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Sr. João Francisco Bianco: Bem, senhores, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa Mesa de 

Debates. O Dr. Ricardo Mariz está em viagem ao exterior, o Professor Schoueri tem um 
compromisso, um congresso aqui em São Paulo, então nós vamos iniciar os nossos trabalhos sem 

a presença deles. Eu pergunto se alguém tem alguma comunicação no nosso Pequeno 

Expediente.  

Eu queria registrar aqui a doação de vários livros aqui para a nossa Biblioteca. E, antes de 

mencionar as doações, eu queria registrar aqui a publicação da nossa Revista Direito Tributário 

Atual n. 36. Então, eu vou pedir para o Fernando comentar alguma coisa sobre a Revista. 

Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a RDTA n. 36 tem uma característica particular, porque ela 

veio num ano triste para nós, pelo desaparecimento do Professor Alcides Jorge Costa e tantos 
outros tributaristas. Foi, para nós, até um pouco penoso ter que escrever e ter que coordenar 

uma revista com esta emoção, esta tristeza pelo desaparecimento do Professor Alcides que foi um 

dos presidentes do nosso Instituto e, mais que isso, foi aquele que levantou a Revista. A RDTA 
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estava numa edição quase trienal, e ele levantou a Revista e trouxe toda a força dele como jurista 

e como cientista para a Revista que hoje está de pé, está muito bem, está com artigos, está com 
uma classificação Qualis muito importante, tem melhorado a cada edição. E, claro, tem 

encontrado os desafios que toda a revista com esta longevidade tem. Então, a gente está se 

modernizando – a gente vai ter essa Revista no eletrônico, a partir do próximo número. A gente 
está finalizando plataforma que irá recebê-la.  

Enfim, com todas as divergências que a gente pode ter de como lidar com a Revista, a unidade do 
Instituto é muito importante e a decisão de modernizar, a decisão de reinventar é uma questão de 

sobrevivência. Só vai sobreviver a Revista se a gente se dispuser a seguir uma direção de 

modernização dos trabalhos científicos, gostemos ou não. Mas isso é um posicionamento 

institucional e isso é o grande contributo que o Professor Alcides nos deixou – ele nunca pensava 
em si, ele pensava no coletivo, ele pensava no Instituto e é o que a gente está tentando fazer. E eu 

acho que a Revista é um pouco esse legado do Professor Alcides Jorge Costa. 

Sr. João Francisco Bianco: Ótimo. Nunca é demais lembrar que a nossa Revista é distribuída 
gratuitamente a todos os nossos associados. Então, essa é uma das grandes vantagens de ser 

associado do IBDT, dentre outras inúmeras.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Já começaram as convocações para a Revista n. 37. Já foi 

divulgado em nosso site: quem quiser escrever, por favor, envie seu artigo para a nossa Revista. 

Se tudo der certo, vai ser publicado tanto no eletrônico quanto no papel em maio de 2017, 

seguindo a lógica semestral da Revista. 

Sr. João Francisco Bianco: Ótimo.  

Eu queria registrar também a doação dos seguintes livros: primeiro, o livro do Professor Sérgio 
André Rocha, o nosso querido professor aqui da UERJ - o livro é “A tributação de lucros auferidos 
por controladas e coligadas no exterior”. Já é uma segunda edição, revista e ampliada pela editora 
Quartier Latin e essa obra realmente é uma referência no assunto. Quem estuda o assunto não 

deve deixar de consultar e de ler. Depois, recebemos também o exemplar n. 128, da Revista 

Tributária de Finanças Públicas, da Academia Brasileira de Direito Tributário, onde consta uma 

contribuição da nossa colega Cristiane Pires, que escreveu sobre exportação de serviços. Depois, 
temos também um exemplar do “Direito Tributário, comemoração dos 50 Anos do CTN. Estudos e 
Homenagem a Souto Maior Borges”, que é um livro organizado pelo José André Vanderlei Dantas 

de Oliveira e pelo nosso colega Paulo Rosenblatt, que é professor da Universidade Católica de 
Pernambuco – ele, gentilmente, doou um exemplar para a nossa Biblioteca. Neste livro consta um 

artigo do nosso companheiro Fernando Zilveti, que escreveu sobre o princípio da coerência nas 

decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. Eu recomendo vivamente a leitura. 

 

Depois, temos mais um livro da nossa edição Série Doutrina Tributária, Volume 20, de Direito 
Tributário Internacional, “Arbitragem nos Acordos de Bitributação Celebrados pelo Brasil”, do 

Alexandre Luiz Moraes do Rego Monteiro – que foi aluno da pós-graduação aqui da nossa 

faculdade. Esse livro é a tese de doutorado, o orientador dele foi o Professor Hermes Marcelo 

Huck – então, mais um livro que os senhores vão receber, gratuitamente, em suas casas. E 
depois, por fim, temos aqui “80 Anos de Imposto de Renda no Brasil, um enfoque da pessoa 
física”, uma publicação da Receita Federal do Brasil. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nós conseguimos, também, a nova edição do livro do Professor 

Schoueri. Então, já está à disposição o livro do Schoueri desse ano. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Falando mal do Prof. Schoueri, já que ele não está aqui presente, é 

importante vocês notarem – eu sempre falei isso para o Schoueri – que o livro vai ficando maior 
que o autor. Então, ele vai ficando baixinho, não só pela idade, e o livro vai crescendo – o que é 
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uma consequência da produção científica. Então, se vocês forem ver o primeiro livro do Prof. 

Schoueri e essa última edição livro, vocês vão ver o quanto ele cresceu. Não em volume, 
obviamente, não estou falando de volume de páginas – obviamente que cresce um pouco em 

volume de página – mas em densidade de doutrina.  

O Prof. Schoueri é o retrato da Cátedra, ou seja, tudo que ele tem feito, desde que ele se tornou 
Titular do Largo São Francisco, ele está testando. Isso é muito bacana da atividade acadêmica e 

da docência, e mais ainda de uma Cátedra, é você fazer a Cátedra. Isso que é o significado de 
fazer Cátedra. A cátedra não quer dizer que: “Ah, eu fico lá na banca, pousando de Titular”. Não, a 

Cátedra é isso: se vocês forem ler o que ele tem escrito em todas as edições, vocês vão constatar 

que o Prof. Schoueri realmente está ficando pequenininho, na proporção da obra dele. A obra vai 
crescendo e isso é muito bacana, porque, de certa forma, é a Escola do Professor Schoueri na 

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só uma observação. Eu não gosto dessa questão da Cátedra, porque 
quando eu estudava na São Francisco, então, os alunos falavam: “É, ele conquistou a Cátedra e 

vendeu a biblioteca”. 

[risos]. 

Quer dizer, deixou de estudar. E o Schoueri é, justamente, o oposto. Ele não só não vendeu, mas 
ele está acrescentando, violentamente, conteúdo à biblioteca. Então, realmente não podemos usar 

mais o nome Cátedra, é Titular mesmo. 

Sr. João Francisco Bianco: Ainda no pequeno expediente, eu queria fazer o registro do 
falecimento do Professor Victor Uckmar. E eu vou pedir para o Fernando comentar um 

pouquinho sobre o Prof. Uckmar, afinal ele foi aluno dele em Milão, na Universidade Luigi 

Bocconi. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É mais uma pessoa que nos deixa nesse ano de 2016, mais um 

tributarista que desaparece nesse ano – um ano triste para os tributaristas, porque, em seis 

meses, nós perdemos o Professor Alcides, o Professor Alberto Xavier e, agora, o Professor Victor 

Uckmar.  

O Victor Uckmar era um tributarista e um jurista fora de série. Ele, praticamente, incrementou, 

implementou o Direito Tributário Internacional na Itália. Não que não tivesse Direito Tributário 
Internacional, mas ele internacionalizou o Direito Tributário na Itália. Ele tem a importância do 

Prof. Klaus Vogel, só que na Itália. Não estou comparando os dois, mas apenas quis mostrar a 

dimensão dele. 

E ele, pelas relações efetivas – é um cara muito bacana – ele se aproximou muito da Argentina, 

onde ele tinha uma segunda residência, e do Brasil. E no Brasil, ele tinha uma amizade muito 

grande com o Professor Geraldo Ataliba, era muito verdadeira, eram muito relacionados. E daí ele 

conheceu o Direito Tributário Brasileiro. Teve muitas ocasiões em que ele veio para o Brasil. 
Infelizmente, o Ataliba se foi muito cedo, então, ele deixou de ter essa relação tão próxima com o 

Direito Tributário Brasileiro, como tinha na época do Ataliba. Ele teve um trabalho traduzido pelo 
Ataliba, que está na nossa Biblioteca, o “Direito Tributário Constitucional”. E teve um trabalho 

traduzido pelo Marco Aurélio Grecco, que é outro craque. O Marco Aurélio Grecco, até pela 

relação com o Ataliba, por ter ido estudar na Itália, tem o domínio do italiano e traduziu algumas 

obras do Uckmar.  

Então, essa característica do Victor Uckmar fez dele um grande jurista e um internacionalista 

que escrevia bastante. Ele tem uma obra muito interessante e tem aí seus seguidores, muito 
embora de diversos países, tem gente que escreve ainda hoje em homenagem a ele. Outras obras 
coletivas, como já foram até publicadas – uma obra coletiva de Direito Tributário, Estudos em 
Homenagem ao Victor Uckmar em dois volumes, uma obra também muito importante, organizada 
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pelo Heleno Taveira Torres e pelo Alejandro Altamirano, com artigos muito bons, artigos de 

primeira linha que nós temos também aqui.  

Enfim, estou lembrando de cabeça, estou falando assim, muito, não porque eu fui aluno dele na 

década de 1990. Confesso que, quando eu o conheci, eu nem sabia quem ele era, depois que eu 
fui aprender. Porque a gente vai fazer um curso de pós, a gente é muito jovem – deve acontecer 

isso também aqui – a  gente começa o curso e não sabe quem são as pessoas, às vezes, não sabe 

quem são os coordenadores. E quando eu fui recebido, eu fiquei impressionado, primeiro pela 

hospitalidade que ele me recebeu, não precisava ser assim; e, em seguida, pela forma que ele 

falou do Brasil. Quando você está fora do teu país e você vai conversar com o coordenador do 
curso, você imagina que vai ser uma conversa como: ah, futebol e samba. E quando você conversa 

com a pessoa e ela se mostra tão interessada no Brasil e tão conhecedora do Direito Tributário no 
Brasil, você já fala: nossa, eu mesmo não conhecia o Direito Tributário Brasileiro naquela época 
como ele conhecia. Então, você vê como é o jurista, o bom jurista. Então, esse é o registro que eu 

queria fazer aqui, pela memória do Professor Victor Uckmar. 

Sr. João Francisco Bianco:  Terminando o nosso pequeno expediente, que ficou quase um 
grande expediente, nós vamos dar início à nossa pauta.  

E o primeiro item da Pauta é a questão do Tratado Multilateral para implementar as medidas 
relativas aos tratados fiscais no âmbito do BEPS. O Ramon Tomazela pediu mais um tempinho 

para estudar esse tema, então, ficou combinado que ele virá na semana que vem.  

O segundo item da Pauta é a inclusão das holdings austríacas na Gray List da Receita Federal. 

Quem colocou o assunto foi o Professor Gerd. Então, eu passo a palavra ao Professor. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu não vou fazer uma exposição doutrinária sobre essa questão. 

Eu só queria dar uma notícia, inclusive, da minha grande decepção. Porque eu pensei que com 

aquela questão da classificação de praticamente todos os rendimentos empresariais no artigo 21, 

ao invés do artigo 7º, então isso.... agora, a jurisprudência, o próprio STJ, eles confirmaram que 
não, esses rendimentos têm a sua classificação no artigo 7º, o que, naturalmente, não acabou com 

o problema, só deslocou. Isso já foi uma decepção muito grande. Por que? Porque o que a 

administração fiscal está fazendo é distorcendo, exatamente, o conteúdo do protocolo dos acordos 
quando se referem ao artigo 12. Ou seja, dentro da minha teoria da “linguiça ou da salsicha” – 

não sei se vocês conhecem, mas é o seguinte: os serviços não têm uma classificação, a não ser no 

artigo 7º, como rendimentos empresariais, essa seria a classificação. Mas como não tem 
competência no Brasil, mas sim no Estado de residência do prestador de serviço, o que se faz, de 

comum acordo, nas negociações desses acordos de tributação? Se classifica isso no capítulo dos 
royalties. Todo mundo sabe, quem conhece um pouco de Direito, que o artigo 12 não se refere a 

prestação de serviços, se refere à transmissão de direitos do uso. Mas, dentro do protocolo – e aí 
que vem a salsicha – podem dizer: “Não, não é uma caneta, mas sim é uma salsicha”. Nós, de 

comum acordo dizemos que isso é salsicha, ou seja, que os serviços cabem nesse artigo 12, onde 

o Brasil tem a competência para tributar alíquota de 15%.  

Acontece que o que nós temos observado, normalmente os protocolos se referem a serviços 

técnicos e de assistência técnica. E exatamente a interpretação que, na minha opinião, não 
corresponde àquilo que nós encontramos na Convenção de Viena sobre os Tratados - ou seja, 
ideias, assim, extravagantes como pacta sunt servanda, o princípio da boa-fé como regra de 

interpretação, são deixadas de lado. E qual a consequência? Agora, a administração tributária 

considera como técnico todo e qualquer serviço na face da terra.  

Então, isso, realmente é o quê? Isso é má-fé e isso me choca um pouco, porque eu pensava que 

tivesse começado uma orientação um pouco mais condigna com o caráter, inclusive, 

internacional, a inserção do Brasil na comunidade, com seus parceiros e etc.  
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Acontece que essa questão da inclusão das holdings austríacas na chamada Gray List – existe  a 

Black List e a Gray List. A Blacklist são aqueles paraísos fiscais, aqueles que normalmente não 

têm tributação nenhuma, têm mil holdings numa gaveta só e outras coisas, não têm nenhuma 
atividade substancial mesmo, é só uma plataforma para deslocar rendimentos 
internacionalmente. Mas na Gray List já existem, também, uma série de restrições àqueles 

estados que estão nessa lista. Acontece que, agora em setembro, uma instrução normativa 
colocou a Áustria nessa Gray List, no seguinte sentido: as holdings austríacas, sem nenhuma 

distinção – simplesmente holdings constituídas na Áustria, genericamente – estão enquadradas 

nessa lista. O que, naturalmente, tem uma série de consequências muito negativas: é um 

tratamento especial quando se trata dos preços de transferência; há proibição do consolidar os 
resultados de um grupo de empresas – aliás, esse, na minha opinião, o mais sério, afinal afeta 

não só as holdings lá na Áustria ou aqui no Brasil, mas internacionalmente o todo é afetado. 

Então, realmente, isso é uma questão da maior seriedade.  

O que é o normal num caso desses? Uma questão tão grave, com consequências seríssimas para 

as empresas brasileiras que têm uma holding na Áustria e para a própria Áustria como país 

receptor de investimentos estrangeiros em geral e brasileiros em particular. Então, a primeira 

reação, com essa surpresa – porque não foi dado nenhum aviso, nenhuma comunicação – foi 
querer saber: o que aconteceu? Por que, de repente, todas as holdings da Áustria estão nessa 

lista?  

A primeira que ficou assustada e tomou a medida foi, exatamente, uma entidade ligada à CNI, 
que fez uma visita à Receita Federal, que ouviu pacientemente e disse: formule por escrito. Isso, 

eles fizeram em setembro e, até hoje, não tiveram nenhuma resposta.  

O governo da Áustria também fez uma cartinha, dizendo: “O que está acontecendo? Nós 
gostaríamos de examinar o assunto, discutir e etc.”. E aí veio uma resposta realmente 

incompreensível – quer dizer, incompreensível não é a palavra, é simplesmente absurda – que diz 
o seguinte: “Não podemos responder agora, porque a nossa comissão técnica ainda está 
examinando”. Ou seja, em poucas linhas, deixaram claro que não existe razão, que estão 

procurando uma razão para justificar essa inclusão.  

E veja bem, essa inclusão é muito curiosa porque não é um assunto desconhecido. Pelo contrário, 

porque com essa instrução normativa, os outros países como Dinamarca e Países Baixos – que 
estavam nessa situação, holdings em geral – tiveram a sua situação delimitada. Ela limitou, ela 

disse: “Não, não são todas as holdings, são as holdings que não cumprem determinadas 
condições”. Aliás, bem razoável. Por que? Porque são condições, por exemplo, para evitar que seja 

que nem aquelas holdings no Caribe que mencionei há pouco [na gaveta]. Ou seja, precisa ter 

exatamente uma atividade econômica, precisa ter uma instalação, precisa ter empregados – 

precisa ser algo que realmente faz parte do sistema econômico daquele país. Então, isso é 

razoável. Mas justamente na mesma instrução normativa, encontraram a Áustria para fazer a 

restrição genérica. Um absurdo total.  

Um outro caso que foi pior, porque ainda haviam colocado na Black List, foi a Suíça. Porque a 

Suíça – na concepção, na cabeça de não sei quem – é simplesmente aquele antro de bancos e 
banqueiros que recebem dinheiro de políticos brasileiros para esconder. Esqueceram as grandes 

multinacionais suíças, de forma que realmente precisam fazer uma distinção. Só no ramo 

farmacêutico, no ramo de máquinas e equipamentos etc. O caso da Suíça, felizmente, foi 

resolveu, mas correndo risco de afetar a própria relação econômica e diplomática entre os dois 

países.  

Mas em relação à inclusão da Áustria, a situação é essa: não sabem o motivo. Então, eles estão 

numa situação muito interessante, porque existe, naturalmente, o pedido de revisão. Eu acho, 
assim, que é uma tentativa de lembrar aquele escritor Kafka. Por que? Porque eles vão se 

defender contra algo que eles não conhecem, contra uma acusação que eles não conhecem. 

Então, é uma situação um pouco estranha.  
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E eu acho que isso não reflete muito bem o que o Brasil quer ser e importância econômica que ele 

possui – aliás, hoje mesmo, acabam de falar que o Brasil ainda está entre os dez maiores países 
industrializados. Então, realmente, é uma situação que eu acho que deveria, urgentemente, ser 

modificada.  

Agora, vem alguns detalhes ainda. O Brasil é o primeiro e o único país que fez essa classificação. 
Segundo, a OCDE tem um trabalho longuíssimo só sobre a Áustria, e ela chegou à conclusão que 

a Áustria está cumprindo, razoavelmente, todas aquelas exigências que hoje são até objeto de 

BEPS e medidas congêneres. Então, mais incompreensível ainda. Aí, a única atenuante que eu 

encontrei, vamos dizer assim, foi um assunto que até me remeteu à minha tese de doutorado de 

1976. Nessa tese, eu mostro a importância do preâmbulo para a interpretação dos acordos. 
Acontece que em relação à troca de informações e assistência e etc., existe a chamada cláusula 

pequena e a cláusula grande de informações. Qual a diferença? A diferença vem exatamente do 
preâmbulo. Se o preâmbulo diz: “O objeto desse acordo é coibir a bitributação do Imposto de 
Renda”; e se a cláusula relativa à troca de informações fala: “as informações relativas ao objeto do 
acordo” – então eu só posso e tenho obrigação com parceiro de informar assuntos ligados a coibir 

a bitributação do Imposto de Renda – só isso, porque esse é o objeto.  

Se, no entanto, além da bitributação afirma-se que “o objetivo é o combate à evasão fiscal”, aí a 

cláusula da informação tem que ser lida da seguinte maneira: “todas as informações necessárias, 
(i) para coibir a bitributação; e (ii) para coibir e combater a evasão fiscal internacional.”  

Então, na verdade, sob o aspecto do acordo de bitributação, até a Receita Federal poderia dizer: 
“Não, eu não estava obrigada a fazer isso, pelo acordo de bitributação não”. Então, veja como é 

importante examinar todos os detalhes nessa questão.  

Eu fiz um pouco de pesquisa em relação à questão da tributação internacional na Áustria e 
encontrei um artigo muito interessante – aliás, é o relatório da International Fiscal Association-IFA  

de 2001, que foi em São Francisco-EUA cujo assunto foi justamente os países de tributação 

beneficiada, que seria justamente dada a qualificação da Áustria pela Receita Federal do Brasil. 

Muito bem. E o que diz lá? Algumas coisas muito interessantes. Diz o seguinte, no relatório da 
Áustria: “É, nós, Áustria, temos a cláusula grande de informação com os países da OCDE; e com os 
outros que não são da OCDE, nós só temos a pequena”. Ou seja, com Brasil seria a cláusula 

pequena.  

Agora, interessante é a explicação dada. Primeiro: “Em relação aos países que não são da OCDE, 
nós não temos certeza em relação ao sigilo fiscal. Então, nós não sabemos se eles vão apontar 
essas informações – porque se eles fossem da OCDE, teríamos uma série de regras sobre o 
assunto. Mas não o sendo, nós não sabemos o que eles vão fazer com essas informações, as 
proteções necessárias e etc.”. Esse foi um aspecto que é até um pouco razoável, e numa 

negociação isso se resolve – numa negociação, simplesmente estabelece o que as duas partes 

querem.  

O segundo aspecto, esse realmente achei curioso, foi: “Não vamos colocar isso, porque, conforme o 
caso, nós falamos mais do que devíamos” – ou seja, nós vamos abrir brechas para a tributação e 

nós não queremos.  

Realmente, esse artigo mostrou duas facetas muito interessantes. Mas, de qualquer maneira, isso 

foi em 2001 e a situação mundial mudou de lá para cá. É só pensar e é fácil pensar porque hoje 

está em todos os assuntos, livros e publicações sobre aquele esforço todo da OCDE em relação ao 
BEPS. Então, realmente, há a ideia da transparência; e o Brasil embora não seja membro da 

OCDE, participa do BEPS – ele é um observador das ações da OCDE e, naturalmente, acompanha 

essa evolução aproveitando o que interessa. E o que interessa à administração tributária é a 

transparência do contribuinte.  
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E aí, desde o início, eu levantei o seguinte: e a transparência do fisco? Onde está, nesse caso da 

Áustria, onde está o mínimo de transparência? Não tem absolutamente nada. Então, mais uma 
prova, na minha opinião, de que essas regras só são aproveitadas e cumpridas na medida em que 

beneficiam a administração tributária, só isso.  

Então, é essa a situação atual e vamos ver como vai evoluir. Eu espero que realmente cheguem a 
um esclarecimento, uma solução satisfatória. Por quê? Porque acho meio desagradável, pelo erro 

de meia dúzia de pessoas, estragar o relacionamento, até então, muito positivo entre dois países. 

Sr. João Francisco Bianco: Antes de passar a palavra ao Maito, porque eu queria pedir para ele 
comentar esse assunto também, eu queria dizer aqui, publicamente, sobre o seguinte: eu vou 

tomar a liberdade aqui e vou pedir permissão para o Professor Gerd, na qualidade de aluno e de 

orientado do Professor Gerd, eu vou tomar a liberdade de fazer uma crítica ao Professor, se ele me 

permitir. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Claro. 

Sr. João Francisco Bianco: O Professor Gerd, em 1976, escreveu uma Tese de Doutorado sobre 

Tributação Internacional que é uma obra clássica aqui no Brasil – um dos primeiros trabalhos 
sobre Tributação Internacional escritos no Brasil – e, até hoje, o Professor não publicou essa Tese 

de Doutorado. Então, a gente tem que correr na biblioteca, tirar xerox, ter a maior dificuldade. 

Então, professor Gerd, isso é um... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Despautério. 

Sr. João Francisco Bianco: É um despautério, é um absurdo que o Senhor jamais tenha 
publicado. E eu diria o seguinte: ainda é tempo, porque a sua obra é uma obra clássica no Brasil. 

Então, ainda é tempo. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu agradeço muito, mas eu posso dar uma explicação a minha 
maneira que é o seguinte: eu quis entrar no Guinness como a obra não publicada mais citada do 

Brasil. 

[risos] 

Sr. João Francisco Bianco: Professor, fica aqui o convite e o desafio, no sentido de que ainda é 
tempo, sempre é tempo, e ainda é tempo de publicar essa obra. A sua obra é atualíssima. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu agradeço muito as suas palavras, João. Só um orientando antigo 
para ser tão benevolente. E, realmente, eu vou tomar as providências para não se tornar uma 

publicação póstuma. 

[risos] 

Sr. João Francisco Bianco: Ótimo. Então, Maito, por favor. 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, eu faço coro às críticas 
que o Professor Gerd muito bem colocou, como também aos comentários do Bianco.  

Então, numa primeira etapa aqui, o que eu tenho para dizer é que sem dúvida alguma todas 
essas ponderações são corretas e válidas. E até para confirmar, como existe uma falta de boa 

técnica na redação dessas instruções normativas – eu não sei se todos puderam analisar o que 

entrou e o que saiu nessa última edição dessa instrução normativa – consta lá a exclusão das 

Antilhas Holandesas de um lado e a inclusão de duas jurisdições novas, Curaçao e São Martinho. 
Acontece que as Antilhas Holandesas, em 2010, elas sofreram uma divisão política – pertencendo, 

até então, aos Países Baixos – elas acabaram sofrendo uma divisão política, dando ensejo ao 

nascimento de cinco ilhas distintas, que são, além daquelas Curaçao e São Martinho, Bonaire, 
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Santo Eustáquio e Saba. E essas a que me referi aqui – Bonaire, Santo Eustáquio e Saba – não 

foram incluídas. Então, a Receita Federal exclui a Antilhas Holandesa, que abarcava todas essas 
ilhas e inclui apenas duas delas e não as cinco. Então, isso só denota o quê? Que ao que parece, 

não foi dada a atenção devida, até pelo próprio propósito, que é relacionar jurisdições cuja adoção 

por contribuintes, numa prática evasiva ou elisiva, quer se combater. Então, faço esse comentário 

até para agregar às palavras do Professor Gerd.  

A discussão em relação a esse tema é quase filosófica, porque o que a gente observa de longa 

data, nessa tensão, nessa relação difícil para o contribuinte, é o fisco querendo combater ao 

máximo todo e qualquer planejamento – hoje em dia, a gente vive uma caça às bruxas. Mesmo 

quando o contribuinte pensa estar adotando o mais conservador dos caminhos, aquele que 
jamais poderia ser questionado, dado que até existe recolhimento de imposto, enfim, ainda assim, 

é possível que haja alguma desconsideração. Então, a impressão que a gente tem hoje é que 

nunca estaremos seguros. Inclusive, tem se gerado um efeito inverso, tem contribuintes que 

querem adotar o caminho mais oneroso, com receio de serem, em caso de uma eventual 

desconsideração, serem penalizados com multas agravadas, enfim, e tudo que isso significa numa 
discussão administrativa que tem se tornado complicada, pelo contexto eu diria político que a 

gente vive e, evidentemente, uma discussão judicial que demanda oferecimento de garantias etc.  

Eu finalizo comentando aqui um pouco do que eu vi, recentemente, no IFA de Madri, alguns 
painéis sobre esse assunto e também alguns eventos paralelos, sobre o Caso Apple. O Caso 
Apple, eu imagino que todos já devem ter ouvido falar, a Comissão Europeia aplicou uma alta 

penalidade para a Apple, justamente porque a Apple, ao adotar um planejamento tributário 
lastreado em ruling, na Irlanda, teria deixado de recolher valores expressivos de tributos. Sem 

entrar nos detalhes do Caso, porque tem uma série de detalhes, o fato é que quando se analisa o 

planejamento que foi feito, o que a gente constata é tão somente a Irlanda abrindo mão de receita 
tributária e as empresas migrando para aquela jurisdição com base na segurança que rulings e 

que contratos e que substância econômica confirmam. E, no entanto, a gente vê essa iniciativa de 

tentar, de uma maneira coercitiva, desincentivar as empresas de se organizarem da forma como 

melhor podem, de acordo com a legislação.  

Então, só para chamar a atenção para essa discussão que eu mencionei como filosófica, e não 
deixa de ser, porque os países agora, sobretudo os países da OCDE, têm se apegado à questão da 

ética tributária como premissa para combater planejamentos. Mas, realmente, o outro lado da 

história é: e a ética no gasto do dinheiro público? A gente também tem visto, no mundo inteiro, 
bastante questionamento a respeito e isso é algo para a gente ver aí nos próximos anos como vai 

ficar. A única mensagem que eu acho que tem que prevalecer é que os contribuintes têm que 

continuar lutando contra iniciativas desse tipo. 

Sr. João Francisco Bianco: O que me parece é que o critério para ingresso na lista de regime 
fiscal privilegiado, ele está muito bem definido e objetivamente definido na lei. Se a instrução 

normativa, se o ato da Receita Federal inclui um determinado contribuinte numa lista de regime 

fiscal privilegiado cujo contribuinte não atende os requisitos na lei para estar na lista, 

logicamente, esse ato pode ser contestado, até judicialmente, por ser ilegal, né?  

Fernando, quer falar? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, eu ia concordar com você, porque a gente já falou isso nas 

outras Mesas. A minha impressão, logo que saiu a Instrução Normativa, era de uma flagrante 
ilegalidade que vem se confirmando pelos comentários que eu estou ouvindo aqui na Mesa e já 

ouvi em outras ocasiões também aqui no IBDT.  

O que choca é justamente a forma reincidente que a Receita Federal utiliza de ampliar a lei por 
meio de instrução normativa. E nesse campo do Direito Tributário Internacional, ainda mais de 

planejamento tributário e de organização empresarial, cria um embaraço para o próprio ambiente 

empresarial. Eu não digo nem se é certo ou errado, mas é um embaraço. A gente, depois, vai falar 
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sobre segurança jurídica, mas você não tem o que dizer, você não tem como explicar para o 
investidor o que foi feito. Se você falar que é ilegal, ele vai falar: “Bom, mas então, onde eu estou 
colocando o meu dinheiro? Como eu vou investir num país que pratica ilegalidade, que as próprias 
autoridades praticam ilegalidades?” Claro, você pode discutir e tal, em um contencioso tributário, 

mas o empresário não quer entrar num negócio pela discussão. Então, isso é que é muito difícil 

para quem milita na advocacia internacional. 

Sr. João Francisco Bianco: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho que é exatamente esse ponto o mais importante. Se 
verificarem, qual o maior problema para o investidor tomar a decisão para investir no Brasil? 

Simplesmente a falta de segurança jurídica. Não são assuntos econômicos, é falta de segurança 

jurídica. Então, isso realmente é lamentável. E ela existe.  

E na parte de Direito Tributário Internacional – aí vem a minha outra invenção da interpretação 

teleológica – para a Administração, os acordos são interpretados teologicamente como dogmas 

(que nem a Imaculada Conceição, é coisa que não se discute, ou acredita ou não acredita. Jamais 
alguém vai discutir isso. Então, o dogma, no caso da Administração Tributária é: nós temos 
competência e vamos tributar, ponto. Então o resto é mera consequência.  

Então, a questão justamente é essa atitude que está se transformando em prática corrente – e, aí, 
estou informando, reproduzindo o que eu ouvi do pessoal da Administração Tributária que 

participa de negociações de tratados e de convenções do Brasil no mundo inteiro, qual foi a 

queixa deles? As delegações do Brasil são cada vez menores. Enquanto outro país chega lá com 

vinte especialistas, o Brasil chega com dois que nem sabem para que vieram. Ou seja, é um 
descaso total, e é compreensível. Se a questão é: “nós vamos tributar de qualquer jeito”, então, 

para quê? Para quê?  Isso é lamentável. Eu acho que cabe a nós, exatamente, mostrar que essa 
não é a conduta que realmente interessa ao país, pelo menos a médio e a longo prazo. A curto 

prazo é ótimo. Aliás, a orientação é essa. O problema é que aqui se pensa no máximo em quatro 
anos, que é o tempo do mandato: “qualquer besteira é problema do meu sucessor; para o meu 
quadriênio, eu tenho dinheiro em caixa.”  

E outro aspecto, que aliás o Professor Alcides Jorge Costa sempre falava: “nós, tributaristas, 
temos um pequeno vício, nós só pensamos na receita; enquanto a despesa é justamente um dos 
maiores problemas que nós temos.” Mesmo que não entremos na patologia da má utilização e da 

corrupção, a despesa é um dos maiores problemas. Então, enquanto não resolver o problema da 
despesa, com todos os seus absurdos, os problemas da receita vão continuar, porque o lema é 
exatamente arrecade o que puder! 

Sr. João Francisco Bianco: Alguém quer se manifestar sobre esse tema?  

Eu acho que já discutimos bastante o tema, podemos passar para o seguinte, que é um tema 
proposto pelo Fernando Zilveti: ética e planejamento tributário. Ele se dispõe a analisar alguns 

casos concretos nesse sentido. Passo a palavra ao Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, nesse semestre, a gente acabou refletindo um pouco sobre 
ética, governança e planejamento tributário, por uma questão de um convite que nos foi feito 

para pensar o assunto e falar sobre o assunto. E confesso que eu fiquei bem animado com o 

tema, embora no início eu tenha achado que iria me frustrar. 

Ética e planejamento tributário é um tema que está sendo discutido por um viés bastante 

particular nas decisões do CARF, num momento delicado que vivemos, não só no referido 

tribunal administrativo, mas em todo o país. E claro, para falar um pouco sobre o assunto, eu 

tive que pensar e ler sobre ética e eu tinha feito isso no passado, eu tinha algumas anotações e 
eu voltei a ler e fiquei muito contente em rever um texto que eu recomendo sempre, que é o livro 

do Professor Fábio Konder Comparato. Há pouco eu estava falando do caso do Professor 
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Schoueri, e é exatamente o que já aconteceu com o Professor Comparato: ele ficou pequeno 
diante dos trabalhos que ele publicou. Um deles é o “Poder de Controle das Sociedades 
Anônimas”, que é um livro clássico já reeditado por outro craque que é o Professor Calixto 

Salomão Filho – que mantendo a obra do Comparato, engrandeceu com novos comentários e 

atualizações e ficou melhor ainda; eu sempre recomendo. E esse livro sobre ética, talvez seja a 

obra prima dele. É muito interessante tudo que ele escreve, eu sempre recomendo, para a gente 

começar a pensar nisso; a obra contêm várias referências e acaba servindo de referência sobre a 

matéria. E, claro, quando a gente vai falar de ética, a gente tem que pensar também no que ele 

discutiu sobre o assunto e o que ele polemizou em relação à ética.  

A primeira polêmica que ele traz, que é bem pertinente à questão do planejamento tributário, é 

que a ética tem diferentes concepções, de acordo com o objeto que está sendo analisado. Então a 
gente fala assim: a ética na política, a ética na família, a ética na empresa. Então, são diferentes 

conceitos de ética que não necessariamente são compatíveis. E normalmente, a gente tende, pelo 

nosso conceito de ética social-familiar, a gente tende a querer que todos os outros objetos, na 

qualificação ética, sejam como nós entendemos a ética. Só que não é, a ética é diferente.  

Eu recebi um WhatsApp hoje de manhã sobre ética e eu falei: “Calma, não é assim. A ética na 
política é uma ética própria. A ética na política permite conchavo, permite cooptação, permite 
formação de maioria, permite negociação, permite demagogia, permite até dizer que você não é 
político.” Hoje em dia, na ética da política, o cara fala que não é político e é eleito. “Ah, mas isso é 
antiético”, “Não, isso é política”. Até você negar o que você é, é da política – isso está em 

Aristóteles, está em Platão, em toda a filosofia. Você trabalha com outros valores que se formam 

na ética política pela simples razão de que mais gente compartilha desses conceitos éticos 

políticos.  

Então é muito difícil você falar assim: “nossa, mas isso aqui não pode, porque, imagina, a política 
não pode ser assim, ela tem que ser diferente.” Então, você está destruindo a política, que é uma 

crítica que vem sendo feita pelos cientistas políticos atualmente, que por você forçar compliance e 

outras questões para a política, você desfaz a política. Então, você não pode ter conchavo, não 

pode ter cooptação, não pode formar maioria, não pode fazer coalisão. Então, você não pode ter 
política – então é outra coisa, já não é mais política.  

E da mesma forma, a gente tem que pensar na empresa. Porque, veja, quando a gente fala em 
valores éticos, a gente pode falar de vários valores éticos socialmente compreensíveis, como a 

justiça, a verdade, o amor, o convívio, o respeito, a liberdade, a igualdade: são todos valores 

éticos que vão se formando e conformando na sociedade, de uma forma que você passa a 

entendê-los e a compreendê-los como sinônimo de ética. Isso tem a história, então, você tem dois 

conceitos de ética que são quase confundidos com a ética conceitualmente compreendida. Um 

deles é a verdade. Então, a verdade e a ética são muito próximas; e até são, do ponto de vista 
epistemológico e até religioso, em alguns momentos sinônimos. Verdade e ética são sinônimos. 
Tanto que a palavra ‘verdadeiro’, em hebraico, ela é o correspondente ao ‘amém’ do cristão. Ao 

dizer amém,  então, você fala é verdadeiro em hebraico. Por que ser verdadeiro é tão forte para a 

religião? Porque ele foi concebido assim, ele foi aceito socialmente assim e foi aceito 

religiosamente assim. Então, você passa a ter uma confusão conceitual, que não é problemático, 

mas ele precisa ser visto no contexto religioso, no contexto social. Mas a verdade, como conceito 
ético, é muito importante dentro da sociedade. Agora, que verdade? Qual é a ideia de verdade? 
Qual a ideia de justiça? Como a gente trabalha com isso? Lógico, dentro de uma lógica social e que 

a gente vai pensar sob dois aspectos de verdade: (i) o conceito semítico; e (ii) o conceito grego.  

O (i) conceito semítico – sem me estender muito, porque quero chegar no planejamento tributário 
– é que o que eu fale corresponde à realidade. Então, isso é uma ideia de verdade. Então, o que 

eu falar corresponde à realidade. O (ii) conceito grego é mais relacionado à conduta, ou seja, é 

uma forma de vida – e aí tem a ver com a religião. O conceito grego é como eu me comporto, como 

eu me relaciono, como eu vivo, como eu transito. Então, esta ideia da verdade – e aí é 
interessante o componente ético – é uma forma de lidar com a vida, de lidar com as coisas. E não 
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é um atributo que eu possa me autoproclamar, como muita gente fala: “eu sou ético”. Aliás, tem 

até um instituto que andou tropeçando nessa ideia de falar “vamos formar um instituto ético” e até 

envolvendo empresas, como se empresas pudessem ter um carimbo, até tinha selo de ética – 
então, a empresa tinha ética na conduta. E se a gente for ver, algumas dessas empresas que 
tinham o selo ético estão envolvidas na operação Zelotes. Então, você fala: “Puxa, mas espera aí, o 
que é isso?” Então, o problema não está na empresa, o problema está em alguém pensar que se 

pode carimbar, se pode dar selos de ética na empresa.  

Então, indo para a questão empresarial, então, a empresa trabalha com outras questões 
valorativas que são, para a empresa, ética. O que não quer dizer ilegalidade, pelo amor de Deus. 

Do ponto de vista epistemológico, eu não posso querer que uma empresa seja amorosa ou que 

uma empresa seja sensível, ou que seja carinhosa. Esses são valores que fazem sentido para a 

sociedade e não fazem tanto sentido para a empresa. Até na questão verdade, porque a verdade 
no amor é uma coisa, a verdade na família é outra coisa – e aí também o valor amor que é outro 
conceito ético forte na filosofia. Inclusive tem aquela música do Caetano, “você diz que só diz a 
verdade e sabe que a verdade é seu dom de iludir”, se referindo à mulher. Esse verso retrata algo 

inerente ao amor, não estou aqui sendo machista; mas a questão é que, tanto para o homem 

como para a mulher, na relação amorosa, a verdade é o dom de iludir.  

Você tem que trabalhar com a verdade sob um aspecto de relação interpessoal. Agora, como eu 

posso transpor isso da verdade religiosa, que é mais restrita, para a verdade amorosa, que é mais 

flexível, para a verdade empresarial que é outra coisa? Que nós não temos como definir, senão 
pela negativa. E aí vem a questão do planejamento tributário, que nós temos que repensar nossos 

conceitos, se a gente quer alinhar a ética no planejamento tributário. Porque se a gente falar em 

justiça, a justiça aristotélica não admite que você faça algo que possa gerar prejuízo a outrem. Se 

eu pensar que eu economizo impostos e eu posso gerar um prejuízo ao Fisco, algum cidadão pode 

falar: “Opa, isso não pode, porque é antiético, é injusto”. E aí tem um desafio que o Comparato 
faz que é fantástico, ele fala assim: “E a liberdade?” Se queremos falar em liberdade, teremos que 

falar em planejamento tributário – ele, obviamente, não está falando de planejamento tributário 

no livro, mas está falando sobre a liberdade. E ele analisa a quebra conceitual da liberdade na 

Idade Moderna e na Idade Contemporânea, porque a liberdade não é você fazer o que você quer e 

nem nunca foi; a liberdade compreende uma flexibilidade valorativa e de atividade na sociedade 

que você possa transitar segundo regras estabelecidas e segundo regras conhecidas – e aí entra a 
questão da segurança jurídica. Porque se eu quero ter segurança jurídica, muitas vezes, a 

segurança e a liberdade não caminham na mesma direção, mas, dentro do desafio ético, a 

segurança deveria se aproximar da liberdade – isso, mais contemporaneamente, vem sendo 

aceito.  

E aí, novamente, eu tenho conceitos de verdade, justiça, igualdade e segurança jurídica que eu 

tenho que aplicar ao planejamento tributário. E aí, vem a questão de como integrar isso? Onde eu 

vou encontrar este paradigma? E a gente fez uma brincadeira acadêmica – não sei se tem muita 

graça para quem não está nesse meio – mas o fato é que a gente fez, de forma que chegamos em 
três casos rápidos para a gente comentar.  

O primeiro deles é o Caso Donald Trump, que foi bastante polêmico na campanha. Por que ele foi 
chamado de antiético, acusado, durante a campanha, de antiético? Porque ele fez um 

planejamento tributário no passado, ele fez um planejamento tributário que hoje pode ser 

considerado agressivo, no sentido verdadeiro do agressivo do BEPS – não no sentido de agredir – 

no sentido ousado da palavra agressivo. E qual foi a grande aprontada que ele fez? Ele usou 

prejuízo fiscal. Ele produziu prejuízo fiscal para se valer do prejuízo fiscal – e a gente já deve ter 
visto isso em vários outros casos do CARF. Mas o que ele fez está no plano da legalidade, ele fez 

porque a lei permitia que assim procedesse. E quando ele foi acusado de antiético, ele respondeu 
à então candidata à presidência dizendo: “minha cara, isso não é ético ou antiético, isso é 
business”. Como querendo dizer: “Escuta, eu não estou aqui no plano do certo ou errado, do justo 

ou injusto, do ponto de vista sociológico ou social, eu estou falando do ponto de vista empresarial 
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e do ponto de vista empresarial, é business. Ou seja, eu fui perseguir o lucro, e perseguir o lucro, 

segundo a minha concepção de empresário, não é crime”. Claro, ele estava se defendendo e se 

defendendo e atacando, como é o estilo dele.  

Do ponto de vista do planejamento tributário, o que ele fez? Ele comprou empreendimentos 

imobiliários com valores exorbitantes, hotéis, cassinos, prédios – e com recursos de terceiros e 
pouco com recursos próprios. Pegou empréstimo e esse empréstimo gerou prejuízo fiscal, e esse 

prejuízo fiscal – que pode ser compensado em até vinte anos – foi usado por ele. Ou seja, o 

reinvestimento desses investimentos imobiliários, permite, na legislação americana, o diferimento 

dos impostos; então, eu vou jogando o imposto para frente de forma que eu posso nunca vir a 

pagar o imposto.  

Ok, isso é um planejamento tributário? Sem dúvida que é. É ético? No plano aqui da nossa 

reflexão, um prejuízo astronômico, o Fisco não vai ver a cor do dinheiro, eu tenho uma certa 
dificuldade de imaginar que ele seja antiético, gostando ou não gostando do agente. Eu posso não 
gostar do agente, mas eu tenho uma certa dificuldade de dizer: olha, ele fez com o propósito 

exclusivo, vejam vocês, exclusivo de economizar imposto; porque ele não precisava comprar hotéis, 
cassinos, mas ele quis comprar, ele quis comprar tão somente para economizar impostos. Ora, isso 

me parece bastante estranho. 

E o segundo caso – para a gente ficar em dois, só para não me estender – com uma lógica inversa, 

é o Caso Tigre que é aquele caso que você, fraudulentamente, criou uma exportação (fícta), com 

um intuito de economizar imposto. Ou seja, você finge que vai exportar, tem guia de exportação, 
só que a mercadoria nunca sai do Brasil e, consequentemente, você não paga impostos – os 

impostos que normalmente se pagaria no mercado interno. Por que a gente traz esse caso do 

ponto de vista ético, e aí ética e governança? Porque ele está – numa primeira análise e, talvez, 

direta – ele está fora do plano da ética, porque ele é ilegal. Ele cometeu uma ilegalidade. Mas onde 

é que está o problema? Ele foi ofertado por especialistas, passou por um crivo de governança 

corporativa que validou o planejamento tributário, inclusive, recomendou o planejamento 
tributário – dentro de governança corporativa, tinha instrumentos, como o Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal que verificaram isso e que depois esse caso foi julgado nos 

tribunais e essas pessoas estão sendo condenadas. Aqueles que praticaram o ato ilícito, 

obviamente, mas também aqueles que, sob o ponto de vista de governança, julgaram que em 
algum momento estava ok do ponto de vista ético, orientaram dessa forma ou, se não orientaram, 

ratificaram orientação prévia.  

Então, eu trouxe esses dois casos – e vou parar por aqui – para a gente pensar assim: do ponto 

de vista ético, um é bem a cara da legalidade (embora aqui no Brasil pudesse até cair, mas lá 
passou, porque lá é pão, pão, queijo, queijo, não tem pão com queijo). Lá, se eu estou dentro da 

legalidade, eu posso fazer, se eu não estou, eu não posso. E aqui a gente está escorregando, 

porque mesmo no plano da legalidade, alguns estão querendo que se eu transito do plano ético – 

e aí está sendo até usada a questão da função social da empresa, que é uma questão que o 

Professor Comparato também analisa, mas a função social da empresa não pode ser confundida 
com não ter lucro, não almejar o lucro. E aí eu convido vocês a lerem o último artigo antes do 

falecimento de um cara craque, chamado Ferreira Goulart, que na Folha de São Paulo do último 

domingo escreveu sobre o risco da gente pensar que a empresa não tem que ter lucro, que o 

empresário não pode ganhar. A gente está indo para um lado meio perigoso, se eu acho que 

também a extrema esquerda e a extrema direita são radicais demais, eu tenho que repensar um 

pouco isso, repensar no plano social: a empresa vista como uma entidade que tem, por essência, 
a perseguição do lucro. 

Sr. João Francisco Bianco: Daniel, você quer comentar o Caso Trump? 

Sr. Daniel: Só coisa rápida. Só para complementar, eu acho que a própria lei atribui algum jeito 
de trazer a ética ou evitar a falta de ética. Por exemplo, no Caso Trump, especialmente lá que se 
tem a substância sobre a forma, se ele abusou de alguma coisa, a própria lei já fala: “Isso aqui é 
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abuso de forma, mas você vai negar essa perda”. Então, já é uma forma de evitar que uma coisa 

de você entrar numa coisa antiética abusando da lei. Seria permitido dentro de um business, mas 

deixa de ser ético, porque foi um abuso, né? Uma coisa estatutória na própria lei, mais 
interessante que tem nos Estados Unidos, que chama AMT, que é alternative minimun tax. Se a 

pessoa cria um sistema que não paga imposto por isenção ou perda de capital ou qualquer outro 
mecanismo, a lei fala: “vamos esquecer isso. O que seria um imposto razoável para você?” 

Justamente para falar: “se você queria alguma artimanha para não pagar, um mínimo você tem que 
pagar”.  

E de novo eu volto nessa questão de ter um mínimo de ética aí, que tem contribuinte que abusa 
de alguma coisa para não contribuir como o outro contribui. Então tem a ver, no fundo, com a lei 

proteger e trazer a ética no negócio. 

Sr. João Francisco Bianco: Daniel, você conhece os detalhes do que o Trump fez? 

Sr. Daniel: Não, eu posso levantar, Bianco. Eu sei que eu tenho clientes que fazem o que o 

Trump fez também de uma forma real. A pessoa tem um prejuízo no Brasil, operacional; tem um 

negócio nos Estados Unidos que é lucrativo, a lei permite você combinar os negócios. E a pessoa 

atende às determinações da lei, aí você pode usar isso a seu favor, dentro das regras. Claro que o 
abuso vai voltar. 

Sr. João Francisco Bianco: Tudo bem. Mas ele criou o prejuízo? 

Sr. Daniel: Pois é, esse é o ponto, esse é o ponto. É intencional ou não? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, ele não criou o prejuízo. Primeiro ele admire o 

empreendimento imobiliário... 

Sr. Daniel: Mas a intenção da compra foi para fazer isso ou não? Esse que é o ponto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Foi, claro que foi. Ele mesmo fala, ele reconhece que a intenção 

dele foi para economizar impostos. Ele é um empreendedor, tem imobiliária – ele é empreendedor 

como um todo. O que ele faz? Ele compra cassinos, compra prédios, compra hotéis. Só que o 
pagamento desses bens é feito de duas formas: uma pequena parte ele paga com recursos 

próprios – isso é também do mercado imobiliário americano, todo o mercado imobiliário 

americano funciona assim; eu pago um pouquinho e o restante eu financio com juros altos. Esses 

juros altos são tanto de banco quanto de investidor privado. É assim que se captura recursos no 

mercado imobiliário – fundo de investimento imobiliário funciona assim, aqui e em qualquer lugar 

do mundo. Bom, são esses empréstimos que geram o prejuízo para o Trump. 

Sr. João Francisco Bianco: Os juros? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, os juros desse empréstimo. Gera um prejuízo fiscal que pode 

ser compensado em até vinte anos pela legislação americana.  

E aí, como eu faço um reinvestimento – isso também é comum no mercado, veja, eu não vou 

pagar o empréstimo, isso também está certo no mercado imobiliário, por isso que teve uma época 
que entrou em ‘default’ em 2008. Eu começo a pagar, eu não espero pagar tudo, no momento que 

o meu empreendimento imobiliário está pronto, eu já refinancio esse bem. E assim eu vou 

fazendo refinanciamentos contínuos. Consequentemente, eu vou diferindo o pagamento do 

imposto – e isso é outra regra, o reinvestimento do investimento imobiliário permite que eu difira 

impostos, eu jogo os impostos para frente. Como eu estou reinvestindo, eu vou jogando os 

impostos para frente. Com a lógica do empreendimento imobiliário – e o investidor não vai parar 
de fazer isso, porque é do tipo de business – tem-se um benefício fiscal, competitivamente 

falando, inegável, inclusive em relação a outros mercados. Se você falar o mercado americano é 

tão interessante para esse tipo de produto por quê? Porque tem esse mecanismo. Agora, se você 

fizer isso com mais traquejo, quanto mais você financiar, quanto mais influência você tiver no 
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mercado, para ter melhores empréstimos, melhores fundos, você vai fazendo disso uma máquina 
de gerar recursos. Ou seja, “não é que eu fiz isso só para economizar impostos, mas eu não faria se 
não tivesse essa modalidade de economia de impostos”. Então, a discussão toda, do ponto de 

vista ético, surgiu do seguinte aspecto: não se cogita abuso de forma – ou seja, ele não praticou 

abuso de forma – porque se houvesse abuso de forma estaria fora do plano ético justamente pelo 

fato dele ser ilegal. Ele está no plano da legalidade, ele está no plano do Direito, mas se eu for 
olhar um pouco, assim, “puxa, você está crescendo, você está se beneficiando à custa de não 
pagar imposto” – e o componente não pagar imposto é muito expressivo na lógica empresarial, faz 

com que o negócio seja extremamente interessante – e se eu não construo isso com o imposto, se 

não fosse o imposto, a economia fiscal (tanto de prejuízo como de diferimento de imposto) não 
faria sentido o negócio, ele não seria factível, porque o que eu ganho na obra é menos 

interessante do que o que eu economizo com essa matemática toda de planejamento tributário.  

Sob esse aspecto que foi discutida a ética, por isso que eu trouxe a questão: “mas, mas isso é 
antiético, porque você está fazendo toda uma estrutura que se você não estivesse tão bem 
assessorado, talvez você não tivesse realizado. Então, isso seria antiético.” Mas como é antiético? 

Antiético para mim é você não ganhar dinheiro numa lógica empresarial, certo? 

Sr. Daniel: Só para complementar, eu acho que essa é exatamente a linha. Eu trabalho muito 

com negócio imobiliário nos Estados Unidos e sempre fica determinado primeiro se tem abuso de 

forma ou não, na questão de ética – e no caso dele não teve abuso – porque você tem que provar.  

E essa questão dos juros, a gente volta um pouco, porque, é uma coisa assim: primeiro, você está 

fazendo uma operação relacionada, é o juro que o mercado pratica, todo mundo tem direito de 

fazer a mesma coisa. Porque se forem juros abusivos, aí sim é antiético. Eu vou contratar juros 
abusivos entre partes relacionadas, opa! Aí a própria lei vai falar: “o mínimo e o máximo é esse”. 

Então, de fato, os contribuintes que estão na área imobiliária – e são para todos – usam esse 

mecanismo de você financiar para reduzir. Não que elimine – no caso do Trump, eu acho que não 

teve muita perda por conta da falência, perda não só dos juros, mas da baixa do próprio ativo 
numa perda de negócio. Porque os juros, por si, você tem o outro lado que está pagando o income 

desse aluguel. Um deduz e o outra paga, então contrabalanceia. Então, ele é um fator importante.  
Mas, salvo engano, no Trump, a pancada grande veio na falência que baixou os ativos de uma 

vez. Aí, sim, volta para o abuso.  

Mas sempre vai visar esse negócio de você ter a regra que pode ser usada, o mercado aceita essa 
regra, e aí a ética vem: “poxa, eu vou usar os juros de mercado, eu vou fazer uma parte relacionada 
e vou dobrar esses juros e vou usar uma coisa abusiva”. Aí, sim, para abusar da regra, né? 

E acho que nesse contexto, talvez ele foi infeliz em falar que foi só para tax purposes, porque isso 

aí por si só, negariam para a ele a dedução, ainda mais nos Estados Unidos que você faz alguma 
coisa, tem que ser in order than tax purposes. Mas, sem dúvida, eu acho que ele conseguiu, certo 

ou errado, ele tinha uma intenção de negócio e conseguiu provar isso, ou porque não fiscalizaram 

ou se fiscalizaram entenderam que atingiu os requisitos da lei e assim atingiu de forma ética, 

muito embora, na cabeça dele, era antiético. 

Sr. João Francisco Bianco: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho que realmente é muita coragem do Fernando trazer um tema 
tão complexo, porque isso a gente poderia fazer um semestre no mínimo, sobre essa questão Ética 
e Direito. E nós temos, constantemente, exemplos disso, como é difícil. Aliás, o mais recente é de 

algumas horas atrás, onde o Supremo Tribunal Federal, praticamente com base na lei, decidiu o 
seguinte: o Presidente – e aí eu uso as minhas formas caricatas, não tem nada a ver com a 

realidade - o Presidente do Poder Legislativo pode ser bandido, o Presidente do Poder Executivo 
não. Não é isso?  
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Então, muito bem, acontece que, juridicamente, é uma aberração; e politicamente, “eticamente” 

[entre aspas], se quiser dizer isso, foi uma necessidade, porque, onde estaria o país hoje se a 
decisão de um Ministro tivesse vingado? Então, realmente, é muito diferente, às vezes, a questão 

ético, jurídico e político. Realmente, é uma questão da maior dificuldade.  

Agora, quanto ao exemplo daquele Caso Tigre de exportação, eu não chamo isso de planejamento 

fiscal. Isso não é planejamento fiscal, isso é um crime deslavado. É crime, simplesmente. Não tem 

nada, é a mesma coisa que assaltar um banco. Planejamento é outra coisa, e nós sabemos que é 

outra coisa. Então, é lamentável e, infelizmente, isso dá combustível para a atitude da própria 
autoridade tributária, para quem planejamento tributário é palavrão. Quando, na verdade – aí 

vem o outro aspecto – auferir lucro não é uma questão de ética, é uma questão de direito, está na 

nossa Legislação. A obrigação do empresário é gerar resultado, lucro, dar emprego, promover o 
desenvolvimento; e, sem lucro, isso não funciona. Então, realmente, há uma confusão eu acho 

que muito grande.  

Eu, por enquanto, já que ética é um conceito que muda de acordo com uma área – como o 
Fernando mostrou – de acordo com um país, de acordo com a época, eu prefiro ficar, por 

enquanto, na lei. E quanto à lei, na verdade, eu não excluo também a ética. Por exemplo, nós 
conhecemos, desde o primeiro ano da Faculdade, o brocardo “summum ius, summa iniuria”. O que 

significa isso? Se eu levar o termo da lei a um extremo, eu cometo uma injustiça. E aí entramos 
na ética de novo. Aliás, podemos observar vários exemplos disso, eu poderia colher da história 

relativamente recente da Alemanha, por exemplo, onde um cidadão [Adolf Hitler] que se julgava 

também acima da lei utilizava, muitas vezes, a lei formalmente e praticava as maiores injustiças 

em nome da lei. Então, esse é um aspecto.  

E uma outra coisa – eu gosto muito dos romanos, porque eles sintetizam as maiores ideias em 
poucas palavras – em relação a esta questão do “summum ius, summa iniuria”, temos também o 

famoso “in medio virtus” – eu não posso assumir posições radicais, porque aí, novamente, eu 

entro nos problemas da ética. Infelizmente isso tudo não é mais divulgado porque muitos acham 

óbvio, embora outros tantos não o observem. 

Sr. João Francisco Bianco: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Quanto a esse primeiro exemplo, eu fico um pouco intrigado, 

porque eu realmente não aprofundei, mas eu não acredito que alguém gere um prejuízo para 
economizar imposto. Você pega um empréstimo com juro alto, que você paga juro alto de cem, 
para economizar trinta, tem algo mais dentro dessa abóbora aí que não é só isso. 

Lá nos Estados Unidos tem a questão da falência, o falido não é – até o Eike Batista ontem 
reclamou que aqui no Brasil um falido é um criminoso; e fora do Brasil, o falido às vezes é até um 
herói. Mas não me cabe, assim, na cabeça, dizer: “olha, eu tomei um empréstimo a juro alto, tive 
prejuízo, eu vou pagar cem reais para um banco para economizar trinta”. Bom, não sei até onde vai 

essa outra questão.  

E eu queria mais ou menos colocar uma reflexão minha: uma lei que vai ao extremo de um 

absurdo de uma interpretação, até pela ética, ela pode ser revogada, mesmo com o direito 

adquirido? Eu cito um exemplo. Nós temos o caso aqui do Refis 2000. Quando ela saiu, ninguém 

percebeu, pelo menos a Fazenda Nacional não percebeu, que aquilo ia gerar uma situação em que 
uma empresa, poderia ter seiscentos anos para pagar um débito – não há como você configurar 

isso dentro do campo ético. E tem muita gente que está nessa situação e a Fazenda não tem 

como reverter isso. Então, você se enquadra numa situação absurda – talvez proposital, ou não; 

talvez apenas por um erro do legislador, mas ele propiciou essa situação. Como é que pode 

alguém pensar em seiscentos anos para pagar um débito? Isso está dentro da legalidade? Não 
leva uma situação de absurdo? 

Sr. João Francisco Bianco: Fernando. 
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Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, Brandão, não. De novo, são outras considerações éticas, e 

você pode achar um absurdo. Mas, no plano político, é um fato. E por diversas vezes, por 
conveniência do Estado – como o Professor Gerd citou agora – é uma conveniência política. E a 

política não é a política que eu gosto, é a política e pronto. Eu posso não gostar, eu posso até, 

partidariamente ou apartidariamente, ser contrário; mas é uma decisão política. As decisões de 
Estado – “ah, mas eu não, o Refis é um convite ao sonegador”, essas coisas que eu ouço até por aí, 

eu dou de ombros, porque isso deve estar no plano extrajurídico, meta jurídico, então, não é uma 

consideração que sequer a gente possa emitir comentários do ponto de vista científico. Porque se 
a lei do Refis é boa ou é ruim, ela é uma lei. Como eu posso dizer que ela é antiética?  

O cuidado da gente trabalhar com Direito é que quando a ele está no plano da ética, pressupõe 
que para a empresa, a legalidade é um fato, ela sequer é considerada no plano ético. Eu posso 
dizer assim: “ah, essa lei, para o meu gosto de empresário, é antiética” – mas pouco importa, eu 

estou dentro da questão da legalidade. Então, se você está falando de Direito Tributário, e a gente 

cogita falar em Direito Tributário fora do plano da legalidade, então a gente vai para casa tomar 

cerveja, porque não está no plano do Direito, e eu não posso discutir.  

Quando a gente fala em ética no planejamento, a gente tem que tentar perseguir, por 

aproximação, uma ética no planejamento. Muito como um direito consuetudinário, como uma 

referência de vários julgados, para que a gente possa inferir uma certa ética no planejamento 
tributário. Mas é muito difícil você falar: “olha, o planejamento A é ético, e o B é antiético”, sendo 

que os dois trabalharam no plano da legalidade. Por isso que eu tomei o cuidado de falar do Caso 
Tigre para dizer: esse caso está fora do plano da ética, porque ele é ilegal. Mas o que me chamou a 

atenção do ponto de vista ético é porque, nesse caso, você tem um problema de governança. E a 

minha crítica à governança, que eu quis trazer, é que quando a gente fala em ética no 
planejamento tributário vem sempre acompanhado do binômio ética e governança. Como se fosse 

assim, olha: se eu tiver governança – até discuti uma vez com o Prof. Schoueri isso – o 
planejamento é bom. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem relação de causa e 

efeito. Eu posso ter a melhor governança do mundo e fazer um planejamento antiético ou ilegal – 

como a gente tem visto por aí no mercado.  

E a questão do Trump, só para esclarecer, teve também essa discussão sobre a falência, porque a 
falência é sempre um tema nos Estados Unidos porque você se aproveita da falência para não 

pagar imposto. Mas, de novo, quando você se aproveita da falência – e essa foi a crítica também 
feita ao Trump: “pô, mas você fechou negócios, você mandou gente embora, você prejudicou 
cidadãos”. “Ora, o que eu posso fazer? Fali.” E eu não posso, por isso, aproveitar fiscalmente? 

Quer dizer, o fato de eu quebrar quer dizer que eu não posso usar um benefício fiscal? “Eu não 
quis quebrar. Eu não montei a quebra”. Tem um caso que a gente vê, também outro caso nos 

Estados Unidos, que foi bastante emblemático em que foi produzida uma quebra, foram 
produzidos recebíveis, tudo... papéis sem substância. Por isso que está no Caso Tigre, aí é ilegal. 

Mas, se eu não estou nesse caso, eu estou no plano ético. 

Sr. João Francisco Bianco: Bem, senhores, nós somos escravos do horário, como se costuma 
dizer aqui são dez horas e nós vamos então encerrar a nossa Mesa de hoje. Eu convido a todos 

para participar, na semana que vem, da nossa última Mesa do ano.  

Muito obrigado e até a próxima semana. 
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