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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar 
início aqui no pequeno expediente. Eu queria comunicar que nós 
recebemos uma doação do Sindicato dos Agentes... Falando certinho, de 
Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, nós recebemos a 
doação de um livro do Dr. Fernando Amed, que é historiador, professor 
da FAAP, da Universidade de Belas Artes de São Paulo- “A História dos 
Tributos no Brasil”. Esse livro foi solicitado por algumas pessoas, alguns 
alunos que estavam fazendo pesquisas, e não estava à venda, pelo o que 
consta, então a editora nos doou. Na verdade, alguns membros do 
sindicato participaram através do professor Paulo Bonilha, [ininteligível 
- 00:02:38] daí então o liame que foi feito. Está à disposição aqui, na 
biblioteca. Alguma comunicação? 

Orador não Identificado: O Jeferson ia gostar desse aí 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, vai sim. 



Orador não Identificado: Queria só falar uma coisinha. Bom dia a 
todos. Apesar da tragédia de ontem, eu pensei até que não houvesse 
sessão do Supremo, mas para a minha surpresa estava ocorrendo a 
sessão normal do Supremo Tribunal Federal com eleição do presidente 
e com votação. E a votação para a minha surpresa era dos Embargos de 
Declaração na incidência de Contribuição Social sobre o Lucro sobre as 
receitas de exportação. Como nós lembramos, em 2010 foi com 
repercussão geral, foi dado favorável à União por seis votos a cinco, o 
voto do ministro Joaquim Barbosa, e a outra foi julgado os Embargos de 
Declaração, e pelos Embargos de Declaração pode-se sentir [ininteligível 
- 00:03:49] que é, que são as decisões do Supremo, porque o ministro 
Luís Roberto Barroso disse: “Se eu tivesse votando, certamente a 
solução seria outra, porque eu sou favorável a essa posição dos 
contribuintes”.  Então na ausência do Joaquim Barbosa, se houvesse 
chance de chegar ao assunto novamente, o que é difícil com a 
repercussão geral, só mesmo [ininteligível - 00:04:12] teriam logrado 
êxito. Então, foi só isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Os embargos foram 
improvidos. E não está concorrendo, os embargos procuraram efeitos 
infringentes ou alguns... É, realmente, é uma grande dificuldade se 
advogar e se opinar hoje em dia, como acabou de falar aqui, o professor 
Paulo, é um jogo de azar. Nós ficamos em uma situação bastante 
instável até para opinar e para dar essas opiniões sobre os riscos e 
processos, cuja responsabilidade é enorme. Alguma coisa a mais? 
Schoueri? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Taís já está aí? Não, né? 
Os três proponentes de temas ainda não estão presentes. O Bruno, com 
certeza virá. Ah, desculpa, você está, o Luís Eduardo Schoueri... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não sabia que eu era proponente do 
tema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O assunto que foi discutido 
na, aliás, foi de passagem na semana passada, e o professor Luís 
Eduardo foi incisivo quanto que nós deveríamos tratar desse assunto 
com um pouco mais de extensão em relação ao que nós fizemos durante 
um debate de um tema concreto a semana passada, de modo que ele 
ficou como sendo o proponente e relator do tema. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas se me permite, Ricardo, eu não 
lembrava que eu fiquei como relator, mas o debate estava certamente 
muito envolvido de uma polêmica que defendia a pessoa contrária do 
Fernando Zilveti, que não virá hoje. Então, em prol, assim, visando 
manter o clima dialético em uma Mesa de debates, eu sugiro, se todos 
concordarem, que deixemos para outra semana quando teremos uma 



outra opinião, pelo menos, evidentemente, contra aquele debate. O 
debate era basicamente sobre o que seria norma específica antiabuso, 
se existe, ou seja, [ininteligível - 00:06:21] etc., quais seriam os 
limites... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quanto seriam, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Como classificar uma... Se existe alguma 
possibilidade de classificar uma norma como antiabuso. Só para tentar 
lembrar a ideia, a ideia que nós discutimos na semana passada e que a 
minha proposta é não discutir hoje, é dizer o seguinte, bom, eu tenho 
uma certa coerência com capacidade contributiva, mas a pergunta é, 
bom, se eu tiver uma justificativa tendo uma norma antielisiva, eu 
posso ir contra o limite da capacidade contributiva dizer, olha, não 
preciso de tanta igualdade já que essa igualdade poderá gerar abusos? 
Então eu limito a própria igualdade. Ou seja, embora eu reconheça que 
haveria situações legítimas em que, em nome da capacidade 
contributiva, não deveria ter tributação ou não tão alta, considerando 
que também haveria muitas situações abusivas nessa mesma 
circunstância eu, legislador, dou um corte. Um exemplo, só para que 
fique claro isso, eu dou uma norma de preço de transferência, eu dou 
um limite a um custo, digo, olha, eu reconheço que o custo poderia ser 
mais alto, mas considerando que eu não tem como fiscalizar todos, 
ainda que correndo o risco de deixar algumas situações marginais, eu 
ponho um limite objetivo, eu digo, não pode mais que isso. Excesso de 
tiradas que nós tivemos no passado e tantas outras normas como 
essas. Então o desafio era capacidade contributiva versus norma 
antielisiva e também como identificar uma norma como sendo 
antielisiva, antiabusiva, ou o que seja, e esse é um tema. Mas nós 
tivemos um embate bastante grande a semana passada, então se o 
presidente concordasse, se todos concordassem, me parece que seria 
mais útil deixarmos para quando, pelo menos aquele que foi o primeiro 
debatedor, aquele se opôs tivesse aqui para defender a sua posição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu, da minha parte, eu 
estou plenamente de acordo, até porque o tema é bastante importante, 
amplo. E lembrando que isto aqui tem origem, ou se pode se alastrar 
para uma indagação maior. Todas as regras que dizem que 
determinadas despesas não são dedutíveis ou são dedutíveis até certo 
limite são antielisivas, esse é o grande ponto que está atrás disso, 
subjacente a isso, e é uma discussão antiga, o legislador ordinário pode 
ou não pode limitar a dedução? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu quero fazer uma sugestão a mais, 
ousada até. O nosso Dr. Paulo Vítor fez a sua tese de doutorado onde 
ele trabalhou também essa questão da proporcionalidade e da norma 
antielisiva, então se pudéssemos converter o tema genérico e pedir que 
o Paulo Vítor viesse aqui e expusesse essa questão como ele enxergou, 



como ele pôs na sua tese de doutorado, e a partir dali criássemos o 
debate, seria mais útil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu só queria lembrar, vocês falaram 
agora em capacidade contributiva em relação a imposto de renda retido 
na fonte sobre não residentes. Eu acho que a aplicação da capacidade 
contributiva é diminuta, é quase inexistente, porque o que prevalece 
nesse campo é o princípio do benefício, e não o princípio da capacidade 
contributiva. Por quê? Exatamente em relação aos não residentes eu 
não praticamente meios para aferir a capacidade contributiva, portanto, 
normalmente é uma tributação sobre a receita bruta e não sobre a 
renda. Isso eu só queria lembrar como pano de fundo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É, vamos ou não? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Oi? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos ou não? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O tema é seu. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Você se sentiu provocado? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, é que isso já não tem mais... O 
negócio tem um outro tema, outra questão, e lembrar ao professor Gerd 
que a capacidade contributiva tem dois sentidos, sentido objetivo e 
sentido subjetivo, e que eu posso sim ter capacidade contributiva como 
uma manifestação de riqueza, uma de várias porque... ou seja, 
capacidade contributiva exigirá que eu busque situações que 
objetivamente revelem riqueza, eu brinco com meus alunos dizendo: Tá 
podendo. Você tem propriedade, você tem um imóvel, você tá podendo; 
tem outro imóvel, tá podendo. Recebeu rendimento? Tá podendo. Ou 
seja, objetivamente falando, existe capacidade contributiva. O limite do 
não residente é uma questão que me parece bastante relevante, mas ele 
tem a ver com a própria jurisdição. Eu vou recordar a doutrina italiana 
que o professor Gerd tanto conhece, da [ininteligível - 00:11:08], vem do 
italiano, onde vai dizer... é consideração isolada, ou seja, os... Agora 
seriamente, os alemães fazem um trabalho bastante interessante sobre 
por que o não residente pode ser tributado sobre um rendimento sem 
que eu fira a questão da própria igualdade de capacidade contributiva? 
E a explicação que eu encontrei e que me convenceu foi dizer: o limite 
da própria jurisdição. Ou seja, na doutrina alemã separa-se o residente 
do não residente porque se diz: o residente, ele é tributado em bases 
mundiais ilimitadas, então qualquer fato que ocorra em qualquer lugar 
do mundo tem relevância para efeito da lei tributária. Vejam, eu estou 
falando o seguinte, aspecto espacial da lei tributária: a lei tributária 
com relação aos residentes não tem limite territorial. Então você ou eu, 



qualquer fato que ocorra em qualquer lugar do mundo terá relevância 
tributária. Para o, eu estou falando, desculpe, no direito alemão, porque 
o direito brasileiro tem uma restrição bastante grande com relação a 
prejuízo, mas não tem uma, mas depois, seja a consequência disso. 
Então, nós, pessoas físicas, qualquer fato em qualquer lugar do mundo 
tem relevância tributária. O não residente, para o não residente aplica-
se a territorialidade, ou seja, à lei tributária brasileira é irrelevante um 
fato “além-fronteira” por causa da territorialidade. Então se um não 
residente tiver rendimentos no Brasil e em outros países, aqueles 
rendimentos que aconteceram em outros países estão fora do alcance 
da lei brasileira. Notem, a questão é aspecto espacial da lei. A lei 
tributária brasileira com relação aos não residentes limita-se ao 
território brasileiro; rendimentos ocorridos no exterior de não residentes 
são irrelevantes. Consequência: se a lei tributária brasileira é 
irrelevante o fato de haver um rendimento “além-fronteira”, igualmente 
irrelevante deve ser o fato de haver uma despesa “além-fronteira”, 
porque a lei brasileira, ela não enxerga fatos “além-fronteira”. É uma 
questão de aspecto espacial. Então o legislador ele simplesmente ignora 
qualquer fato positivo ou negativo “além-fronteira”, o que torna 
completamente inviável cogitar a tributação de um lucro, receita menos 
despesa, se elementos dele ocorrem “além-fronteira”. Dentro dos limites 
da territorialidade, o rendimento é o único fato percebido. E, portanto, 
daí a explicação porque o lucro para o não residente corresponde ao 
rendimento, e consistente com essa posição, encontramos na lei 
brasileira a regra de que ao não residente, do não residente você tributa 
o rendimento, como lucro, com renda. Exceções que nós encontramos 
na lei brasileira são quando, as despesas que forma-se lucro também se 
contêm no aspecto espacial, exemplo, uma filial, a filial eu vou pegar 
um lucro que aconteceu aqui, eu insisto também no efeito espacial. Um 
outro exemplo que me parece bastante interessante: se o não residente 
tiver um imóvel no Brasil e receber aluguel, ele vai poder deduzir a 
despesa de condomínio. Por quê? Porque essa despesa está dentro do 
escopo espacial da lei brasileira. Então esta... questão da capacidade 
contributiva me parece bastante bem trabalhada a partir de dizer, olhe 
o meu limite é o aspecto espacial da lei. Eu, legislador, poderia, num 
absurdo, num surto, tributar os não residentes em base mundiais. E 
neste meu surto eu consideraria as despesas, mas também consideraria 
receitas e ficaria uma loucura, imagina o surto que seria a hipótese de 
tributar o chinês na China. Já que o surto não aconteceu, já que eu 
preciso de uma conexão, ao não residente se aplica a conexão 
territorial, e só essa base. Esta é a explicação que me convenceu sobre 
essa matéria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer o seguinte, 
vou passar a palavra para o professor Gerd, mas esse é um dos pontos 
mais difíceis. Eu penso, penso, penso, nunca encontro uma teoria que 
me satisfaça, nem esta, viu, Schoueri. Eu acho que é uma teoria 
apenas, e eu tenho bastante dificuldade de encaixar no conceito de que 
a renda é aquele acréscimo líquido ao patrimônio. Receber cem e ter 



que gastar 90 para receber cem, eu não tenho a renda de 90, tenho a 
renda de 10. Agora-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se você souber que existe 90. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu reconheço que é muito 
difícil. A pergunta é: e se o não residente fizer prova? Ele teve despesas 
e custos no exterior, a nossa lei não tolera que ele faça prova nesses 
cursos, ainda que ele faça provas inequívocas, ainda que o país tenha 
acesso de informação à realidade das provas trazidas através de troca 
de informação com o fisco local, é uma questão muito difícil. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas é um escopo espacial, porque se ele 
fizer prova disso, também faria prova dos outros rendimentos. Porque, 
afinal de contas, eu buscaria o lucro ou a renda como um todo, como 
você diz, e assim, eu iria com um passo que eu ir ria ter que tributar o 
não residente em bases mundiais, é o limite lógico. Por que eu 
consideraria apenas as despesas que ele trouxe de prova e não outras 
receitas, que afinal de contas também existiram essas despesas... Ou 
seja, eu caminharia para um passo que iria para o irrazoável. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu não acho que isso 
justifique, porque o Fisco que procure se informar dos rendimentos, se 
é que é possível tributar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, o ponto é esse. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se é que é possível tributar, 
ele que se informe e tribute. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então vai tributar-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O fato da impossibilidade 
de tributar rendimentos produzidos no exterior por um não residente, 
recebidos de um não residente, quer dizer, sem nenhuma conexão com 
a jurisdição brasileira, admitindo só teoricamente que possa ser 
tributado no Brasil, o fato do fisco não conseguir na prática exercer esse 
poder tributário ele não justifica que quando exerce, ele tribute um 
valor bruto que não corresponde à regra. Eu acho que, eu não, 
desculpa, eu não estou nem querendo discutir assunto com você 
porque eu não encontrei resposta para essa questão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que a questão não é de praticabilidade, 
não, a questão é de direito internacional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu não tenho nem, eu 
não tenho a resposta, então nem na praticabilidade, nem no direito 
internacional. Eu acho que perante o nosso regime tributário 



constitucional é uma situação muito complicada. Aceita passivamente, 
mas de uma maneira bastante questionável. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria mencionar que a 
territorialidade, ou seja, o limite, a territorialidade no sentido de uma 
conexão com o Estado, me parece um costume internacional. Não há 
estado que tribute uma situação que não tenha qualquer conexão com 
aquele Estado. E o Estado que o fizesse, romperia a ordem 
internacional. Imagine a situação sua se indo fazer turismo na Albânia, 
você descobrisse que você é um sonegador contumaz porque pela lei 
albanesa todo rendimento mundial do não residente é tributável. Seria 
uma surpresa brutal, você iria ser preso por sonegador, e a Albânia 
feriria a ordem internacional, porque é um costume internacional, ou 
seja, os Estados esperam um do outro um comportamento tal que não 
criarão uma situação de um tributo sem qualquer conexão. E por conta 
então da ordem internacional é que eu digo, algum elemento de conexão 
há de haver, e não é um problema prático, é um problema de direito 
internacional. E por conta disso é que eu estou insistindo, Ricardo, a 
sua hipótese, ah, mas o Brasil que descubra outros rendimentos, seria 
abrir a lei brasileira como a primeira do mundo que tributaria os não 
residentes por situações sem qualquer conexão. A nossa lei, graças a 
Deus, não deu esse passo, como nenhuma outra deu. Os não 
residentes, em qualquer país que eu tenha notícia, estão sujeitos à 
territorialidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, eu quero deixar 
bem claro, eu não estou dizendo que se vire, arrume prova do 
rendimento e tribute. Eu estou dizendo, já que isso foi trazido como o 
fundamento para justificar a tributação da receita bruta quando houver 
rendimento de conexão, eu estou dizendo que esse argumento não me 
satisfaz, ainda que fosse viável a tributação. Eu não estou defendendo 
que possa ser. Agora, o fato de haver uma conexão e justificar a 
tributação, não justifica quebrar princípios fundamentais do imposto 
que estão previsto na constituição e no CTN, não justifica. Esse é a 
grande dificuldade, tributar um valor bruto sem que se reconheçam os 
custos e despesas, ainda que comprovados, e não há como fazer 
perante a legislação ordinária. Eu não consigo compatibilizar. A 
conexão existe claro, o Fisco está exercendo a jurisdição dele sobre o 
responsável tributário no Brasil, mas não justifica que tribute algo que 
não é a renda. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, realmente, esse tema é tão complexo 
que atinge todo o Direito Tributário Internacional, desde a sua origem, 
inclusive pela questão da territorialidade, onde evidentemente temos 
que distinguir entre a territorialidade no sentido formal e material. No 
sentido formal é justamente esse problema, que sob aspecto formal o 
fisco brasileiro, ele não tem a possibilidade, a jurisdição, vamos chamar 
assim, “jurisdiction to enforce”, como diriam os nossos camonianos nos 
Estados Unidos. Então é justamente esse o aspecto, conexão, 



evidentemente, precisa de conexão porque ninguém, nenhum fiscal vai 
para a China exigir um imposto de renda de um cidadão chinês que 
nem sabe onde fica o Brasil, precisa ter isso. O que precisa do outro 
lado é a legitimação, é outro problema, e na legitimação, para mim, não 
é o princípio da capacidade contributiva que justifica porque essa o 
fisco brasileiro não tem condições da apurar, ele não pode ir lá para 
verificar, ele não pode exigir do residente no exterior a conformação da 
sua situação financeira, das suas receitas, despesas, etc. Então, 
realmente, nesse campo é muito fácil chegar com base no princípio do 
benefício a um critério que envolve não a tributação da renda, mas sim 
da receita, esse que é o grande problema. Inclusive quanto aos aspectos 
que [ininteligível - - 00:23:24], gostei muito de perceber que você leu o 
artigo do Lena(F), que ele deu para nós em separado que trata 
exatamente desse problema. Mas aqui, realmente, entrar no aspecto de 
considerar despesas no exterior requer uma situação que permite, por 
parte do fisco brasileiro, a possibilidade de verificação da comprovação 
eventualmente trazida pelo residente no exterior. E isso é realmente, eu 
acho que na prática não funciona. E, aliás, até difícil, o Schoueri tem 
exemplos disso, certamente, uma coisa que o fisco tanto o alemão 
quanto o brasileiro reconhecem no princípio da reciprocidade é o 
desconto do imposto pago no exterior para evitar a bitributação, mas 
até nisso há uma dificuldade imensa para a comprovação do que 
efetivamente foi pago para o fisco no exterior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E do que se relaciona, né? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente. Aí a situação teoricamente é 
viável, não tem nenhuma complicação a vigor, é meramente aquilo que 
no meu sotaque eu falo, acertadamente, de “burrocrático”, com os dois 
“rr”s bem acentuados. Mas nessa questão de consideração de despesas 
havidas no exterior, realmente eu vejo, por enquanto, um obstáculo 
muito grande. E, claro, a gente na renda, inclusive nós temos 
exatamente, você falou daquela consideração isolada, leva a vigor 
aquela teoria da tributação dinâmica estática, que eu tenho exatamente 
esse fenômeno também. Mas na prática eu não vejo, por mais desejado 
que seja, a possibilidade de levar em consideração essas despesas, o 
excedente, lá fora. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. Eu quero falar 
também. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa discussão do benefício da causa ou 
da capacidade contributiva, certamente não é nova. Eu recomendo aos 
que queiram estudar esse tema, o Cris Ioti(F) que é o grande causalista, 
não é isso? [ininteligível - 00:25:53] Ele tem um texto chamado La 
imposition [ininteligível - 00:25:55] que foi, enfim, ele... na Academia 
Aires(F), ele tratou essa questão, foi uma palestra bastante conhecida 
em que ele procura como justificar a tributação do não residente, e que 
ele resvala também na questão da equivalência porque ele chega ao 



ponto de trabalhar a hipótese do não residente eventual turista que 
paga imposto sobre consumo, ele diz, eu preciso achar uma justifica 
para isso e está muito difícil achar outra coisa, acaba caindo para a 
equivalência. Utilizar a equivalência como justificativa para tributação, 
no entanto, o próprio Cris Ioti(F) depois vai trabalhar isso, é algo 
bastante complexo, porque a equivalência individual, no caso do 
imposto, não existe, ou seja, dizer que eu pago imposto porque eu 
recebo alguma coisa em volta, é mentira. A sociedade paga impostos 
porque ela recebe alguma coisa do Estado, mas eu, o que eu pago não 
corresponde ao que eu recebo. Aliás, é ao contrário, normalmente eu 
pago mais do que aquilo que eu recebo porque tem outros que vão ter 
que receber, ainda mais no Estado social de direito, ou seja, no Estado 
Social de Direito, me parece, não consegue se justificar uma tributação 
com base na equivalência, e sim na capacidade contributiva. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só uma questão, não é equivalência, 
evidentemente da taxa, no sentido, mas de benefício. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ainda que seja o benefício, muitos têm 
benefício e não pagam por isso no Estado social de direito. Ou seja, eu 
não consigo utilizar nem na questão de benefício, eu fico na capacidade 
contributiva, e me parece que mesmo para não residente eu tenho que 
buscar um índice de capacitação contributiva, o que vai permitir 
inclusive uma discussão que não se faz e que poderia fazer, porque se o 
tema é capacidade contributiva, eu posso ter um exagero. Ou seja, 
quando eu tenho uma tributação na fonte exagerada, eu posso invocar 
a proibição do exagero a partir de critério de capacidade contributiva 
dizendo: olha, claro que você, legislador, utiliza proxies, toda tributação 
tem um certo proxy, uma certa, um atalho para eu chegar à realidade, a 
realidade como tal sempre é mais complexa do que aquilo que o 
legislador percebe, é inevitável. Aquele que leram o meu trabalho sobre 
o mito do lucro real sabem as minhas ideias sobre esse assunto. Eu 
tenho aproximações maiores ou menores. Agora, eu vou buscar a maior 
aproximação possível e eu não posso exigir que o legislador utilize a 
mesma medida de aproximação com relação ao residente que não 
residente. E posso sim, e o professor Gerd na sua livre docência entrou 
nesse mérito, eu posso sim dizer: olha, haveria critérios mais 
adequados, mais próximos da capacidade contributiva para a tributação 
da renda. Ao que o professor Gerd chega a sugerir, inclusive, critérios 
como percentuais próximos do lucro presumido. Eu ousaria dizer, 
professor, talvez do lucro arbitrado, ou seja, haveria uma discussão 
somente do coeficiente. O fato é que se poderia aplicar o coeficiente 
sobre o rendimento e a partir dali uma alíquota onde eu estaria mais 
próximo da igualdade, mas eu noto que este argumento está baseado na 
capacidade contributiva, e não na equivalência. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, obrigado por ter saído dessa tese, que 
a rigor centrava mais na tributação dos serviços, na importação dos 
serviços. Aí basicamente eu sou contra essa tributação porque o preço 



do serviço, da mesma forma que o preço de bens e de mercadorias, é 
objeto de outro tributo, IPI, ICMS ou ISS, no caso de serviço. Mas já que 
o Brasil insiste em tributar esses serviços, eu sugeriria algo que não 
violasse frontalmente a própria Constituição, porque dá [ininteligível - 
00:29:59] para os municípios, principalmente tributar o preço, ou seja, 
a receita [ininteligível - 00:30:06] serviço. Aí dentro exatamente o 
imposto de renda, e isso internacionalmente os autores reconhecem a 
legitimidade dos Estados tributarem isso na fonte desde que não seja 
sobre o preço, ou seja, sobre a receita bruta, de que seja sobre a renda. 
Aí tem o problema da praticabilidade, justamente isso. A capacidade 
contributiva, a renda efetiva só pode ser apurada no país do domicílio, e 
não da fonte, portanto, qual é a solução? Analogia com o nosso sistema 
aqui de lucro presumido. Eu poderia perfeitamente dizer: muito bem, 
nós vamos fazer tributação no Brasil, não vamos fazer sobre 
o [ininteligível - 00:30:57]. Nós vamos fazer da mesma forma que nós 
fazemos para os nossos prestadores de serviço nacionais que pagam o 
seu lucro presumido, portanto, em vez de pagar 15% sobre o preço do 
serviço de 100 reais, paga simplesmente sobre, vamos dizer, 30% ou 
33%, isso pode estabelecer exatamente de acordo com as negociações e 
os interesses dos dois países envolvidos. Então é justamente isso, eu 
teria, então, uma tributação do serviço não sobre o preço, mas sim 
sobre uma renda presumida, essa foi justamente a sugestão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, agora o professor 
Gerd deu a solução, com a qual eu concordo, salvo engano inclusive 
aventei esta ideia no fundamento. Porque eu, eu parte do seguinte 
pressuposto: há capacidade contributiva, há elementos de conexão, 
certo? Então eu não estou discutindo este altiplano, eu estou 
discutindo num plano mais concreto de cada caso, inclusive. O que diz 
o Código Tributário Nacional com a autoridade de norma que define as 
bases de cálculo conforme o art. 146 da Constituição? A base de cálculo 
do imposto de renda é a renda real, presumida ou arbitrada, mas não a 
receita bruta, claro, eu nem iria dizer isso. Então o legislador tem que 
inventar um critério. Eu acho que seria perfeitamente possível ele 
adotar um critério de lucro presumido. Abrindo mão para o contribuinte 
de provar, abrindo mão, quer dizer, abrindo a possibilidade do 
contribuinte de provar a sua renda real, sob pena de arbitrar, quer 
dizer, o sistema seria exatamente o que nós temos aqui para o lucro 
presumido e lucro arbitrado e estaria dentro do sistema condicional e 
dentro do CTN, não haveria nenhuma discussão. Agora, dizer que o 
fisco brasileiro não pode provar e fiscalizar o que ocorre lá fora também 
é contrariar a realidade que nós vivemos hoje. Talvez isso em 1966 fosse 
impossível, mas hoje é possível. Nós temos tido casos de controladoras 
de empresas no exterior, que tem controladas no exterior, tem sido 
exigidos pela fiscalização exibir documentos comprobatórios do lucro 
que foi oferecido à tributação aqui, no Brasil. Porque o lucro da 
controlada é tributado aqui. Isso dentro do sistema de tributação do 
lucro quando auferido e não quando disponibilizado efetivamente. É o 
mesmo caso, o fisco brasileiro exige prova, está certo? Algumas vezes 



pede até comprovação da comprovação. Por que ele não pode fazer isso 
também com relação ao imposto de renda na fonte? E o fato de ele não 
poder, a única que coisa que autorizaria é criar uma renda arbitrada, 
mas pelo menos teve uma fisionomia de renda e com respaldo no 
Código Tributário Nacional. Agora eu não consigo encontrar uma teoria 
que justifique a tributação da renda bruta, ou não é nem renda bruta, é 
da receita bruta. Eu não consigo encontrar. Está discutido? Então, está 
bom. Professor Schoueri sente-se satisfeito. Não, esse assunto nunca 
satisfaz, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só começaria uma repetição. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu só quero encerrar com uma coisa. Nesta 
tese, inclusive eu fiz algo completamente extravagante que eu nunca 
faço, eu usei cálculos e tabelas, então eu fiz justamente um quadro do 
qual decorreu o seguinte: o prestador de serviço nacional sonegador de 
imposto que tem o seu imposto estipulado exatamente por falta de 
documentação [ininteligível - 00:35:05], com base no imposto de renda 
arbitrado, paga no máximo 10 vírgula alguma coisa por cento, enquanto 
que o residente no exterior prestador de serviço paga 15%. Isso só um 
pequeno detalhe para mostrar como é justa, como está envolvida a 
igualdade, a capacidade contributiva nesse caso. Quer dizer, não está 
evidentemente, é completamente ausente, por isso que eu acho que 
deveria ter outro sistema. E a estimativa é um exemplo que nós temos 
aqui, temos prática dentro da legislação nacional que poderia, portanto, 
aplicar no direito internacional também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar sobre o 
assunto? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu gostaria apenas de mudar um 
pouco o enfoque para lembrar que os tributos que estão em vigor no 
país, supõem-se que atendam o princípio da capacidade contributiva, 
genericamente falando, e, portanto, também com o princípio do não 
confisco. O não residente que pratica um ato dentro do país, eu tenho 
que admitir que ele tenha direito a essa situação genérica, não 
individualizada de atendimento, de observância desses princípios. 
Estou certo ou eu estou errado, professor Schoueri? Ainda, quer dizer, 
ainda que indiretamente-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Professor Paulo, o senhor está... o senhor 
está certíssimo, o senhor está certíssimo. Claro que está certíssimo, e 
como eu falei: se eu, a tributação na fonte for exagerada, eu vou 
discutir com base no exagero. Agora, o que eu procurei mostrar é que 
existe toda lei, toda lei tem uma certa aproximação. O fato sempre é 
mais complexo que aquilo que o legislador pode contemplar e eu vou 
exigir do legislador aquele detalhe que seja possível, que seja razoável. 
Isso, eu tenho que conviver com direito, com essa realidade de saber, 
puxa, algumas situações aqui eu generalizei. Eu generalizo quando eu 



crio uma depreciação no imóvel de tantos por cento e falo, é tanto. 
Automóveis, eu costumo brincar com os alunos dizendo: olha, o que eu 
vejo de fantasmas rodando pela rua, que são veículos que já estão 
depreciados que não existem, para a lei tributária já não existem mais, 
então, quando fazem entrega por aí, digo assim, cada vez que o senhor 
vir uma Kombi doravante, lembre-se de que aquela Kombi não existe. 
Para efeitos tributários, ela já foi depreciada, e que, portanto, aquela 
entrega está sendo feita por um fantasma. Este é um de milhares de 
exemplos para dizer que a lei tributária cria aproximações. É ilusão 
nossa imaginar que a realidade enquanto tal é tributada. O que eu 
tenho entre a realidade e aquilo que é tributado tem uma série de 
aproximações que o legislador deve fazer. Agora, se a aproximação já 
não for mais razoável, eu vou questioná-lo. E nesse sentido, e concordo 
com V. Exa., claro, que a lei não pode ser confiscatória. Como disse, o 
tema vai por este lado, sim, para dizer: olha, esse percentual é 
exagerado. Agora, é bom lembrar que a tributação na fonte sobre o 
rendimento bruto não é caso isolado no Brasil, ao contrário, é bastante 
comum. É certo que muitos países preferem, quando possível, a 
tributação do que se chama estabelecimento permanente, onde pelo 
menos se houver... mesmo o não residente havendo uma atividade no 
país se tributará a renda líquida daquela atividade. Note, a renda 
líquida daquela atividade, o que já mostra que não é exatamente a 
renda líquida, porque despesas que não serão identificáveis e 
comprováveis já desaparecerão. Agora, um grau de complexidade de 
identificação de um estabelecimento permanente e de quantificação do 
seu rendimento faz com o que Brasil, no meu ponto de vista, 
sabiamente não trilhe o caminho do estabelecimento permanente. Ou 
seja, por questões de praticabilidade, me parece mais interessante fugir 
da questão de onde a renda é gerada em fonte de produção para uma 
questão mais simples: quem paga a conta. O Brasil utiliza um critério, 
com violação do não residente ao serviço, que me parece também 
justificado. Se é justificado que o Brasil, que o país X, a Índia, por 
exemplo, nosso vizinhos, Argentina, outros tantos, tributem com base 
no local, justificado aqui se produziu uma renda; o Brasil, nós sabemos, 
não adota para os serviços o critério da fonte de produção. Eu costumo 
brincar também, é uma brincadeira séria porque na verdade é 
verdadeira, é o texto da lei, que eu espero que cada um de nós quando 
estivermos na Itália e resolvamos fazer um corte de cabelo, porque 
afinal de contas os barbeiros italianos são muito bons, aqueles que têm 
cabelo, é claro. Mas-- 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Estou fora. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas aquele que fora a um barbeiro, a um 
cabeleireiro na Itália, e quando chegar ao Brasil, espero que todos nós 
aqui, tributaristas, pelo menos recolhamos o Darf com relação ao 
rendimento por um serviço prestado no exterior por um não residente, 
já que a fonte de pagamento é brasileira. E é exatamente isso que diz a 
lei. Todos nós, tenho certeza que fizemos isso, cada vez que cortamos o 



cabelo no exterior, nós recolhemos Darf. O professor Bonilha também 
deve estar fora, eu acho que não procurou o italiano. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Absolutamente fora. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas assim, é a fonte de pagamento. 
Brincadeiras à parte, o critério da fonte de pagamento também se 
justifica quando se considera que aquele que paga é aquele mesmo que 
deduz da sua renda tributável. Ou seja, o país dirá: se eu autorizo a 
dedução da despesa e perco aqui a minha possibilidade de tributar, eu 
tributo o rendimento, que, aliás, é o mesmo valor do não residente. 
Essa é a lógica da tributação na fonte, que gera questionamentos, que 
eu não vi ainda, sobre o fato, bom, se isso justifica a tributação da fonte 
de pagamento, como explicar que mesmo no caso das pessoas físicas 
que não deduzem esse pagamento, pessoa física nós sabemos que a 
tributação é renda bruta, ainda assim eu tenha essa tributação? Como 
justificar, e eu não encontro justificativa razoável, que no caso 
de royalties eu tenho uma limitação à dedução da fonte pagadora e 
ainda assim eu tributo integralmente o rendimento? Ou seja, vamos 
pegar um caso dos royalties, que é muito claro: se eu fizer o pagamento 
de royalties eu teria que admitir de 1% a 5% de [ininteligível - 00:42:30], 
no entanto, o montante integral é tributado pelo não residente. Aqui, 
em termos de justificativa, me parece que eu tenho uma grande 
interrogação com relação a política brasileira. Eu insisto, me parece 
sábia a decisão do legislador brasileiro ao tributar o não residente com 
base no critério da fonte de pagamento, e não fonte de produção; me 
parece sábia a decisão do legislador brasileiro ao não buscar o 
estabelecimento permanente, mas me parece que esta decisão, 
enquanto decisão e quanto critério fundamental, me parece sábia, deve 
ser questionada com relação, agora sim, aos seus por menores. Qual é a 
base adequada, em caso tributar ou não? Então o meu posicionamento 
de modo algum vai contrário à questão do professor Gerd. A única 
questão que talvez haja uma pequena divergência aqui, talvez haja, 
professor Gerd, para nós ponderarmos, é que base de cálculo vezes 
alíquota igual rendimento devido. Ou seja, se eu tributo o não residente 
em 15% no rendimento, e se eu tributo o residente a 34% de 32%, que 
dá mais ou menos 11%, a diferença não é tão grande, tão grave assim. 
Ou seja, haveria que considerar um pouco mais detalhes, PIS e 
COFINS, haveria outros elementos a considerar. Ou seja, em si não é 
problema a tributação do rendimento bruto, mas a alíquota aplicável 
tem que ser menor que aquela aplicada aos residentes, considerando 
que a base é rendimento bruto. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, só para terminar esse tema bem 
cabeludo, eu só queria lembrar também o que o Paulo falou, a questão 
dos princípios constitucionais, eu queria lembrar um artigo muito 
citado e pouco respeitado: o art. 5º da Constituição. Se não me engano, 
é dito logo no início que esses princípios se aplicam aos nacionais e aos 
residentes no país, portanto na tributação dos não residentes, a 



margem do legislador é muito grande, e aí entra na tua mente o direito 
internacional para colocar certos limites. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu acho que o assunto já foi bem 
discutido, eu estava evitando me manifestar aqui porque eu acho que já 
foi dito tudo, não tinha muita coisa a acrescentar. Mas eu queria falar 
duas coisas aqui: primeiro que a gente está focando a discussão na 
questão dos serviços. Na verdade ele se aplica a qualquer tipo de 
retenção de rendimento pago por um residente aqui no Brasil, e eu 
lembro dos juros e dos dividendos. Eu queria trazer aqui, só para 
ilustrar, uma discussão que nós tivemos num debate simulado. Nós 
tradicionalmente fazemos aqui, os alunos do IBDT já há quatro ou cinco 
anos fazem uma negociação simulada de tratado com os alunos da 
Universidade de Viena. E num desses debates, numa dessas 
negociações, o pessoal de Viena dizia o seguinte: olha, nós não 
queremos que haja incidência de imposto de renda na fonte sobre os 
juros pagos aos residentes na Áustria, porque como o juro na Europa 
está muito baixo e custo de captação, o spread bancário é muito 
pequeno, se você retém 15% no Brasil sobre os juros e empréstimos 
bancários, isso vai acabar com o lucro do banco na Áustria e vai, pelo 
contrário, vai haver incidência sobre o próprio capital. E aí os nossos 
alunos aqui rebateram esse argumento dizendo o seguinte: olha, mas 
esse é um critério que se adota tanto para juros como para dividendos, 
como para serviços também, e é impossível nós ficarmos discutindo 
qual é o seu custo de captação aí; e se nós formos adotar esse critério 
para os juros, nós vamos ter que adotar para os dividendos e para os 
serviços também. E aí houve então uma discussão em cima da alíquota, 
quer dizer, houve um reconhecimento de que, pela aplicação do 
princípio da territorialidade, o Brasil tem direito de tributar, mas aí a 
discussão foi em cima da alíquota: em vez de 15% então reduz de 7%, 
8%, então mudou o foco da discussão. Mas a segunda coisa que eu 
queria comentar aqui é o seguinte: está me parecendo que essa é uma 
discussão, assim, que ela começa pelo inverso. Primeiro há um 
reconhecimento da realidade. A realidade é: o país da fonte tem direito 
de tributar. Ponto final. Ninguém discute isso, nem os países da 
residência, nem os países da fonte. Há uma realidade mundial que 
reconhece o direito da tributação do país da fonte. Agora, cabem aos 
doutrinadores criarem uma doutrina, um fundamento, uma justificativa 
para suportar essa realidade. Essa justificativa, às vezes ela convence 
um pouco mais, às vezes convence um pouco menos. Eu, da minha 
parte, eu estou plenamente convencido aqui, e disse para o Schoueri 
que ele não poderia estar mais certo na sua linha de raciocínio, mas eu 
reconheço que pode não convencer outras pessoas, como não está 
convencendo o professor Gerd nem o Ricardo. Mas o fato é que 
convencendo ou não, é um dado da realidade isso. E a despeito de 
haver um desconforto, acho difícil que esse desconforto justifique a não 
tributação desses valores. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: João, eu vou apenas sugerir aos seus 
alunos... Você não poderia estar mais certo. Mas eu apenas vou sugerir 
aos seus alunos que quando houver esse tipo de discussão na próxima 
negociação, que eles tragam à realidade a complexa da economia 
internacional, que não é mesma que quando foram concedidos os 
acordos. Quando se pensou em acordo de tributação, juro era juro, 
dividendo era dividendo, royalty era royalty, e eu poderia enxergar cada 
uma dessas situações por suas particularidades. Hoje, se eu tributar 
menos o juro que e o dividendo ou o serviço menos que os dois, ou vice-
versa, eu abro um espaço para um bom planejamento tributário, e 
aquilo que era uma coisa se torna outra. Leia-se 
instrumentos [ininteligível - 00:49:35]. Claro que você vai poder 
começar a contemplar, ah não, mas haveria uma cláusula com relação 
ao instrumento tributário, sim, mas criará(F) outro. Ou seja, hoje o 
maior argumento que eu utilizaria se eu fosse nessa negociação, iria 
dizer: sim, você tem razão comm relação ao juro, mas não se esqueça 
que eu tenho espaço para o dividendo, eu tenho no outro, e que o 
dividendo se converte em juro e que os outros se convertem. Então o 
mesmo tratamento dos art. 10, 11 e 12 resolverá boa parte do 
contencioso tributário futuro, já que as partes relevam, aplicam a 
mesma alíquota, dão o mesmo tratamento. Ou seja, aquela técnica que 
se utilizou nos acordos de tributação nos anos 20, de separar classes de 
rendimento e a cada um dar o seu tratamento, quer me parecer que 
hoje não teria sido a melhor decisão. Hoje eu tenderia dizer: olha, um 
pelo outro, vamos fazer isso, o acordo é tanto, fica tanto na fonte, o 
resto você fica e estamos conversados. Como a técnica, depois só 
negociação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Creio que agora o assunto 
se esvaiu. Como as posições se acham absolutamente corretas, estão 
absolutamente corretas... 

Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos a outro tema, então. 

Orador não Identificado: A Thaís chegou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sei. O Schoueri também 
está com uma mensagem de um associado nosso no exterior sobre o 
tema. Então, Thaís, você quer expor a sua... um tanto específico, né? 
Porque a matéria é muito ampla. 

Sra. Thaís: Na verdade, só para relembrar, como foi discutido numa 
das últimas reuniões aqui no IBDT, que foi alterado o artigo... essa 
Instrução Normativa 1.455, que foi editada com o objetivo de 
regulamentar a tributação dos valores remetidos ao exterior a vários, 
com várias naturezas diferentes; ela alterou o conceito de serviço 
técnico, que até então existia para fins de tributação de serviços dos 



valores remetidos ao exterior; ela foi editada logo após o Parecer 
Normativo da Procuradoria que trata da tributação de serviços técnicos 
de acordo com o tratado para evitar bitributação. Basicamente esse 
parecer concluiu que quando você tem um serviço técnico de 
assistência técnica, você aplica o art. 12 dos tratados, que é o artigo de 
royalties; nos demais casos, você aplica o art. 7º sempre quando o 
protocolo do tratado equiparar o serviço técnico de assistência técnica 
a royalties. Depois eu posso enviar para vocês, mas eu fiz um 
levantamento de todos os tratados que equiparam os serviços técnicos 
de assistência técnica a royalties. Se não me engano, eu acho que é só 
Japão o caso específico que eles analisaram, a Finlândia, a França e 
Bélgica, não equiparam os serviços técnicos a royalties. Então com base 
nesse parecer, basicamente a maioria dos tratados, as remessas feitas 
com base na maioria dos tratados, o serviço técnico seria equiparado a 
royalties, então, portanto, estaria abrangido pelo art. 12 e em princípio 
seria tributado tanto no Brasil quanto no exterior, diferentemente dos 
outros serviços que são tributados apenas no país onde está a fonte 
produtora dos serviços. Então eu fiquei de levantar a legislação que 
tratava do conceito de serviço técnico. Eu fiz esse levantamento, eu 
posso depois enviar para vocês, mas basicamente eu acho que tem um 
ponto importante para frisar: que a legislação tributária, ela usa dois 
conceito diferentes. Ela usa assistência técnica, que é o art. 353, são os 
art. 353 e 354 do Regulamento do Imposto de Renda; assistência 
técnica, a discussão é menor. Pelo próprio contexto que gerou a edição 
desses artigos, assistência técnica, ela teria que envolver a transferência 
de tecnologia, tem o conceito de serviço técnico profissional 
especializado, não sei se vocês podem projetar, por favor, que está na 
Lei de Licitações, na 8.666, mas é importante destacar que ela trata de 
serviços técnicos profissionais especializados; ela não para no conceito 
de serviço técnico, ela usa um conceito mais específico, que é 
profissionais especializados, é o art. 13. O objetivo desse artigo é 
estabelecer os casos em que não será necessária a licitação do governo 
para contratação, então eles listam alguns serviços técnicos 
profissionais especializados que, em virtude da sua natureza, 
dispensaria a apresentação de licitação, mas ele não... Essa norma, ela 
não utiliza simplesmente o conceito de serviços técnicos. Eu achei 
interessante um artigo de uma lei antiga, um decreto antigo que 
regulamenta a profissão de publicitários, porque eu acho que o que nós 
discutimos aqui em umas das últimas reuniões quando esse tema foi 
abordado, é que no final praticamente todo tipo de serviço exigiria uma 
parte técnica. E esse decreto é um decreto de 66, e ele diz que a 
profissão de publicitário envolve funções artísticas e técnicas. Aí, na 
legislação totalmente esparsa, tem uma resolução normativa que trata 
do visto de técnicos que vêm para o Brasil, e essa resolução normativa 
exclui expressamente do conceito de assistência técnica, mas aqui, 
novamente, não fala em serviço técnico, a norma trata de assistência 
técnica. As funções... São excluídas do conceito de assistência técnica, 
as funções meramente administrativas, financeiras e gerenciais. E 
no site do INPI, que é responsável pelo registro dos serviços técnicos, há 



uma lista de serviços técnicos, e novamente, eles não param no conceito 
de serviço técnico, eles usam a expressão serviços técnicos 
especializados, uma lista de serviços técnicos especializados que não 
envolvem transferência de tecnologia, que consequentemente não 
seriam averbados no IPI. Então, de toda a legislação que eu encontrei 
sobre o assunto, não tinha nenhuma que se referia de uma forma mais 
abrangente a serviços técnicos como um grupo; ou existe a referência a 
serviços técnicos especializados, ou a serviços profissionais 
especializados. Eu acho que, na verdade, como nós tínhamos discutido, 
para fins de tratados, embora essa definitivamente não seja a posição 
do parecer, em princípio o objetivo dos protocolos aparentemente era 
incluir no art. 12 só aqueles serviços técnicos que envolvessem 
transferência de tecnologias, porque só esse tipo de serviço estaria 
enquadrado no conceito de royalties, ou se assemelharia ao conceito 
de royalties e justificaria a sua inclusão como royalties. Na legislação do 
imposto de renda, novamente, ela não trata de serviços técnicos, trata 
de assistência técnica. E esse conceito, essa norma foi editada no 
âmbito da Lei 4.131 e da Lei... 4.506, que tratavam claramente de 
serviços que envolviam transferência de tecnologia. Então para fins 
dessa norma, também os serviços técnicos seriam, serviços de 
assistência técnica seriam aqueles que envolvem transferência de 
tecnologia. O problema seria com relação à Cide, porque a Cide traz 
também conceito de serviços técnicos. Mas se o conceito de serviço 
técnico for interpretado em conjunto com o objetivo dessa norma, a 
finalidade dessa norma, que era fomentar o desenvolvimento da 
tecnologia, a conclusão que se chega também, que se poderia alegar, é 
que o serviço técnico ali também seria aquele que envolve transferência 
de tecnologia. Mas a instrução normativa é muito clara ao abranger... 
ao incluir no conceito de serviço técnico serviços de assistência 
administrativa e serviços de consultoria também, que em princípio não 
envolveria a transferência de tecnologia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, obrigado, Thaís. O 
professor Gerd pediu a palavra, mas eu antes queria só fazer uma 
colocação aqui, como sempre, para encaminhar o assunto. O mesmo 
tema, serviço técnico, assistência técnica, tem que ser visto sobre a 
perspectiva do objeto de cada norma. Então no 353 o objeto é limitar a 
dedutibilidade do lucro real da pessoa jurídica; e quanto a isto, até pela 
identidade, tratamento, embora com alguns detalhes diferentes, entre 
assistência técnica e administrativa ou semelhante a royalties, se 
firmou entendimento que essa assistência técnica seria aquela que 
envolvesse transferência de tecnologia, e não qualquer serviço técnico, 
por mais técnico que seja, e sobre isso existem manifestações 
normativas da Receita Federal. A matéria está, acredito que, pacificada 
com relação à 353. Na perspectiva da IN 455, que é a retenção do 
imposto de renda na fonte, que a alíquota geral do imposto é 15%; mas 
quando é prestação de serviço, é 25%; e quando se trata de serviços 
técnicos sujeitos à Cide, volta a ser 15%. Existe a necessidade de 
separar o que é assistência técnica e outros serviços de serviços 



técnicos, que são os [ininteligível - 01:01:53]. Então eu quero dizer que 
eu acho que a IN está muito vinculada a esta, à necessidade de fazer 
esta distinção. O que não resolve o problema, porque na prática 
continua a dúvida do que é serviços técnicos, e nós temos tido soluções 
de consulta, com as quais às vezes concordamos, às vezes não 
concordamos, sobre o que é serviço técnico. Eu queria só dizer que na 
minha casa existe uma pessoa que vai trabalhar uma vez por semana, 
ela é passadeira, mas ela... é inacreditável a técnica de passar roupa 
que ela tem. Ela é uma pessoa, outras pessoas passam a mesma camisa 
e não são capazes de passar com a mesma perfeição. Quando ela traz a 
roupa, parece que a roupa saiu da loja, é incrível. Mas não aquela toda 
dobrada que depois quando se desdobra está tudo amassada. Então 
existe técnica para tudo. E as soluções de consulta estão refletindo essa 
dificuldade. De forma que o professor Gerd tem uma teoria que resolve 
todos os problemas. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ah, sim. Mas antes disso, eu quero o 
endereço da passadeira. Bom, tive dificuldades de decidir o serviço 
técnico, eu até, nesse contexto, inventei a teoria da salsicha. O teoria da 
salsicha é o seguinte: o serviço, a prestação de serviços de qualquer 
natureza, técnico ou não técnico, a rigor pelos acordo de bitributação 
deveria estar no art. 7º, mas aí tem um pequeno probleminha, a 
competência exclusiva é do Estado domicílio, portanto, não [ininteligível 
- 01:03:36] muito às nossas autoridades. Aí eles inventaram... Bom, 
então, vamos, antes de mais nada, para os serviços em geral. Nós 
vamos para o art. 21, porque, diferentemente do modelo da OECD, os 
outros rendimentos não mencionados anteriormente podem ser 
tributados na fonte ilimitadamente, não tem nem a limitação para 10%, 
15%. Acontece que isso é uma posição muito incomoda e revela, 
inclusive, o quê? Uma violação da própria natureza estrutura dos 
acordos de bitributação, porque aí deveria ser pelo art. 7º. Aí então a 
válvula de escape que encontramos foi o art. 12. E aí, art. 12, primeiro 
problema: o art. 12, os royalties não são incidentes sobre serviço, é 
sobre o direito de uso de patentes, marcas ou tecnologia, transferência 
de tecnologia. E aí veio justamente o primeiro, a primeira ampliação 
disso, que disse: não, em relação à transferência de tecnologia também 
se envolvem os serviços de assistência técnica e administrativa. Mas 
dentro do contexto significa o quê? Como serviços auxiliares ou 
complementares numa transferência de tecnologia, mas aí toda aquela 
discussão pode ser com transferência, sem transferência, etc.; aí que 
veio justamente a teoria da salsicha. Por quê? Na verdade, isso aqui 
para nós é uma caneta, mas se as partes contratantes no protocolo 
dizem que isso é uma salsicha, muito bem, então também está no art. 
12. Ou seja, tem a tributação na fonte com a limitação de 15%. Então 
as partes no protocolo evidentemente podem estabelecer que o art. 12 
também se aplica em relação aos serviços técnicos sem transferência de 
tecnologia, serviços de consultoria; os advogados têm alguns acordos, já 
os próprios serviços [ininteligível - 01:06:06]. Agora, será que nós não 
somos técnicos? Evidente que somos técnicos. Aliás, para terminar 



também com a brincadeira, nas discussões com INPI aprendi várias 
modalidades de transferência de tecnologia, e uma... parece que tem até 
uma música agora, Beijinho no Ombro, né? Mas acontece que aí não 
era um beijinho no ombro, isso há alguns anos não tinha essa música 
fantástica, era justamente a tecnologia que consiste em olhar pelo 
ombro. O que é isso? É o seguinte: um técnico da França vem instalar 
um equipamento importado da França, ele vem simplesmente instalar, 
é um serviço técnico. Tem transferência de tecnologia? Para mim não, 
mas para o INPI sim. Por quê? Enquanto ele monta a máquina, tem 
um... um funcionário no computador e olha pelo ombro e aprende como 
se faz, de modo que na próxima vez ele já tem a tecnologia. Portanto, 
também é... é realmente algo que apresenta uma margem muito grande, 
e eu acho que precisa até uma seriedade maior. E a seriedade é, na 
minha opinião, é enquadrar no art. 7º e adotar à tese que eu apresentei 
uma tributação não sobre o tributo, ou seja, o preço do serviço, porque 
isso inclusive viola a competência dos municípios, porque o município 
tem competência de tributar o preço. Agora, por que os municípios 
estão quietinhos? 

Sra. Thaís: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, porque eles participam, eles recebem o 
imposto de renda, recebem mais do que eles receberiam de ISS. Então 
eles estão tranquilos, porque ainda tem o trabalho a fazer. Não 
interessa, não é? Então como eles têm essa participação no imposto de 
renda na fonte, eles ficam quietinhos, e com isso, na verdade, a 
Constituição, também nesse particular, tem uma eficácia um tanto 
quanto duvidosa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou passando a 
palavra para o Bianco, mas eu queria dizer o seguinte: o assunto que 
nós discutimos antes... Ah, é você primeiro? O assunto que nós 
discutimos antes, da renda bruta, que o professor trouxe novamente 
aqui, voltará no tema do Bruno, porque do domínio com esta IN 1.455, 
porque ao Bruno vai tratar do ganho de capital. E se verificarem no art. 
23, ele permite você provar os custos de aquisição, ainda que sejam 
custos no exterior, de forma que o programa... é complicado mesmo. 
Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu gostaria, se o presidente concordasse, 
em falar em duas etapas, primeiro porque eu recebi um e-mail de um 
associado chamado Gustavo [ininteligível - 01:09:11] Machado, que está 
na Alemanha, que viu a nossa pauta e mandou um memorando sobre o 
assunto. Eu vou resumir algumas coisas só para que fique registrada a 
opinião dele, e depois eu gostaria de falar alguma coisa. Então, da parte 
dele, ele contribui, em primeiro lugar com relação ao tema do art. 14, 
que na sua opinião, dele, o art. 14 não se aplicaria aos serviços técnicos 
porque ele acha que seriam apenas-- 



Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, o art. 14 da Convenção, porque 
seriam apenas serviços pessoais e independentes que, na sua opinião, 
seriam apenas os profissionais liberais como médico, advogado, 
engenheiro, arquiteto, dentista, auditores e contadores... Que cá entre 
nós, a boa parte dos serviços técnicos possivelmente estão no art. 14. 
Eu sempre fiquei surpreso com o fato de o Fisco brasileiro insistir com o 
art. 21. A discussão art. 7º versus art. 12 versus art. 21 sempre me 
pareceu falha, tendo em vista que o art. 14 é uma vala muito 
confortável para a tributação ilimitada, inclusive de pessoas jurídicas, é 
bom lembrar, o art. 14 não é só para pessoas físicas, então o caso do 
advogado, etc., eu sempre fiquei surpreso e falei, puxa, finalmente 
pareceu, agora o Fisco vem adotar o art. 14, que me parece um bom 
argumento. A nova discussão, não será mais art. 7º versus art. 21, será 
art. 7º versus art. 14. E aí a discussão é de outro padrão sobre o escopo 
do art. 14 que é mais amplo que apenas as pessoas físicas, o que eles 
recebem com rendimento. Pessoas, a revisão de pessoa e por pessoa 
jurídica, nós temos bem mais espaço nessa discussão. E um outro 
elemento que ele fala é sobre a questão da própria questão de serviço 
técnico. Aqui, como o trecho não é longo, eu vou ler até para a 
transcrição. Ele diz: “Ao meu ver, o que merece melhor definição e 
solidificação são os conceitos do que se trata de serviço técnico. Esse é 
um conceito muito amplo, pois pode se entender tanto que um serviço de 
uma empresa de tecnologia “cloud computing” subentenda a aplicação de 
conhecimentos técnicos, como a de um sapateiro. A solução dada pela 
Receita no art. 17 da IN 1.455 enquadra na mesma vala diversas 
espécies de serviços que acabam recebendo o tratamento do art. 12 dos 
tratados, royalties, quando na verdade não deveriam estar ali. Parece 
que a intenção do Fisco é da fazer incidir na fonte a tributação do lucro 
para pagamento de atividades de “shared services”, serviços 
compartilhados, e quaisquer outras atividades de consultoria prestadas 
por não residentes. Nada contra a definição dada sobre a assistência 
técnica e permanente trazida pela IN, pois se encaixa perfeitamente no 
conceito de serviços acessórios a uma transferência de tecnologia, mas 
não faz sentido tributar como royalty meramente a execução de serviço 
que dependa de conhecimentos técnicos especializados ou que envolva a 
assistência administrativa”. Aqui, no fundo, ele está indo contra a teoria 
da salsicha do professor Gerd. Ele continua:“Críticas não se devem fazer 
também à expressão decorrente de estruturas automatizadas com claro 
conteúdo tecnológico. Com esse tipo de serviço parece enquadrar também 
naqueles acessórios a uma transferência de tecnologia”. Ou seja, ele 
acaba vinculando a transferência de tecnologia. Isso dele, eu resumi a 
opinião dele. Agora, eu gostaria de dizer que esta IN e esta discussão 
que está se tendo aqui está atropelando algumas questões que me 
parecem prévias, e se nós não... Nós temos que pelo menos que essa 
questão existe. Um dos maiores erros que se incorre em matéria de 
tributação internacional é a generalização. Os tratados assinados pelo 
Brasil como se for, como um gênero, ou seja, como se aquilo que vale 



para um, valesse para o outro. Como se cada tratado não fosse objeto 
de uma negociação entre dois governos numa situação limite... O 
professor Paulo tem uma passagem fantástica que ele fala sobre a 
negociação, é um texto daqueles que o Fernando diria saborosos, em 
que ele descreve a situação de uma negociação que ele ouviu de um 
negociador dizendo que a negociação se estendeu até altas horas e que 
ao lado dessas negociações havia um buffet de comida fria, etc., 
um buffet, e que os negociadores locais saíam de vez em quando, e os 
estrangeiros sabiam que eles estavam comendo alguma coisa... 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Salsicha. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas os negociadores estrangeiros não 
eram convidados a ir comer, e sabiam que assim que terminasse a 
negociação... Ou seja, esse é o espírito para dizer: a negociação é muito 
mais, muito mais que aquele texto, e cada acordo é um. Preocupa-me 
que nós generalizemos a interpretação de um tratado pelo outro, porque 
isso me traz, e esta é a discussão importante, interpretação estática ou 
dinâmica. Interessa-nos saber o que é serviço técnico hoje ou interessa-
nos saber o que era serviço técnico, o que era o conteúdo do protocolo, 
admitindo o acordo com o protocolo, cada protocolo, o que foi que as 
partes concordaram que estaria no art. 12. Interessa-nos saber se o 
nosso parceiro estava de acordo com uma extensão do art. 12 ou de 
uma interpretação do art. 12. Sim, porque o protocolo tem duas 
funções, ele pode estender, ou seja, inclui-se no artigo da caneta a 
salsicha, o que é uma extensão; então para efeito desse tratado onde se 
lê caneta, leia-se salsicha, que é uma leitura possível. Outra leitura 
possível é dizer, olha, também possível, como existem circunstâncias 
em que a transferência de tecnologia se faz por meio de uma 
assistência, ou seja, eu tenho uma assistência contra a transferência 
tecnologia, nós concordamos em não segregar uma de outra, ou seja, 
dizer parte pelo todo; se houver uma assistência, concordamos que está 
no art. 12, sem precisar separar o art. 7º do art. 12, com relação a isso. 
Ou seja, o protocolo pode também, e é outra leitura bem razoável, dizer 
que o protocolo não está estendendo e sim explicitando que num serviço 
pode haver tecnologia, e as consequências são completamente 
diferentes, porque se o protocolo explicita, significa que não é qualquer 
serviço que está protocolo, e sim só o serviço compreendido nos 
royalties; se o protocolo estende, aí é a salsicha com relação à caneta. 
Eu ouso dizer, e essa é a hipótese que eu estou trazendo aqui, que a 
Receita Federal não teve sempre a mesma posição, que os nossos 
negociadores não tiveram a mesma posição. Eu corro o risco de dizer 
que hoje quando o Brasil celebra um acordo e insiste no protocolo na 
inclusão dos serviços, existe sim um entendimento, existe tirar 
provavelmente uma discussão ao dizer, no Brasil nós tributamos todos 
os serviços, queremos manter isso. Mas eu ouso arriscar dizer que 
quando o Brasil celebrou o seu acordo lá atrás com países como 
França, enfim, os mais antigos, Suécia, ou que tais, que essa discussão 
não foi posta à mesa, ou seja, essa ideia de extensão do art. 12 não 



havia, não era uma discussão, a Receita não tinha esse posicionamento 
e, portanto... Aliás, é interessante que se nós virmos as portarias 
daquela época, não tinham essa extensão toda. O protocolo, ele era 
interpretativo do art. 12, ou seja, e nunca extensivo. Então antes de 
discutirmos essa instrução normativa, temos que pensar em responder 
a seguinte pergunta teórica: os acordos se interpretam de forma estática 
ou dinâmica? Eu devo saber o que é serviço técnico hoje invocando o 
art. 32... A OCDE vai dizer, olha, eu considero que é hoje, não interessa 
o passado, mas nós não somos membros da OCDE e nós podemos de 
repente pensar um pouco adiante tenho com relação a isso. Então, a 
pergunta, então, se nós não tivermos um posicionamento com relação à 
interpretação estática ou dinâmica, toda essa discussão vai ficar 
passada. Se, eu já estou dano uma dica para vocês, eu tendo a 
acreditar que a interpretação dinâmica em acordos de bitributação 
implicará um rompimento do compromisso efetuado entre os estados, 
eu tenho certa hesitação com a interpretação dinâmica no caso de 
acordos de bitributação. E para esse caso, eu afasto, afasto aquilo que 
se chama a interpretação pelos acordos paralelos. O fato de que um 
acordo adotou uma solução não é razão suficiente para dizer que outro 
acordo também o fará. Eu precisaria entender o contexto de cada 
negociação para interpretar aquele acordo; o meu esforço começa e 
termina naquele acordo no seu contexto. O Luis Flávio está fazendo a 
sua tese de doutorado, lá em Viena, [ininteligível - 01:18:52] e o tema 
dele, eu estou muito curioso com o resultado, porque o tema dele é 
exatamente o que é contexto. E contexto é muito amplo, o art. 32, ele 
fala: “Utilize a legislação do Estado a não ser o que contexto exija outro 
entendimento”. E o termo contexto aqui me parece relevante para essa 
discussão. Qual é o contexto, e essa pergunta eu devolvo, então, Thaís, 
qual é o contexto do protocolo em cada acordo? Qual é o contexto em 
que a expressão serviço técnico é colocada? Se nós não resolvemos isso, 
nós estamos começando a generalizar e caindo no mesmo erro que me 
parece que a instrução normativa fez. 

Sra. Thaís: Nesse sentido, eu só queria destacar aqui, como o professor 
Gerd estava mencionando, no tratado do Peru, por exemplo, são 
enquadrados no conceito de royalties também os serviços digitais e 
empresariais, inclusive as consultorias. Confirmando a teoria da 
salsicha. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Tá vendo? Mas eu acho que assim, muito 
interessante o que o Schoueri falou e até posso dar um texto muito, de 
uma negociação de acordo de 1975, Brasil e Alemanha. Do lado do 
Brasil, o chefe da delegação foi um tal de Francisco Dornelles, que foi 
um dos pioneiros do Direito Tributário aqui no país. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que eu tiro o chapéu. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sem dúvida. Então foi uma negociação 
fantástica, de tão fantástica que inclusive o chefe da delegação alemã, 



que era da Baviera, portanto a conversa foi numa cerveja, ele disse: 
olha, sempre que nós queremos mostrar, não, isso nós não podemos 
aceitar porque a nossa legislação não permite, lei tal. O tal do Dornelles 
falou: o quê? Lei tal? A sua lei tal não diz nada disso. Ele conhecia 
profundamente o Direito Alemão naquela época. Foi fantástico. 
Completamente diferente dos nossos atuais negociadores que, aliás, não 
negociam nada. Bom, de qualquer maneira, eu acho que essa questão, 
só queria uma pequena ressalva quanto aos acordos paralelos. Eu acho 
que os acordos paralelos podem ser aplicados em matéria não 
propriamente ‘negocial’. Mas se o acordo usa exatamente o mesmo texto 
do acordo modelo com vírgula e tudo igual e todos os outros acordos 
que o Brasil usam um determinado conceito, e desde que não haja um 
protocolo de salsicha, eu acho que os acordos paralelos podem ter uma 
certa utilidade da compreensão, não de estabelecimento de obrigações, 
isso é uma questão ‘negocial’ que cada acordo é resultado exatamente 
dessa negociação e não pode ser ampliado aos tribunais. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, nós estamos tratando aqui de uma 
questão de interpretação de tratado, né? Nós estamos, nós temos o art. 
12, nós temos um protocolo que integra ao art. 12 uma expressão 
serviço técnico, ou equipara serviço técnico a royalties. Eu diria que o 
protocolo faz parte do tratado, então nós estamos interpretando uma 
expressão que consta do tratado. As expressões dos tratados, elas 
podem ser definidas pelos tratados ou podem não ser definidas. Nós 
estamos aqui diante de uma expressão que não é definida pelo tratado, 
[ininteligível - 01:22:55] terceiro tratado não define a expressão serviço 
técnico. Existe nos tratados, o professor Schoueri acabou de mencionar 
aqui, uma norma de interpretação do tratado. Ela diz assim: quando 
você quiser interpretar uma expressão do tratado que não está 
expressamente definida, você vai ao direito interno, e a Thaís aqui foi ao 
direito interno. Só que tem uma continuação essa regra de 
interpretação do art. 3º. Ela diz assim: Você vai ao tratado, você vai à lei 
interna salvo se o contexto do tratado não, auxiliar ou não, der a 
solução para a interpretação. A minha pergunta aqui, a minha 
provocação do Schoueri que eu ia fazer aqui é a seguinte: será que nós 
temos que ir ao direito interno para chegar a uma conclusão de qual 
significado da expressão técnico? Eu acho, perguntando e já 
respondendo, eu acho que não há necessidade. Eu acho que aquilo que 
o Schoueri chamou de interpretação estática, eu diria que é uma 
interpretação sistemática, quer dizer, eu não vou interpretar o protocolo 
na sua expressão, na sua literalidade isolada, eu vou interpretar o 
protocolo dentro do contexto do art. 12, quer dizer, o art. 12 trata 
de royalties, então eu não posso achar que seja uma salsicha que é 
equiparada a uma banana. Eu acho que tem que ter alguma relação 
entre a salsicha e a banana, não pode ser qualquer coisa, senão o 
protocolo diria: ah, então eu vou equipar o serviço técnico a juro, ou 
vou equiparar a dividendo. Não, se ele equiparou a royalties, é porque 
deve estar, eu quero interpretar a expressão serviço técnico dentro do 
contexto, dentro da interpretação sistemática do contexto do art. 12, e o 



art. 12 trata de royalties, trata de remuneração pelo uso de marca, de 
patente, de... remuneração por know-how, ele trata de transferência de 
tecnologia. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: De aluguel. 

Sr. João Francisco Bianco: De aluguel de máquinas, direito de autor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: De aluguel de máquinas. O art. 12 não é 
bem assim. 

Sr. João Francisco Bianco: Veja... tudo bem, mas ele... está certo. 
Então eu vou examinar o art. 12-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele trata de direito de uso 
de alguma coisa. 

Sr. João Francisco Bianco: É claro, de direito de uso, direito de autor, 
direito de uso, direito de autor, de conhecimento, de know-how. Então 
quando o professor Alberto Xavier disse que o serviço técnico é aquele 
auxiliar à remuneração pela transferência de tecnologia, eu acho que 
ele estava fazendo uma interpretação sistemática do protocolo dentro do 
art. 12 e me parece que está correto esse entendimento, quer dizer, eu 
não quero interpretar serviço técnico nem a partir, Thaís, da definição 
da lei interna, porque eu acho que não se aplica a lei interna aqui no 
caso, eu acho que o contexto no tratado já é suficiente para isso, e eu 
vou fazer uma interpretação sistemática do contexto art. 12-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João, uma pergunta para você, o último 
acordo que o Brasil celebrou, não sei qual foi, eu vou tentar o Peru, não 
sei se tem mais recente, eu vou pegar o Peru. Quando o Brasil 
claramente, a Receita Federal claramente tem um posicionamento de 
que os serviços sem tecnologia são os dois, e o negociador brasileiro vai 
celebrar um acordo com o Peru, e o Peru não tem uma tradição de um 
protocolo estendendo serviços técnicos no art. 12. É uma hipótese. Eu 
não tenho certeza com relação à realidade, eu estou considerando isso 
como hipótese. E surge, e aquilo que você poderá aí sim no 
parâmetro [ininteligível - 01:27:01] dizer, é uma imposição do governo 
brasileiro, em que você pode compreender que isso foi objeto de uma 
negociação, que o peruano... Desculpe, eu estou só tratando como 
hipótese, o peruano diria: mas por que isso? E é de se imaginar que o 
negociador brasileiro diria: porque no Brasil, [ininteligível - 01:27:19], 
no Brasil nós incluímos os serviços técnicos no art. 12. Talvez você não 
inclua, mas eu tenho certeza, assim, com 99% de chance de acertar que 
o nosso negociador brasileiro terá dito que no Brasil é assim que se 
entende, [ininteligível - 01:27:32] é assim que se entende.  E terá sido 
negociado, concordado, está bom, o Brasil vai a você. Então... Você 
acha irrelevante conhecer, ou seja, você acha que eu posso fazer 
interpretação do texto nele mesmo sem considerar o contexto em que se 



deu essa negociação? Ou seja, a não ser que o contexto, vocês vão 
lembrar, exija interpretação diversa. Eu estou, para mim, que o 
contexto desta negociação recente não é o mesmo contexto da 
negociação dos anos 70. E eu me incomodo, eu insisto com isso, eu me 
incomodo com esta generalização de se dar a mesma solução para outra 
e outra. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu justamente apoio o João, mas eu 
quero passar do Peru para tortilla, ou seja, para o México. No acordo do 
México tem no protocolo uma coisa muito interessante que revela essa 
questão das negociações. O Brasil na negociação falou, mas nós 
queremos tributar o serviço técnico. Aí, o que colocou? Colocou o 
seguinte: muito bem, no protocolo eu aceito, só que no momento em 
que o Brasil posteriormente enquadrar o serviço técnico corretamente 
no art. 7º, isso automaticamente vai ser aplicado para nós. Então veja 
como estão as negociações, e eu dou toda, você tem toda a razão 
quando fala da interpretação, o recurso, a lei interna, a lei doméstica é 
a pior coisa é contra a própria finalidade do acordo, porque 
normalmente pode ou facilmente pode ter como consequência uma 
bitributação, ou pelo menos não a eliminação da bitributação. Então 
sempre é preferível dentro do contexto pelas normas, e se não tiver o 
dispositivo salsicha, não tem nem dúvida, está no art. 7º e o art. 14, 
inclusive o Brasil utiliza ainda, mas você veja, descobriu que na verdade 
o art. 14 já está no art. 7º. Mas como está no art. 14, o Brasil pode 
tributar na fonte, no art. 7º não, portanto vamos continuar usando o 
art. 14. Então são conveniências, assim, que você explica no momento. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Professor Gerd, só para esclarecer, nós 
estamos tratando apenas de hipóteses em que o protocolo salsicha 
existe, ou seja, só na hipótese em que existe o protocolo. E essa é a 
questão. Toda vez que tem o protocolo significa jamais será salsicha, 
sempre será salsicha ou depende caso a caso? 

Sr. João Francisco Bianco: Se o Zilveti estive esse aqui, ele ia me 
chamar de, me chamar ou me xingar de positivista. Mas eu lembro uma 
passagem do professor Geraldo Ataliba, que ele dizia o seguinte: o 
legislador, ele pode acordar de manhã e falar, eu vou fazer um violino; 
ele vai almoçar, vou fazer um violino; no meio da tarde fala, vou fazer 
um violino; no final do dia ele faz um violão. Paciência, o que ele fez foi 
um violão, ele tinha a intenção de fazer um violino, mas ele acabou 
fazendo um violão. Mas ainda que o contexto... Eu vou fazer uma 
equiparação aqui às discussões dos tratados a uma, a transcrições dos 
debates no Congresso sobre a intenção no legislador, me parece que 
está na mesma, são equivalente. Agora, houve as discussões no 
congresso, houve as discussões nos tratados, as partes deliberaram, 
fazia uma coisa, mas no final, o resultado final foi aquele violão que 
apareceu, e o legislador vai aplicar o violão e vai interpretar o violão. É 
lógico que a intenção do legislador é importante na convenção, diante 
de duas interpretações possíveis, a exposição de motivos pode ser 



utilizada para justificar uma interpretação e não a outra, mas no final 
do dia nós estamos diante de um violão. Nós vamos fazer interpretação 
sistemática do violão no seu conjunto, não isolada, mas é um violão, 
nós estamos diante de um violão, e o legislador vai ter que aplicar o 
violão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O João, como bom positivista, vai 
reconhecer... O João como positivista vai reconhecer que o Brasil 
também assinou uma invenção sobre interpretação de tratados, 
Convenção de Viena. E não me parece que critérios que se utilizam para 
a interpretação de uma lei se apliquem de imediato a um tratado onde 
eu tenho que interpretar o art. 31(F), o tratado? Sim. Eu devo utilizar a 
letra. Ou seja, eu devo verificar se é possível eu identificar na palavra 
violão um violino. Talvez eu consiga no esforço, que não vai ser muito 
grande, achar que historicamente violão e violino tem uma origem em 
comum e que a partir, ou seja, dentro do limite da letra da lei, eu não 
posso desconsiderar... da letra do tratado, eu não posso desconsiderar a 
intenção das partes, porque nós temos um contrato, um acordo entre 
dois Estados. Num caso concreto, eu quero dizer que o texto do 
protocolo, enquanto letra, se enquadra perfeitamente para dizer, o 
protocolo estendeu o art. 12 a um serviço técnico sem tecnologia, como 
a mesma letra permite que eu diga: o protocolo esclareceu que os 
serviços técnicos também estão no art. 12. Ou seja, a solução pela letra 
não me resolve, eu terei aqui, sim, que buscar qual é a intenção das 
partes, porque não é intenção do Congresso, não é exposição de 
motivos, houve um contrato celebrado entre duas partes, eu 
digo [ininteligível - 01:34:04] e falar, interpreta-se de boa fé de acordo 
com a finalidade. Eu tenho que buscar essa boa fé das partes. Eu tive 
dois Estados negociando, cedendo de em lado e cedendo de outro para 
chegar a certo equilíbrio, eu não posso desprezar isso. Então me parece, 
João, que hoje o Brasil para ter imposto ao seu parceiro uma extensão 
do art. 12, certamente fez outras concessões para que o parceiro 
aceitasse aquele art. 12, e isso eu não posso desprezar numa 
negociação atual. Que eu quero insistir, não me parece que nos anos 
70, quando a mesma cláusula foi colocada, isso tenha sido visto como 
uma imposição brasileira que exigiria uma contrapartida, ao contrário, 
me parece que nos anos 70 essa discussão, ambas as partes teriam 
dito: ah, é bom a gente colocar isso mesmo para evitar depois 
discussão, porque é claro que um serviço que tem tecnologia está no 
art. 12. Ou seja, o contexto da negociação do art. 12 nos anos 70 não 
era de eu, Brasil, estou impondo a minha vontade, e você que se dobre. 
É, é bom a gente fazer isso para evitar problema. O contexto de hoje me 
parece que é diverso, eu não posso desprezar isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, sem querer concordar 
nem discordar, só queria lembrar que a regra da Convenção de Viena 
tem correspondente a interpretação dos contratos brasileiros também 
pelo Código Civil. Então realmente é uma questão de verificar ao final o 
que as partes quiseram. Agora, a questão do violão, a teoria do violão, 



nós tivemos um caso concreto no Brasil, lá para os anos 70, em que 
o log da telefonia, leia-se da Embratel, porque naquele tempo era... 
serviço público, conseguiu uma alteração na alíquota do imposto de 
renda... que o legislador na hora de redigir, escreveu serviços de 
telecomunicações e não serviço de telefonia. E aí aquela ideia que era 
original claríssimo do legislador, toda exposição de motivo deixava claro 
que o problema era no âmbito de telefonia, ela se estendeu a todo 
âmbito de telecomunicações, atingindo as empresas de televisão, de 
rádio. E foi assim que foi julgado pelos tribunais, o legislador pensou 
uma coisa e escreveu outra. Até porque se você tiver um violão, você 
não consegue tocá-la assim, você tem que tocá-lo assim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é o caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, damos por encerrada a 
sessão de hoje. Obrigado pela presença de todos. 
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