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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Queria 
comunicar que recebemos hoje duas doações: uma do livro que estará 
sendo lançado hoje, do Dr. Renato Lopes Becho, nosso associado, 
professor, doação para a biblioteca do Instituto. E eu convido a todos 
que puderem para a noite de autógrafos dele, já fiz menção à semana 
passada, mas repito, a partir das 19h30, na Saraiva do Shopping Pátio 
Higienópolis, vamos tentar prestigiar o Dr. Becho. O livro, como todos 
sabem, é Responsabilidade Tributária de Terceiros, falando dos art. 
134, 135 do CTN. Também recebemos uma nova revista, os números de 
um a cinco, na verdade é do ano passado, mas estamos recebendo 
agora, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, é a revista da 
Procuradoria. Recebemos da Dra. Adriana Queiroz de Carvalho, que é a 
procuradora geral da Fazenda Nacional, e que até tínhamos convidado 
para o nosso último Congresso, e ela não pode vir por razões de 
trabalho. Então estão os dois à disposição na biblioteca. Queria 
comunicar também a todos que nós, este ano, estamos comemorando 
40 anos de IBDT no dia 21 de outubro, e vamos fazer uma Mesa solene, 
Mesa entre aspas, no dia 16, quinta-feira. Nesse dia nós vamos realizar 
um evento comemorativo, vamos ter a presidência do professor Alcides 



Jorge Costa, vice-presidente, do professor Paulo Bonilha. Vamos 
convidar os fundadores que ainda estão entre nós e outras pessoas 
ilustres e estamos pretendendo fazer na faculdade de Direito, o local 
será comunicado oportunamente, assim que tivermos a confirmação da 
faculdade. Mas já fica avisado, o dia 16 está certo. Senta aqui, Paulo, 
por favor. Paulo Vítor vai participar dos nossos debates no segundo 
tema. Então eu estava dizendo que dia 16 já está confirmado, no 
horário normal, talvez façamos uma Mesa um pouco estendida, mas 
começaremos no horário normal. Alguma comunicação? 

Sr. João Francisco Bianco: Ontem eu estava vendo que a Ajufe 
apresentou uma lista tríplice para a escolha do novo ministro do 
Supremo Tribunal Federal, e entre os três, quer dizer, todos eles são de 
grande saber jurídico, tem o juiz Fausto de Sanctis, um criminalista. 
Mas o que mais me alegrou foi a indicação do desembargador Leandro 
Paulsen, e estou torcendo por ele. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, o desembargador 
Leandro Paulsen, é, além de professor e juiz experiente, apesar da 
idade, goza de bastante prestígio no Supremo Tribunal Federal. Ele já 
foi assessor da ministra Ellen Gracie, tem uma grande experiência 
adjudicante já, seria realmente um grande passo. Aliás, por falar nisso, 
eu fui informado, o João talvez possa me confirmar, fui informado essa 
semana que a ministra-- 

Sr. João Francisco Bianco: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: --o senhor está vindo com a 
confirmação, a ministra Regina Helena Costa estava encostada lá em 
uma, encostada é o modo de dizer, mas estava em uma turma de 
Direito Penal, e foi transferida para Direito Público, que é a 
especialidade dela. De forma que isto vai, também, é uma grande 
notícia, também, né? Nós vamos ter uma tributarista experiente 
decidindo matéria tributária. Mais nada? 

Sr. João Francisco Bianco: O que eu sei é o que você sabe. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, quem comunicou foi a 
própria ministra em um evento à Sociedade Brasileira do Direito 
Tributário no Rio de Janeiro, então não é algo assim, de saber. Sim, ela 
vai passar a atuar [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Realmente, eu esqueci, você 
já tinha feito referência a isso, e foi através até do Schoueri que eu 
soube disso. Está um pouco inseguro aqui quanto a divulgação da 
notícia, mas é seguríssimo. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se ela informou em público, eu estou 
seguro então. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou falar 
oportunamente. O Brandão está me provocando aqui a falar sobre a 
ministra Carmen Lúcia, um voto que ela proferiu. Eu quase toquei nisso 
a semana passada, Brandão, eu não toquei porque você tinha saído já, 
e também o debate aqui não propiciou, mas como o assunto estava em 
torno de uma interpretação de uma norma confusa, eu achei que era 
oportuno, mas não houve ocasião. Mas eu vou, eu quero tratar disso, 
sim, é um voto magnífico sobre a Lei Complementar 95, é muito 
interessante, mas eu acho que eu vou ter oportunidade talvez ainda 
hoje. Com relação à Pauta, e vamos à ela, o Bruno comunicou que... 
Aliás eu cruzei com ele no aeroporto de Brasília ontem à noite, bem 
tarde já, eu voltando, ele chegando, então ele não pôde... estar aqui 
presente, o assunto continuará na Pauta. O Lucas está presente, veio 
de lá também ontem, acredito que talvez no mesmo voo. 

Sr. Lucas: Encontrei o Bruno. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Encontrou o Bruno 
também? 

Sr. Lucas: Eu estive no aeroporto também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então confirma a minha 
informação. E eu passo a palavra à você para tratar do Ato Declaratório 
5/art. 14, comunicação dos serviços técnicos e assistência técnica com 
ou sem transferência de tecnologia, matéria muito importante. 

Sr. Lucas: Bom, bom dia a todos. O tema que eu quis trazer hoje é o 
Ato Declaratório Interpretativo nº 5, adjudicado recentemente, de 2014. 
E por que esse Ato Declaratório é importante? Porque ele devolve 
expressamente o Ato Declaratório nº 1 de 2000, mudando o 
entendimento, manifestando expressamente a mudança de 
entendimento da Receita Federal quanto a tributação do pagamento dos 
serviços técnicos e assistência técnica sem transferência de tecnologia 
prestados por prestador estrangeiro sem estabelecimento permanente 
no Brasil. Então acho que vale a pena eu comentar pouquinho, só 
lembrando, todo mundo conhece, mas só lembrando um pouco o que 
dispunha o Ato Declaratório Interpretativo nº 1.  O Ato Declaratório nº 1 
de 2000, fundamentado no Parecer PGFN/CAT/776/2000 e... 
fundamentado não, desculpa, que foi refletido no Parecer 
PGFN/CAT/776/2011, determinava, determinava entre aspas, que os 
serviços técnicos e assistência técnica sem transferência de tecnologia, 
sujeitaria a tributação na fonte de acordo com o art. 21 dos tratados, 
que trata de outros rendimentos, indo na contramão do que toda 
doutrina já... No entendimento de toda doutrina que na sua maioria 
impediu que o art. 21 só seria aplicável no caso de rendimento se não 



tivessem a possibilidade do enquadramento em nenhum outro artigo 
dos tratados. O fundamento desse enquadramento, segundo esse Ato 
Declaratório, o fundamento do enquadramento desse rendimento no 
art. 21 e não no art. 7º, que trata dos lucros das empresas, seria de que 
o pagamento não é lucro nos termos do Decreto Lei 1.598, eles faziam 
uma... explicavam mais ou menos o que seria o conceito de lucro no 
conceito de lucro real para a legislação de imposto de renda e falava: 
“Olha, esse pagamento não é lucro, porque o lucro, ele na verdade seria a 
receita total, então você não pode incluir, tratar esse rendimento sobre o 
art. 7º”. Pois bem. Em 2013, o Parecer PGFN/CAT/2.363 parece que 
reconheceu que a receita estava perdendo, isso no STJ, na verdade teve 
um julgado só no STJ sobre o assunto, que foi se refletindo em diversos 
julgados nos TRF, e também parece que houve uma pressão, o governo 
da Finlândia que queria uma alteração no tratamento e ameaçou 
denunciar o tratado da Finlândia, e o Parecer PGFN recomendou que 
fosse revogado esse Ato Declaratório Interpretativo nº1 reconheceu que 
o pagamento por esses serviços realmente não teria enquadramento no 
art. 21. Ele afirmou que esses rendimentos poderiam sim, ele 
reconheceu que o conceito de lucro, o lucro real não era o conceito, não 
deveria ser utilizado para interpretar os tratados, porque o conceito de 
lucro do art. 7º seria um conceito mais amplo que abrangeria os 
pagamentos pelos serviços técnicos e assistência técnica sem 
transferência de tecnologia. Então ele determinou, esse Parecer 
recomendou revogação Ato Declaratório nº 1 e afirmou que seriam 
tributados no país de residência, e segundo o entendimento da PGFN, 
deveriam ser tributados no país de residência, de acordo com o art. 7º, 
os rendimentos, os pagamentos por essa prestação de serviços, desde 
que não houvesse, desculpa, com exceção de que, com exceção no caso 
em que o protocolo do tratado fizesse menção a que os serviços técnicos 
de assistência técnica teriam um tratamento equivalente ao de royalties. 
O problema é que a maioria dos tratados do Brasil tem essa menção no 
protocolo, falam que os serviços técnicos e assistência técnica têm o 
tratamento equivalente ao de royalties, o que na verdade acaba 
mostrando que parece que foi um parecer “built to suit”, porque o 
tratado da Finlândia não tem essa previsão, de maneira que no tratado 
da Finlândia esses pagamentos seriam enquadrados no art. 7º, e na 
grande maioria dos demais tratados continuariam sendo tributados na 
fonte, agora sob a [ininteligível] do art. 12. Outro problema que esse 
parecer traz é que ele menciona, ele não adota aquela distinção, na 
verdade ele é contrário àquela distinção do Alberto Xavier, entre os 
serviços técnicos e a assistência técnica sem transferência de tecnologia 
que são contratados como acessórios a serviços de contratos de 
transferência de tecnologia, e aqueles que seriam independentes. No 
Alberto Xavier, o art. 12 só se aplicaria para os serviços técnicos de 
assistência técnica sem transferência de tecnologia se eles, esses 
serviços forem prestados como acessórios a um contrato de 
transferência de tecnologia propriamente dito. O parecer rechaça essa 
distinção e faz a aplicação do art. 12 para todo e qualquer rendimento 
dessa natureza desde que o protocolo assim autorize. E agora, em 2014, 



confirmando a recomendação do parecer PGFN mencionado 
anteriormente, o Ato Declaratório Interpretativo nº 5, ele, sem 
mencionar expressamente essa distinção entre se o serviço técnico e 
assistência deveriam ser acessórios ou principais para ser tributado 
segundo o art. 12, ele falou que esses serviços com ou sem 
transferência de tecnologia deveriam ser tributados pelo art. 12, e se o 
protocolo assim disser que os serviços técnicos são equivalentes, têm 
um tratamento equivalente ao de royalties e seriam tributados pelo art. 
14, que trata dos rendimentos profissionais independentes, se o serviço 
técnico tivesse relacionado a [ininteligível] individuais de um 
determinado prestador. E só residualmente esses rendimentos seriam 
tributados segundo o art. 7º [ininteligível] de 2013. O problema que eu 
queria trazer é: em que medida essa distinção... a que medida o Ato 
Declaratório, por não fazer menção expressa a essa distinção, permite 
ainda a defesa de que esses serviços técnicos, de que trata o protocolo 
que levaria a tributação pelo art. 12, deveriam ser esses acessórios aos 
contratos de transferência de tecnologia, ou não, poderiam ser os 
principais? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de passar a palavra 
aqui ao professor Schoueri, eu queria fazer uma referência à nossa 
revista número 32. Número 32, que será a revista do segundo semestre. 
[ininteligível] Eu queria perguntar para você se você ia escrever sobre 
esse tema porque é um tema, por mais que passe os anos, nunca tem 
fim, né? Muda a interpretação do Fisco, muda Ato Declaratório, e a 
coisa está sempre em aberto, quer por aplicação de tratado, quer para 
dedutibilidade de despesa, quer por incidência da Cide, então eu acho 
que é um tema muito importante e atual e tem conteúdo doutrinário. E 
eu queria aproveitar, além de reiterar o que já está no site, o convite 
para todos participarem da revista, reiterar uma observância dos 
aspectos formais e de conteúdo que estão sendo exigidos para a revista. 
No último número nós tivemos uma quantidade bem maior, 
infelizmente, de artigos recusados, e nós tivemos isto porque foi 
implantado o regime de “double review”, em que o revisor nem conhece 
o autor. São dois, dois revisores, e eles nem conhecem o autor, e 
evidentemente nós da diretoria, o conselho editorial, respeitamos as 
opiniões e essas revisões. O conselho editorial que tinha uma 
incumbência, assim, desagradável, às vezes, de ter que recusar um 
artigo pela relação que a gente tem com o autor, está livre desse 
encargo, e a revista tende a se qualificar. O que eu quero dizer é que 
quem, eventualmente, tenha tido algum artigo não publicado, e houve 
uns problemas também devido à implantação do sistema e à nomeação 
do professor Roberto Ferraz como editor chefe, houve uns problemas aí 
de comunicação com secretaria, e alguns artigos acabaram não sendo 
publicados por problemas burocrático internos, mas alguns, um 
número maior do que... anteriores números, edições, em função de não 
terem sido aprovados. Por favor, não levem um eventual, uma eventual 
recusa como um desestímulo para não produzirem mais, eu acho que 
nós devemos, pelo contrário, sentar e reproduzir, e até aqueles próprios 



artigos podem ser melhorados e voltar a serem... analisados. Eu passo a 
palavra para o professor Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora são dois assuntos, né? Primeiro esse 
da revista, [ininteligível] o seguinte, não interessa se você é doutor, se 
você é o que é, o que interessa é o seu trabalho, ou seja, é para ser um 
grande estímulo, é para ser visto como um estímulo, ou seja, apresenta 
um bom trabalho que você vai ser aprovado; o trabalho não foi 
aprovado, o editor, o chefe pode inclusive explicar quais são os 
problemas, a ideia também é que tiradas as pessoas, assim, sem 
identificar quem é o revisor, que os problemas possam ser apontados 
para que você aprimore a ideia do “double blind review” é que você, 
autor, consiga produzir algo melhor. Então, não foi aprovado, deixa 
saber o que está acontecendo, onde eu não estou bem para eu 
melhorar, para eu ser melhor, ou seja, não é, não tem graça a gente 
ficam aplaudindo... assim, ser aplaudido por aplaudido não tem graça, 
a graça é a gente conseguir melhorar e falar: puxa, agora eu consegui. 
Então a ideia é estimular essa vontade, eu vou usar o termo ambição, 
mas ambição no sentido mais positivo, ambição acadêmica no sentido 
mais positivo, eu quero que você ambicione ter um trabalho publicado 
depois do “double blind review”. Evite coisas, por favor, evite mesmice. 
Evite aquele trabalho que, fora o título e o seu nome, tudo que está lá 
alguém já viu. Não tem graça. A ideia da revista é que as pessoas 
peguem a revista, olhem aquele índice e tenham apetite de falar: poxa 
vida, deixa eu ler que tem coisa boa aqui. Então, ou seja, não precisa 
escrever artigo longo, não tem motivo nenhum para ser longo, ficar... 
Não. Põe uma boa ideia, uma boa ideia, e explore esta uma boa ideia, 
não transcrevam, repito, não transcrevam. Se precisar três vezes, eu 
vou falar três vezes. Não transcrevam. Ninguém quer pegar trecho dos 
outros, a gente lê os outros. Claro, refira-se, se a ideia, você pegou de 
alguém, seja honesto, mencione, põe uma nota de rodapé só dizendo de 
onde, mas use as suas palavras, a sua leitura. Transcrição, assim, 
vontade de ter o artigo recusado é se tiver transcrição. Vai recusar e 
pronto, não adianta, não tem nem que cogitar. Tá bom? Desculpe, é só 
para ser claro sobre isso, para você ter vontade... Tenha... E, por favor, 
tenha esta ambição. É bonita, ambição acadêmica é algo para se 
elogiar, a pessoa... Porque a gente fala que ambição um termo feio, não, 
ambição é um termo muito bonito quando é nesse sentido de eu quero 
ser melhor, eu quero produzir algo diferente, eu quero crescer, é nesse 
sentido que a gente quer estimular. Tá bom? Então, o “double blind 
review” é para ser bom, eu acredito que seja bom e acredito que nós 
vamos ganhar com isso. Sobre o tema que o Lucas está trazendo, o 
Lucas tem um problema enorme de “déjà vu”, ou seja, a semana 
passada nós gastamos uma hora e meia discutindo essa questão de 
serviços técnicos, você não sabe disso, mas assim, nós já tratamos 
muito disso, e se o Ricardo me permitir, desculpa, Lucas, eu não vou 
repetir o ponto onde dissemos, cada um tem a sua opinião, só para a 
sua informação, na minha opinião, cada caso é um, ou seja, tem que 
verificar o contexto do acordo, não me parece que a posição brasileira 



dos anos 70, quando celebraram o acordo e propunha o protocolo, seja 
a posição de hoje, e hoje me parece uma generalização eu achar que 
todo protocolo que inclui serviços técnicos pretende estender o art. 12, 
como também me parece uma generalização eu dizer que toda vez que 
eu tenho um protocolo eu estou, por isso, apenas explicitando o art. 12. 
Eu diria, hoje, um acordo celebrado hoje pela Receita Federal, hoje, 
quando ela tem um protocolo é a posição brasileira atual firmada e 
informada inclusive na própria OCDE informando a posição de que ela 
quer estender o art. 12. Hoje. Nos anos 70 não era isso. Então, na 
minha visão, tem que usar o contexto. Mas eu não queria repetir isso, 
eu queria... Agora, do que você provocou, Lucas, do Ato Declaratório, 
tem um ponto que não vi discutido na outra vez, e se você permitisse, 
eu diria... Vejam que existe uma técnica que o nosso Ato Declaratório 
está fazendo e talvez mereça alguma atenção, ele pôs uma regra de 
preferência. Veja que o Inciso II do art.1º faz uma ressalva, e quando ele 
fala do art. 14, o primeiro ponto que ele menciona, correto e mal visto, 
ele não prestou atenção, correto porque é verdade que todos os acordos 
brasileiros que eu conheço, eu tenho prestado atenção, o art. 14 sempre 
fala serviços profissionais não fala de uma pessoa só, pode ser um 
grupo de pessoas. Sim, inclusive é um ponto importante, a gente acha 
que o art. 14 é só para pessoa física, sinto muito, basta ler os acordos 
para verificar que o art. 14 não se restringe à pessoa física, eu posso ter 
pessoa jurídica, grupo de pessoas, isso sai... pelo menos, nos acordos 
que eu tenho enfrentado, devem generalizar, os que eu olhei sempre 
tinha essa possibilidade de o art. 14 ir além da pessoa física. Ele acerta 
nesse ponto quando fala, também, pessoa ou grupo de pessoas. Agora, 
ele pôs um ponto interessante, ele pôs no Inciso II, ressalvado o Inciso I, 
ou seja, o que ele está pondo, e isto não me parece óbvio, é que se eu 
tiver uma dúvida entre um e outro, porque eu posso ter um serviço 
técnico... Vamos pegar um acordo mais novo, onde, como eu disse, o 
negociador... Eu diria, eu não teria dúvida em dizer que o protocolo, em 
um acordo recente, está estendendo o art. 12. Então a dúvida é que é, 
se eu tiver um serviço técnico hoje, um engenheiro, um engenheiro, 
serviço técnico... Eu estou tirando, eu estou partindo da premissa de 
que um acordo recente da Receita Federal, enquanto negociou, etc., as 
partes negociaram, foi com a Índia, e a Índia também tem essa posição 
de que o art. 12 estende. Então é protocolo. Mas eu tenho um 
engenheiro, que é um liberal, ele se enquadra confortavelmente no art. 
14. Agora, ele é um serviço técnico. Este protocolo está dizendo, quando 
ele faz a ressalva, que eu vou aplicar o art. 12 e não o art. 14, o que é 
bom na fonte, porque dá uma restrição talvez, mas pode dar um 
problema do outro lado na questão do crédito, enfim, eu não tenho essa 
certeza, e isso poderia ser um ponto interessante de discussão, de saber 
o seguinte: na medida em que eu modifico o modelo para fazer um 
protocolo estendendo... Vamos admitir a premissa: o protocolo estende 
o art. 12. O fato de haver um protocolo estendendo o art. 12 implica que 
o serviço técnico será preferencialmente no art. 12 ou se couber no art. 
14, ainda será o art. 14? Pessoalmente, minha tendência é achar que a 
interpretação da Receita nessa ressalva aqui acaba por esvaziar o art. 



14. Então a minha tendência seria de que, ao contrário, se eu estiver no 
art. 14... Notem, no caso até para o país da fonte o art. 14 é 
maravilhoso, o art. 14 não faz qualquer restrição, qualquer limite, o art. 
14 permite fonte de pagamento. Gente, nesse ponto eu não sei se eu 
estou sendo claro com isso, as pessoas não notam, mas os acordos 
brasileiros no art. 14 adotam expressamente fonte de pagamento, é o 
exemplo que eu dou sempre do barbeiro. No caso de pagamentos feitos 
em uma sociedade no Brasil, o art. 14 permite a retenção na fonte 
irrelevante onde foi prestado o serviço. O art. 14 permite isso. Então a 
pergunta agora é mais técnica, é: o que prevalece? O art. 14 ou o 
protocolo do art. 12? O Ato Declaratório me parece, por essa ressalva, 
pôs a preferência ao art. 12. Eu tendo a crer, pelo menos a minha 
leitura imediata, é que se essa leitura tiver certa, o art. 14 morreu, 
porque profissionais liberais são técnicos, e assim eu não consigo 
imaginar um profissional liberal que não seja técnico, eu consigo 
imaginar ao contrário, mas um profissional liberal que não seja técnico 
eu não consigo imaginar um caso. Então talvez isso daqui fosse um 
ponto interessante, se essa ressalva está correta ou não. Se o Lucas 
permitir, se o Lucas para evitar repetir a outra semana. 

Sr. Lucas: Claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Rafael. 

Sr. Rafael: Rafael. Nesse ponto que o professor colocou, a questão do 
art. 12 versus o art. 14, qual teria prevalência, pelo menos a primeira 
vez que eu li o Ato da Receita Federal, eu tendo a entender que a 
interpretação foi adequada, no seguinte sentido: primeiro, eu acho que 
do ponto de partida a gente tem que lembrar que, embora, como o 
professor colocou, o nosso art. 14, ele inverta o elemento de conexão em 
comparação à convenção modelo, esse é um ponto de partida, a gente 
tem que lembrar que na convenção modelo o art. 14 foi deletado 
justamente por entender se de [ininteligível] tinha a aplicação do art. 7º. 
E quando eu vou analisar essa questão da prevalência, o que eu vou 
pensar? Quando você pega os artigos distributivos do tratado, que vão 
ser lá, do art. 6º ao art. 21, eu tendo a entender que em primeiro lugar 
eu devo aplicar aqueles artigos que se refiram especificamente a uma 
determinada modalidade de rendimento, seja ela royalties, rendimento 
de atividade imobiliária, juros, dividendo. Se não aplicáveis ali, e 
relativas a uma atividade operacional ou [ininteligível] de negócios, aí eu 
teria a questão entre o art. 7º e o art. 14, que para a OCDE não faz 
diferença, porque o critério de conexão é o mesmo. Para o Brasil faz 
toda a diferença porque o art. 7º, como a gente sabe, só com a 
existência de pré-estabelecimento permanente. E o art. 14, como o 
professor colocou, que são na fonte de pagamento. Então nesse 
sentido... E aí não se aplicando nenhum dos dois, e aí esse eu acho que 
é o grande mérito do Ato Declaratório, exclui o que o STJ já havia feito, 
a questão dos outros rendimentos não mencionados. Então assim, 
quando você olha as normas distributivas dos tratados, por esse ponto 



de vista, me parece correto cogitar isso primeiro na aplicação do art. 12, 
e aí no exemplo que a gente colocou só cogitaríamos aplicar o art. 14 na 
hipótese daqueles três ou quarto tratados brasileiros que vão na 
exceção e não ampliam o escopo do art. 14, do art. 12, desculpe. E aí o 
segundo ponto só que eu pensei quando eu li isso daí, é o seguinte: 
porque, como o professor colocou, a maior parte, assim, 90% dos 
tratados brasileiros, quando vão no protocolo, ampliam o escopo do art. 
14 para os grupos de pessoa; tem três ou quatro que não fazem isso, 
por exemplo, França, é um exemplo. E aí fica essa dúvida, essa dúvida é 
bastante prática porque a gente já teve a experiência de uma instituição 
financeira que veio com esse entendimento, que mesmo nos acordos 
que não possuem no protocolo essa ampliação do escopo subjetivo do 
art. 14-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não tem protocolo. O aspecto subjetivo, se 
eu não estou enganado, Rafael, como fala em pessoa, e pessoa na 
definição de pessoa já vem falando como grupo. 

Sr. Rafael: É, na realidade esse é o entendimento que aquela instituição 
financeira teve de “bastando haver o art. 14 no tratado, não se cogitaria 
em hipótese nenhuma o art. 7º”. E aí a dúvida que eu fico é: mas por 
outro lado há tratados em que no protocolo expressamente se amplia 
esse escopo subjetivo, e outros em que não se amplia o escopo 
subjetivo. A minha dúvida é: haveria alguma diferença entre eles e seria 
inútil, portanto, essa colocação do protocolo? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu penso que seria inútil. Assim, na 
minha leitura, como eu tenho o problema definição do que é a palavra 
pessoa... O próprio tratado define pessoa, e pessoa aparece ali como 
sociedade, e sociedade aparece como um grupo de pessoas, o protocolo 
me parece inútil, e, assim, esse é um ponto bastante importante, o fato 
de um acordo ter um dispositivo não significa que o outro que não o 
tem havia uma intenção, não sei o que, ou seja... É um tema, esse tema 
é bastante interessante chamado “parallel treaties”- tratados paralelos; 
até que medida eu posso dar um tratado para o outro. É muito restrita 
essa utilização, é possível, mas eu tenho que identificar, assim, um 
elemento a considerar, mas não forte o suficiente. Veja, a França é um 
acordo muito antigo. Como é que eu vou usar um acordo moderno que 
põe alguma coisa a mais para dizer que: “Ah, então aquela época eles 
queriam outra coisa.”? É muito difícil isso. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu vou discordar do Rafael, vou concordar 
com o Schoueri, aqui, com relação a essa relação do art. 12 e do art. 14. 
Porque me parece que o art. 14, ele... é norma especial em relação ao 
art. 12, que é norma geral. Então o art. 12 trata de serviços técnicos, 
quer dizer, aqueles que têm o protocolo. O protocolo do art. 12 trata de 
serviços técnicos em geral; e o art. 14 trata de uma espécie de serviços 
técnicos, que é o serviço técnico de profissional liberal. Então o art. 14 
sempre está dentro do art. 12, mas o art. 12 pode ou não estar dentro 



do art. 14. Então se eu estiver diante de um serviço de um escritório de 
advocacia, eu vou qualificar dentro do art. 14, a despeito de ser um 
serviço técnico, que é um serviço que o art. 12 trata dos serviços 
técnicos em geral. Se eu estiver diante de um caso de manutenção de 
uma máquina feita por um técnico, não por um engenheiro, eu vou 
estar diante de um serviço técnico geral, aí eu aplico o art. 12, não 
aplico o art. 14. No caso da OCDE, faz sentido afastar o art. 14, porque 
do ponto de vista da OCDE se estivesse no art. 14, a competência 
tributária seria no país de residência, se tivesse no art. 7º a 
competência tributária exclusiva está no país da residência. Como o 7º 
é o desenvolvimento de uma atividade empresarial, está dentro do 
conceito de lucro de empresa, o art. 14 passa a ser inútil. Mas do ponto 
de vista do Brasil, que... Bom, outra coisa, do ponto de vista da OCDE, 
o art. 12 não abrange serviço técnico, só abrange em royalties, 
então royalties tributa o país de residência a competência limitada. 
Serviço está dentro do 7º, e o art. 14 é inútil. Agora, do ponto de vista 
do Brasil, não, ele amplia o art. 12 para aumentar o escopo do art. 12, 
para incluir serviço técnico, e o art. 14 faz sentido. Desculpa. É isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só mencionando, cuidado, esse é um 
ponto bastante interessante, cuidado, porque a gente gosta muito de 
olhar o que a OCDE fala, e o que muitos autores respeitadíssimos falam 
em começar pelo querido Vogel. Agora, o Vogel comenta o comentário, 
comenta o acordo da OCDE, ou seja, essa particularidade, esse 
protocolo, admitida, veja, eu estou admitindo por premissa que é um 
caso em que ninguém vai pôr em dúvida que houve uma extensão. Vou 
repetir, se tivesse um acordo antigo em que a dúvida seria se o art. 12 
foi alargado ou não, nós teríamos outro mérito para dizer: olha, 
desculpe, a questão é anterior, o art. 12 jamais seria aplicável. Outro 
tipo de discussão, eu só, eu ultrapassei essa etapa para me referir a um 
acordo em que qualquer pessoa de boa-fé diria: claro que o art. 12 é, 
neste caso aqui, está sendo estendido. Então, cuidado. Realmente, o 
que o Rafael fez, ele fez muito bem, mostrou que é um aluno aplicado, 
ele leu o comentário do Vogel. O Vogel, ele tem inclusive uma regrinha, 
qual vem primeiro, qual vem depois, etc. O Vogel foi muito feliz, 
inclusive... didática, ele é mestre, e vai ensinar para o aluno e põe até 
como é que faz, ele tem uma regrinha e tal; só que não se esqueça que o 
Vogel propôs a regrinha a partir de um modelo não enfrentando a 
situação concreta no Brasil, então nós não podemos aí usar uma 
doutrina brilhante criada em um certo modelo para estender as 
situações completamente diferentes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? Lucas? 
Rafael? 

Sr. Lucas: Só uma parte a essa questão se o acordo estendeu ou não o 
art. 12, já que o professor comentou do Vogel. O artigo, o tratado Brasil-
Alemanha, no enunciado, me parece que foi celebrado na década de 70, 
em uma das primeiras levas, né, de acordo, e aí analisando esse tema, 



isso é um ponto interessante da obra do Vogel porque ele analisa a rede 
de tratados alemã e, dentre eles, ali, o brasileiro. Então quando eu vou 
especificamente no comentário do Vogel sobre o art. 12, e lá naquele 
tratado Brasil-Alemanha, vi o protocolo, ele vai colocar, ele chega à 
conclusão de que, claramente, o tratado Brasil-Alemanha reconhece o 
conceito mais flexível de royalties, aí nas palavras dele, salvo um erro de 
citação: “incluindo as atividades de consultoria e serviço rurais”. Então, 
só para registro, o Vogel, lá atrás, quando analisava esse tratado antigo 
para caramba, que é o Brasil-Alemanha, já ia no sentido do que é 
autocontrole. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, o primeiro ponto é assim, eu sempre 
tenho medo de citar sem conversar com a pessoa, sem debater com a 
pessoa, infelizmente eu não fui mais debater com o professor Vogel. 
Assim, veja, mesmo que se o que ele tivesse dizendo fosse lei imutável, a 
receita, assim, mesmo o Alberto Xavier iria dizer: “uma consultoria 
ligada a uma transferência de tecnologia”, daí entra o [ininteligível], ou 
seja, o ponto a... Os acordos antigos brasileiros, me parece, o escopo 
nos antigos, eu não sei exatamente quando mudou, a discussão que 
havia era: se eu tiver algo híbrido. Ou seja: se eu tiver uma consultoria 
em uma transferência de tecnologia, está ou não no art. 12? E a 
resposta seria: mesmo o caso híbrido continua no art. 12” Então seria 
algo para explicar. E é o que o Alberto fala aqui: seriam todos. E o que 
eu estou dizendo? Eu acho que o Alberto está muito certo com relação à 
posição que na época se tinha, porque o debate era esse, o debate era: e 
no caso de acordos híbridos, ou seja, e naquele...? Ou seja, na dúvida 
fique no art. 12. Isso que o protocolo dizia. Mas houve uma mudança. 
Hoje já não é mais na dúvida, é: se houver serviço, fique no art. 12. 
Hoje a posição brasileira é: o art. 12 está estendendo. Eu não sou capaz 
de dizer, e talvez até seria um ponto interessante para alguém que 
queira escrever um trabalho sobre isso e verificar, descobrir em que 
momento houve a inflexão da posição brasileira, os negociadores 
brasileiros, em que momento surge esse debate da extensão do art. 12. 
Porque era pacífica, uma questão que de repente mudou. Eu não sou 
capaz de falar assim: ah, mas foi no da Alemanha, foi no da Holanda. 
Eu não tenho essa certeza, eu tenho convicção de que hoje a posição 
brasileira é de o art. 12, de o protocolo estender; e o negociador 
brasileiro quando senta à mesa, ele informa: o Brasil quer estender. 
Estou tranquilo em dizer que em 67 não havia nem discussões como 
essas. Agora, em que data houve a mudança, eu não sou capaz de 
dizer, fica um convite para alguém que queira... Um bom pesquisador é 
aquele que depois de uma ideia dessas fala assim: agora eu vou atrás, 
esse é um tema interessante; e descubra a partir de manifestações 
oficiais, protocolos, documentações, posições, assim, mesmo discussões 
[ininteligível], tentar descobrir quando houve essa mudança. Não sei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Lucas. 



Sr. Lucas: Concordo com o Schoueri, não teria nenhum 
questionamento adicional. [ininteligível] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Só dando uma complementação aqui à 
quem vai escrever esse artigo, eu vou dar um impressão minha. Lucas-- 

[vozes sobrepostas]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Entrou no mestrado agora, agora tem que-
- 

Sr. João Francisco Bianco: Lucas, então eu vou dar um palpite, eu 
vou dar uma impressão, eu não sei se eu estou correto, eu vou pedir 
para você investigar isso. Me parece que os primeiros tratados-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Amanhã você dá a resposta. 

Sr. João Francisco Bianco: Os primeiros tratados que nos protocolos 
foi incluída a expressão serviço técnico, no contexto brasileiro, segundo 
a tecnologia do professor Schoueri, era no sentido de entender serviço 
técnico à luz da legislação do imposto de renda, ou seja, serviço técnico 
como representativo daquele serviço em que havia transferência de 
tecnologia, porque esse era o entendimento pacífico da jurisprudência 
administrativa, que inclusive foi incorporada no regulamento do 
imposto de renda. Então inicialmente o contexto do serviço técnico, o 
entendimento do serviço técnico era aquele em que havia transferência 
de tecnologia. Depois o meu palpite é o seguinte: com a Cide, o conceito 
de serviço técnico foi ampliado para abranger com ou sem transferência 
de tecnologia. E aí eu diria que você poderia investigar os tratados que 
foram assinados depois da lei... da Cide. E o meu terceiro palpite é o 
seguinte: existem tratados mais recentes em que cujos protocolos 
mencionam serviço técnico com ou sem transferência de tecnologia, se 
eu não me engano, os mais recentes incluem isso no protocolo. Quer 
dizer, fica então a dica, Lucas, de você expressa essa evolução do 
conceito do serviço técnico à luz das mudanças terminológicas que 
foram sendo incluídas nos protocolos mais recentes. 

Orador não identificado: [ininteligível] Acho que o da Cide é a melhor 
dica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já que o você vai escrever 
sobre o assunto... 

[risos] 

Orador não identificado: E aí se ele não escrever, hein? 



[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na semana passada eu fiz 
uma referência aqui que eu acho importante, também. Esse conceito 
varia, eu estou convencido que varia conforme o objeto, o tributo, a 
circunstância em que ele está sendo aplicado. Eu não conheço que para 
efeito de dedutibilidade, de aplicação das regras, de dedutibilidade de 
despesa e assistência técnica, mesmo depois da Cide tem havido 
alguma modificação para efeito daquelas normas específicas de 
royalties e assistência técnica se entende que há necessidade de 
transferência de tecnologia, não é qualquer serviço técnico, existe 
manifestações normativas antigas, bastante jurisprudência 
administrativa. A Cide evidentemente mudou, ampliou muito o 
conceito, mas para isso houve alterações legislativas. E agora nós 
estamos constatando que em matéria de tributo e para fins de tratado 
houve uma evolução muito grande dos primeiros tratados para hoje, 
então essa análise comparativa eu acho interessante e importante 
também. Bom, alguém quer falar mais sobre o assunto? Vamos passar 
para o próximo item que é, nasceu até de um debate aqui na Mesa 
algumas semanas atrás, conceito e limites de norma antielisiva, nós 
convidamos aqui o Paulo Vítor para, especialista na matéria, para nos 
participar dos debates, e eu queria aproveitar a oportunidade, Paulo, 
para agradecer a sua enorme e inestimável colaboração e o grande 
empenho para que o nosso curso de especialização esteja se realizando 
durante esse ano com o mesmo brilho dos anos anteriores, do ano 
anterior, como foi capitaneado pelo... pelo Luiz Flávio(F). Muito 
obrigado. E nós sabemos que o curso realmente está atendendo ao que 
se esperava dele, o que é da parte do IBDT, o que é da parte dos alunos, 
e a sua condução realmente é determinante desse resultado. Muito 
obrigado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, se me permite, só um adendo. A 
ideia não é somente... tudo, só para lembrar, tudo surgiu em um debate 
em que há... Uma certa corrente dizia que não seria possível identificar 
normas antielisivas e, outros, a corrente majoritária dizia que, claro, é 
preciso identificar até para poder a partir dali verificar uma exceção à 
capacidade contributiva, se seria justificado ou não, e como trabalhar a 
ponderação. E como nós entramos no tema da ponderação e tudo mais, 
aí sim, eu digo que está o meu nome como relator, e a ideia, desde 
aquela época eu dizia: não, espera aí, temos um especialista, temos um 
doutor que trouxe essa matéria, então, por isso, que eu gostaria de 
ouvir um doutor sobre o assunto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quando eu me referi a 
especialista, eu não especifiquei a razão do título e a profundidade do 
título, mas todos conhecem aqui. E, Paulo, você não estava aqui quando 
nasceu essa discussão. A corrente citada está sentada à mesa e já está 
indócil aqui. Mas nós estávamos discutindo algumas regras de não 
dedutibilidade e até que ponto as regras que limitam dedutibilidade ou 



que não são permissíveis de dedutibilidade seriam antielisivas. Que é 
uma visão nova uma velha discussão, como vocês sabem, de o 
legislador tem esta possibilidade de eliminar a dedução ou limitar ou 
condicionar a dedução. Então basicamente a discussão nasceu daí. 
Como o Fernando já pediu a palavra... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Depois do professor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você quer falar, você fala. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só introduzir o assunto. Só para não 
perder. Dois minutos nesse assunto. Não é que existia uma corrente de 
direita ou de esquerda [ininteligível]. Nós estávamos discutindo um caso 
prático, aliás, o Bruno é um craque em casos práticos, pena que ele não 
está aqui, e ele mencionou um caso e a gente estava justamente falando 
sobre uma norma específica, e a intervenção foi em um sentido que 
precisa ser esclarecido, que a norma antielisiva, não, você não identifica 
a intenção do legislador, assim, como se mencionou, na outra corrente, 
que você tem que entender teleologicamente a norma para daí saber se 
o legislador tratou de norma antielisiva ou não tratou de norma 
antielisiva. E muitas vezes isso não é identificável na norma. Mas, claro, 
a gente ainda vai falar disso com mais tempo, e eu mencionei que você 
tem que olhar a lei e tem que identificar se ela é uma norma antielisiva 
ou não. E muitas vezes em boa parte das leis isto não é identificável, em 
grande parte das leis se diz antielisiva quando de fato não é, e aí, lógico, 
gerou uma certa polêmica porque contraria a outra posição aqui 
presente e era esse o intuito do debate. Depois esse debate se estendeu 
em uma corrida pelo parque Ibirapuera, e aí o meu opositor resolveu 
pedir ajuda aos universitários.  

[risos]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E aí um universitário de alta 
qualificação, como é o nosso querido Vítor, que vai falar com toda a 
propriedade e sem dúvida nenhuma vai trazer pimenta nesse debate. 
Vamos lá. Paulo. 

Sr. Paulo Vitor: Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite da 
diretoria do IBDT, mas tendo consciência de que eu estou agradecendo 
um certo presente de grego, porque eu fui colocado em um fogo cruzado 
entre duas posição que eu diria, majoritárias. Bom, na verdade a minha 
tese foi sobre a aplicação de direitos fundamentais em matéria 
tributária e uma das primeiras dificuldades que eu encontrei ao tentar 
traçar um modelo teórico de como aplicar direitos fundamentais em 
matéria tributária foi que a gente importava para o Brasil cada vez mais 
um controle de proporcionalidade que tentava, pelo menos se aproximar 
do modelo alemão de aplicação do controle de proporcionalidade, aquele 
modelo que já é conhecido de todos, onde se identifica uma finalidade 
para restrição do direito fundamental, e a partir daí se examina a 



adequação daquela intervenção sobre o direito fundamental àquela 
finalidade que o justifica, depois a necessidade e a proporcionalidade 
em sentido stricto. Certo. Quando eu comecei a pesquisar 
principalmente a literatura alemã sobre o tema, eu percebi que na 
Alemanha havia praticamente um, vou dizer que até talvez exista de 
fato um consenso, salvo no meio, pelo menos no âmbito da doutrina 
tributária, um consenso em torno de um posição muito defendida no 
Brasil pelo professor Humberto Ávila de que o controle de 
proporcionalidade, uma ponderação de princípios em matéria tributária, 
ela se restringe ao que se pode chamar de âmbito da extrafiscalidade. 
Então, o que eu achava que era uma posição pelo menos no Brasil, 
isolada, do professor Humberto Ávila, é uma posição absolutamente 
tranquila na Alemanha, talvez há 30 ou 40 anos de que é impossível 
falar em controle de proporcionalidade fora da extrafiscalidade, ou seja, 
no âmbito de normas fiscais. Essa afirmação, essa tese sempre me 
incomodou, desde a época do mestrado, eu sempre tive muita 
dificuldade de identificar esse critério, onde é que está essa linha a 
partir do momento em que eu consigo aplicar a proporcionalidade, 
principalmente pela referência de que o professor Humberto Ávila faz 
também com base na doutrina pacífica alemã quase que entre uma 
distinção entre finalidades das normas tributárias em que ele classifica 
essas finalidades em internas ou externas, e claro, as normas com 
finalidade externa seriam aquelas em que eu poderia trabalhar em 
termos de proporcionalidade. A base teórica disso, basicamente é: 
“quando eu tenho uma norma tributária com um único fim, dito por ele, 
como “interno”, eu não tenho o que ponderar, se a proporcionalidade é 
uma exame que pode ser metaforicamente comparado a uma balança, 
eu preciso ter dois objetos diferentes para pôr nos dois pratos da 
balança, quando eu só uma função, dita fiscal para a norma tributária, 
eu não tenho algo a pôr do outro lado da balança, logo, eu não tenho 
que ponderar o que sopesar, eu preciso ter uma função externa à 
fiscalidade para pôr do outro lado da balança e efetuar esse chamado 
exame de ponderação ou controle de proporcionalidade”. Começou a me 
incomodar mais ainda perceber que essa classificação dessas 
finalidades como internas ou externas é muito fluida quando você 
começa a apertar um pouco mais o raciocínio, a tese, isso começa 
quando você vai analisar normas justificáveis sobre o mote da 
praticabilidade, a praticabilidade, desde o professor Vogel, eu sempre 
achei que a partir da década de 60, mas eu descobri que na tese dele de 
livre docência na década de 60 ele já traçava essa distinção dizendo que 
a praticabilidade administrativa era um fim externo. Estava-se diante 
da extrafiscalidade. Ok. Essa extrafiscalidade, portanto, ela, para ser 
definida ela precisa partir do contraponto, eu só vou saber que é 
extrafiscal se eu definir o que é fiscal. E superou-se em um primeiro 
momento na Alemanha a discussão sobre se a finalidade fiscal das 
normas tributárias era arrecadar receita ou se era repartir com 
igualdade a carga tributária. Verifica-se uma tendência significativa, 
significativamente predominante de que função fiscal não é arrecadar, 



função fiscal é distribuir com justiça a carga tributária, ou pelo menos a 
carga de impostos. 

Orador não identificado: Foi lá na Alemanha. 

Sr. Paulo Vitor: A partir do momento em que a função é repartidora de 
encargo, a função fiscal, tudo que não tiver função de repartir encargos 
com igualdade ou com justiça, passa a ser extrafiscal. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Paulo, só para esclarecer esse ponto que 
fala sobre a Alemanha, desculpa, é que são coisas como essas que tem 
que ser entendidas. Se a função da norma fiscal, eu disser assim, 
norma fiscal serve para arrecadar, então toda interpretação teleológica 
vai dizer: “arrecade, arrecade, arrecade”. O que começa a perder 
sentido, esse sim, é por isso que se discute: “não, eu não posso 
interpretar que a função da norma é apenas arrecadar por arrecadar, é 
arrecadar, é distribuir os custos do estado entre os contribuintes”. 
Então, porque é diferente a visão, então a discussão não é irrelevante. O 
Paulo está pulando um monte de coisa, se me permitir, porque isso é 
relevante, ou seja se você disser: “a finalidade é arrecadar”. A 
interpretação teleológica sempre vai ser arrecadar mais e mais. Se você 
falar: “não, é buscar a capacidade contributiva”. Mudou o conceito. 

Sr. Paulo Vitor: Não, eu agradeço, é que às vezes eu tenho que pular 
algumas coisas para poder caber no tempo e às vezes eu pulo coisa 
relevantes. E outro ponto, se a função for meramente arrecadar, aliás, 
antes de fazer essa observação, voltando para a capacidade 
contributiva, para a praticabilidade, se a praticabilidade for uma função 
externa, simplesmente tornar a arrecadação simples, prática, eficiente, 
pouco custosa, eu vou justificar aí, principalmente, voltando ao aspecto 
de que fiscalidade e arrecadação, vai justificar imposto “per capita”, 
nada mais simples, nada mais prático e arrecadatório ao mesmo tempo. 
Então a praticabilidade passa a ficar um pouco mais nebulosa sobre o 
que ela seja afinal. A conclusão a que eu chego é que a praticabilidade 
ela não pode ser considerada um fim de si mesmo, algo externo à 
repartição de encargos, sob pena de se fazerem afirmações como o 
Supremo fez no acórdão da Adin 1851 que julgou matéria de 
distribuição tributária, onde uma das justificativas para a instituição 
daquele tipo de regime, dentre as várias que o Supremo elencou na 
própria emenda do acórdão era a comodidade da administração 
tributária. Então, falar em praticabilidade, a meu ver, coma uma 
finalidade externa à repetição, leva à afirmações do tipo: “Basta ser 
cômodo para a administração que está justificado”. A meu ver, o 
primeiro equívoco desse raciocínio, ele começa em considerar a 
praticabilidade como uma finalidade extrafiscal, a praticabilidade não é 
um fim em si mesmo, a praticabilidade é um meio para repartir com 
justiça a carga tributária, a partir do momento em que eu percebo o 
legislador que... Eu passei do ponto de ser detalhista, eu passei do 
ponto de ser analítico, às vezes eu, legislador, na minha sanha de 



captar com precisão, com pessoalidade a capacidade contributiva do 
contribuinte, ou a capacidade econômica no contribuinte, eu posso pôr 
a perder na prática essa própria captação da capacidade econômica do 
contribuinte. Eu torno um imposto tão analítico, tão pessoal, tão 
detalhado, que na lei, no texto da lei ele é o coisa mais repartidora 
possível em termos de encargos, mas na prática eu consigo aplicar 
aquilo a, um exemplo, 2% do universo de contribuintes, então na 
prática eu não tenho repartição de encargos, a praticabilidade da 
tributação ela só se justifica nesse sentido, por isso, a meu ver, ela sai 
do âmbito da extrafiscalidade. O simples fato de eu tirar a 
praticabilidade do âmbito da extrafiscalidade, já, a meu ver, faz ruir a 
tese de que classificar normas tributárias como fiscais ou extrafiscais é 
o ponto de partida para dizer onde eu posso aplicar controle de 
proporcionalidade. Se o ponto de partida é dizer que eu só aplico na 
extra fiscalidade, que praticabilidade está na extrafiscalidade, mas eu 
demonstro que ela não está na extrafiscalidade, essa segregação entre 
fiscal e extrafiscal não serve mais, até porque normas justificadas na 
praticabilidade são o maior exemplo que se pode ter de aplicação de 
controle de proporcionalidade. Então, se eu aplico a proporcionalidade 
sobre normas de finalidade, de praticabilidade e demonstro que a 
praticabilidade não é um fim extrafiscal, esse, passa a não ser... É o 
primeiro ponto para mostrar que não serve classificar normas em fiscais 
e extrafiscais para dizer quando eu devo aplicar a praticabilidade. O 
segundo argumento vem com a questão das normas antielisivas. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Paulo, só um minuto, só para frisar esse 
ponto. O grande equívoco que o Paulo fez como um favor para todos os 
estudiosos aqui do Brasil esclarecer, é esse cacoete de você classificar 
normas entre fiscal e extrafiscal, e consequentemente achar que só no 
campo da extrafiscalidade eu posso fazer um juízo de 
proporcionalidade. Então esse foi o grande favor que o Paulo Vítor fez, 
inclusive porque esse problema que o Ávila não ressalta, que existe 
também na Alemanha, porque você falou: “não, na Alemanha pode ser”. 
Não, na Alemanha não existe um problema diferente do Brasil, existe 
exatamente o mesmo problema. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O mesmo equívoco. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E o mesmo equívoco. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, face, o controle de 
proporcionalidade é feito, os tribunais falam e trabalham entre 
praticabilidade versus... eles trabalham. Falam assim: “Olha, justifica-
se pela praticabilidade de tributação”. Nisso eu estou fazendo o controle 
de proporcionalidade, mas se é verdade que praticabilidade está na 
fiscalidade, então a premissa proporcionalidade só se aplica 
[ininteligível 00:56:34], tem alguma coisa errada-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Furada, exatamente. Esse é o furo. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: O furo, o furo que o Paulo está pegando, e 
estava demonstrando e dizendo: “Espera aí, ou bem toda a 
proporcionalidade que se fez no passado não tinha sentido ou bem a 
premissa de que proporcionalidade só se aplica na extrafiscalidade, está 
errada, porque eu estou aplicando proporcionalidade na fiscalidade. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E esse ponto que mereceria ser 
destacado, inclusive na banca, que eu estive presente, do Paulo, pela 
banca, qualificada que era, e ficaram viajando na maionese, e não 
entraram nesse ponto, e ficaram batendo no moleque, tem que bater 
mesmo. Porque batendo amacia, mas teria que ter batido nesse ponto. 
Somente desqualificar a questão porque eu não concordo, ou porque eu 
já escrevi sobre isso, e aí é uma crítica que eu faço expressamente ao 
meu querido amigo Humberto Ávila, crítica de primeira classe, e os 
outros que os seguiram, não resolve, você não enfrentou a questão, 
precisava ter enfrentado a questão. Quando eu... Discuti isso com o 
Paulo Vitor, eu lamentei. Falei: “Espera aí cara, você fez um trabalho, se 
está porcaria, tem que falar que está uma porcaria”. Mas lógico que não 
estava uma porcaria, mas ele enfrentou ou o problema, ele apontou 
esse assunto e precisaria ser debatido inclusive para dizer: “Olha, se a 
Alemanha, esse negócio de falar que na Alemanha tudo é uma 
maravilha, já está mais do que vencido isso aí, não resolve, a gente tem 
que enfrentar”. Na Alemanha existe o problema, está sendo enfrentado, 
de fato foi enfrentado pela Corte Constitucional Alemã de uma forma 
distorcida, na minha posição, pode achar que foi acertada, mas pelo 
menos no argumento que o Schoueri bem apontou, tem alguma coisa 
erradas, logicamente não bate, isto foi muito bem apontado no trabalho 
do Paulo Vitor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só esclarecendo um ponto. Uma coisa é 
uma banca que vai enfrentar, vai discutir, etc., outra coisa são as 
reações que vão acontecer, ou seja, a gente espera que o Paulo publique 
esse trabalho, a gente espera que a partir dali a doutrina passe a 
discutir, porque passa a ser alguma coisa documentada, escrita, e isso 
vai gerando novas consequências. Mas eu não queria entrar no mérito 
da banca porque o Paulo ainda não entrou na norma antielisiva que foi 
é o ponto mais importante. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso mesmo é verdade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo, eu não quero te 
interromper na sua magnífica exposição, mas eu queria voltar ao foco 
da questão. Como que através desses aspectos todos nós identificamos 
ou não identificamos uma norma antielisiva e os limites possíveis, se é 
que existe para essa [ininteligível 00:59:20] 

Sr. Paulo Vitor: O próximo argumento para demonstrar que a 
praticabilidade não faz parte da extrafiscalidade toca, entra no ponto da 
norma antielisiva, que é o seguinte, o professor Schoueri sabe muito 



bem que na tese dele sobre normas tributárias indutoras adotou-se o 
apelido de “teoria da pizza”, aquele círculo que se desenhava em sala de 
aula e fazia os cortes das fatias de igualdade ao tratar da igualdade 
vertical e horizontal. E eu gosto muito do modelo que ele usa, no 
sentido de que o corte e cada fatia ou cada critério de corte passa a ser 
um critério de igualdade que se confronta com outro. Quando eu tenho 
uma finalidade indutora, um efeito indutor justificando que eu use um 
outro critério para tratar contribuinte que não a capacidade 
contributiva, eu identifico o tal do efeito extrafiscal, porque teu esse 
efeito e esse efeito ele passa a justificar um critério diferente da 
capacidade contributiva. Quando eu tenho normas que eu fundamento 
em termos de praticabilidade eu não consigo identificar esse outro 
critério de igualdade. Um exemplo, localização geográfica do 
investimento, investir no semiárido nordestino, na Zona Franca de 
Manaus, importar de tal lugar, exportar para tal lugar, seja lá o que for, 
eu não tenho um outro critério, eu persigo praticabilidade para tributar 
conforme aquele primeiro critério, capacidade econômica do 
contribuinte. Outro ponto que eu percebi, terceiro, que demonstra a 
fragilidade dessa tese, é a questão das normas de finalidade que eu vou 
chamar de antiabuso porque eu percebi uma enorme dificuldade de 
delimitar o que é antievasivo ou o que é antielisivo, na prática. Então, o 
que eu vou chamar de normas antiabuso, me deu, aspas, "um toque 
final" para demonstrar que esse não poderia ser um critério de 
aplicação da proporcionalidade. Por quê? A jurisprudência da Corte 
Europeia de Justiça, e julga liberdades fundamentais, algo muito 
parecido com os nossos direitos fundamentais de intuito constitucional, 
aplica controle de proporcionalidade, a meu ver, acertadamente, na 
maioria dos casos, incontáveis casos de normas antiabuso. Não estou 
mais na praticabilidade, em tese. Ela controla a proporcionalidade de 
normas antiabuso talvez em uma parte mais significativa dos casos que 
ela julga matéria tributária. Aí me vem de novo a próxima pergunta: 
Então, significa que normas antiabuso ou antielisivas são normas 
extrafiscais? Me parece que não. Eu não consegui encontrar uma única 
referência de um autor fazendo essa inclusão do combate ao abuso 
dentro da extrafiscalidade. Então mais uma vez, ou a corte europeia de 
justiça está completamente equivocada de controlar a proporcionalidade 
da normas antiabuso, ou normas antiabuso são extrafiscais. Eu não 
consigo me convencer de que normas antiabuso são extrafiscais. Não 
sendo extrafiscais eu reforço a tese de que sim, eu tenho no âmbito da 
fiscalidade o controle de proporcionalidade. A dificuldade maior que eu 
encontro, por fim, na questão das normas antiabuso é que traçar uma 
linha divisória clara entre a finalidade ou a função de combate ao abuso 
e a praticabilidade, é dificílimo. Eu olhar para determinados 
julgamentos e dizer: “justifica-se na praticabilidade, justifica-se no 
combate ao abuso”, a meu ver, é quase uma missão impossível. E por 
quê? Porque identificar essas funções por si só e aí muito mais falando 
do que a gente em geral, chama de combate do abuso do que da própria 
praticabilidade, desconsiderando a zona cinzenta e partindo para a 
premissa de que é possível falar dos dois conceito, se eu pensar só no 



combate ao abuso, é dificílimo identificar. Eu chego à conclusão de que 
não é possível classificar normas tributárias em abstrato, eu não 
consigo olhar para um determinado regramento e dizer: “a finalidade 
desse regramento é: Captar capacidade contributiva, seja combatendo o 
abuso, seja tornando praticável ou é captar capacidade contributiva por 
si só, sem combater abuso, sem promover praticabilidade”. Isso está 
ligado à própria dificuldade de conceitos de capacidade contributiva e 
tentando concretizar isso em matéria de Imposto de Renda o próprio 
conceito de renda. Para eu considerar que uma determinada norma tem 
finalidade de praticabilidade ou de combate ao abuso com uma regra 
que restrinja dedutibilidade, restrinja deduções, seja as mais básicas 
como limites a deduções do Imposto de Renda da pessoa física, seja a 
regras de subcapitalização, por exemplo, o ponto que divide, que a 
partir do qual eu começo a dizer, aqui eu tem uma norma de finalidade 
antielisiva, é muito difícil. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só um parêntese. Esse é o ponto 
importante que ele está trazendo, essa é a norma antielisiva de rácio 
antielisivo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos pegar o seguinte, proibição de 
dedução de brindes, ou seja, é proibido deduzir brindes. [ininteligível 
01:05:25] indedutível, é normalmente abuso ou não? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, mas esse é o ponto, aí tem a 
praticabilidade embutida, porque você tem a “ratio” da norma 
antielisiva, você intervém no direito que está sendo discutido e no 
próprio imposto, Imposto de Renda, dedutibilidade, só que o grande 
problema quando se fala em doutrina de Direito Tributário e que todos 
os doutrinadores escorregam é que quando ele começa a dar o exemplo 
ele sempre dá o exemplo de Imposto de Renda, sempre dá exemplo de 
preço de transferência ou CFC. Parou aí, não tem outro exemplo, só que 
nesse exemplo você tem um viés muito prático hoje em dia, então a 
praticabilidade invadiu todo esse ambiente de norma antielisiva, de 
rácio antielisivo, norma antielisiva específica, que é diferente da norma 
antielisiva expressa. A gente ainda vai tratar disso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quem é ela, essa norma expressa, ela 
existe? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Existe. Opa, como não? É uma norma 
antielisiva que dá ao administrador um comando, e nós discutimos isso 
em uma banca, um comando expresso de requalificação em que ele 
pega o objeto da investigação, o que ele vai analisar, e ele requalifica 
isso sempre que, e esse é o problema da norma geral antielisiva... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A geral? Ah, então... 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esse é o problema da norma geral, nós 
podemos ter uma norma geral e especifica antielisiva. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa o Paulo terminar, ele 
estava se encaminhando para uma conclusão de uma maneira tão 
peremptória, ele queria encerrar o assunto. Paulo, por favor. 

Sr. Paulo Vitor: É o seguinte, bom, o meu objeto é construir uma teoria 
dos direitos fundamentais em matéria tributária. Ela parte de um 
modelo do constitucionalismo alemão que identifica que aplicar direitos 
fundamentais seja em que esfera for é controlar efeitos restritivos 
desses direitos que atos estatais venham a apresentar. Então, o sumo 
de uma teoria dos direitos fundamentais é controlar intervenções 
estatais sobre o âmbito de proteção desses direitos. E a partir do 
momento em que eu preciso dizer o que é uma intervenção ou o que é 
uma conformação desse direito, eu entro em um dos debates mais 
difíceis do Constitucionalismo. Por quê? Eu vou ter uma discussão mais 
ou menos parecida com aquela em que eu coloco horários sobre a 
manifestação de pessoas na Avenida Paulista. Eu estou restringindo o 
direito de liberdade deles ou estou apenas conformando? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode ser as duas coisas? 

Sr. Paulo Vitor: Então, depende do modelo teórico que se adote. Na 
Alemanha existe um debate muito forte entre o que se chama de teórica 
interna e teoria externa. Uma teoria chamada interna muito forte, por 
exemplo, também, em Portugal, na Espanha, aliás, mais em Portugal e 
na Itália, diz o seguinte, quando eu tenho limites imanentes aos direitos 
eu falo de conformação, os limites à liberdade, por exemplo, estão 
dentro do próprio conceito de liberdade, inclusive liberdade artística. E 
a crítica que se faz da chamada teoria externa é o seguinte, eu vou 
começar a permitir que o judiciário diga o que é liberdade ou não, diga o 
que é arte ou não. Ele vai poder começar a negar a proteção dizendo: 
“Eu nem vou controlar a proporcionalidade disso porque isso aqui não é 
arte”. Passando para a matéria tributária. Eu vou começar a permitir 
que o judiciário mesmo se negue a examinar dizendo: “Não, não, isso 
aqui nem é manifestação de capacidade contributiva, então eu não vou 
examinar”. Eu tendo a preferir a chamada teoria externa, que diz: “Não, 
há alguém minoritariamente que diga que isso é arte ou no caso que 
isso é manifestação de capacidade contributiva, eu vou ter que 
examinar, aspas, “o conceito de restrição” é muito amplo, porque o 
âmbito de proteção desses direitos eu torno muito amplo no começo, na 
premissa. Bem, norma antielisiva. Eu não consigo identificar normas 
como antielisivas porque eu não consigo acreditar na utilidade atual, 
para uma teoria dos direitos fundamentais, uma teoria que tem como 
propósito controlar efeitos restritivos, eu não consigo considerar úteis 
para essa teoria cânones de interpretação desde o Direito Romano, 



como a identificação da vontade do legislador, ainda que aquela vontade 
objetivada na lei, aquela que o Vogel chama de “aquela vontade 
objetivada” que eu identifico através do contexto que surgiu a norma. 
Pelo contexto do surgimento daquele regramento eu posso dizer que a 
finalidade do legislador era combater o abuso, a meu ver, com todo 
respeito às nossas tradições. Pouco importa qual era a vontade do 
legislador objetivada na lei, dez anos atrás, se hoje eu não consigo 
verificar aqueles efeitos. Então, esse descolamento que eu tenho entre 
vontade do legislador e efeitos me demonstra que eu não posso colocar 
rótulo em norma nenhuma, em cada caso concreto eu vou identificar 
efeitos e vou dizer: “Essa norma tem que ter efeito antiabuso, efeito de 
praticabilidade, efeito indutor”. E a partir disso eu vou: “Bom, se ela 
tem esses efeitos, ela pode ter justificativas para o efeito, que ela tem 
sobre a consideração da capacidade econômica do contribuinte”. E vou 
controlar a proporcionalidade disso. Então, uma das premissas mais 
forte da minha tese é: “Eu não posso colocar rótulo em norma 
nenhuma”. Eu não posso pegar nenhuma norma e colocar um etiqueta 
dizendo: “Ela é indutora, ela é antiabuso”. A norma que foi a vida inteira 
para mim um grande exemplo disso é a tributação do tabaco. Por conter 
a vontade do legislador objetivada na lei, o contexto em que essas regras 
surgiram aponta em princípio sobre todas as perspectiva que eu tenho 
uma norma que eu classificaria como indutora. E aí a hipótese que eu 
levanto é a seguinte, se eu passar a considerar que aquilo ali é uma 
doença, que as pessoas são dependentes e que aquilo aí não tem 
nenhum efeito indutor de comportamento, que ninguém deixa de fumar 
o único cigarro por causa do preço, que é mais fácil deixar de comer, 
por causa do cigarro, e que na verdade se aquilo ali não induz 
comportamento eu deixo de ter justificativa para aquela tributação tão 
desconforme a capacidade contributiva tão regressiva. Eu passo a me 
questionar se a tributação de 300% sobre o cigarro é constitucional. 
Ela, a meu ver, se eu considerar efeitos e não a vontade do legislador, 
que eu nem sei se é tão sincera. Na própria Alemanha se levanta o 
tempo inteiro esse debate, tipo, “ela é ótima para arrecadar, será que a 
vontade do legislador, a gente pode considerar ele tão sincero assim, 
considerar que a vontade dele era induzir comportamentos”? Se eu 
apresentar estudos clínicos mostrando que aquilo não induz 
comportamento de absolutamente ninguém, eu tenho justificativa para 
desconsiderar a capacidade contributiva e impor uma tributação tão 
regressiva assim que não tenha efeito indutor nenhum? Então, a 
primeira conclusão a que eu chego é: “Com todo respeito ao Congresso, 
ao Congresso, aos parlamentos, nesse ponto, pouco importa a vontade 
do legislador, o controle de intervenção sobre o âmbito de proteção dos 
direitos fundamentais, ele tem que analisar efeitos, independentemente 
do que quis o congresso o efeito foi restritivo a direitos fundamentais? 
Foi. Eu preciso controlar. E o próximo ponto da tese é tentar descrever 
esse controle, mas no que cabe aqui para a discussão sobre se é 
possível ou não identificar normas antielisivas eu acho que eu só 
consigo identificar efeitos de combate ao abuso, eu não consigo colocar 
rótulo em norma nenhuma para dizer que ela é antiabuso, e isso, para 



terminar, voltando ao exemplo do conceito de renda, ele evidencia a 
questão da dedutibilidade como, por exemplo, eu tenho uma dificuldade 
muito grande para definir renda, se isso fosse fácil a gente não teria, até 
hoje, teses e teses e teses sobre afinal o que é renda. O exemplo disso 
pode se dar, talvez o mais simples de todos, é a dedutibilidade de 
despesa com educação e saúde no Imposto de Renda, que ao sentir da 
enorme mania das pessoas e, por exemplo, da professora Regina Helena 
Costa, o conceito de renda não incluiu despesas com educação e com 
saúde. E ela, até onde eu sei, foi, capitaneou o entendimento do TRF da 
3ª região ao declarar inconstitucional o limite à dedutibilidade de 
despesa com educação, dizendo: “Fere conceito de renda”. E no fundo é 
uma restrição ao princípio da capacidade contributiva. Vem de novo a 
dificuldade, por isso, talvez a minha tese seja inconclusiva, no final ela 
serve para mostrar, tudo isso é superdifícil e talvez ninguém tenha até 
hoje uma resposta conclusiva sobre o assunto, por quê? Porque se se 
eu olhar, por exemplo, para o debate que acontece nos Estados Unidos, 
de certa forma até na própria Inglaterra também, existe um debate 
muito consistente sobre se afinal se despesas com educação e saúde 
são ou não renda. E há tese muito consistentes de que sim, isso é 
renda. Então, se isso for renda eu volto para a primeira discussão, para 
quem entender que isso é renda, eu tenho uma restrição ao princípio da 
capacidade contributiva. Para quem, e aí essa restrição se dá como? 
Justificada na praticabilidade ou até no próprio combate ao abuso. Se 
eu entender que essas despesas são rendas, eu não tenho restrição 
nenhuma ao princípio da capacidade contributiva aí, eu tenho uma 
norma, para quem gosta da classificação, absolutamente fiscal, uma 
norma que está definindo o conceito de renda, está definindo a 
capacidade contributiva que eu quero captar de cada cidadão. Ou seja, 
a discussão é prévia, eu preciso, e isso vem de novo, por exemplo, até 
na própria discussão do que seja um incentivo fiscal, porque eu gosto 
muito da explicação que o nosso amigo Gustavo Vettori dá na tese dele 
quando ele faz a comparação entre o copo que está meio cheio ou meio 
vazio, para saber se aquilo ali é uma incentivo ou tributação normal, eu 
não sei o que é a tributação normal, para dizer o que é ou não 
incentivo. De novo, a gente tem dúvidas sobre o que seja renda para 
dizer se eu estou restringindo ou se eu estou conformando, então essa é 
mais uma evidência de que em um caso aparentemente banal, eu me 
deparo com uma situação em que a depender do meu conceito de renda 
eu tenho combate ao abuso/praticabilidade, ou eu tenho conformação 
do conceito de renda. Ah, então esse caso é mais um sem solução? Não, 
esse caso, especificamente, eu acho que tem solução, por quê? Porque 
aí eu acho que cabe ao legislador legitimado democraticamente para 
dizer qual é o conceito de renda dele, e a partir do momento em que ele 
disse: “a despesa com saúde é dedutível”, ele parece ter dado um sinal 
de ter adotado um conceito de renda que não inclui despesas com 
saúde. Se eu entender que despesas com educação são no mínimo 
similares, ele já me deu um próximo sinal de que talvez despesa com 
educação, no conceito de renda do nosso legislador, que não é 
constitucional, no conceito do nosso legislador talvez também não seja 



renda, ele deu um passo adiante, ele disse: “Pode deduzir, ele me deu 
mais um sinal de que no nosso conceito de renda, o brasileiro, despesa 
com educação talvez não seja renda. Não sendo renda e adotando a 
teoria externa, o suporte fático amplo, âmbito de proteção amplo dos 
direitos fundamentais, eu identifico que a partir do momento em que ele 
diz: “Despesas com educação deduzem-se livremente”. Desculpa, com 
saúde, despesa com educação também são dedutíveis, mas agora eu 
coloco um limite e desconsidero a situação pessoal de cada 
contribuinte, me parece que agora eu identifico uma restrição ao âmbito 
de proteção desse direito fundamental que submete ao controle de 
proporcionalidade, mas eu só consegui identificar essa norma como 
algo que não conforma e sim restringe a capacidade contributiva, 
porque houve algumas escolhas prévias do legislador, antes disso, eu 
simplesmente teria uma debate infinito sobre se o limite da 
dedutibilidade dessas despesas é uma norma fiscal, o que que é 
conceito, definir renda tributável ou uma norma extrafiscal que se 
fundamenta na praticabilidade ou no combate ao abuso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Praticabilidade é extrafiscal? 

Sr. Paulo Vitor: Não, não, para quem adota a classificação. Mas enfim, 
a praticabilidade para mim é fiscal, mas se submete ao controle de 
proporcionalidade porque eu entendo que extrafiscalidade não define de 
forma nenhuma onde começa e onde termina a proporcionalidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado, Paulo Vítor. 

Sr. Paulo Vitor: Eu que agradeço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Fernando Zilveti está 
pedindo a palavra, há bastante tempo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu estava falando para o Ricardo, eu 
adorei essa tua explicação, porque realmente para quem estava em uma 
corrente minoritária defendendo que você não consegue identificar 
qualquer traço de norma antielisiva lendo o texto, quando você bate na 
doutrina, como eu disse, você tem dois tipos de norma, a doutrina 
classifica como norma antielisiva e “ratio” antielisiva e norma antielisiva 
expressa. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas é 
uma forma didática, só que quando você bate na norma antielisiva e 
“ratio” antielisiva, você tem justamente essa dificuldade, você para nas 
dedutibilidades, fala sim em preço de transferência, em CFC, para que 
quando você vai olhar isso e a própria dificuldade prática, e como você 
já ressaltou, da União Europeia, da Corte Europeia de Justiça, quando 
se depara sobre uma regra CFC, você vai ver que não tem nada de rácio, 
e não tem nada de norma antielisiva. Pretende-se dar uma 
característica e nós temos aqui também a ideia de falar: “Não, eu vou 
dar um rótulo, eu vou dizer que eu estou querendo fazer uma norma 
antielisiva. Errado. Porque não é ideia da “ratio”. A “ratio” ela não 



precisa falar que é antielisiva, ela tem uma estrutura de restrição pela 
dedutibilidade, por outros mecanismos, só que aí você entra no campo 
da própria dedutibilidade, da noção de renda, da própria praticabilidade 
que não necessariamente você pode dizer que é antielisiva. Quando você 
falar então em norma expressa, aí sim que derrapa, porque o Schoueri 
já provocou, você não acha norma antielisiva expressa, e quem tentou 
fazer norma geral antielisiva, se deu muito mal, foi para outro lado, e 
você não consegue de fato ter um exemplo de norma antielisiva, senão 
aqueles exemplos inaplicáveis de regras que você acha no ordenamento 
jurídico, presente grego. Falando em presente grego, Paulo, eu ganhei 
um presente grego de traduzir um livro do italiano para o português, em 
que eu estou aprendendo todo dia, todo dia eu acordo, traduzo um 
pouquinho, e todo dia estou aprendendo, então, presente grego é bom, 
viu, nem sempre é ruim. 

Sr. Paulo Vitor: Não, o meu foi bom. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então esse presente de grego faz a gente 
pensar, e nesses tratados a gente percebe que se em um ordenamento 
tão importante como o ordenamento jurídico italiano, como o alemão, 
você tem inúmeras posições e você constata que de fato não se 
consegue pontuar uma norma e esses rótulos não servem para nada 
quando alguém rotula. Quando a gente bate o olho em uma regra que a 
gente estava discutindo para falar sobre dedutibilidade, você falar que o 
legislador quis evitar comportamento elusivo não refresca em nada 
porque você vai bater na norma e não é isso que você vê, você enxerga 
simplesmente uma restrição de dedutibilidade que muitas vezes, em 
grande parte das vezes, afronta o princípio da capacidade contributiva e 
sem dúvida nenhuma precisa ser corrigido, se isto for constatado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pelo menos, uma questão para você 
enfrentar, para vocês enfrentarem, a Corte Europeia, sim, reconhece 
norma de direito e finalidade(F) porque é o seguinte, a Corte Europeia 
quando vai examinar uma discriminação, o contexto é sempre o mesmo, 
houve uma discriminação entre o residente e o não residente, a lei 
tributária dá um tratamento diferenciado para o não residente. Exemplo 
tem inquérito, imagine várias situações em que para o não residente 
isso não vale. Constatada a discriminação, o teste seguinte é saber se 
existe uma justificativa. A Corte Europeia diz: “Olha, não aceito 
justificativa dizendo: “porque eu preciso arrecadar”. É jurisprudência 
deles. Só que esse é o ponto curioso para ser enfrentado. Ela diz: “Eu 
aceito a justificativa dizendo, eu preciso disso para evitar o abuso”. E 
por isso mesmo é que essa recomendação, assim, certa ou errada, mas 
ela é extremamente frequente porque os governos, primeiro tentam 
negar discriminação, quando descobrem que não dá para negar, porque 
é claro que está discriminando, claro que a lei tributária está 
discriminando, o passo seguinte é dizer: “Mas eu estou justificado, 
porque você Corte Europeia admite que para evitar o abuso eu posso 
discriminar”. Achou-se uma justificativa, então é assim, eu estou dando 



um ponto jurídico de decisões... O Paulo Vitor pediu a palavra... 
Decisões em cima disso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo. 

Sr. Paulo Vitor: Bem, eu acho que as duas correntes discordam bem 
pouco no final, minha visão. No fundo, vamos lá, eu acho que não, eu 
tenho bastante convicção de que não é possível classificar normas 
tributárias, mas se não é possível classificar normas tributárias é 
possível identificar efeitos que o Vogel chamaria de: desviantes, que eu 
vou chamar de efeitos restritivos ao critério de igualdade inerente a 
cada tributo, no caso, capacidade contributiva para impostos e 
contribuições. E eu acho que no caso de regras CFC, ainda que eu não 
rotule como norma antiabuso, a maioria dos contribuintes, a enorme 
maioria vai identificar ali um efeito restritivo ao direito fundamental a 
ser tributado conforme a própria capacidade econômica. Leia-se: o 
direito a ter a sua circunstância considerada, esse efeito que eu chamo 
de restritivo, porque aí é difícil lhe convencer de que ele está 
conformando o conceito de renda, ele é um efeito que restringe a 
individualidade para garantir a tributação minimamente igualitária da 
maioria. O professor Humberto Ávila, ele faz muito a comparação da 
roupa que não é feita sob medida, ela não fica perfeita em ninguém, 
mas ela veste na maioria das pessoas, esse tipo de regra, ele, a meu ver, 
esse efeito de restringir a individualidade, o direito individual de cada 
um, ele se justifica na necessidade de tributar de forma minimamente 
igual à maioria, mas que há uma restrição há, a meu ver há um efeito 
restritivo e esse efeito restritivo, ele é a meu ver, de combate ao 
abuso/praticabilidade. Delimitar os dois, o combate ao abuso da 
praticabilidade para mim é muito difícil, é uma empreitada em relação 
ao qual eu nem me atrevo, mas se eu considerar combate ao 
abuso/praticabilidade, os regramentos CFC sob a perspectiva da 
enorme maioria dos contribuintes, ele tem efeitos de combate ao abuso 
que justificam a restrição que ele representa aos direitos fundamentais 
do contribuinte. Por isso devem ter a sua proporcionalidade analisada, 
coisa que no julgamento da Adin 2588 foi feito, a meu ver, a forma mais 
consistente com que se fez esse controle, foi no voto do ministro 
Joaquim Barbosa. Agora, isso é outro ponto importante, quando eu falo 
de proporcionalidade, eu não estou me referindo a menções nominais, 
isso fere o princípio da proporcionalidade, assim, sem nenhum caráter 
pejorativo, isso para mim é retórica, com todos os méritos que a retórica 
pode ter, mas é retórica, eu não estou, pelo fato de afirmar como fazem 
inúmeros ministros do Supremo em inúmeras ocasiões, isso feriu o 
princípio da proporcionalidade, para mim ele, foi a mesma coisa que ele 
dizer: “Isso é injusto, por algum motivo isso é injusto”. O que eu acho é 
que o ministro Joaquim Barbosa ainda que tenha em algum momento 
se referido nominalmente à proporcionalidade, ele materialmente 
exerceu esse controle, ele identificou o efeito de combate ao abuso, ele 
identificou a restrição, ele definiu que aquele efeito poderia justificar 
aquela restrição, ele tentou examinar se havia aquela adequação, se 



aquele regramento ele realmente tinha aquele efeito que se cogitava e 
ele cogitou alternativas, para mim esse é o ponto mais importante do 
controle de proporcionalidade, ou de necessidade, ele cogitou a 
existência de alternativa aquele modelo, ou seja, ele passou a examinar, 
ainda que ele não tenha examinado, aspas, “as quarto combinações 
diferente do regramento”, ele cogitou a existência de modelos que 
também tivessem o efeito de combate ao abuso e que fossem menos 
restritivos aos direitos fundamentais dos contribuintes. Então eu acho 
que as duas correntes na Mesa não discordam que ali era caso de 
aplicar a proporcionalidade, que ali eu estava diante de efeitos de 
combate ao abuso que devem ser controlados, talvez a única 
divergência seja no sentido de que nem nesse caso, segundo o professor 
Zilveti, nem nesse caso eu posso dizer que a norma é antiabuso, e 
segundo o professor Schoueri, não, nesse caso eu posso dizer que a 
norma é antiabuso. A meu ver, eu tenho sempre muito receio de dizer 
que eu rotulo normas, mas nesse caso para mim, a meu ver, com todo 
respeito, eu não vejo muita diferença, porque para mim o que importa 
não é classificar. Tem que identificar o efeito. Então eu identifiquei. Tem 
efeito antiabuso? Eu preciso controlar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Cabe proporcionalidade em Adin? Porque 
como a Adin, ela é necessariamente em abstrato e se é possível 
identificar o efeito concreto, como é que eu faço? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A questão de você dizer que é 
proporcionalidade, isso o Paulo Vitor colocou bem, é a mesma coisa de 
você falar que é antiabuso. E os juízes, quando fala em antiabuso, e 
esse é o problema também da análise de casos que se faz na Europa, e 
a gente constantemente discute isso aqui no curso capitaneado pelo 
Bianco, a gente traz gente para discutir Direito Tributário Internacional 
que é excelente e eles vem falar de análise de caso da Corte Europeia de 
Justiça. E se pautam sobre argumentos retóricos, e toda vez que a 
gente analisa uma decisão de Corte Constitucional, como a Corte 
Europeia de Justiça e você vê que eles estão reconhecendo o caráter 
antielisivo, quando eles reconhecem o caráter elisivo, já não é mais 
norma de “ratio” antielisivo, é norma expressa, porque a grande 
dificuldade deles é falar: “Espera um pouquinho, em que momento eu 
viro a chave, que momento ela é uma norma de efeitos antielisivos, ou 
seja, de efeito que eu restrinjo o direito, eu intervenho no Direito 
Tributário, dependo do imposto para alcançar um objetivo restritivo de 
práticas do contribuinte, em que momento essa restrição já é o 
mandamento de requalificação, que aí passa ser a norma expressa? O 
resto é retórica, é retórica pura, e se você olhar bem as regras que 
existem e a gente estava falando de um regra que o Schoueri identificou 
como comportamento antielisivo, como regra antielisiva, você bate o 
olho na lei, não tem nada de regra antielisiva, tem uma restrição de 
dedutibilidade. Então, se a gente fosse pautar com restrição de 
dedutibilidade, como regra antielisiva, todas as restrições de 
dedutibilidade são antielisiva. O que é altruísmo, lógico, porque a gente 



está em uma retórica e eu estou sacaneando o Schoueri, porque o 
Schoueri é um craque em retórica, ele é capaz de convencer que o sol é 
quadrado. Só que não dá, não dá para ser quadrado, mas é uma 
qualidade, mas a gente tem que bater na qualidade também para fazer 
valer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo, você quer falar? 

Sr. Paulo Vitor: Só para terminar. Eu acho que mesmo o mandamento 
de requalificação, não necessariamente é de combate ao abuso. Eu 
posso ter o mandamento de requalificação onde o meu objetivo seja 
analisar as especificidades do contribuinte, eu vou requalificar para 
olhar a especificidade dele e não ignorar. A meu ver, eu tenho o 
combate ao abuso que não é conformação e que restringe o princípio da 
capacidade contributiva, quando eu tenho aquela requalificação que se 
pauta, por exemplo, em presunções, em ficções, nesse tipo de coisa, 
mas se eu tiver um andamento de requalificação onde eu digo para a 
autoridade fiscal, “para e requalifica”, mas vai olhar inúmeras 
individualidades daquele contribuinte, não necessariamente eu tenho 
intervenção, não necessariamente eu tenho o efeito restritivo. Quanto a 
Adin, um: esse é um ponto importante, conceito de caso concreto, caso 
concreto não é caso julgado no judiciário com o número de processo e 
partes. Caso concreto é um caso onde eu identifique um ato estatal que 
restrinja sobre direitos fundamentais ainda que de contribuintes 
inúmeros e incontáveis, qualquer ato normativo pode representar um 
caso concreto de intervenção sobre direitos fundamentais, por isso, a 
meu ver, é indiscutível a aplicabilidade do controle de proporcionalidade 
em Adin, eu tenho o ato que eu estou atacando e eu chamo esse ato de 
restritivo. Ponto. E o outro ponto é o seguinte, em uma Adin, eu tenho o 
controle, aliás, o outro ponto são os efeitos, quando eu falo que eu 
identifico efeitos, eu não estou falando de efeitos econômicos, senão os 
juristas vão ficar malucos analisando pesquisas econômicas. Não é isso, 
eu estou falando de efeitos jurídicos, efeitos, e aí eu parto para a 
igualdade, eu estou falando efeitos onde juridicamente eu tenha 
posições de um contribuinte pior em relação a outro contribuinte, eu 
tenho um contribuinte onde eu, por exemplo, analiso mais 
profundamente a capacidade contributiva dele e eu tenho outro 
contribuinte em relação ao qual, por meio de presunções e ficções, eu 
não analiso a situação individual dele. Essa conclusão, no fundo, foi a 
da própria Corte Europeia de Justiça quando começou a jurisprudência 
dela tratando de liberdades fundamentais, eu estou controlando 
liberdades fundamentais e terminou falando de igualdade, porque ela 
percebeu o seguinte, que a própria intervenção sobre a liberdade, ela 
pressupõe uma comparação, eu só digo que alguém é menos livre se eu 
comparar esse alguém a uma outra pessoa que tem mais liberdade, 
então hoje a própria Corte Europeia de Justiça não fala mais em 
controle de intervenções sobre liberdades fundamentais e sim sobre 
igualdade e eu tenho um efeito que eu chamo de concreto, de combate 
ao abuso de indução de comportamentos ou de praticabilidade pela 



simples posição jurídica. Então, quando eu digo que tenho um efeito 
indutor ou não, no caso do cigarro, eu não estou dizendo para ir olhar 
pesquisas sociológicas e ver se as pessoas param de fumar por conta do 
cigarro, mas sim, se ela, se aquela, se juridicamente eu posso 
considerar que o fumante por ter uma tributação mais pesada ele está 
convidado a não fumar. A minha pergunta é só essa: A tributação mais 
pesada, se ele vai deixar de fumar ou não é uma outra história. Mas 
aquela tributação no mínimo o convida a não fumar? O meu 
questionamento é: Me parece que não, por isso eu tenho uma dúvida 
cada vez maior sobre essa regressividade da tributação do tabaco. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom. Eu... eu não vou 
te elogiar, mas o sentimento geral aqui é de muita gratidão pela sua 
exposição, ao longo dela e agora para finalizar eu pretendia apresentar 
dois ou três exemplos prático retirados das da nossa legislação, 
algumas norma já superadas inclusive, que eu acho que tem um valor 
assim, elucidativo, muito grande, mas o tempo terminou. Eu aqui 
dentro fiz um raciocínio a partir da sua exposição e dos debates 
tentando aplicar a teoria e aos conceitos que você expos à situações 
práticas e a casos concretos. Eu consegui tirar muito proveito disso, eu 
tenho certeza que os colegas aqui também dever ter feito o 
acompanhamento da exposição com essa visão crítica no sentido 
prático. Muito obrigado. Eu acho que o debate foi muito bom, tivemos a 
felicidade de colocar esse tema na pauta e os demais ficam para a 
próxima semana. Obrigado pela presença de todos. 
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