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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Convidar para 
compor a Mesa aqui, o nosso visitante, João Dácio Rolim, nossos conselheiros, 
Luís Flávio e Rodrigo Maito, por favor.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós recebemos uma doação de dois 
exemplares da escola de direito da Universidade do Minho sobre um evento que 
houve, dentro da Universidade do Minho, vários artigos sobre International 
Taxation New Challenges. Então, os dois livros estão em disposição aqui no 
Instituto. Todos os artigos são na língua inglesa. Algum comunicado a mais? 
Brandão?  

Então, vamos à pauta. Fabiana ainda não chegou, certamente virá. Não virá? 
Carnaval. Então, Bruno, por favor, gross-up e limites de dedutibilidade de 
despesas. Recuperando esse tema, nós discutimos, algum tempo atrás, duas 
ou três semanas atrás, o problema da CIDE, se reajustava a base de cálculo ou 
não. Em segundo lugar, se o Imposto de Renda reajustado seria parte da base 



de cálculo da CIDE. Foi mencionada uma decisão da Câmara Superior, 
recursos fiscais no CARF em que o entendimento foi no sentido de que o 
Imposto de Renda reajustado, ou melhor, o rendimento reajustado para efeito 
de Imposto de Renda também se aplicaria à CIDE porque, afinal de contas, o 
valor contratado para o serviço que vai gerar a incidência da CIDE foi majorado 
por disposição contratual. E, durante o debate, o Schoueri levantou uma 
questão interessante sobre como considerar esse reajuste nas hipóteses em 
que a despesa tem limite de dedutibilidade. O exemplo que foi citado foi o dos 
royalties. Poderia haver outros, mas, hoje, os limites de valor são reduzidos, 
não é? E muito diretamente ligado com a questão da CIDE, evidentemente, 
royalties de assistência técnica vinda do exterior.  

Então, nós ficamos de fazer um levantamento dos precedentes das discussões 
que existem sobre o assunto e o Bruno se prontificou a relatar este assunto e 
está aqui pronto, portanto, para fazê-lo. Nós voltamos à questão do Imposto de 
Renda, hein? Não sei se ficou bem claro. Nós começamos discutindo CIDE, 
agora, nós estamos discutindo nem mais a questão do Imposto de Renda na 
fonte, estamos discutindo se um rendimento que não - vamos deixar bem claro 
-, que o seu valor líquido seja de 5%, que é o limite no caso de dedutibilidade 
de royalties, mas como o rendimento passa a ser superior a esse valor líquido, 
ele excede no bruto, ele excede aos 5%. Então, a questão é se esse excesso é 
dedutível ou não. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia a todos. Bruno Fajersztajn. Eu dei uma 
estudada nesse assunto, uma reestudada, trouxe aqui algumas questões para 
a gente discutir em relação a essa parte específica do Imposto de Renda na 
dedutibilidade da despesa quando o rendimento é reajustado em virtude das 
regras do Imposto de Renda na fonte. O Ricardo mencionou, aqui, que a origem 
do assunto é aquela referente a esse acórdão da Câmara Superior, só para ficar 
na Ata e na gravação, o Acórdão é o n. 9303-004.142. Então, lá, se discutiu se 
a base de cálculo da Cide deveria contemplar o valor do reajustamento do 
Imposto de Renda, não é, não a própria Cide, mas o reajustamento para fins de 
Imposto de Renda, se isso implicava uma maior remuneração que, por sua vez, 
é a base de cálculo da CIDE. Eu vi alguns acórdãos de turmas ordinárias no 
CARF no sentido de que não deveria, que deveria haver uma norma expressa 
nesse sentido, mas a Câmara Superior, posteriormente, proferiu esse acórdão, 
por maioria, no sentido que de não precisaria haver uma norma expressa, o 
reajustamento da base implicaria um acordo entre as partes e esse acordo 
significaria, então, que o valor do rendimento seria líquido do imposto e o valor 
da remuneração seria maior, e a base de cálculo da CIDE seria majorada. Por 
conta disso, a gente começou a discutir todas as outras repercussões e 
estamos agora, aqui, na parte do Imposto de Renda, na dedutibilidade da 
despesa do valor reajustado.  

Vamos retomar o racional do reajuste do rendimento, né? O que a legislação do 
Imposto de Renda prevê e isso foi positivado no ordenamento por algumas leis 
de 1964, depois, elas foram refletidas nos regulamentos, mas já havia 



jurisprudência antes mesmo de 1964, segundo notícia, eu não fui a este 
detalhe da pesquisa, mas há notícias de que o reajustamento da base já era 
uma interpretação prevista na legislação. O que se entende, então? Que, se as 
partes acordam que o rendimento deve ser, que o valor da remuneração deve 
ser líquido do imposto, e se o contribuinte do Imposto de Renda é o beneficiário 
do rendimento, segundo as regras do CTN, quem tem disponibilidade, para não 
haver um problema de transmissão da sujeição passiva, né, de transformação 
por convenção particular do verdadeiro contribuinte do imposto, entende-se, 
assume-se que o rendimento deve ser reajustado de modo que ele fique maior a 
ponto de que o que o beneficiário recebe, vamos imaginar numa remessa para o 
exterior, é o valor líquido do imposto. Para ele receber o valor líquido do 
imposto, ele tem que ter tido um rendimento incluindo o imposto na própria 
base, de modo que ele receba líquido, de acordo com a convenção particular, o 
valor efetivamente acordado, e a base, então, fica majorada. Nesse caso, então, 
a fonte pagadora assume o ônus do imposto, mas ela não vira contribuinte, o 
contribuinte continua sendo o beneficiário do rendimento. Então, esse é o 
racional. Esse é o racional criado para fins de base de cálculo do Imposto de 
Renda na fonte e, também, por consequência, na perspectiva de quem paga, o 
raciocínio deve ser o mesmo. Então, se o rendimento é reajustado para quem 
recebe de modo que o imposto, o rendimento seja pago de forma líquida, para 
quem paga, também, o valor da despesa deve ser majorado. Se o valor da 
despesa deve ser majorado, esse é o valor da despesa para fins de cálculo dos 
limites de dedutibilidade das regras, quando há regras de limite de 
dedutibilidade. Interessante verificar e a interpretação que fundamenta esse 
raciocínio é no sentido de que o valor do rendimento é que é aumentado de 
modo que o beneficiário receba a despesa líquida. Não é que o beneficiário tem 
despesa de Imposto de Renda, ele tem uma despesa majorada de modo a que 
ele remeta um valor líquido. Então, a natureza do reajuste do rendimento, ela é 
própria despesa objeto do pagamento. Então, se é um serviço, é o serviço que 
está sendo pago lá para fora, que tem um valor aumentado. A despesa, como o 
contribuinte é o beneficiário no exterior - e nas hipóteses em que é assim -, o 
valor da despesa é aumentada e a natureza desse ajuste é da própria despesa 
que está sendo remetida. Então, para fins de royalties, e tem outras regras de 
limites de dedução de despesa, como subcapitalização e até preço de 
transferência, que é uma proposição que eu faço, não encontrei nenhuma 
jurisprudência nesse sentido, nenhum precedente, mas preço de transferência 
também considera limites de custos e despesas, subcapitalização e royalties, o 
valor reajustado deve ser considerado despesa para fins desses limites 
também.  

Uma questão bastante interessante... deixa eu primeiro mencionar as leis que 
regulam esse tema. Nós temos dois planos de leis que tratam do assunto. 
Primeira, tratando do próprio reajustamento da base, está previsto na lei de 
Imposto de Renda desde 1964, Lei n. 4.154 de 1964, ela prevê o reajustamento 
e o regulamento, ao longo dos tempos, foi refletindo essa lei e, em 1999, que é o 
último regulamento que temos, o reajuste está previsto no art. 725 do RIR. 



Então, isso para o reajustamento. Quer dizer, na hipótese em que a fonte 
assume o ônus e o rendimento é pago de forma líquida para o beneficiário, deve 
haver o reajustamento. Isso tem norma expressa na legislação do Imposto de 
Renda. Depois, tem a Lei n. 8.981, que repetiu a Lei n. 8.541 de 1992 e o 
Decreto-Lei n. 1.598, mais ou menos no mesmo sentido, dizendo que a 
despesa, a dedutibilidade da despesa deve seguir o valor do reajuste. Então, 
nas hipóteses em que o contribuinte assume o ônus, o valor do imposto é 
despesa dedutível para ele. O texto legal fala do imposto ser dedutível. Ele não 
fala o que eu estou dizendo que ‘é uma interpretação’ e que ‘é toda uma 
construção da jurisprudência’, ele simplesmente diz, ‘na hipótese do ônus ser 
assumido pela fonte, este imposto é dedutível’. Este é o dispositivo que foi 
previsto no Decreto-Lei n. 1.598, depois, na Lei n. 8.541, mais ou menos a 
mesma redação, e depois, na Lei n. 8.981, art. 41, § 3o. Então, essas são as 
normas legais que existem sobre o assunto. A partir dessa interpretação e das 
normas legais, vem a questão dos royalties dos preços de transferência e de 
todas as outras despesas cuja dedutibilidade pressupõe um limite de valor. 
Então, também não identifiquei precedentes sobre a limitação da 
dedutibilidade de despesa, mas eu creio que seja uma construção dessa 
interpretação que foi criada a partir desse conceito de que, sendo um 
beneficiário o verdadeiro contribuinte do imposto, o sujeito passivo aqui, a 
fonte pagadora, quando ela arca o ônus, deve haver o reajuste do rendimento.  

Quanto a essa questão de contribuinte, sujeito passivo e contribuinte, que já 
gerou bastante debate, que a gente discutiu na época do acórdão da Câmara 
Superior, eu identifiquei, recentemente, uma Solução de Consulta da COSIT nº 
160/2016, em que ela reafirma, baseada no art. 43, 44 e 45 do CTN, a ideia de 
que o contribuinte do Imposto de Renda é o beneficiário do rendimento e que a 
fonte é sujeito passivo da obrigação, mas não na condição de substituto, não é, 
citando também o art. 121, 128 do CTN. Então, ela é sujeito passivo por 
disposição legal e tem o direito de reter o valor do imposto cujo contribuinte, 
efetivamente, é o beneficiário do rendimento. Interessante também verificar, 
quanto a esses limites de dedutibilidade, não há uma norma específica, mas é 
interessante verificar que o próprio regulamento prevê exceções para o 
reajustamento da base de cálculo. E quais são essas exceções? Temos o art. 
677 do Regulamento e o art. 703. O art. 677 trata dos prêmios pagos em bens. 
Então, a própria lei que prevê a incidência na fonte sobre o pagamento em 
bens, quando há prêmios e sorteios, ela diz lá no parágrafo, expressamente, 
que não vai haver o reajuste da base. Veja, quando o pagamento é em bens, 
não tem como fazer a retenção em dinheiro, mas o raciocínio é de que o valor 
do bem é líquido do imposto, obviamente. Então, o valor que é dado em prêmio, 
ele já vem líquido no imposto, então, deveria haver o reajustamento. E aí, a 
própria lei prevê, expressamente, que não vai haver o reajustamento nesse 
caso.  

Depois, tem o art. 703 do Regulamento, que está citado no próprio dispositivo 
do reajuste, ele diz: “Ressalvada a hipótese do 703”, que é uma hipótese de 



juros pagos em compra de bens para o exterior, aquisição de bens no exterior a 
prazo em que se paga juros. E, nessa hipótese, o Regulamento prevê que não 
vai haver o reajuste da base de cálculo e o racional disso é que, nesse caso 
particular, que é aquele do Decreto-Lei antigo, a previsão de incidência na fonte 
sobre esses juros é que o contribuinte desse imposto é o remetente e não o 
beneficiário do rendimento. Então, o próprio Regulamento, no art. 703, diz que 
o contribuinte, no caso, não é o beneficiário, é o remetente dos juros, e por 
conta disso, então, para a gente ver a sistemática, não é, a coerência do 
sistema, quando o contribuinte é o próprio remetente no Brasil e não o 
beneficiário no exterior, não há previsão de reajustamento. Quanto a essa 
condição de contribuinte do remetente, que é bastante particular, geralmente, 
o titular do rendimento é que o contribuinte do Imposto de Renda, não é? Tem 
um acórdão do STJ até razoavelmente recente, 2009, em que uma entidade 
isenta fazia remessas a título de juros para a aquisição de bens no exterior, e 
ela estaria sujeita a essa norma, mas, pelo fato de ser isenta e ser a 
contribuinte, foi reconhecida que não haveria incidência do Imposto de Renda 
na fonte. Então, essa condição do contribuinte do remetente foi reconhecida 
pelo STJ nessa situação. Então, é interessante que a exceção confirma a regra.  

Sobre o assunto também, eu identifiquei dois pareceres normativos nessa 
questão de reajustamento, reafirmando que o reajustamento cabe quando a 
fonte é contribuinte por substituição, que é o Parecer Normativo n. 20 de 1984, 
que trata de uma tributação no caso de omissão de receitas, quando tem uma 
redução indevida do lucro líquido e, na época, tinha Imposto de Renda sobre os 
dividendos. Então, havia uma previsão de que, quando tinha essa omissão de 
receita com redução indevida do lucro líquido, tinha incidência do Imposto de 
Renda na fonte. E aí, se discutia se no Imposto de Renda deveria haver o 
reajustamento, porque o contribuinte, obviamente, não fazia esse pagamento, 
isso era uma hipótese de infração. E aí, o Parecer Normativo de 1984 dizia que, 
como o contribuinte no caso era a empresa, não havia de novo, não deveria 
haver o reajustamento. E, por fim, o Parecer n. 2 de 1980, que diz que, em 
relação à dedutibilidade - e não em relação a limites, mas em relação à 
dedutibilidade -, ele diz que, na hipótese de reajustamento, deve ser observada 
a regra de dedutibilidade do próprio valor remetido. Então, esse racional de que 
não é o imposto que está sendo deduzido a título de despesa e, sim, o 
rendimento reajustado foi afirmado, né, em 1980 por esse Parecer Normativo n. 
2.  

Uma outra questão interessante diz respeito à base de cálculo da CSL, que não 
tem nenhuma dessas regras. Como ficaria a dedutibilidade da despesa 
reajustada para fins da CSL na hipótese de ausência de todas essas regras? 
Também foi uma ideia minha, não achei nenhum precedente nesse sentido, 
mas, se formos interpretar que o rendimento reajustado é o próprio 
rendimento, que deve seguir a natureza da própria despesa remetida, não 
precisaria de norma expressa, então, seria uma despesa, cuja natureza é da 
própria remessa, e a dedutibilidade vai seguir a regra própria da CSL, mas sem 



a necessidade de previsão expressa de reajustamento. Então, fiz uma pesquisa 
assim, não exaustiva, mas num apanhado geral. Eu, na minha visão, não *é 
assim que deve ser, o reajustamento é um pressuposto, é uma interpretação 
que faz todo sentido e as consequências são essas, o valor do rendimento 
reajustado deve ser considerado para fins de despesas que têm limite, a 
natureza da despesa é aquela mesma da remessa e não do próprio imposto e 
assim por diante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado, Bruno.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Bruno nos deu tantas informações que vai dar 
uma mesa inteira só pelas informações que ele deu. Então, eu queria só 
entender um ponto que não ficou muito claro. Você citou uma posição 
jurisprudencial anterior a Lei n. 8.981. Você disse que a 8.981 é expressa no 
sentido da dedutibilidade do imposto quando assumido pela própria fonte. Ou 
seja, eu posso entender que, pelo menos hoje, é pacífico que, se a fonte assume 
imposto, esse valor do imposto é dedutível? Eu só queria compreender se esse é 
o estado da arte. 

Sr. Bruno Fajersztajn: É isso mesmo, Schoueri, e desde 1977. Não é nem da 
n. 8.981, essa norma que diz isso vem desde o Decreto-Lei n. 1.598 de 1977. 
Depois, a 8.541 e, depois, a 8.981, todas no mesmo sentido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quer falar alguma coisa?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode falar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, você. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Bruno me fez lembrar uma expressão do 
saudoso amigo que vinha sempre a essa Mesa, e, quando alguém te dar tanta 
informação, você fica até arfando, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O carnaval foi bom, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sabe aquela coisa que você recebe as 
informações e você vai, você fica, assim, arfando, parece que está faltando o ar 
no final de uma corrida porque é tanta coisa interessante que o Bruno trouxe 
que é bacana. Então, realmente, o carnaval serve para reflexão, não é, Bruno? 
Não se pode pular, como é o caso aqui. Mas eu entendi do que você falou, que o 
gross-up, na verdade, é um reajuste que as partes contratantes fazem, fazendo 
incluir, no contrato, a parte remetente, o valor do imposto que incide sobre a 
operação. Então, eu vou ‘grossapar’, um pequeno jargão, né, eu vou 
‘grossapar’, então, eu vou colocar, no valor daquilo que eu vou remeter, o 
imposto que seria tributado, que incidiria sobre a operação de remessa de 
royalties - vamos dizer assim -, para o exterior. É essa a hipótese, não é? 
Então, nessa hipótese, como você concluiu e eu acho que está irrefutável, você 
está remetendo renda, em que pese o contrato original trazer um valor menor. 
Então, quando você negocia: “Então, eu vou, eu quero receber o valor líquido, 



né, ou valor depois dos impostos”. Então, eu estou pagando o valor dos 
royalties, vamos dizer, mais o valor dos impostos. Esse valor é um novo valor, 
consequentemente, é esse o valor que deve ser considerado para fins de 
dedutibilidade, e aí, no meu entender, que parece que eu também entendi do 
que você disse, esse valor é plenamente dedutível, é isso? Essa é a dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Depende, né? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Depende da regra do próprio rendimento. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Depende da regra, lógico, depende... 
exatamente, aplicada à regra do próprio rendimento. Eu entendi. 

Sr. Bruno Fajersztajn: O que a legislação diz não precisa nem estar expresso 
no contrato. O contrato vai prever, mesmo que não esteja expresso, se o 
pagamento é sem retenção, subentende-se de que o valor do rendimento é 
maior porque o contribuinte recebeu líquido. Não precisa nem estar expresso 
no contrato. Até teve uma discussão e alguns precedentes antigos do conselho 
do contribuinte que diziam que, para ter o reajustamento, precisaria estar 
expresso no contrato. Depois, isso foi superado e se entendeu que, se ele 
recebeu líquido, é porque o rendimento necessariamente é reajustado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para mim, não está tão clara a questão ainda. 
Claro, sim, eu entendo a lógica, mas nós temos que olhar como o Direito trata, 
como o legislador tratou dessa matéria. Ele põe na dedutibilidade o imposto, 
uma exceção, veja, tem um limite, 5%, e eu mandei os 5%. No entanto, eu 
tenho algo a mais que, pela lógica que nós temos aqui como lógica, seria parte 
do rendimento que ficou retido e que o legislador vem e fala: “Não, você pode 
deduzir”, desculpe, o legislador sempre diz isso, desde 1977, como diz o Bruno: 
“Você pode deduzir” e, olhe bem, “desde que a fonte tenha assumido o 
encargo”. Reparem essa expressão, que é a condição do legislador para que 
haja dedução. Ou seja, desde que seja algo da fonte e não do terceiro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Contratualmente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Contratualmente. Eu estou incomodado com esta 
expressão, e eu poderia entender: “Não, é uma exceção, é um favor legal, é uma 
isenção que vai exigir, inclusive”. Bom, se é uma exceção, se é um fator legal, 
qual é a justificativa para, nesse caso, eu ter um tratamento diferenciado de 
outros? Qual a diferença entre a situação em que a fonte assumiu ou não 
assumiu para dar um tratamento diferenciado?”. Eu entraria num caminho 
lógico para tentar entender porque desta, permita-me, excrescência. Ou eu 
poderia dizer: “Não, na verdade, eu nem quis dar uma lógica ao legislador no 
sentido de que seria parte do rendimento”. Foi só para dizer o caminho 
alternativo. O caminho alternativo seria: não fosse base legal própria, não 
haveria nem que ‘grossapar’. Gross-up surge por uma determinação legal, e o 
legislador impõe, inclusive, apresenta todas as consequências desse gross-up. 
O que eu quero por aqui para nós ponderarmos? Eu estou pondo, assim, uma 
questão de dúvida. Se este imposto é efetivamente algo devido pelo contribuinte 



no exterior, hipótese nº 1. Hipótese nº 2: o imposto originariamente era devido 
pelo contribuinte no exterior e a fonte - com todo respeito ao Ricardo -, naquele 
primeiro momento, era mero agente coletor. E o imposto seria assumido. 
Tivesse sido pago 75 líquido e retidos os 25, não teríamos nem que o que 
discutir. Entretanto, surge um fato, que não é fato gerador do imposto, um 
segundo fato. Esse segundo fato chama-se não retenção. Em virtude da não 
retenção, que é um segundo fato, não é o rendimento, é um fato diverso, não 
reter, surge, aí sim, um sujeito passivo, fonte, responsável no sentido estrito do 
código, responsável por fato próprio, não renda, mas o fato próprio dele: não 
reter. Do mesmo modo, permita-me a comparação, que o tabelião quando 
também não confere o regulamento do imposto. Num e outro caso, eu tenho 
um sujeito passivo por responsabilidade. Mas notem a diferença: agora, ele é 
sujeito passivo, obrigação própria. Embora o debitum tenha sugerido pelo 
contribuinte, a obrigacio é da própria fonte agora, porque a fonte, o patrimônio 
dela passa a responder por aquele valor. Ela paga, naquele momento, algo que 
ela, a fonte, deve, e porque ela, fonte, deve e não o contribuinte originário, ela 
reduz. Já não é mais algo pago pelo contribuinte no exterior, é algo pago pelo 
sujeito passivo por responsabilidade, que, do ponto de vista civil, pode ou não 
vir a recuperar isso da fonte. Aliás, deve recuperar, desculpe, o contribuinte 
deve, mas do ponto de vista da relação jurídico tributária, ela desaparece no 
momento em que a fonte recolhe aquele tributo quando sujeito passivo, agora 
sim, sujeito passivo. Esta migração, que traz consequência tributária da sua 
dedutibilidade, é que me faz, aqui, refletir, e eu quero insistir com isso, da 
natureza disso, porque lembrando, toda discussão nossa surgia lá na CIDE, 
etc. E o que eu estou propondo aqui é que, na medida que a fonte se torna 
sujeito passivo, com obrigação própria surgida de lei, eu vou dar o tratamento 
para efeito da CIDE, eu vou dizer: ‘Isto aqui já não foi mais pago a um 
residente no exterior, nem empregado, nem remitido, nem creditado’. A 
hipótese tributária da CIDE, que é o pagamento, emprego etc., nenhuma 
dessas aconteceu, porque, nesta hipótese que eu estou dando agora, a hipótese 
da não retenção, não havendo a retenção, o que existe é pagamento por 
obrigação própria da fonte em virtude de fato dela não ter retido. E, se assim 
for não haverá que haver CIDE sobre esta operação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre este valor.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sobre este valor, ou seja, eu estou propondo um 
raciocínio para dizer: “Eu distingo a hipótese de mera retenção, em que aqui 
não havia obrigação própria, da hipótese em que não houve a retenção, houve 
um pagamento em virtude da retenção, o chamado gross-up”. E este está me 
parecendo, por favor, gente, numa mesa de debates e que fique claro para fins 
de Ata, não é a opinião do professor Schoueri, eu estou provocando um debate, 
estou dizendo que algo que está sendo construído agora, nesse momento, para 
eu dar essa diferenciação. Gostaria de ouvi-los a partir disso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria fazer uma referência de 
algo, um ponto importante que precisaria ser levado em conta, esta colocação 



que você fez de que, a partir de um determinado momento nº 2, em que, pelo 
fato da fonte não ter retido, ela se tornou sujeito passivo. Ou seja, diz que, 
antes, ela era coletora. Eu não quero voltar esse assunto que tem 30 anos aqui 
na Mesa, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vai ter mais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, bom, pode continuar, mas eu 
gostaria de não participar mais dele. 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ah, mas vai! 

Orador Não Identificado: Espera eu publicar meu artigo! 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que nós não podemos esquecer é 
o seguinte: o Bruno citou disposições legais, parecer normativo, mas, na 
verdade, a lei que hoje existe, passou a existir em 1964, ela é originária de 
construção jurisprudencial. Aliás, fora do Brasil, também existe um gross-up, 
com lei ou sem lei, não sei. Então, na verdade, é a natureza da coisa que 
determina o reajuste. Agora, o que não pode ser esquecido, Schoueri, é que 
desde... Vamos abandonar um pouquinho a nossa divergência, se a obrigação é 
própria ou não é própria, porque isto que complica o raciocínio. Desde o 
momento do nascimento da obrigação tributária relativa ao Imposto de Renda 
na fonte, a fonte é sujeito passivo, sujeito passivo por substituição ou por 
responsabilidade e com exclusão do contribuinte da relação jurídica tributária. 
Isso nós não podemos esquecer, como primeiro ponto. Como segundo ponto, 
nós não podemos esquecer que as convenções particulares não podem ser 
opostas ao Fisco para modificar a sujeição passiva. Então, a sujeição passiva 
não é que nasce no momento em que não houve a retenção por convenção 
entre as partes, a obrigação tributária, ou melhor, a sujeição tributária da 
fonte existe desde o começo e se mantém retendo ou não retendo. O que 
acontece é que, quando ela não retém, ela beneficia aquele recebedor deixando 
de descontar dele, e ela assume o ônus no sentido de que ela também tem o 
ônus de pagar o beneficiário esse rendimento a despesa que cabe a ele receber. 
Então, esse é o racional da questão. A lei, na verdade, ela veio chancelar o que 
a jurisprudência administrativa entendia e atenta a essa natureza da coisa. 
Agora, as excrescências que existem estão, principalmente, na exceção 
relativamente aos juros. Porque os juros, no financiamento da aquisição de 
bens no exterior, que o Supremo dizia lá nos anos 50 e 60 que não eram 
tributáveis, eles passaram a ser tributáveis com o Decreto-Lei n. 401 que - e aí 
que está a excrescência - manteve a cobrança a título de Imposto de Renda, 
mas disse que o contribuinte era o remetente. Isso é um absurdo! Uma 
dessintonia total com o sistema. De qualquer forma, como a lei diz isso, na 
aplicação da lei, o STJ, como foi mencionado pelo Bruno, diz: ‘Olha, quando a 
entidade remetente é imune de imposto, no caso do STJ, era uma instituição 



de beneficência, quando ela é imune, se ela é o contribuinte, a imunidade 
incide sobre todos os impostos que são devidos por ela’. Quer dizer, o STJ 
lavou as mãos na besteira que foi dito no Decreto-Lei 401, baixado para 
contornar a jurisprudência do Supremo, e que é um dos casos mais 
emblemáticos da jurisprudência do Supremo em torno de Imposto de Renda. 
Esse caso foi decidido por 6 a 5, mais ou menos como foi a questão das 
controladas no exterior, ninguém se entendeu com ninguém, cada um falou 
uma coisa. Se chegou a uma decisão, mas não se chegou a um consenso 
conceitual e doutrinário sobre o assunto. O Supremo disse que era 
constitucional. Devia ter dito o contrário, mas disse que era constitucional. Eu 
também não quero entrar muito nisso porque a Constituição, na época, era 
outra, os limites que nós temos hoje na Constituição de 1988 nem todos 
existiam. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso lhe pedir uma coisa? Esse segundo 
assunto, desta excrescência dos juros, como disse, o Bruno trouxe assunto 
para a Mesa inteira, porque essa excrescência merece o debate. Eu gostaria de 
lhe pedir, presidente, que nós mantivemos agora a discussão no que, ou seja, 
na sua opinião, se eu compreendi, esta dedutibilidade do imposto ‘grossapado’, 
ela também é uma excrescência, porque, na sua opinião, o imposto 
‘grossapado’ é devido pelo, desculpe-me, seria devido pelo contribuinte no 
exterior e a fonte seria, na sua visão, meramente responsável. Eu gostaria de 
discutir, então, sobre, assim, veja, nós temos duas interpretações possíveis 
aqui, e que, realmente, começamos com uma divergência inicial, não dá para 
abrir mão dela, porque é divergência sobre o papel da fonte, que o Ricardo aqui 
nos apresentou a fonte como sujeito passivo desde o momento um, e eu disse: 
“Ela é sujeito passivo no momento dois”. A minha interpretação, Ricardo, leva a 
dizer que eu não estou diante de uma excrescência, ou seja, faz parte da lógica 
do sistema, a indedutibilidade se dá com relação aos valores pagos ao residente 
no exterior, devidos ao residente no exterior, e como o imposto é devido pela 
fonte como responsável, não há qualquer, não há a limitação da antiguidade e 
Cide, etc. Ou seja, a interpretação que eu proponho dá coerência para o 
sistema. A sua interpretação, eu não vou usar a data venia, mas entenda o tal, 
gera um sistema incoerente, um legislador que não sabe o que faz. Eu tendo a 
dizer que, quando se vai ter duas interpretações possíveis, uma delas dá uma 
coerência para o sistema e outra gera uma exceção, eu busco a coerência, a 
menos, e agora é o ponto e é seu desafio, que você consiga me mostrar, ou nos 
mostrar, que eu não estou diante de uma excrescência, que faz todo o sentido a 
dedutibilidade do imposto ‘grossapado’. Eu dei o sentido, o sentido é: é 
dedutível porque é devido pela fonte. Então, eu não estou diante de uma 
exceção, eu estou mantendo a minha regra, somente o valor pago ao exterior é 
que é indedutível. A sua visão é diversa, como deu uma exceção, eu peço uma 
justificativa para tanto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou ser breve porque duas 
pessoas pediram a palavra. A coerência está naquilo que eu estou afirmando, 



porque o Imposto de Renda da pessoa não é dedutível também por uma 
questão lógica. Eu, primeiro, tenho um acréscimo patrimonial formado pelas 
minhas receitas menos as minhas despesas de custos e, sobre isso, você 
calcula o Imposto de Renda. O Imposto de Renda e a CSL, elas vêm depois que 
o lucro existe, que o aumento patrimonial existe, que ele foi formado, e sobre 
isso, até que os tribunais julgaram constitucional a indedutibilidade desse 
Imposto de Renda. Quando a fonte não é contribuinte porque o lucro não é 
dela, o ganho não é dela, o ganho é de alguém para quem ela está efetuando o 
pagamento, e ela é chamada na condição de fonte retentora; novamente, eu 
não quero aqui entrar em filigramas: se ela é agente de arrecadação ou sujeito 
passivo, eu não tenho nenhuma dúvida, você pode chamar de agente de 
arrecadação, mas eu não tenho nenhuma dúvida, está escrito na lei, está 
dentro da sistemática do CTN, não tem nenhuma dúvida que ela é sujeito 
passivo. Os tribunais todos, todos, e o próprio Fisco do parecer normativo, 
instrução normativa, já se manifestou no sentido de que o Imposto de Renda 
da fonte não pode ser cobrado do contribuinte, porque ele não é sujeito 
passivo. A fonte é única, por isso que é própria a obrigação, é única 
responsável pelo recolhimento. Bom, nesse sentido é que, se ela efetua um 
pagamento que não é de Imposto de Renda, é um pagamento de uma despesa 
de royalties, e ela tem que ‘grossapar’ ou porque contratou ou porque, com 
descuido, não efetuou a retenção, a despesa que ela está tendo continua a ser 
decorrente do serviço que ela recebeu, a causa do pagamento é de um imposto 
que seria do contribuinte porque ele que está tendo acréscimo patrimonial, e 
ela fica responsável porque ela quem tem que ‘grossapar’ porque ela não 
efetuou a retenção. É a mesma coisa, conforme disse nas duas semanas atrás, 
que, ao invés de colocar no contrato que o rendimento é líquido de 100, né, e o 
imposto de 25% será por conta da fonte, é a melhor coisa dizer isso ou dizer 
que o pagamento, a despesa é de 133 e o imposto de 25% será só de 133. 
Continua a mesma remessa líquida de 100. Então, essa é a lógica, essa é a 
razão pela qual a jurisprudência construiu, e hoje é lei, o gross-up. E é por essa 
razão que a despesa é dedutível, quando ela for dedutível, e até o limite que ela 
for dedutível. É claro que pode ter opinião divergente desta, mas o 
entendimento lógico que eu faço é esse. Pediram a palavra, aqui, o Brandão e o 
João Dácio. Agora, é ala direita, a ala direita toda pediu. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, acho que houve uma mistura até, o 
Schoueri quando falou estava se referindo a questão da CIDE, não?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tratei dos dois. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, tudo bem. Quanto à CIDE, ele não está 
sozinho, tanto que o voto vencido do CARF é lido nesse sentido de dizer que na 
CIDE, o contribuinte é o remetente mesmo, o sujeito passivo "gênero", sujeito 
passivo espécie contribuinte da CIDE é o remetente e mesmo assim ficou a 
incidência sobre o gross-up do Imposto de Renda, mas não teve gross-up na 
CIDE, como aconteceu com a Petrobras, a Petrobras foi autuada porque 
quiseram ‘grossapar’ a própria CIDE, e ela ganhou nesse ponto, e o voto, não 



sei se você chegou a ler o acórdão, mas tem o voto que diz que a remuneração é 
aquela contratada, portanto, a CIDE deveria incidir só sobre aquele valor 
contratado. É errado porque aquele valor contratado, como diz, se fosse 75, 
também incidiria sobre 75. Não, incidiria sobre 100, não é? Então, ok. Mas tem 
gente que pensa como você na parte da CIDE. Agora, na parte do Imposto de 
Renda, isso também, essa questão veio exatamente porque, lá no passado, no 
tempo pré Decreto-Lei n. 1.598 de 1977, isso é tudo questão de defeito de 
contabilidade. A contabilidade não tinha essa questão de fazer o corte no final 
do ano do balanço, ela simplesmente apurava o lucro de 100 e aquele lucro era 
lucro 100. O que acontecia? Em abril, ela contabilizava como despesa um 
Imposto de Renda devido. Então, ali, há uma norma expressa dizendo que o 
imposto pago não era dedutível, porque essa é a regra que funcionava, e 
nenhuma contabilidade fazia provisão para Imposto de Renda. Em 77, veio a 
obrigação, primeiro se apura e faz a destinação, depois vem a contribuição 
social. Então, não há mais despesa com Imposto de Renda, em tese, salvo um 
auto de infração. Isso pode acontecer. Mas, na regra, não há. E não há, nas 
empresas de lucro real, nada que ela receba, que eu me lembro, que o Imposto 
de Renda retido na fonte não seja objeto de compensação, quer dizer, vai ser 
receita total e o imposto retido, receita financeira, juros sobre capital próprio, 
todo ele vai ser considerado como compensação. Então, lá, dificilmente, você 
acha uma despesa financeira. Nós temos despesa financeira aqui no IBDT, por 
quê? Porque o nosso é tributação exclusiva, então, nós temos uma despesa e 
não vamos fazer nada com ela, né? Mas a ideia de lucro real não. E também, 
mesmo que fosse aqui, também não teria efeito fiscal nenhum.  

Então, veio uma regra dizendo que você não pode lançar o Imposto de Renda 
em dedutível. Com essa ideia, quando se consolidou o gross-up, o Fisco queria 
que esse Imposto de Renda pago fosse lançado como despesa de Imposto de 
Renda sem dedutibilidade, criou-se essa natureza de que, realmente, ele 
integra a remuneração, portanto, você pode até dizer: “É, mas, ali, fala Imposto 
de Renda”. Eu poderia separar, colocar uma despesa de Imposto de Renda 
dedutível porque tem uma determinação legal? A 8.981, ela diz que é o Imposto 
de Renda que é dedutível, no mesmo caso do gross-up, mas eu posso criar uma 
despesa, Imposto de Renda separada da principal despesa? Eu até poderia, 
com base nessa lei, fazer isso, fazer uma subconta, Imposto de Renda e o valor 
dedutível. E no caso no gross-up, outro ponto é que, não obstante o gross-up, 
você pode informar ao seu beneficiário no exterior, em qualquer das hipóteses, 
que ele tem um crédito que foi retido 33% ou alguma coisa que ele vai, se tiver 
condições, se creditar no exterior, no valor que ele recebeu como receita. 
Portanto, o contribuinte continua sendo sempre o beneficiário do exterior, não 
obstante a solução pela fonte pagadora não muda isso. Não muda isso no 
exterior e não muda isso aqui. O que pode acontecer também é você ‘grossapar’ 
salário, você faz um contrato e o salário é líquido. Você tem que informar, no 
final do ano, o salário dele reajustado com o Imposto de Renda que ele não 
pagou, mas que ele vai compensar. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E recolhe a contribuição 
previdenciária sobre quanto? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sobre o ‘grossapado’ também. Porque é 
considerada a remuneração líquida também, né? Então, eu acho que tudo 
montado nessa sistemática. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Rolim, por favor.  

Sr. João Dácio Rolim: Eu tinha três comentários, eu acho que eu vou fazer só 
dois por causa da extensão, aí, do tema, mas o Bruno fez uma coletânea de 
informações realmente... e o Ricardo trouxe aqui a bagagem da jurisprudência, 
do Supremo principalmente desse voto aí dos juros, seria uma despesa, e o 
contribuinte seria aquele que está tendo a despesa e não o rendimento. Eu 
acho que lembro de um dos votos que um ministro que falava: “Não, esse 
imposto é constitucional, ainda que não seja Imposto de Renda, é 
constitucional”, e tal. Mas eu acho que, como o Ricardo se referiu, quer dizer, a 
legislação veio refletindo essa jurisprudência até do próprio Supremo, e 
administrativo. Então, tem uma lógica que, hoje, me parece que, quando a 
própria lei fala que o Imposto de Renda é retido aí, é dedutível, é porque, no 
gross-up, ele já está lá incluído, e o exemplo numérico aqui é muito bom, do 
133, o 25, que dá o líquido de 100, né? Não é que os 25 vai segurar, é que os 
25 sobre os 133, os 33, lógico que é dedutível, não poderia ser diferente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Dedutível? 

Sr. João Dácio Rolim: Dedutível, lógico! 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, só por ordem. Nós estamos discutindo 
uma hipótese do royalty em que os 100 são, o limite da dedutibilidade é 100, 
você remeteu 100, teve outros 33 e o legislador fala: “Olha, embora seja 133, 
você pode deduzir mais 33”. Veja, 100 é o seu limite, você remeteu 100. 
Desculpe a interrupção, pela ordem, fica claro, o limite é 100, você remeteu 
100, tem outros 33 e o legislador diz: “Pode deduzir também os 33”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o legislador não diz, nós é que 
estamos discutindo isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe, o legislador diz expressamente que 
pode. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não, não! 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos lá. Bruno, pela legislação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele não falou. Não trata do limite, o 
Bruno foi muito claro. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não, ele não trata do limite, ele trata, numa regra geral 
e diz aqui, art. 41 da Lei 8.981, §3o: “A dedutibilidade como custo ou despesa, 
de rendimentos pagos ou creditados a terceiros abrange o imposto sobre os 



rendimentos que o contribuinte”, mesmo que não tenha reajuste, “abrange o 
imposto sobre os rendimentos que o contribuinte, como fonte pagadora, tiver o 
dever legal de reter e recolher, ainda que assuma o ônus”. Quer dizer, a 
dedutibilidade não é do imposto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Veja como a dicção da lei está 
dentro dessa lógica. A dedutibilidade como custo ou despesa de rendimentos. 
Não é do imposto. Diz que o valor do imposto está... 

Orador Não Identificado: Lembrando da dicção da lei... 

Orador Não Identificado: Está embutido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, de novo, desculpe-me. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, olha a sistemática do 
negócio. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Imposto de Renda não é dedutível. Aí, seria dedutível 
nessa hipótese? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bruno, eu quero entender o seguinte, desculpe-
me, eu fiz uma pergunta pelo o que você expôs, eu até quero pedir pela ordem 
no começo. Eu quero saber hoje, eu estou assim, o limite 5% de royalties é 
100, eu remeti 100. Daí, descobre-se que eu não fiz a retenção. Faz o gross-up, 
vamos trabalhar com 33. Eu paguei os 33. Eu fiz uma pergunta para você que 
foi quando começou a discussão, esses 33 que ultrapassam 100, são dedutíveis 
ou não? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu disse que são dedutíveis por tudo que eu estou 
dizendo, não porque tem uma norma expressa do royalty. O royalty é omisso. A 
regra de royalty diz: 5% da receita bruta, o líquido. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, outra coisa. Está certo, é 5% da 
receita total líquida. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Isso. Quer dizer, mas, aí, vai comparar a receita líquida 
com uma despesa. Qual despesa, 100 ou 133? É o que eu digo, 133. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você deu uma escorregadinha 
antes. Então, o 33 não é dedutível? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é ou é? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Trinta e três não é dedutível. Se o limite é 100... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, nós estamos falando de coisas diferentes. 
É a primeira pergunta da minha fala. 

Orador Não Identificado: Não é se o limite for atingido. 



Orador Não Identificado: Para ficar claro, na norma de royalty... 

Orador Não Identificado: Aí, você pode questionar o próprio limite, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, é que toda discussão começou 
porque eu fiz uma pergunta ao Bruno, no momento zero, perguntando dos 33, 
ele pareceu ter dito que os 33 seriam dedutíveis também, embora 
ultrapassasse o 100. Que foi aí, nós começamos. 

Sr. Bruno Fajersztajn: A pergunta, para mim, era se o 133 entrava no limite. 
Não é que o 133, se o limite é 100, a despesa é de 133 por conta do 
reajustamento, e os 33 passam o limite, são indedutíveis. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mesmo assumido pela fonte? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Mesmo assumido pela fonte. Por quê? Porque essa 
regra se aplica em conjunto com a própria regra dos limites de royalties. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos deixar o Rolim prosseguir. 

Sr. João Dácio Rolim: O outro comentário seria com relação à própria decisão 
da Câmara Superior de Recursos Fiscais da CIDE, que me parece também 
correta, embora desfavorável, me parece bastante sustentável. Eram só esses 
dois pontos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aqui, entre os dois que restaram, 
por gentileza. 

Sr. Luis Flávio Neto: Eu, particularmente, antes de vir para essa Mesa, essa 
era uma questão que não me trazia tantos conflitos, e agora vem surgindo 
novos pontos de reflexão. Mas me parece que, quando duas partes fazem um 
contrato e celebram um contrato, eu tenho um sujeito no exterior que diz: 
“Olha, eu estou disposto a prestar ou não o serviço, a te dispor esse royalties 
por determinado preço”, e, ao realizar essa precificação, uma série de questões 
são consideradas, não é? Custos do serviço no exterior e tudo mais. E, ao 
conhecer a legislação brasileira, ele verifica que haverá, aí, um custo a mais, 
haverá, aí, uma retenção de 25% e o sujeito no exterior, ele coloca isso no seu 
preço e diz: “Olha, o meu preço será 133”. Eu vejo essa questão sob essa 
perspectiva, de que, na verdade – e isso me alinha com o que o Bruno está 
dizendo -, há um acréscimo no valor da própria despesa, do próprio valor que 
vai ser pago para o exterior. Esse 33, ele não se tornaria, ele não se tornaria 
uma despesa diversa daqueles outros 100 que estão sendo entregues nas mãos 
do residente no exterior. E aí, por conta disso, me parece que há, aí sim, uma 
coerência lógica em aplicar a limitação dos 5% à totalidade dos 133 e não 
apenas aos 100 que chegaram nas mãos do exterior, do residente no exterior. 
Porque, se não houvesse essa obrigação, imaginemos que nós vivemos hoje em 
um mundo totalmente interligado, as Receitas Federais são todas primas-
irmãs, e não haveria o dever de retenção do residente no Brasil, seria entregue 
133 ao residente no exterior e o residente no exterior pagaria uma guia DARF 



ao Brasil. Ou seja, a despesa da empresa brasileira é 133 pelo pagamento dos 
royalties ou serviços. Agora, como não há essa interligação e tudo mais, é 
muito mais simples para a Receita Federal, para o legislador, melhor dizendo, 
legislador tributário, atribuir um dever de retenção como um agente coletor ao 
tomador brasileiro. Então, me parece que a regra dos 5% se aplicaria, sim, à 
totalidade dos 133. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando, depois, o Rodrigo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Schoueri me fez lembrar a figura de um 
garoto que ganhou um conjunto de bola de gude novo antes do carnaval e ficou 
o carnaval inteiro treinando, aí, chega na quinta-feira pós-carnaval, para os 
amiguinhos da escola, e fica provocando os amiguinhos para entrar no jogo da 
bolinha de gude, sabendo que a bola de gude dele está até gasta de tanto 
treinar em casa. Esse é o Schoueri em relação ao trabalho que ele está 
preparando de retenção de Imposto de Renda na fonte. Está tentando, só que a 
gente não vai entrar na dele, não é? 

[risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas só para dar uma provocada nele, eu não 
estou convencido de que exista alteração na condição do sujeito passivo por 
determinação legal, ele mencionou o caso do tabelião que fica obrigado a reter 
na font caso as partes não paguem o imposto devido, ele tem uma atribuição 
legal de reter, uma determinação legal de ele pagar, desculpe. Isto não é uma 
penalidade, não é uma mudança de condição, não é uma responsabilidade 
pessoal. É, simplesmente, uma atribuição que o legislador lhe deu de coletor de 
imposto. Ele tem uma atribuição de coletor de imposto. Essa atribuição de 
coletor de imposto vem da lei e não é condicionada a um ato, não é uma 
responsabilidade, nem é uma sanção, se fosse sanção, seria um problema 
diante do art. 3º do Código Tributário Nacional. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me. Coletor no momento 1. Eu sou 
coletor. Fernando, me esclarece isso, se você disse que é coletor no momento 1: 
Eu sou coletor, mas eu não coletei e o dinheiro já foi, como é que é pago? 
Desculpe-me, eu quero consistência no que você falou, Fernando. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele mencionou a palavra coletor 
porque ele é discípulo do Brandão Machado. E eu, pessoalmente, data venia 
dos dois, são mais cultos do que eu, eu não acho que esta discussão altere o 
resultado da questão, de quando cabe reajuste, de quando não cabe reajuste, e 
também se é dedutível, dedutível sobre o limite ou não. Por isso que eu me 
abstenho de voltar a discussão, de aceitar a provocação do meu amigo aqui 
sobre ser coletor ou agente de arrecadação. Rodrigo Maito, por favor. 

Sr. Rodrigo Maito: Rodrigo Maito. Eu só queria colocar algumas ponderações 
aqui. Eu acho que eu me feri, pelo menos por ora, Schoueri, à essa corrente 
majoritária que está se formando aqui em relação a essa ‘não mudança’ da 
natureza do rendimento mesmo havendo ou não gross-up, etc. Para mim, isso é 



muito claro, até porque, se a gente imaginar, por exemplo, a aplicação de um 
tratado que em relação, por exemplo, a lucro de empresa, né, o tratado Brasil-
França que não tem, lá no seu protocolo, aquela discussão sobre qualificar 
como royalty, nós não temos a retenção e, mesmo assim, qual que seria a base 
para a CIDE se a CIDE for aplicável? Vai ser o valor da remuneração que é 
paga, independentemente de existir ou não a retenção. Então, bem na linha do 
que o Luís Flávio colocou de uma maneira muito clara, eu acho que não há 
mudança dessa natureza, só uma questão de o legislador ter procurado deixar 
mais claro na legislação que, na hipótese de um eventual reajustamento, isso 
não vai afetar exatamente, tão pouco ao cálculo do imposto, porque o Fisco não 
vai perder, a permitir, de outra forma, que eventual reajustamento possa servir 
como um mecanismo de pagamento a menor de imposto e, de outro modo, 
deixando claro que, em havendo esse reajustamento, obviamente que a base 
vai ser outra e o imposto vai ser calculado conforme esse procedimento.  

Então, para mim esto está muito claro. Não me parece que a falta ou o não 
cumprimento de obrigação pela fonte pagadora também modifica a natureza 
desse pagamento. Então, não é porque houve falta de recolhimento no Imposto 
de Renda na fonte que teríamos um segundo momento a modificar a natureza 
desse rendimento. Então, eu queria colocar, vamos dizer, me filiando ao que 
parece ser essa corrente majoritária para concluir nesse sentido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só fazer uma. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpa. Estão todos vocês da corrente 
majoritária? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Francamente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Fernando não sabe onde está. 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vocês são consistentes no erro, o Fernando é 
inconsistente no erro, porque ele começa acertando e erra. Quando você é 
consistente pelo menos errou e vai até o fim. Errou e vai até o fim, então, 
vamos até o fim no seu erro. Eu vou fazer duas implicações para você, eu quero 
que você me explique. Rodrigo, que foi o último. Primeira explicação que eu 
gostaria de ter: se a fonte, desde o momento 1, é sujeito passivo, portanto, 
recolhe obrigação própria e não de terceiro, então, na sua opinião, a prisão por 
não retenção, aí, eu tenho uma grande excrescência no Direito Penal. Só para 
esclarecer, na minha opinião, cabe porque eu tenho uma procuração indébita, 
eu retive e não recolhi, retive de outrem e não recolhi, diverso do não recolhi 
tributo próprio. A sua visão, você implica o seguinte: eu tenho casos em que eu 
não recolho por obrigação própria e sou preso e outros - porque a obrigação é 
própria na sua visão -, alguns casos, eu não recolho obrigação própria e sou 
preso, e outros, eu não recolho obrigação própria e não tenho consequência 
penal. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A primeira pergunta, eu vou querer 
responder. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu estava falando e você me 
tomou a palavra, eu deixei você continuar. Eu agora quero dizer que essa 
primeira pergunta, eu vou responder. A primeira pergunta ou colocação. Nós 
tivemos, nesta Mesa, quando era na faculdade ainda, um professor da 
faculdade de Direito Penal, e ele falou exatamente que havia, que não havia 
nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade na penalização criminal da 
retenção do recolhimento e não efetivação de pagamento ao Fisco, mas que 
isso, tecnicamente, não era apropriação indébita, o que não é apropriação 
indébita. Na posição dele. Então, só queria responder isso. 

Sr. Rodrigo Maito: Eu acho que são dois planos de análise completamente 
diversos, Schoueri. Nós estamos falando, aqui, de retenção na fonte de um 
tributo que, em tese, seria devido pelo beneficiário do exterior. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, seria devido, desculpe-me, em tese, na sua 
visão, seria devido pela fonte sujeito passivo. 

Sr. Rodrigo Maito: Não, vamos lá. A responsabilidade é atribuída à fonte. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, portanto, quem deve é a fonte. Na sua 
visão. 

Sr. Rodrigo Maito: Tudo bem, deve no sentido de recolher. Mas é um tributo 
que, na impossibilidade do Brasil cobrar diretamente do contribuinte, que é o 
beneficiário não residente, ele o faz em relação à fonte pagadora. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quem é o sujeito passivo? 

Sr. Rodrigo Maito: Sujeito passivo por substituição é a fonte. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, quem é o sujeito passivo? É a fonte? Então, 
quem deve? 

Sr. Rodrigo Maito: Não. Vamos lá. Schoueri, você está querendo deslocar, 
para justamente justificar o seu raciocínio, você está deslocando, vamos dizer, 
o foco da questão. O ônus de tudo, se a gente... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O ônus sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O ônus da despesa, né? 

Sr. Rodrigo Maito: Sim. Na verdade, quem vai suportar economicamente todo 
esse dispêndio é a fonte pagadora sempre. Em termos de natureza, sempre. 
Porque, no final do dia, isso está embutido dentro do preço que se paga. O 
raciocínio é: a gente não vai alterar a natureza do rendimento que o não 



residente está tendo meramente por mexer na base. Se a gente mexer para 
cima ou para baixo, sempre vai haver a retenção na fonte. O valor total que se 
paga sempre quem vai pagar é a fonte pagadora, assim como na remuneração 
de salário, foi colocado aqui. Essa é uma despesa que vai ser dedutível 
integralmente. E, endereçando no seu ponto lá sobre os royalties, essa é uma 
limitação objetiva que a legislação coloca. Se é 5% da receita bruta o limite de 
dedutibilidade, isso não tem nada que ver com o imposto que se retém sobre o 
montante que é remitido. Essa é a minha visão. Então, só para complementar 
também o raciocínio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, pela sua opinião, só para esclarecer, na 
sua opinião, acertou o CARF, a Câmara Superior, quando entendeu que no 
caso da CIDE, o valor do imposto deve ser incluído na base de cálculo? 

Sr. Rodrigo Maito: Eu não tenho a menor dúvida disso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pelo menos, você é consistente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também, quanto a isso, nós somos 
unânimes. Eu queria lembrar, a título apenas exemplificativo e já que estamos 
aqui com algumas dificuldades, mas vamos esquecer o Imposto de Renda e 
vamos esquecer o domiciliado no exterior. É muito comum, nos contratos de 
longo prazo, você colocar um preço, e dizer - digamos que seja prestação de 
serviço - e o prestador de serviço diz assim: “Se houver aumento de ISS, de PIS 
ou de Cofins, vai haver um reajuste”. Ele é o contribuinte e sujeito passivo do 
imposto dele. Quando há esse reajuste, o pagador, ele não paga ICMS, ISS, PIS, 
Cofins. Ele paga um preço reajustado pelo aumento tributário que existe. A 
despesa, para ele, sempre continua ser do benefício que ele está tendo, ele está 
tendo um benefício de um serviço que está sendo prestado para ele, ele 
remunera isto. Ele não remunera o Fisco, ele remunera o prestador do serviço. 
Se o prestador do serviço deve porque ele deve o imposto como contribuinte e 
esse imposto é reajustado, para a fonte, não muda nada, ela continua a ser 
devedora de serviço ou de juros, seja o que for, daquela pessoa a quem ela está 
efetuando o pagamento. Essa é a realidade, o negócio é este. Aí, vem a 
incidência tributária por sobreposição. O Fernando pediu a palavra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Dentre as divergências, eu só disse o seguinte: de 
todos aqui, você, a grande maioria pelo menos, foi consistente no erro. Como 
eu disse, eu gostaria que o Fernando nos explicasse como é que é possível a 
fonte ser só agente coletor e, portanto, não sujeito passivo, e de repente eu... e 
não aceitar a responsabilidade posterior? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Veja bem, esse é um outro 
assunto, não é? Não interfere com a natureza da despesa e, aí, ela ser ou não 
ser dedutível. Aí, é uma questão de postura até conceitual, o que a fonte é. Foi 
a grande briga do professor Brandão Machado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É porque, das premissas, vêm as consequências. 
Não é possível conciliar. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, Fernando, você pediu a 
palavra. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, não vou voltar nessa provocação do 
Schoueri, a gente pode continuar essa briga nos artigos. Mas eu só ia 
mencionar que já foi dito aqui dessa questão abordada em diversas ocasiões 
pela Brandão Machado, e uns dos últimos artigos que ele escreveu tem muito 
valor para essa discussão, que está publicado nos estudos em homenagem ao 
Alcides Jorge Costa, em que ele, inclusive, Ricardo, aborda essa questão penal 
na apropriação indébita, entendendo que há uma dúvida a respeito, inclusive, 
há uma dúvida legal em que uma lei posterior à lei que fala da apropriação 
indébita, fala do depositário infiel. Então, ele chega até a tocar nesse assunto 
penal apenas para provocar a reflexão dos que se dedicam a isso e para 
mostrar que esse não é um negócio muito pacífico na questão, e não me sinto 
nem um pouco atacado por defender a questão da dedutibilidade sem deixar de 
ser coerente em relação a um posicionamento que é doutrinário, é forte, sobre 
a eleição legal de um sujeito passivo a título de coletor. Mas isso, deixo para 
continuar depois. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou dar a palavra para o 
Michell, mas o assunto, quem quer falar também tem liberdade. 

Sr. Michell Przepiorka: É só uma questão ainda nesse assunto. Parece que, 
aqui na Mesa, foi muito bem discutido o tema, mas parece que surgiram duas 
questões diferentes. Em um momento, a gente determina um preço 
contratualmente de 133, mesmo que a cláusula do contrato venha e diga que o 
preço líquido é 100. E no outro, a gente determina um preço de 100, não há o 
recolhimento e, aí, a fonte tem que recolher os 33. Eu só queria o 
esclarecimento se o tratamento vai ser o mesmo ou não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, isso é interessante. Eu não 
quis falar nisso para não trazer outro ponto de discussão aqui. Mas, no 
passado, a Câmara Superior de Recursos Fiscais chegou a dizer que o reajuste 
só caberia quando fosse contratado e não quando fosse simples omissão de 
retenção. Acho que o Bruno mencionou isso, não é? Depois, ela reconsiderou. 
Porque, na verdade, em qualquer das situações, o resultado deve ser o mesmo, 
não é? 

Sr. Michell Przepiorka: Não, só para esclarecer, porque aí, nesse momento, 
quando a gente contrata, que a base é 133, eu concordo integralmente com o 
que foi dito aqui, até em relação à CIDE, mas, quando a gente contrata 100, e 
aí, eu tenho um problema de responsabilidade de 33 que, aí, a CIDE pode ser 
um problema, talvez, eu estou em dúvida. 

Sr. João Dácio Rolim: Então, se você paga 100, você paga 25 sobre 100. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. Você mandou 100, você paga 33. 

Sr. Michell Przepiorka: Ah, perfeito. 



Sr. João Dácio Rolim: Mas, contratualmente, não estava grossapado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O contrato, simplesmente, não tinha previsão 
nenhuma, a fonte esqueceu, a fonte bobeou, a fonte errou, a fonte pagou 100. 
O que eu disse? O erro da fonte implica uma responsabilidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se eu conseguisse excluir esse 
regime na hipótese de não colocar, no contrato, a cláusula, eu teria uma 
avenida para deixar de reajustar o rendimento bruto e passar a ter o que com 
essa despesa? Que natureza, ela teria? De Imposto de Renda? Aí, não seria 
dedutível? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ela seria Imposto de Renda, o contribuinte seria o 
residente no exterior, o sujeito passivo seria a fonte. Para esclarecer, o ponto é 
esse, não mudou a natureza. Todos os casos de responsabilidade não implicam 
um novo imposto, senão, teriam novas competências tributárias, competências 
tributárias por não reter ou coisa parecida. Eu tenho Imposto de Renda, o fato 
gerador do Imposto de Renda foi o rendimento. O que eu tenho é um segundo 
fato, que não é o fato gerador de Imposto de Renda, que gera responsabilidade. 
Eu citei, aqui, o caso do cartório porque me parece um caso notório, mas todos 
os casos de responsabilidade no Código Tributário Nacional acabam levando a 
isso. Eu tenho responsabilidade por substituição e eu tenho por transferência. 
A responsabilidade por transferência implica sempre num segundo fato que 
leva a uma responsabilidade, como diz o art. 128, dispensando o contribuinte 
ou não, aí, dependerá de cada caso. 

Sr. Michell Przepiorka: Só para deixar claro a pergunta, porque, nesse 
segundo caso, quando não há uma obrigação contratual e que realmente foi 
um erro, foi uma falta, aí, não acontecem aqueles verbos, pagar, remeter etc., 
e, talvez, para a questão inicial de algumas semanas, aí, eu tenderia a 
concordar com o professor Schoueri. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso fazer um comentário? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno. Pegando o gancho do Michel, me ocorreu o 
seguinte: talvez, haja realmente um ponto para reflexão porque o Imposto de 
Renda incide sobre o acréscimo patrimonial qualquer que seja, então, ainda 
que não esteja previsto no contrato e etc., o sujeito recebeu líquido, é renda 
dele o reajustado. Já no caso da CIDE, o fato gerador é remuneração por 
assistência técnica. E, se num caso específico que não está contratado, eu faço 
a remessa sem fazer a retenção, talvez, eu possa explorar o fato de que não foi 
contratado, eu fiz uma remessa a algum título qualquer que não a própria 
remuneração do serviço, eventualmente, até a outra parte podia pedir 
ressarcimento e etc. Então, pode ser que, na CIDE, você [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu, na minha visão, não altera, 
porque a retenção do Imposto de Renda na fonte não nasce do contrato, não é 



um contrato que diz: “Você pode me reter ou não pode me reter, ou se não me 
reter, você assume o ônus”. O contrato estabelece um preço líquido ou bruto, 
não é? Agora, a fonte, ela não tem obrigação de reter, a fonte, ela tem o direito 
de reter, porque ela é sujeito passivo, mas não é contribuinte. Ela tem o direito. 
Se ela deixou de reter e houve a cobrança do imposto é porque ela deixou de 
exercer o direito, portanto, ela, automaticamente, ela está, novamente, aquilo 
que ela não escreveu no contrato, mas ela está fazendo a mesma coisa, está 
beneficiando o seu prestador do serviço ou seja o que for com o pagamento 
maior do que estava previsto. Mas, no fundo, no fundo, é a mesma coisa. Não 
acredito que esse detalhe altere, de alguma maneira, o tratamento jurídico. 
Porque a fonte era sujeito passivo desde o início, não é porque ela deixou de 
reter que ela se tornou sujeito passivo, ela continuou sendo sujeito passivo, só 
não exerceu o seu direito de descontar. Inclusive, se eu não me engano, talvez 
o Bruno possa confirmar, mas se eu não me engano, existe uma decisão de 
conselho de contribuintes dizendo que, se não houve retenção, mas houve a 
cobrança, o reembolso posterior, não cabe o reajuste. 

Sr. Michell Przepiorka: Não, eu entendi. O único problema da minha questão 
é porque a estruturação de toda argumentação aqui é: não precisaria de uma 
previsão legal porque isso seria preço. E aí, nesse momento em que isso não 
está contratado, não me parece que seria um preço. É só um único ponto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, Ricardo, seguindo a ideia que o 
Michell está relembrando. A hipótese tributária, o momento, o critério 
temporal, “pagamento”, “crédito”, “remessa”, “emprego” ou... oi? Tem o quinto 
nome. Enfim. Eu gostaria só de saber o seguinte: hipótese tributária. Eu quero 
saber o seguinte: qual delas que aconteceu, ao exterior, pagamento no exterior, 
o beneficiário, eu estou pagando imposto, eu não estou pagando nada no 
exterior. Eu não estou querendo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, espera aí, espera aí. É no 
momento que eu pago ao exterior que nasce a obrigação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, mas, no caso do imposto, você não pagou ao 
exterior, isso está claro para nós. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por quê? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque eu paguei aqui para a Receita Federal do 
Brasil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pagou o rendimento. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe-me. Eu mandei os 100 para o 
exterior, depois, aparece o Fisco e me cobra os 33. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, já ficou: “quando eu 
desconto, eu não posso descontar sobre 100 porque eu só vou pagar 75”. Não 
dá. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: A hipótese tributária está lá. Desculpe-me, 
desqualificar assim não pode. É hipótese tributária e fala assim: “Não, houve 
um pagamento ao exterior e faz de conta”. Faz de conta não serve. Houve um 
crédito. “Não, mas o outro não pagou nada, eu não quis nem saber disso”. Eu 
quero saber qual das hipóteses estamos, só para saber qual hipótese seria a 
certa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode ser qualquer uma, não muda. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ah, não, qualquer uma não muda, não serve. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pagamento ou crédito, emprego ou 
entrega, eu emprego para pagar, no Brasil, uma dívida do credor no exterior, 
faço uma compensação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ah, então, ele que deve, então, o cara no exterior 
que deve? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ou, então, eu entrego o dinheiro 
para um terceiro que me pede para entregar. É a mesma coisa, não muda 
nada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Veja, se é emprego, eu vou dizer que é ele que 
deve o imposto, não eu. Vamos ser consistentes com isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís Flávio. 

Sr. Luís Flávio Neto: Uma última observação, até por conta dos outros 
assuntos. Uma coisa que me parece importante observar é que a capacidade 
contributiva é do residente no exterior. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não há dúvida. 

Sr. Luís Flávio Neto: A capacidade contributiva irá incidir sobr, eu vou 
observar o 133, que é aquela riqueza do residente no exterior, e o residente no 
Brasil, ele vai ser um substituto, a capacidade contributiva dele não tem a 
menor relevância e ele vai fazer uma mera retenção, será um coletor desses 
133 que pertence ao residente no exterior. Então, portanto, o fato de apenas 
100 ou 133 ter chego no exterior também é relevante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, tem mais um assunto na 
pauta. Guilherme, está aí o Guilherme? 

Sr. Guilherme: Estou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estava ansioso para colocar 
esse assunto na pauta, eu não coloquei porque você não estava presente. O 
assunto é muito interessante. Você vai fazer um introito, não é? Separando as 
duas categorias de base de cálculo do lucro presumido, não é? 

Sr. Guilherme: Eu vou falar um pouco rápido por causa do tempo, tá? Mas 
qualquer coisa, é só me interromper que eu explico um pouco mais. A questão 



que eu estou trazendo à Mesa é uma questão que foi levantada por uma 
empresa de auditoria que me chamou a atenção, que o questionamento seria: 
como que eu, qual margem de presunção que eu utilizaria numa holding 
tributada pelo lucro presumido quando ela recebe receita de juros sobre capital 
próprio. O JCP, via de regra, ele é adicionado diretamente na base de cálculo 
presumido sem aplicação de nenhum percentual de presunção do lucro. Só 
que, diante das discussões da base de cálculo, de PIS e Cofins, recentemente, 
até o final do ano passado, a Receita editou uma Solução de Consulta 84 de 
2016, e ela afirmou expressamente que o lucro sobre capital próprio, eles 
compõem a receita bruta de holdings no lucro presumido como se fossem 
tributados pelo regime cumulativo. Daí, o ponto levantado ficou: como ficaria, 
então, o JCP na apuração do lucro presumido? Isso porque, se eu considerar 
que o JCP é receita bruta, então, eu poderia aplicar os percentuais de 
presunção de lucro. Daí, ou poderia aplicar a regra geral de 8% ou eu poderia, 
a dúvida, ela reside num dispositivo específico que seria numa hipótese do 
percentual de 32% para as atividades de administração, locação, sessão de 
bens imóveis, móveis, direitos de qualquer natureza. Qual que seria, aí, o 
argumento para aplicar os 32%? Toda holding, ela exerceria atividade de 
administração de participações societárias. Então, recaía sempre nos 32%. Eu 
comecei a analisar essa questão e eu acho que, para responder esse 
questionamento, deveria definir quem é a administração propriamente dita e se 
o conselho de administração, como se aplicaria num conceito de administração 
de participação societária. Pelas soluções de consulta que eu vi, normalmente, 
esse dispositivo da legislação do lucro presumido, ele recai sobre as discussões 
de imobiliárias, na administração de bens imóveis, eu não achei nenhum 
precedente específico para a administração de participação societária.  

Bom, o fundamento legal da atividade das holdings está na lei das SA’s no art. 
2º, § 3o. Ele só menciona: “A companhia pode ter por objeto participar de outras 
sociedades, ainda que não previstas no estatuto”. Então, assim, o fundamento 
legal é eles utilizam o vocábulo participar. De acordo com os dicionários 
jurídicos, participação se refere à ação de ser parte, tomar parte do negócio 
jurídico, diferente de administração, que está sempre vinculado a atos de 
direção, gerência, execução de negócios de bens de interesses próprios ou de 
terceiros. A classificação do IBGE do CONCLA, que é utilizado com base no 
CNAE, eu tenho três CNAEs diferentes para holdings, né? Uma é de holding 
instituição financeira, que não vem ao caso, eu teria outros dois, que são de 
holdings de instituições não financeiras e eu tenho um código específico, que é 
outras participações, exceto holdings. O critério para dircrímen de holdings, aí, 
seria: quando eu tenho controle, eu fico numa classificação de holding, e eu 
fico numa classificação de outras participações naqueles casos em que não 
tenho controle acionário e interferência nas atividades das empresas, que 
seriam as empresas de participação propriamente ditas. Na lei das SAs - 
continuando nela -, ela não define propriamente o que seria administração ou 
participação, só que, quando ela trata da questão dos conceitos de sociedades 
coligadas, controladas, ela traz alguns conceitos interessantes. Na definição de 



controle, o critério preponderante, aí, é a eleição da maioria dos 
administradores. No caso da definição de coligadas, seria a influência 
significativa, que seria o poder de participar nas decisões político-financeiras 
ou operacional. O Código Civil, ele também trata de sociedades controladas e 
coligadas. Ele traz um conceito similar de controle, mas ele traz um conceito 
diferente de coligadas. Só voltando, na maioria das SAs, presume-se a relação 
de coligada nas participações acima de 20%. No Código Civil, seria acima de 
10%, e ele traz uma outra categoria que seriam as empresas de simples 
participação, que seriam aquelas com menos de 10%. Se eu fosse examinar 
pelo Código Civil, eu posso dizer que uma holding que tenha menos de 10% do 
capital social de duas sociedades participaria e não seria uma administradora. 
A questão da administração de holdings também foi discutida no Conselho 
Federal de Administração, existe um acórdão específico, o Acórdão n. 5 de 
2011, em que o CFA, ele diz que as holdings, elas exercem atividade de 
administração e então que as empresas deveriam se cadastrar no órgão de 
fiscalização. O que fica no parecer deles, nesse acórdão, a justificativa de que 
as holdings, elas prestam serviços técnicos especializados com as suas 
investidas. Então, é o que justificaria, aí, a necessidade de inscrição no órgão. 
Tem umas decisões do Poder Judiciário, especificamente no nosso TRF aqui da 
3a Região, que cancelaram autos de infração lavrados pelos conselhos regionais 
de administração sob alegação de que holding não exerce atividade de 
administração, então, eles não poderiam... eu acho que a gente pode trazer 
aqui para essa discussão, sendo que a holding, ela não exerce atividade de 
administração, principalmente aquelas que não exercem, não têm relação de 
controle com suas investidas, que elas não teriam ingerência suficiente. Um 
outro ponto de vista também seria se quando a lei menciona aquele dispositivo 
de administração de bens móveis, se eu estaria falando... como eu posso 
explicar? Seria a administração, eu acho que a holding, ela exerce uma 
administração das empresas, quando ela interfere na gestão das investidas e 
não a participação societária propriamente dita, como se ela fosse uma espécie 
de uma agente custodiante. Eu entendo que eu não conseguiria caracterizar, 
nesse inciso da legislação, a atividade com administração de bens móveis, 
portanto, a regra, eu deveria calcular o JCP com base no percentual de 8% do 
Imposto de Renda e 12% do CS. Ficou claro? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ficou. Eu queria chamar, não sei 
se vai dar tempo não, mas eu queria chamar a atenção para um ponto, e eu 
queria pôr de lado, fico feliz de você mencionar que o TRF da 3a Região afastou 
a inscrição de holdings no Conselho de Administração, porque há uma 
confusão muito grande aí. Uma holding ela pode, ela pode interferir, como você 
colocou, na administração da controlada ou da coligada, e ela pode adquirir a 
condição inclusive de coligada por interferir na administração, mas o que ela 
recebe de JCP ou de dividendo não é decorrente da administração que ela faz. 
Ela faz administração como qualquer acionista que participa do Conselho de 
Administração. Se, por acaso, ela tiver uma remuneração por participar da 
gestão da empresa, aí, evidentemente que ela está tendo uma remuneração de 



serviço prestado. Mas não é pelo fato de que ela participa da gestão direta ou 
indiretamente que ela está prestando serviço. Como se lê na lei, 32% para 
prestação de serviços, inclusive, intermediação de negócios, é quando isso é 
uma atividade para terceiros e há uma remuneração dessa atividade. Não tem 
nada a ver com JCP nem com dividendo. Eu posso ter as duas coisas, eu posso 
ter três coisas: a holding pode receber uma remuneração, pode receber 
dividendo e pode receber JCP.  

Então, com relação à JCP, na minha visão, se uma pessoa jurídica que é 
industrial, e que tem uma carteira de ações na Bolsa, como ela poderia ter esse 
dinheiro aplicado em outro tipo de aplicação financeira, de renda fixa, por 
exemplo, para essa empresa, o JCP é receita financeira e não tem nada a ver 
com a atividade dela. Agora, quando eu leio, na nova definição de receita bruta 
do art. 12, do Decreto-Lei n. 1.598, com redação da Lei n. 12.973, lá naquele 
último inciso, que outras receitas decorrentes da atividade principal. Atividade 
principal da holding é ter participação societária. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é atividade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, deixa eu terminar, depois você 
discorda. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não dá tempo. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A atividade da holding é ter 
participação societária, administrando ou não, mas ela tem participação 
societária. Então, essa receita passou a ser receita bruta dela, portanto, aplico 
o percentual cabível e não a totalidade do JCP e dos dividendos também. 
Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Um segundo. Eu questiono se existe atividade em 
holding, enquanto meramente... ou seja, a participação não me parece que 
caiba no conceito de atividade. É um direito, mas não é atividade. E, para ser 
receita bruta, eu teria que ter alguma atividade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Art. 12. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Esse seria o questionamento para a próxima 
semana. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A receita da atividade ou objeto 
principal. Para aplacar aqui um pouquinho a objeção, isso é tão complicado, 
depois, eu precisaria explicar mais então, porque objeto e atividade, no fim, 
eles se confundem. 

Sr. Guilherme: Eu até pensei em entrar na questão da atividade, mas, por 
causa do tempo, também tem outro ponto. É que eu queria partir da premissa 
que foi adotada pela solução de consulta. Não, eu sei, é só com relação a isso 



que surgiu, esse outro questionamento. Então, assim, a Receita se manifestou 
expressamente pelo o que seria a receita bruta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem um minuto ainda, Fernando. 
Então... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É que, para plantar a ideia, demora mais que 
um minuto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, tá bom. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Um minuto. Estava dando uma olhadinha 
nessa questão, realmente, se você entender a questão da atividade, se você 
olhar no artigo da lei que fala dos percentuais, ela fala serviços, então, está 
fora, né? Quer dizer, 32% para serviço. Lá, não tem nenhuma dessas hipóteses.  

Sr. Guilherme: Fala no último inciso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas é demais serviços, e se não é serviço, não 
está ali, porque a locação está lá em cima, certo? Oito por cento. Locação 
também não é serviço. 

Sr. Guilherme: Não, não, mas locação também está aqui, no mesmo inciso. 
Fala administração, locação ou cessão de bens imóveis. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas é 8%? 

Sr. Guilherme: Não, 32%. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não... locação? Ah, a locação é atividade, 32%. 

Sr. Guilherme: Eu pensei também isso, mas daí, não é só serviço, porque o 
próprio inciso da administração, locação ou cessão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E o último item fala "demais serviços". Agora, 
só para registrar, depois, a gente vai aprofundar. Quando você vai no lucro 
arbitrado, ele fala, todas as atividades falam, outras demais atividades, 9,6%, 
significa 20% sobre o 8%. Então, no lucro arbitrado, você encontra uma 
descrição melhor onde a holding, no caso que tem essa receita, demais 
atividades, 9,6%, porque o lucro arbitrado sofre um acréscimo de 20% nos 
percentuais previstos para a tributação do lucro presumido normal. Então, por 
ali, a gente chega à conclusão que pagam 8%. Mas podemos continuar depois 
porque tem uma sequência de... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Guilherme, vai ficar na pauta, 
então. Você mencionou Solução de Consulta n. 84 de 2016? 

Sr. Guilherme: É, 84 de 2016. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: COSIT? 

Sr. Guilherme: É, COSIT. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá. Eu agradeço a presença de 
todos e a semana que vem nos reunimos novamente. 
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