurídica, porque 
ele segregou um patrimônio para uma atividade. Se ele segrega o seu 
patrimônio para uma atividade de entretenimento, o indivíduo segregou, 
o indivíduo é sempre o indivíduo, não existe se.  

Essa ideia de que uma pessoa jurídica existe, eu costumo dizer para os 
alunos, que no dia que você trocar beijinho com uma pessoa jurídica 
você vem falar comigo. Até então, o que existem são indivíduos e esses 
indivíduos podem segregar o seu patrimônio em pessoa física e em 
várias pessoas jurídicas. Então essa ideia, desculpe-me, se o direito 
admite a pessoa jurídica, não existe simulação de pessoa jurídica. O 
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conceito está errado, não há que se falar simulação de pessoa jurídica. 
O que pode acontecer é simulação no negócio. Porque eu disse e 
comprometeria um patrimônio quando eu comprometi o outro, aí é uma 
outra questão. Posso simular um negócio, então, no caso do artista que 
segrega o seu patrimônio, e diz: esta atividade estará nesse patrimônio, 
na pessoa jurídica. É liberdade negocial e ele pode fazer e será tributado 
na pessoa jurídica na forma como as pessoas jurídicas são tributadas.  

Não existe pessoa física ou pessoa jurídica fora do direito e no direito 
uma e outra são igualmente construções jurídicas, porque na realidade 
o que nós temos são indivíduos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ok, só para dizer, nós estamos com 
problema que finalmente houve uma lei, que precisava de uma lei 
dizendo que os advogados, pessoas físicas podem constituir empresa 
individual e a OAB já está aceitando isso. Entretanto, só mediante 
liminar que nós sabemos que resultado vai dar: tem liminar, os 
advogados podem estar no Simples Nacional. 

Orador não identificado: Isso é outra questão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas é uma questão de tributação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É que essa seria outra 
discussão sobre o Simples e eu acho, assim, se quiser pode até escrever 
esse tema, se os advogados podem ou não podem, e o termo dessas 
liminares.  

Mas se permitirem, podemos passar para os assuntos da pauta? Nós 
estamos no pequeno expediente e até por culpa minha, acabamos 
avançando mais do que deveríamos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Está certo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O primeiro tema da pauta 
inscrito, o João Francisco Bianco entra nesses aspectos constitucionais 
da Lei n. 13.254/16. O João Bianco nos disse que ele gostaria de deixar 
essa discussão para quando o Ricardo Mariz também estivesse aqui. É 
isso? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, na verdade esse assunto está em 
aberto e a gente está mantendo em pauta, ele vai sendo retomado na 
medida em que houver evolução na ação, na ADI que está sendo 
proposta no Supremo Tribunal Federal. Como não aconteceu nada na 
ADI, não houve evolução, não houve despacho, não houve nada de 
muito novo, então ele fica em aberto, mas assim que houver alguma 
novidade da ADI, a gente retorna a discussão. 
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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se você me permitisse, João, 
eu só gostaria de registrar que eu vejo, a ADI, até onde eu vi, tratou de 
um tema bastante importante que é a questão da renda e da 
decadência, ou seja, eles estão cobrando imposto que já decaiu. O 
crédito tributário já não existe mais, algo muito próximo do que o 
Salvador tinha mencionado antes com a prescrição e a decadência. 

A cobrança de imposto de renda quando já não há mais crédito 
tributário me parece um problema seríssimo dessa nova lei. Mas eu não 
me lembro de ter visto na ADI um outro tema, que é a multa retroativa, 
preceito básico que a multa, a pena, a lei deve ser anterior ao ilícito, e 
posterior à Lei n. 13.254/16. O único ato que eu terei é um ato lícito 
que eu informarei algo à administração. Ilícitos, se houve, são 
anteriores à lei. Então nós vamos ter outro problema de 
constitucionalidade dessa lei que é dessa clara retroatividade da lei 
penal. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Administrativa, mas é penal. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para deixar no futuro, mas não está 
havendo um redução de multa? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E com efeito retroativo? A multa 
normal é 20% ou vai para 100% ou até mais. Agora está dando 15%, 
está havendo uma minus aí, né?! 

Orador não identificado: O quê? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Minus, uma redução. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alguém quer falar sobre esse 
assunto ou podemos avançar e deixo isso em pauta, como está em 
pauta, estar em pauta significa que a qualquer momento nós podemos 
levantá-lo, então não é porque está em pauta que nós temos que 
esperar até o Supremo. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre 
isso ou podemos passar para o assunto seguinte? Permanece então em 
pauta.  

No tema seguinte: Fernando Zilveti, discussão sobre as mudanças e 
repercussões tributárias na leitura do novo Código de Processo Civil. 
Arts. 1 a 50. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aqui eu também gostaria de deixar essa 
questão para outra Mesa, pelo fato de que o Ricardo gostaria de tratar, 
especificamente, de alguns artigos e mais gente me pediu para falar do 
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artigo 15 e seguintes, até o artigo 20 do novo Código de Processo Civil. 
De modo que eu não acho que deveríamos avançar, vamos esperar um 
pouquinho, a gente não perde nisso, até porque as pessoas podem 
trazer também as inquietações que têm sobre os artigos que estamos 
discutindo.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Terceiro tema: redução do 
preço de venda PIS e COFINS, Paulo. 

Sr. Paulo: Bom dia. Esse tema é questão peculiar de mercado varejista. 
O fornecedor, inicialmente, forneceu determinada mercadoria ao varejo 
por preço normal, e em seguida, o varejo já vai vendendo essa 
mercadoria por preço abaixo do normalmente praticado no mercado e 
depois o fornecedor concede verba ao varejo a título de ressarcimento, 
porque vendeu preço abaixo do normal.  

E então, a questão que se coloca se essa verba recebida pelo varejo 
constitui, deve se contabilizar crédito de receita ou a crédito de estoque, 
porque aí, se contabilizar crédito de receita, haverá tributação pelo PIS e 
COFINS.  

Agora, no mesmo tema, imaginemos que para o fornecedor essa 
mercadoria tem o preço normal de 120, depois foi baixada para 100 e o 
crédito foi feito com 120. Você pode manter esse crédito de 120 
também?  

A meu sentir que eu examinei, essa verba está intimamente ligada à 
mercadoria inicialmente adquirida. Então essa verba, mesmo tendo sido 
recebida posteriormente, consistiria num desconto comercial e então, 
afeta, na minha opinião, afeta o custo de aquisição. E para fim do 
imposto de renda, o importante é apurar o custo de aquisição, o custo 
de aquisição não é 120, o custo de aquisição fica a 100. Então ao meu 
sentir, haveria de ser contabilizada essa verba recebida a crédito de 
desconto.  

Agora, como ver o preço cheio inicialmente a mercadoria recebida, 
parece que poderia haver algum problema porque foi vendido abaixo do 
preço de compra, e realmente o Supremo Tribunal Federal no plenário 
relatado pelo Marco Aurélio, ele disse que a pretensão de ter esse 
crédito relativo a imposto de circulação de mercadoria e serviço, ante a 
venda do produto com preço inferior ao da compra, não encontra 
respaldo em figura inconstitucional, razão pela qual, o varejo haveria de 
estornar o crédito de ICM da diferença. Essa é a questão que eu coloco 
à exame dos Professores. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Em debate. Alguém quer falar? 
Bruno. 
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Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Creio que a questão colocada seja 
específica, não me sinto confortável para discutir o caso concreto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Aliás, há uma regra para ação 
da Mesa de não se responder casos concretos. Ou seja, fique a vontade 
para criar o modelo que você quiser Bruno, e tratar da questão teórica, 
porque a orientação dessa Mesa é que não se responda em casos 
concretos. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Exatamente, seguindo a tradição da Mesa, 
realmente cada caso depende das particularidades.  

O que eu queria trazer ao debate aqui é uma constatação que eu tenho 
que pode ser interessante aqui, discutir o conceito de receita, e se a 
recuperação de custos e a redução de despesas, seria caracterizada 
como receita para fins de PIS e COFINS. Também não vou entrar na 
questão do ICMS, que creio que o encaminhamento que tem sido dado 
ordinariamente e jurisprudencialmente é que se trata de questões do 
sistema diferenciado, então, acho que não devemos entrar aqui nessa 
questão.  

O que eu queria trazer ao debate é que a própria Receita Federal 
reconhece que as recuperações de custo não são receita. Existe um ato 
declaratório de repetição de um indébito que diz: que o valor que a 
empresa recebe a título de repetição de indébito é uma recuperação de 
custo e não é receita para fins de PIS e COFINS. E dá o tratamento do 
imposto de renda dizendo: que se é um custo dedutível ele é tributável, 
se é um custo não é dedutível é não tributável. Então, a constatação 
que eu faço, sempre que eu analiso essas questões de recuperação de 
custo é que a própria Receita Federal reconhece que, conceitualmente, 
pelo ato declaratório de repetição de indébito – que, de cabeça vou 
chutar aqui é o 25/2003 – ele disse que a repetição do indébito não é 
receita.  

A grande questão é saber o que é recuperação de custo. Então a 
questão não está, na minha visão, pragmaticamente, em saber se a 
recuperação de custo é ou não receita, e sim o que é, com perdão da 
palavra, a maldita recuperação de custos.  

No caso de negociação aqui entre empresa e o varejo, não me parece 
que seja o caso de recuperação de custo, parece que seja uma questão 
negocial entre as empresas, também não cabe entrar no mérito qual que 
é a razão para a concessão desse valor, mas me parece que não se trata, 
então, de uma recuperação de custo e sim de uma nova receita auferida 
no âmbito da contratação negocial dessas empresas de varejo. A menos 
que isso possa ser considerado como um desconto incondicional, que aí 
tem lá, na própria legislação do PIS e COFINS, aspectos tratam do 
desconto incondicional como não sendo receita. Eu acho que eram 
esses os comentários.  
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Quanto ao credito, também manteria, não há previsão de baixa do 
crédito para concessão de uma outra vantagem no âmbito da cadeia, 
então eu acho que não teria possibilidade de redução do crédito. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você sabe que esse tema da 
recuperação de custos acaba sendo trazido em outras áreas, não só no 
PIS e na COFINS. Eu já vi, algumas vezes, o tema trazido na área do 
preço de transferência, ou seja, bastante comum a pergunta como é que 
fica, ou seja, quando existe transação de partes ligadas e chegando no 
final do ano, constatam as empresas que os preços praticados não 
vão atender em relação  preço de transferência. E existe uma prática 
internacional que se tenta trazer para o Brasil, para no final do ano, 
depois que transações já aconteceram, a fornecedora do exterior 
devolveria um excesso de preço. E a pergunta é muito parecida, essa 
devolução desse excesso de preço, se seria o suficiente para preço de 
transferência, se seria abatida do estoque, como seria o tratamento.  

Ou seja, eu dei esse exemplo para mostrar de como isso é muito mais 
rico. É muito comum esse tipo de discussão, como se tratar esse fato 
posterior, e eu acho que o Bruno deu-nos aqui a chave, é um fato 
posterior, uma transação posterior e pretender vinculá-la a anterior é 
muito difícil. Ou seja, e como o Bruno disse, depende do caso. Uma 
coisa seria, já no começo, contratualmente as partes acertarem que o 
preço seria a determinar – é bom lembrar, é perfeitamente possível na 
compra e venda que eu faça uma transação e que eu fale que o preço 
será a determinar. Nada me impediria que o meu contrato dissesse, eu 
vou enviar por um preço, mas, o preço da transação é o preço da 
cotação média daqui do mês, portanto, no final do mês haverá uma 
diferença para mais ou para menos. Isso foi contratual, ou seja, quando 
eu remeti, eu mandei pelo preço chamado provisório, eu fiz inclusive o 
desembaraço por isso, mas o meu contrato já previa essa diferença. 
Então aqui, eu estou apenas fixando, determinando o preço que já 
havia sido acertado. Essa é situação 1.  

Outra situação, que é muito distinta, é aquela em que as partes 
negociaram o preço, mas no final descobrem um efeito, como por 
exemplo, no caso do preço da transferência, e a controladora no final, 
manda o dinheiro por conta daquilo em que já não é possível se quer 
vincular aquele dinheiro a cada uma das operações, a cada uma das 
importações – porque lembrando, se fosse o preço, eu precisaria 
retificar cada uma das notas, o que daria um problema inclusive 
aduaneiro. Na aduana eu não consigo retificar uma guia de importação 
em qualquer tempo, existe um prazo rápido no qual o preço de 
importação é definitivo, então o modelo aí que eu dizia, que eu mando a 
mercadoria, mas, daí cinco ou seis dias eu falo, olha, o preço não é esse 
é outro, é distinto daquele modelo que eu fiz de janeiro e fevereiro, lá 
por outubro eu lhe mando tanto milhões de dólares a título 
de [ininteligível], que eles chamam dessa devolução, e você considera 
isso preço de transferência. Esse tipo de procedimento a legislação 
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brasileira de preço de transferência infelizmente não acata. O art. 18 da 
Lei n. 9.430/96 fala em ter valores constantes dos documentos de 
importação e, portanto, esse valor que eu [ininteligível], não seria 
aproveitado, pelo menos não imediatamente aproveitado. Além disso 
esse valor, porque não era aquela transação é de uma outra transação, 
junto ao que o Bruno dizia agora, sujeito ao PIS e COFINS, é um receita 
outra, infelizmente, não é uma recuperação de custo, por mais que eu 
gostasse que fosse, eu teria uma série de problemas.  

O que a gente vê? Eu já vi algumas fiscalizações aceitarem 
esse [ininteligível] para preço de transferência. Que bom que aceitaram, 
que mal, enfim, é até saudável. Insisto: não é algo que se inventou para 
o Brasil, ao contrário, essa prática, esse ajuste do final do ano é prática 
internacional. Então até causa uma certa estranheza quando ouvimos 
dizer, olha, pode ser crédito internacional, mas no Brasil, na nossa lei, 
fala valores constantes no documento de importação, e se esse valor 
não consta no documento de importação – eu não lhe posso dar opinião 
legal dizendo, vá em paz, torça, mas vá em paz eu não posso lhe dizer.  

Sr. João Francisco Bianco: Realmente é interessante essa questão, 
porque se você faz, você assina um contrato de compra e venda de uma 
mercadoria, você fixa o preço, recebe a mercadoria, paga o preço e 
depois você descobre que aconteceu alguma outra coisa que é alterar o 
preço que já foi pago e a mercadoria já foi entregue. É uma coisa, 
realmente, interessante, é estranha.  

Agora o que eu estava imaginando aqui é que teria que haver no 
contrato uma estipulação, no sentido de pagamento do preço em duas 
parcelas, uma primeira que seria uma parcela que teria natureza de 
adiantamento de preço (seria uma parte fixa) e depois uma parcela 
variável pendente da apuração no final do exercício, do valor de ajuste 
de preço e transferência, e aí você teria o pagamento, as duas parcelas 
teriam até o mesmo preço, a primeira de adiantamento e a segunda de 
complementação de preço. Eu não veria nenhum problema em emitir 
uma nota fiscal de complemento de preço na importação da mercadoria. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu acho muito difícil você 
conseguir remeter esse valor se não constar já da própria fatura você 
teria problemas operacionais, você já teve documento de importação 
sem retificar o documento de importação João, fazer essa remessa não 
vai ser fácil.  

Mas eu disse, se você fizer isso num prazo curto, todo mês eu vou 
fazendo, você consegue, mas a nossa legislação aduaneira, ela é muito 
rígida, infelizmente, são poucos os tributaristas que acabam lidando 
com a área aduaneira.  

A aduana ainda está sendo deixada um pouco de lado, e ela acaba 
criando entraves que a gente não espera, não deveriam existir, mas pelo 
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fato de não se tocar, ela continua muito burocrática. Eu não consigo 
imaginar você, João, em novembro, retificando uma guia de importação. 
Você quer falar sobre isso, Paulo? Pega o microfone, por favor. 

Sr. Paulo Duarte:  Nós já tivemos uns casos desses no escritório e a 
questão prática é extremamente relevante. O banco não vai te deixar 
remeter esse dinheiro. E muitos bancos recomendam até as empresas 
entrarem no novo contrato, alguns recomendaram até que o pagamento 
fosse em forma de indenização, para conseguir fazer que o dinheiro saia 
do Brasil e vá para lá. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Você está falando de uma condição 
diferente do que o Schoueri disse. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, o modelo que eu propus 
aqui, aquele que eu falei que é bastante comum, eu tenho uma 
importação, eu paguei um preço cheio, e depois no final eu tenho um 
ajuste, me devolvem em preço.  

O João tratou de uma outra hipótese, em que eu faço uma importação, 
eu pago um preço baixo e no final eu descubro, puxa eu poderia ter 
pago um pouco mais. E pago a diferença, são... Eu acho até 
interessante trabalhar os dois modelos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Voltando ao assunto geral do Paulo.  

Paulo, veja o seguinte, a natureza dessa questão de a empresa 
fornecedora fazer uma média para todos os seus clientes e dizer, olha o 
meu preço cheio é 120, e aí, vocês vendem pelo preço que vocês 
quiserem, de preferência menor do que o preço que eu estou 
estabelecendo e eu reponho para vocês essa margem, né?! Quer dizer, 
fica zero a zero praticamente, pelo que eu entendi, nesse tipo de 
operação que você está realizando, que você está informando. É comum 
até para dizer assim: eu tenho interesse que uma marca seja divulgada, 
eu não quero ter o resultado de imediato, então eu promovo essa 
situação. Eu tenho um preço, você pode vender com promoções e com 
desconto, e depois eu reponho essa diferença.  

Mas veja você, fora essa questão contratual que o Schoueri se referiu, 
se não houver isso, você está diante de uma situação condicional, e 
numa situação condicional, o desconto não tem nada a ver com essa 
operação. 

Sr. Paulo Duarte: Não, na verdade há acordo, há prévio contrato. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas assim, é sempre condicional. 
Não é assim que vai ser incondicional. Quer dizer, eu vou te dar o 
desconto incondicional, não, vai ser variável.  
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Então, nesse caso nós estamos diante de uma verdadeira, até inclusive, 
para você evitar uma futura discussão a respeito do valor do crédito que 
você tem no ICMS um problema, e você vai continuar tendo com o 
ICMS, porque você ao receber uma bonificação, que é uma receita, você 
equaliza o PIS e a COFINS, porque você vai pagar tributo sobre a receita 
de bonificação, fica zero a zero no seu crédito. Mas no ICMS aí já é um 
outro problema, porque você não vai poder emitir uma nota fiscal de 
venda referente a essa bonificação, então a jurisprudência do Supremo, 
com referência a essa questão da venda por preço abaixo do valor de 
compra, continua com esse problema.  

Então, eu pelo menos entendo que você podia ter recebido esse valor em 
dinheiro ou como acontece com muitas operações, se dá uma 
bonificação em mercadorias, quer dizer, pode ser feito de qualquer 
maneira, e essa bonificação em mercadoria vem com toda a questão 
dela, se você recebe de graça aquilo incorpora o seu estoque, mas vai 
dar como uma receita, você não vai ter dispêndio financeiro. Então, está 
me parecendo mais você ser bonificado do que, realmente, uma redução 
de um estoque que não existe mais, que se você vendeu, como é que 
você vai reduzir o estoque? Já está em custo, quer dizer, vai ser como, 
poderia ser como uma recuperação de custo, mas não entendo que essa 
seria, realmente, a melhor maneira de realizar essa contabilização como 
recuperação de custo, seria realmente uma bonificação que foi dada 
condicionalmente, né?! 

Sr. Paulo Duarte: Não, o que eu coloquei é contabilidade a crédito de 
estoque. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim, mas desculpe, eu estou 
insistindo, mas se você vendeu e você faz um cálculo de acordo com a 
operação você diz: eu comprei por 120 e vendi por 100. Nesse momento 
já não tem mais estoque, já foi para custo. 

Sr. Paulo Duarte: Mas dentro do período de competência acho que dá 
para... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aí a coisa é individual, né?! 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Com a palavra, Paulo. Quer a 
palavra, não? 

Sr. Paulo: Só, voltando para que o Bruno que o colocou de recuperação 
de custo.  

Para mim parece que recuperação de custo não podia em hipótese 
alguma incidir PIS e COFINS, porque imposto de renda sim, tem que 
tributar, porque foi oferecido despesa anterior. Agora, do PIS e COFINS 
recuperação de custo e repetição de débito, por exemplo, não foi, não 
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afetou anteriormente. Então, isso aí não poderia ter preço de custo não 
poderia incidir PIS e COFINS. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Bruno pediu a palavra. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Ficou praticamente superada, veja eu também 
concordo que a recuperação de custo não é tributável em PIS e COFINS, 
não é receita. A questão é que o pode ser enquadrada como recuperação 
de custo, e aí nesse caso concreto, creio que não seja o caso. Eu não 
discuto que a operação de custo não é receita não está na competência 
da tributação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tem um assunto, está 
encerrado. Vamos a um novo assunto: Fernando Zilveti, revisão de 
ofício, Portaria RFB n. 719/16 e o art. 149 do CTN. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a ideia de trazer esse tema, é mais 
propor uma discussão a respeito do que já se esperava que fosse 
regulamentado há muito tempo, que é a revisão de ofício, 
principalmente por ação do contribuinte. Nos traz alguma novidade, 
possibilita que o contribuinte caso tenha sucesso no seu pleito de 
revisão fiscal, evite que esse caso vá ao CARF, ou seja, o que eu entendi 
de tudo isso é que você pretende desafogar um pouquinho o CARF de 
algumas questões e dá ao contribuinte a possibilidade de revisar, 
solicitar revisão fiscal. O que me chamou atenção na portaria. 

Bom, basicamente ela estabelece procedimento de revisão em ofício e 
coloca aí uma curiosa graduação de valores, conforme os valores vão 
aumentando aumenta o colegiado que vai fazer a revisão e também a 
revisão da revisão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Revisão de ofício a pedido do 
contribuinte existe? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Agora existe. 

Orador não identificado: A nomenclatura é estranha. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Agora existe. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu conhecia a revisão de ofício 
ou revisão a pedido do contribuinte. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a proposta é essa.  

Mas há a possibilidade de um art. 1º da revisão de ofício e essa é a 
questão que interessa ao debate, de haver uma possibilidade de revisão 
de ofício provocada pelo contribuinte.  
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E em seguida o que chamou atenção pelo aspecto curioso de que essa 
graduação de um milhão, cinco milhões, acima de cinco milhões que 
você tenha a primeira participação de mais de um revisor, e também, a 
necessidade de que a decisão seja submetida a um superior 
hierárquico, e no caso mais extremo, ao delegado da Receita Federal ou 
inspetor, chefe da Receita Federal do Brasil.  

Porque disto, que me causa alguma estranheza, primeiro, lógico, que o 
contribuinte queira, chama a atenção, e também, a graduação que eu 
acho que é importante trazer para discussão da Mesa. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu também analisei a portaria recentemente, 
nessa semana, então, em caráter preliminar eu identifiquei algumas 
coisas interessantes.  

A primeira é que isso, acho, como o Zilveti falou, é uma regulamentação 
de algo que já existia na prática. Um exemplo clássico da revisão de 
ofício com indébito inscrito em dívida ativa é o chamado envelopamento, 
esse é também, acho que até já tinha uma regulamentação para ele, 
mas a Receita Federal, mesmo sem o envelopamento fazia revisões de 
ofício. Eu lembro que coisa de 15 anos atrás, houve um procedimento 
muito difundido na Receita Federal de fazer auto de infração baseado 
em divergência de obrigações acessórias, como DIPJ e DCTF, e se 
apresentavam combinações e havia revisão de ofício, cancelavam, a 
própria Receita Federal analisava a impugnação e não submeteria ao 
rito do CARF, cancelava de ofício. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, revisão de ofício leia-
se revisão independentemente de contraditório? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Exato. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos dar nome para isso, 
porque revisão de ofício a gente pensaria uma revisão de ofício, e não é 
o caso. 

Sr. Bruno Fajersztajn: E vamos dizer, a princípio, fora do sistema do 
processo administrativo, do CTN. Até agora, isso era feito, 
fundamentado com base no direito de petição e no art. 149, do CTN se 
construiu isso, sem suspensão da exigibilidade, a princípio também, por 
conta de não haver uma norma prevendo a suspensão.  

Agora tem uma portaria da Receita Federal, não é lei, obviamente, mas 
está mais concreta do ponto de vista de regulamentação, da 
possibilidade desse procedimento acontecer. E creio que essa graduação 
que foi feita, aí talvez para preservar questões internas lá da Receita 
Federal, em relação a eventual distorção do processo de revisão de 
ofício, que não regulamentado, poderia gerar algum tipo de opção, não 
sei o que poderia acontecer. Então se estabeleceu aqui, através de uma 
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graduação por valores e a necessidade de dois ou mais, ou até três 
auditores com validade em procedimento.  

Uma outra coisa que eu achei interessante é que ele considera primeiro, 
o resultado da análise de que trata o artigo, sendo emitido despacho 
decisório. Se eu vincular despacho decisório com as demais regras do 
processo administrativo, caberia uma manifestação de inconformidade 
contra esse despacho decisório, e aí, eu sigo o rito do processo 
administrativo, do CTN e chegaria ao CARF. Isso é uma novidade. Não 
era assim na prática, no procedimento de revisão de ofício que ocorria 
antes.  

E uma outra coisa muito interessante, é que o § 1º, do art. 3º, da 
Portaria RFB n. 719/16 diz que quando a revisão implicar suspensão 
da exigibilidade do crédito – aí dá um procedimento de um milhões, 
cinco milhões e o procedimento de revisão da chefia – o que mostra que 
se admite a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, que antes 
também, na prática, não acontecia. Então, isso tinha que ser pedido em 
juízo. É interessante que talvez, então, aqui caiba um juízo de 
suspensão da exigibilidade do crédito da autoridade administrativa ou 
será que ele está contemplando a situação em que o contribuinte vai à 
juízo?  

Só para ponderar então, em resumo o despacho decisório parece uma 
coisa interessante, uma novidade, e a consideração da possibilidade de 
implicar a suspensão da exigibilidade. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Bom dia. Completando o que o Bruno 
falou, uma questão interessante também, se seria mais uma forma do 
contribuinte se defender em caso [ininteligível] porque aqui não traz 
nenhuma possibilidade. Partindo da premissa que seria uma revisão de 
ofício, que eu quero provocar uma revisão de ofício, porque a rigor o 
próprio lançador teria que revê-la, então a ideia é, olha, tem certeza que 
é isso mesmo? Tem certeza que o lançamento é assim, você não quer 
fazer de ofício? Eu acho que é esse o intuito, ele sai fora do processo. E 
óbvio, e aí ele abre o prazo, então de repente, se o contribuinte por 
algum motivo perder o prazo e vê uma questão de nulidade forte: 
decadência, prescrição, erro de cálculo que é bastante comum, então é 
uma forma também de resguardar o direito de defesa de uma forma 
inversa, então eu vejo positivamente também.  

A questão da suspensão de exigibilidade, acho que dá para encaixar 
plenamente no CTN independente do pedido, mas por uma questão 
técnica, eu acho que tem um pedido, até para não ficar um pedido 
perdido, um pedido protelatório, não é? Tecnicamente se pedir, se 
justificar o pedido suspensivo que será analisado pela prática, mas 
também, pode ser levado novamente para o judiciário como tinha levado 
quando ele não tinha o efeito suspensivo, e também, não esquecendo 
dívida, não sei se demora para chegar no efeito suspensivo, o novo CPC, 
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ele tornou civil a exceção de pré-executividade. O que é a exceção de 
pré-executividade? É uma a ficção que [ininteligível] advogados, de 
sempre com título inscrito, e digo, que ali é inscrito e não inscrito, 
então, a mesma situação débito inscrito em dívida, se houver uma 
questão de nulidade ou uma questão que salta aos olhos até para 
evitar construção patrimônio, posso alegar [ininteligível]. Isso o CPC, de 
certa forma coloca, o que é excelente, e aqui também, eu acho que 
também é uma outra via. Eu vou na [ininteligível] eu vou, quem seria o 
do ofício? Quem inscreveu na dívida, inscreveu errado, porque também 
é muito comum, infelizmente, por conta das inúmeras criações aí, 
eletrônicas de [ininteligível] de contribuinte.  

Cada vez mais, sobretudo na esfera federal, as cobranças se dão sob a 
forma de cruzamento de informações, e onde[ininteligível] é tendente a 
erro, e às vezes, a situação de fato do tributo não aconteceu. E não raro, 
inclusive, coincidente essa semana depois de seis anos, tive que entrar 
com uma exceção de pré-executividade, não foi aceita, fizemos os 
embargos, depositamos um valor considerável, a própria Procuradoria 
reconheceu que estava errada, o juiz não precisou nem julgar os 
embargos, mas seis anos o patrimônio teve que ser disposto, da pior 
forma, em dinheiro, hoje uma coisa, capital de giro é tão necessário, 
depois de seis anos vão levantar o dinheiro.  

Poderia ter sido resolvido na forma de revisão de ofício ou na própria 
exceção de pré-executividade, então, eu vejo, num primeiro momento, 
positivamente a nova norma. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mais alguém? Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu considero as informações bastante 
pertinentes. Quem leu realmente, essa questão, e o que me chamou a 
atenção foi justamente esse ponto [ininteligível] que o contribuinte tinha 
alguma, ele ficava um pouco órfão e sempre tinha que ir para a exceção 
de pré-executividade, de quando, em caso como esse, Valdirene, que 
você perdeu o prazo ou você não se defendeu por alguma circunstância, 
mas existe um erro de lançamento, é um caso banal. INSS acontece 
muito, você tem, o Fisco faz um erro de lançamento e estabelece uma 
estimativa, só que o contribuinte não se defendeu – sei lá se fechou a 
empresa ou esqueceu ou alguma coisa aconteceu e passou o tempo. E 
aí, percebe que está sendo executado num valor que não tem a menor 
procedência, tem decadência, tem tudo que pode acontecer e ainda erro 
de lançamento, o que ele faz? Ele vai para a exceção, poderia ir na 
procuradoria, e na procuraria, ele entra sempre com direito de petição, 
mas ele não entra com instrumento de revisão que acho que é certo.  

A ideia é você permitir ao contribuinte que tenha o instrumento de 
revisão próprio, é que é raro mesmo acontecer, normalmente não ele faz 
isso, é raro mas acontece, e tem essa necessidade de você pedir a 
revisão e evitar o judiciário. Ir direto resolver isso com a Procuradoria 
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que mexe nos ofícios com a Receita. Não sei, se a gente consegue ter um 
certo contraditório aqui, mas talvez, como o Bruno sugeriu, o resultado 
possa ser objeto de um, aí sim, de um contraditório típico do processo 
administrativo fiscal. Não dá para extrair muito mais do que o texto, 
mas enfim, como proposto era isso, é trazer um pouco a novidade e 
expor para vocês o caráter prático desta portaria. 

Orador não identificado: Bom dia a todos, só uma observação, me 
parece que pelo texto da portaria que diz que quando a revisão implicar 
a suspensão de exigibilidade, ou seja, me parece que aqui a intenção em 
dizer que a suspensão de exigibilidade dependeria de uma decisão 
administrativa. Portanto nada mudou em relação ao que já existe 
atualmente, ou seja o pedido automaticamente não vai suspender a 
exigibilidade. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você perguntaria qual é o 
fundamento para suspender a exigibilidade se não houver o processo 
administrativo? 

Orador não identificado: Nulidade. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom. Mais alguém sobre esse 
tema? João Bianco inscreveu um novo tema. É um tema flutuante. 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade eu queria comentar um 
acórdão do TRF da 2ª Região e eu já estava com esse assunto aqui na 
minha pasta, eu estou trazendo todas essas semanas e eu estava 
esperando o Schoueri voltar para colocar o assunto em pauta.  

Mas é sobre aplicação de Tratado, o TRF da 2ª Região já levou um caso 
de remessa para o exterior para remuneração de prestação de serviço, é 
um serviço puro, eles chamam aqui de serviço puro, não é caso de 
serviço que envolve transferência de tecnologia. Então a discussão do 
acórdão foi sobre aplicação ou do art. 12 do tratado firmado entre ao 
Brasil e a Holanda ou do art. 7º. E o acórdão, ele aplicou o art. 7º, 
porque ele sustentou que o art. 12 é inaplicável, porque o art. 12 se 
aplica somente para o suposto pagamento de royalties, e serviço não é 
royalties, e depois ele ainda diz assim: não há que se invocar no 
disposto no protocolo, porque o protocolo do tratado entre o Brasil e a 
Holanda ele estende a aplicação do art. 12 para os serviços, 
contraprestação de serviços e assistência técnica. Aí diz o acórdão: tal 
reserva protocolar aplica-se unicamente aos serviços de assistência 
técnica relacionadas a uma das situações estabelecidas no art. 12, ou 
seja, incluirá pagamento de royalties em que há transferência de 
tecnologia. Se não é o caso de transferência de tecnologia, como é o 
caso aqui objeto do acórdão, não há que se falar na aplicação do art. 12 
e aí, então, o assunto foi para o art. 7º e não houve, foi dispensada a 
retenção de imposto de renda na fonte.  
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Acontece que nós temos um convênio com o IBFD (International Bureau 
of Fiscal Documentation), como vocês sabem, e com base nesse 
convênio nós alimentamos o banco de dados mundial de decisões sobre 
aplicação de tratados. O Luiz Flávio conhece bem esse nosso acordo, 
porque ele foi a primeira pessoa aqui do IBDT que se dedicou a 
alimentar o banco de dados do IBFD com esses acórdãos, hoje nós 
temos uma equipe, aliás o Paulo Duarte faz parte desse grupo que é 
coordenado pelo Fernando e nós temos uma equipe de pesquisadores e 
ajudantes aqui, colaboradores regiamente remunerados. 

Sr. João Francisco Bianco: O número do acórdão de Apelação em 
Mandado de Segurança RJ 2002.02.01.019137-2.  

Bom, então, esse acórdão fez parte, como trata de aplicação do tratado, 
ele foi traduzido e foi mandado para o IBFD que tem esse banco de 
dados, e esse banco de dados ele é coordenado pelo Wim Wijnen, que é 
amigo aqui do IBDT, já veio aqui ao IBDT, já veio dar aula aqui no IBDT 
e participou da Mesa aqui, e no ano que vem estará aqui de novo. O fato 
é que ele leu esse acórdão, e ele mandou um e-mail para nós. Acontece 
que o Wim Wijnen, além de ser coordenador desse banco de dados, ele, 
na época, ele foi negociador do tratado, ele participava do grupo 
governamental da Holanda que participou da negociação do tratado 
entre o Brasil e a Holanda.  

Bom, quando ele leu esse acórdão ele mandou um e-mail bastante 
bravo e ele diz o seguinte: a corte ignorou completamente uma 
disposição expressa do tratado. Por que razão? Será que na opinião da 
corte existe uma diferença entre o tratado e o protocolo? Seria estranho, 
porque como indicado no título do protocolo, o protocolo forma parte 
integral do tratado. E essa, ele está se referindo então, a essa questão 
da aplicação do art. 12 aos serviços em geral. Ele diz, essa foi uma 
concessão muito pesada – ele chamou de concessão pesada, que a 
Holanda fez para o Brasil e que foi incluída no protocolo. Então, ele quis 
dizer o seguinte, que foi um coisa discutida entre os dois governos, foi 
debatida, houve resistência da Holanda, mas o Brasil insistiu e no final 
a Holanda, porque a Holanda tinha outros interesses, a Holanda queria 
muito a negociação, que o tratado fosse firmado por outros motivos e 
ela acabou fazendo concessões que normalmente ela não faz para 
outros países e essa foi uma concessão que a Holanda fez.  

Então o que é interessante trazer aqui para discussão – eu não sabia 
disso – é a extensão do art. 12 aos serviços em geral. Foi um tema que 
foi discutido e que foi deliberado, foi expressamente previsto e foi 
querido pelas partes, e a gente tem aqui mesmo nessa Mesa, a gente 
tem entendido que, na verdade, uma interpretação sistemática do 
tratado, vai mais de acordo com aquilo que o TRF da 2ª Região decidiu, 
Mas então eu queria, eu estava esperando o Schoueri voltar justamente 
para fazer esse comentário sobre o e-mail que o Wim Wijnen mandou 



 27

para nós aqui. Aliás quando ele estiver aqui o ano que vem, nós 
podemos convidá-lo para tratar sobre esse assunto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Isso seria interessante até para 
verificar como anda a memória dele, porque é difícil lembrar uma 
negociação com esse detalhe ocorrido em 1992. Eu lembro poucas 
coisas. Inclusive dizer que ele se lembra desse detalhe, eu acho que é 
bastante impressionante. Talvez o que haja é uma influência com fatos 
que aconteceram depois e o tempo se perde, porque não me lembro – eu 
não tenho a memória do Wim Wijnen – eu não me lembro de que em 
1992 no Brasil nós já tivéssemos um posicionamento no sentido de que 
serviço técnicos sem transferência de tecnologia estivessem no art. 12.  

Eu posso estar bastante errado com relação, se eu bem me lembro, essa 
extensão – a minha memória, certamente, não é igual ao Bianco que é 
muito, é muito melhor, nem o Wim Wijnen – mas a minha lembrança é 
que essa discussão surgiu nos serviços técnicos quando houve a CIDE 
(Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), e isso foi uma 
década depois. Com a CIDE sim, nós já tínhamos um conceito de 
serviço técnico estabelecido. Eu quero crer que na época, eu não posso 
afirmar em 1992, eu tenho muita convicção, até por questão de texto da 
época, editais, de que nos anos 1970, quando a maioria dos tratados 
foram celebrados, e quando o Brasil passou a adotar na sua política a 
inclusão do protocolo deste texto sobre o art. 12, a ideia era inversa.  

Vamos lembrar, eu tinha um problema em nome de dedutibilidade de 
royalties no Brasil, então era bastante comum que o empresário que 
quisesse deduzir royalties e que quisesse remeter, quisesse escapar do 
INPI, que ele disfarçasse royalties num serviço técnico. Ele dizia: isso 
aqui não é royalty, isso aqui é um mero serviço técnico e, portanto, não 
está sujeito ao limite. Daí surgia, naquela época, uma discussão e o 
INPI adotou uma teoria que o Prof. Gerd sempre lembra, que era do 
‘papagaio do pirata’, o INPI adotou a ideia de que mesmo no contrato de 
serviços existe algum aprendizado, porque a pessoa vem prestar o 
serviço e alguém assiste, e o INPI dizia, no contrato de serviço técnico 
existe transferência de tecnologia.  

Dada essa posição que era brasileira, os nossos negociadores iam aos 
tratados para dizer: olha, vamos esclarecer aqui que nos contratos de 
serviço técnico há royalty, não no sentido de – vamos estender o art. 12 
a algo que não tem nada a ver com o art. 12 – o protocolo tinha o 
sentido de esclarecimento, esse era o contexto dos primeiros. Mas sobre 
os anos 1990, o Wim Wijnen dá um depoimento – eu não posso afirmar, 
porque afinal de contas, nos anos 1990, certamente, o Bianco tem 
muito mais memória para lembrar disso, porque ele viveu isso muito 
mais intensamente – a dúvida seria se naquele período, se não me 
engano – o João vai me corrigir, porque o João, insisto, tem muito mais 
atuação. Mas nos anos 1990 ainda havia o controle de IPI, ainda havia 
esse problema e, portanto, era natural que o governo brasileiro 
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mantivesse a sua ideia em dizer: olha, não vale escapar do art. 12 
dizendo que é mera prestação de serviços, porque no serviço tem 
tecnologia. Essa era a posição brasileira, era um esclarecimento e não 
uma extensão a uma situação em que não haja qualquer transferência. 

Então é um exemplo que eu sempre dou: se eu mando um relógio para 
consertar na Suíça, e que ninguém vai assistir, não há falar que há 
golpe, nem o INPI, nem o INPI dos anos 1970 teria coragem de dizer que 
seria royalty, e aí não teria problema. O problema era o royalty 
disfarçado, diferente dos tratados celebrados pós CIDE.  

Eu tenho adotado a posição de que tratados pós CIDE, o protocolo é 
uma extensão sim, o governo brasileiro vai e negocia e diz eu quero 
estender e não há como ignorar isso. Anos 1970, 1980, eu diria não, 92 
é um período até um pouco híbrido, porque nós já tínhamos o 
Presidente Collor, tinha alguma abertura, mas se não me engano, ainda 
havia o controle do Banco Central muito rígido, ainda havia o drama do 
INPI – e Deus do céu, o que eu faço, o INPI não vai deixar remeter e era 
essa a discussão. Eu creio que ainda estávamos na época da Holanda 
no período antigo.  

O Wim Wijnen pode ter memória melhor, ele negociou, mas eu insisto, 
mesmo que tenha negociado, será que essa opinião dele é baseada na 
negociação da época ou será que já há uma influência de tempos 
posteriores?  

Sr. Luís Flávio Neto: Esse é um tema dos mais interessantes, e aí nós 
temos aqui um artigo que não tem um fechamento completo no texto do 
Acordo e aí, isso me remete a questão do contexto. E é interessante 
porque quando você investiga uma série de decisões de tribunais 
brasileiros e, principalmente, de outros países e a doutrina do Direito 
Tributário Internacional que trata disso, há um certo consenso de que a 
opinião dos negociadores de um acordo de bitributação sequer é 
relevante, embora seja interessante.  

É interessante ouvir essa memória, mas há um certo consenso de que 
isso não é relevante. Outros fatores, outras evidencias sobre o sentido 
desse acordo me remetem a algumas questões que o Prof. Schoueri está 
trazendo aqui. O contexto no qual o acordo foi negociado em relação à 
legislação dos países existentes à época, a política de negociação do 
Brasil em relação aos demais acordos. Você tem uma série de 
evidências que irão demonstrar se eu aplico o art. 12 ou o art. 7º, e aí 
eu tenho um dado a mais, no meio dessas evidências que irão levar até 
os aplicadores do acordo de bitributação qual o sentido desse 
dispositivo, o Brasil acabou de contribuir com uma evidência a mais.  

Há uma certa aceitação de que a decisão de um tribunal, de um dos 
estados contratantes é sim relevante para a interpretação do outro 
estado contratante a respeito do acordo assinado. Eu vou dar um 
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exemplo: o Brasil tem um acordo assinado com a Holanda e há uma 
discussão se – agora mudando só um pouquinho de tema para 
contextualizar a minha observação – se eu aplicaria o art. 7º ou 
aplicaria o art. 10º, no caso o art. 10º fala de dividendo, o art. 10º de 
lucros das empresas, para saber se a legislação CFC brasileira seria 
aplicável ou se o acordo de bitributação falaria não, aqui é o caso do 
art. 7º, portanto não deve ser tributado no Brasil, somente na Holanda, 
nos casos em que uma empresa brasileira tenha uma subsidiária na 
Holanda. O art. 10º fala dividendos pagos, dividendo está definido no 
acordo, pagos não está definido no acordo.  

Em 2012 a Suprema Corte Holandesa julgou um caso em que ela 
precisou interpretar o termo ‘pagos’ e, afastando a competência Holanda 
para exercer a tributação ela disse: olha, se o valor foi pago isso daqui é 
claro o suficiente para eu saber que é preciso que haja uma entrega 
efetiva, essa vai ser realmente uma forma de quantificação.  

E aí eu penso, o Brasil ao aplicar esse acordo, Brasil e Holanda, art. 7º 
ou 10º, deve considerar essa decisão holandesa, da Suprema Corte 
Holandesa, interpretando o acordo bilateral entre as duas partes tomou 
essa posição, me parece plausível que o Brasil deveria considerar. A 
Holanda no momento em que foi aplicar esse dispositivo que o Bianco 
está nos trazendo, o art. 12 e o art. 7º, irá acessar o banco de dados ou 
pelo menos deveria acessar o banco de dados do IBFD e deveria ter essa 
informação, veja como o Brasil interpreta.  

Me parece que eu tenho outras evidências muito mais fortes, muito 
mais – ainda do que retoricamente falando – do que a opinião de um 
negociador, ainda que seja interessante, não me parece tão relevante. 

Sr. João Francisco Bianco: É, de fato traz um pouco a história do 
tratado, mas retrata – e aí eu não coaduno com os comentários – a sua 
experiência daquela época, eternamente jovem. 

Mas o fato é o seguinte, o que foi discutido na época, eu lembro de 
haver uma discussão – eu sou bem mais velho que o Schoueri, mas 
esse relato do Schoueri é verdadeiro – eu lembro que existia uma 
preocupação sobre um contexto da época, um contexto para fazer o 
tratado, um contexto histórico, um contexto político, de relações 
internacionais. Existia um contexto para que se justificasse uma 
negociação, mas era até lá. De lá pra cá, o que aconteceu?  

A questão dos serviços técnicos evolui muito, mas eu não consigo 
enxergar que lá existia realmente essa preocupação. Porque eu lembro 
até era uma época de pesquisa, a gente faria pesquisa sobre royalty e 
eu não lembro que a gente tinha essa extensão de serviços que o Wim 
Wijnen está querendo emprestar a essa relação do tratado. E mesmo 
que houvesse, faltou combinar com os custos, precisa ver como a 
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jurisdição interna considera esse assunto e se considerar de uma outra 
forma, me desculpe o nosso querido amigo, mas não vai prosperar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos tentar, desculpe, 
identificar alguns pontos interessantes. O Luís Flávio disse que a 
opinião dos negociadores não é relevante - fora a curiosidade que sem 
dúvida há – mas que é menos relevante até porque um tratado, depois 
de passar com o negociador vai para o Congresso, e o Congresso vai ter 
que aprovar.  

Então, se o negociador quis fazer alguma coisa, mas o texto que surge 
vem no orçamento, no ordenamento, certamente isso é importante, 
ponto, parágrafo. Vamos lembrar que o Convenção de Viena coloca 
como instrumento, se não me engano, suplementar da interpretação, a 
prática posterior dos estados. Então é curioso, a vontade do negociador 
não é tão relevante, mas se os estados aplicam o tratado 
consistentemente de um certo modo, isso passa a ser relevante para a 
interpretação. Não houve, na informação do Wim Wijnen – e esse é o 
ponto – um esclarecimento de qual foi a prática posterior dos estados.  

Se a prática posterior dos estados tivesse sido no sentido de que 
serviços, mesmo sem presença de tecnologia, são tributados de um lado 
e são creditados de outro, porque existem dois lados da moeda, não 
esqueçamos que um está na Holanda, cada vez que há uma tributação 
no Brasil ela é reconhecida, então, essa investigação que nós não 
temos, então fica mais a curiosidade.  

Se nós descobrirmos que de 1992 pra cá, havia uma constante 
tributação dos serviços no Brasil e um constante creditamento da 
Holanda, nós não poderíamos desprezar o art. 12 e, não obstante, na 
época da celebração eu tenda a estar convicto de que não era isso, a 
prática posterior dos estados é instrumento para a interpretação dos 
acordos. O Luís Flávio lembra que essa decisão do Supremo poderia ser 
uma prática posterior, porque por mais que, prática posterior, no 
Brasil, não na administração tributária brasileira, então por mais que a 
administração queira tributar e o Supremo nega. No Brasil, nós temos 
um precedente em dizer para o Brasil como um todo, aplica-se o art. 7º 
e não o art. 12, isso seria o caso em prática que o Luís Flávio está 
trazendo aqui. 

João, cuja memória... 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu não vou falar de memória, eu só 
vou dizer que eu concordo, eu tenho sustentado aqui e concordo 
integralmente com essa decisão do TRF da 2ª Região. 

Eu acho que se os negociadores quisessem ou se eles quiseram tributar 
os serviços em geral, eles deveriam ter usado um artigo específico para 
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isso, e se eles resolveram incluir como um adendo ao art. 12 é porque 
eles quiseram submeter o serviço ao regime do art. 12.  

Por que eles não colocaram no art. 10 ou no art. 11 ou qualquer outro? 
Eles colocaram no art. 12, porque eles quiserem, eles entenderam que 
os serviços que devem ser tributados são aqueles relacionados ao art. 
12. Então, eu acho perfeitamente lógica a interpretação sistemática do 
tratado que está, ou que o Tribunal de 2ª Região está concluindo aqui. 

 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Apenas por uma notícia, o 
tema da prestação de serviços é o tema do momento, esse é um dos 
argumentos. Existe uma outra questão, já se encaminha para a ideia do 
estabelecimento permanente, imaginar-se que na prestação de serviços 
haveria o estabelecimento permanente chamado “servisse”. É uma 
tendência, a própria CDE já trabalha com essa hipótese, já há alguns 
acordos nesse sentido que traz, de qualquer modo ainda exige uma 
certa constância, não é qualquer serviço, é um serviço constante etc.  

E só para notícia, para aqueles que gostam de pesquisar, as Nações 
Unidas estão propondo no seu modelo agora, um artigo separado para o 
tratamento de serviços e com tributação de fonte de pagamento, esse é 
o modelo das Nações Unidas. O tema vem sendo objeto de algumas 
teses, o Fernando trabalhou com isso na tua sua tese, e agora, 
recentemente, houve uma tese da Marta Castelon – a Marta Castelon 
formou-se na Faculdade de Direito da USP, mas faz o seu doutorado na 
Alemanha, na verdade fez, leia-se, vai se defender agora no dia 4 de 
junho e é um doutorado em conjunto, é o duplo diploma, junto com a 
Universidade de São Paulo – eu co-orientei esse trabalho sobre a 
tributação da prestação e serviço, ou seja, há muito que se caminhe 
sobre isso, e por que é um doutorado em conjunto, certamente a tese da 
Marta também estará disponível aqui.  

Com isso chegamos ao nosso encerramento, agradeço a participação de 
todos, convidando-os, é claro, para a próxima reunião. 
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