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Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bom, bom dia a todos. Nós 
estamos na quinta-feira pré greve geral. Temos uma ausência não 
relacionada à greve, sem dúvida nenhuma, mas uma ausência 
relacionada à atividade acadêmica do nosso Instituto, temos alguns dos 
nossos integrantes tradicionais da Mesa ausentes em função de aulas e 
atividades acadêmicas mundo afora, não é? O Dr. Schoueri está na sua 
temporada europeia dando aulas em algumas instituições, 
universidades fora do país. O Ricardo teve que dar uma aula aqui no 
instituto. O professor Ives Gandra Martins, está fora. O Bianco também 
está ausente. 

Orador Não Identificado: Está de férias. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Está de férias. Está de férias, 
merecidas, não é? Então, nós vamos conduzir a Mesa de debates 
começando pelo pequeno expediente, trazendo a vocês a publicação, 
agora sim, ao vivo e a cores, do livro em homenagem ao Professor 
Alcides Jorge Costa, diálogos póstumos com Alcides Jorge Costa, 
coordenado pelo Ricardo Mariz de Oliveira e pelo filho do Alcides Jorge 
Costa, o Sérgio de Freitas Costa, uma figura muito bacana que eu tenho 
o prazer de ter contato acadêmico e pessoal, uma excelente pessoa, 
também membro do Instituto, um dos primeiros associados aqui do 
instituto desde a época que o pai dele era professor de faculdade. Nosso 
colega de faculdade também. E professor da Getúlio Vargas. 

Nós editamos este livro, que é o primeiro teste de edição de um livro, 
uma monografia com a mesma equipe que clica a nossa revista “Direito 
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Tributário Atual”. Foi uma experiência até um certo ponto arriscada, 
porque a gente nunca tinha editado um livro, apenas revistas, e o 
resultado foi muito bom. Então, nós editamos com a mesma equipe de 
revisores e editores, então nós temos agora um livro com o instituto e 
provavelmente teremos mais, não é? Deveremos lançar no próximo mês, 
se tudo der certo, mais um livro, uma tradução de um livro italiano, e 
depois vamos ver quais serão os novos títulos a serem publicados, 
somente pela editora, vamos dizer assim, a Editora IBDT, não que seja 
uma editora, mas nós estamos editando os nossos próprios livros. Isso é 
muito importante porque provamos que somos capazes de fazer isso. E 
esse é o trabalho que envolve todo mundo: envolve o Michell aqui 
presente, a Eloiza, o Ricardo, o Bruno, o Salvador, enfim, todo mundo 
aqui que está nessa Mesa, mais duas pessoas fantásticas, que é o 
Nelson e a Sabrina, que trabalhavam com o Valdir Rocha, na Dialética, 
que hoje prestam serviço para o IBDT com muita capacidade, muita 
transparência, são pessoas ótimas. E para não deixar aqui de fora a 
impressora, a gráfica é a mesma que trabalhava também para a 
Dialética. Então, vocês veem que a qualidade do livro é realmente ótima 
em função disso. Muito bem, então esse é o livro. Vocês devem receber, 
não é? Então, eu vou até passar para o Bruno falar um pouco da ideia, 
porque eu acho importante ele falar como surgiu a ideia da edição. Quer 
falar, Bruno? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Vocês me ajudem, mas eu participei aqui do 
livro e é uma homenagem ao professor Alcides, em que se imaginou e se 
produziu em pegar textos não publicados do professor Alcides, alguns 
até publicados, mas muitos nem publicados, trazer ao público esses 
textos que o professor produziu e colocar doutrinadores, estudiosos 
para tratar dos textos, comentar os textos, dialogar com as ideias do 
professor Alcides colocadas nesses textos. Então, tem o texto do 
professor e depois tem o comentário de alguém, de um membro do 
Instituto ou um doutrinador, temos o Marco Aurélio Grecco, temos 
diversos juristas de nome comentando os textos do Alcides Jorge Costa. 
Então, é uma obra assim bastante interessante, diferente do que se tem 
normalmente divulgado, publicado, e com essa particularidade de ser 
uma homenagem ao nosso querido professor Alcides.  

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É bom você ter lembrado, 
Bruno, porque até o texto, não é, o título "Diálogos póstumos com 
Alcides Jorge Costa" parece um pouco funesto, mas é um pouco a 
picardia do professor Alcides. Ele tinha umas frases assim que ele 
tirava, ele tinha um humor muito refinado e no começo eu fiquei um 
pouco incomodado com o título, eu confesso, mas depois eu fiquei 
pensando: ele deve estar dando risada do título, porque ele era assim, 
ele era uma pessoa muito aberta e muito fina. Uma pessoa de uma 
educação assim fora de série. E, ao mesmo tempo, brincalhão e gostava 
de conversar com os seus alunos. Então, o que me pareceu interessante 
do diálogo é que, como o Bruno falou, assim, parece que a gente está 
conversando com ele. Então, a gente fez uma, a gente teve uma 



limitação até de texto, a gente falou: Olha, cada comentarista escreva 
pouco, escreva, não faça do texto do professor Alcides um novo artigo, 
mas, sim, comente, critique, fale como se você estivesse conversando 
com ele. Não fique muito piegas, não fique exaltando demais o 
professor, mas, sim, procure tratar do tema que ele tratou. E como o 
Sérgio, filho dele, fala na apresentação, muito do que está aí, está aqui, 
é o que o Alcides falava. Ele falava pouco, ele escrevia pouco, mas ele 
escrevia e falava com precisão. Então, tudo que está aqui, eu estava 
lendo essa semana alguns trechos, e eu falei: nossa, como é bacana 
você ver o que ele escreveu e ver também os comentários dos autores. 
Então, isso foi um livro que me deu muito prazer, trabalhar aí com todo 
mundo nisso e ver o resultado. 

E para não deixar de anunciar, no dia 12 deste mês, sexta-feira, não da 
semana próxima, da outra, nós vamos lançar o livro oficialmente aqui 
no IBDT e vamos também chamar a família do Alcides Jorge Costa, a 
viúva, os filhos, para a inauguração desta placa que está aqui tampada 
atrás de mim, que é uma placa que vai dar o nome desse auditório ao 
Professor Alcides Jorge Costa, que é mais uma justa homenagem ao 
Professor Alcides. E, realmente, devemos celebrar a memória dele, tudo 
que a gente tem de gostoso que ele nos deixou em termos realmente de 
espírito mesmo. Ele deixou uma energia muito boa para a gente, não é? 
Então, é isso aí. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso fazer mais um comentário? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Opa, claro. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só mais um comentário aqui, homenageando o 
professor. O texto que eu comentei tem o seguinte título, não vou entrar 
no mérito, mas vejam, é um texto dos anos 80, uma aula que o 
professor Alcides deu nos anos 80. Olha o título do texto: “Sem cortar 
despesa pública, reforma tributária é inócua”. É impressionante a 
atualidade do assunto. Uma aula dos anos 80 e escrever isso aqui bem 
na época do impeachment, enquanto se discutia toda a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e essa questão da despesa pública que está tão 
em voga hoje em dia. Então, só para comentar a atualidade dos textos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Aproveitando esse bom humor do 
professor, que eu me lembro de uma, lá em, quando a Constituição 
estava sendo aprovada, lá no auditório da USP, ele falou, ele disse 
assim: um dia a minha família ou alguém vai entrar com uma ação de 
inconstitucionalidade, porque todo mundo tem direito à saúde e eu vou 
ter um problema sério de saúde um dia e alguém vai ter que entrar com 
uma ação contra a União porque eu vou estar sem saúde. Quer dizer, 
essa foi uma das brincadeiras que ele fez a respeito do direito à saúde, 
direito à vida, que a gente tem direito a vida. Então, ninguém pode 
morrer, não é? É inconstitucional morrer. 



Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. Então, convido a 
todos que estejam aqui no dia 12, uma sexta-feira, e também que leiam 
esse livro muito bacana. É saboroso mesmo. Desfrutem dessa leitura. 

Vamos a outros temas. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Posso trocar uma ideia com vocês? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Trocar ideia? Claro, você tem 
a palavra. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É sobre um assunto que está, 
enquanto o expediente não começa, ontem foi aprovada parte na 
Câmara, a lei de abuso de autoridade. Nós aqui como tributaristas 
estamos do lado sempre inverso, não é? Desde que o código foi editado, 
e se não fosse a revolução não seria editado nunca, com certeza nunca 
vai fazer uma reforma desse tipo se não for numa situação de 
excepcionalidade. Mas, em todo o caso. Mas a questão que eu trago é o 
seguinte: nós enfrentamos sempre o lado oposto com a questão da 
literalidade da interpretação quando o assunto se trata de isenção. Isso 
já foi bastante discutido. Há um certo alargamento, mas sempre há por 
parte do fisco essa questão da interpretação restrita. E um dos temas 
que estavam ontem discutindo, eu até gostei de assistir, aquele 
histriônico senador lá do Paraná, o Requião, ele insistia que o juiz 
interpretasse fora da literalidade da lei, olha só que perigo. Ele podia ser 
acionado, punido, ser processado por quem de direito. Ora, você veja 
que nós temos vários, claro, o Direito é como um todo, mas no Direito 
Trabalhista e Direito Criminal quem mais sai da literalidade é 
exatamente o Judiciário e os advogados que procuram teses, os 
servidores públicos então a amplitude é ampla. Cada interpretação que 
se dá, se dá a larga, até porque há interesse. Então, no Direito 
Trabalhista, Criminal, no Direito Administrativo, a interpretação é 
ampla; no Direito Tributário, sempre se procura tolher. 

O Supremo Tribunal Federal, inclusive no julgamento de crime contra a 
ordem tributária, decidiu que não há crime, pode haver pagamento de 
imposto, pode cobrar multa, pode cobrar o imposto, mas jamais se 
tratar de crime quando o contribuinte faz um ato decorrente de uma 
interpretação suportada num artigo doutrinário, se tiver uma única 
jurisprudência. Quer dizer, não é uma aventura, é uma posição. Então, 
isso, se é contrário, se o Judiciário é contrário, ele paga o imposto, mas 
não vai ser processado criminalmente por causa disso. 

E, então, como ficaria uma situação dessa, o juiz ter que interpretar 
literalmente? Agora essa interpretação literal, na verdade, ela não 
existe, não é? Quer dizer, ela é uma das, você pode usá-la num 
momento e depois você partir para as demais formas, que é o correto. 
Mas o fisco sempre leva em conta: não, toda lei tem que ser respeitada 
literalmente quando da isenção, os benefícios fiscais, etc. Mas o curioso 



isso é porque esse texto foi retirado. Pois, realmente, ia ser uma causa, 
como o juiz vai fazer para dizer: não, a letra da lei é essa daqui, eu não 
saio disso, se eu sair, eu estou cometendo um crime. 

Bom, no caso do fisco nós já sofremos isso, agora no geral, achei que 
realmente, não sei se vão manter ou se é uma vingança contra tudo que 
está acontecendo, mas de qualquer maneira esse texto jamais poderia 
ser colocado e discutido. Acho que foi realmente uma coisa totalmente 
maluca. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. Mais alguma 
coisa em termos de comunicações em pequeno expediente? Michell. 

Sr. Michel: Só para informar que ontem a Cristiane Pires, nossa 
pesquisadora aqui do IBDT, defendeu com sucesso a dissertação de 
mestrado dela sobre o tempo no Direito Tributário, que é um tema bem 
interessante, e um dia ela tem que trazer aqui para a discussão. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. 

Sr. Michel: Parabéns. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Agora que você denunciou, 
dê o serviço por completo. Onde foi e como foi? 

Sr. Michel: Bom, ela pode falar melhor do que eu, mas foi ali aqui na 
USP, a Mesa composta pelos Professores Paulo de Barros Carvalho, 
Fabiana Del Padre Tomé e pelo Professor Estevão Horvath. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Ah, muito bem. Agora que 
deu o serviço completo. Que bom, parabéns! 

Sra. Cristiane Pires: Obrigada. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Vamos ver se você publica a 
sua monografia aqui na série doutrina tributária. 

Orador Não Identificado: É só fazer, não é? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Com o IBDT. Quem sabe seja 
a primeira publicação da doutrina com o selo IBDT como editora, não é? 
Vamos ver se isso emplaca, certo? Já pensou? Então, já está aqui feito o 
convite. 

Muito bem. Mais alguma coisa, Bruno? Não? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não. 



Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Então, vamos passar para a 
pauta. Nós temos uma pauta que é flexível, porque algumas das 
pessoas não estão presentes. E o tema inicialmente proposto já foi 
exposto, foi deixado na pauta porque, enfim, ainda tem alguns 
desdobramentos propostos que se pretende tratar sempre que algum 
dos presentes na Mesa se interessem pelo tema, e eu particularmente 
gostaria de ouvir o Bruno, que anda tratando desse tema 
especificamente relacionado ao... 

Sr. Bruno Fajersztajn: Imposto de Renda na fonte. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Imposto de Renda na fonte, 
exatamente. Então, quer falar um pouco, Bruno? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Vamos lá. Bom dia a todos. Quando esse tema 
foi discutido aqui no IBDT, eu não estava presente justamente porque 
eu estava num evento da OAB no Rio de Janeiro, com diversos 
conselheiros do CARF, diversos advogados, discutindo temas atuais. E 
eu fui convidado a falar sobre a incidência do imposto de renda na 
fonte, do art. 61 da Lei 8981, que é o termo do Diego aqui, não é? Que é 
o pagamento sem causa ou beneficiário não identificado no contexto da 
Lava Jato. Até brinquei com o Maurício Faro, que foi um ex-conselheiro, 
um advogado do Rio que me convidou, que não tinha sido muito amigo 
meu porque é um tema altamente polêmico e sobre o qual recai, assim, 
um grande preconceito, grande desconfiança. É desconfortável sempre 
falar de limite da tributação em situações em que o contribuinte está 
condenado já até previamente nas operações aí que estão em discussão. 

Tem sido lavradas autuações contra as empresas envolvidas na Lava 
Jato com o seguinte foco: os pagamentos que essas empresas fazem, há 
empresas, fantasmas que depois são repassados para os políticos lá da 
Lava Jato, são pagamentos baseados em notas fiscais, onde consta lá a 
prestação de serviço, mas tem sido comprovado e divulgado na 
imprensa que, na verdade, tem até havido as delações premiadas, na 
verdade, esses pagamentos são, não são feitos a título de serviço, são a 
título de propina. Então, a Receita Federal desenvolveu uma força-
tarefa em que, baseada nas investigações policiais, do Ministério 
Público e nas delações premiadas, se apurou que o pagamento é a título 
de propina e que a despesa que foi deduzida por essas empresas na 
apuração do imposto de renda eram despesas indedutíveis, afinal de 
contas, não houve serviço, houve propina. Também está na pauta esse 
tema, a indedutibilidade da despesa relacionada a serviço ilegal, e o 
fisco tem autuado as empresas glosando essa despesa. Como se trata 
de um serviço que não foi prestado, tem acusação de fraude e 
simulação, e a exigência do imposto de renda se dá com a cobrança de 
multa agravada de 150%. 

Além disso, a glosa da despesa, geralmente as empresas optantes pela 
tributação do imposto de renda pelo lucro real, têm o dever de pagar 



mensalmente as estimativas mensais. A glosa da despesa gera cobrança 
de uma multa isolada pela diferença de estimativa mensal que deixou 
de ser paga em virtude da dedução dessa despesa. 

Então, se cobra o imposto de renda com multa de 150%, a estimativa 
mensal, quer dizer, a estimativa, não. A multa correspondente 
decorrente da falta de pagamento da estimativa, mais 50%, e se exige, 
além disso, um imposto de renda na fonte do art. 61 da Lei 8981, de 
35% sobre o valor do pagamento, reajustado, base de cálculo 
reajustado, mais a multa gravada de 150% sobre o valor do imposto de 
renda na fonte. 

Então, as autuações vêm com todas essas cobranças e em uma única 
cobrança, um único auto de infração, em que se cobra o imposto de 
renda, uma multa agravada, multa isolada e o imposto de renda na 
fonte com todas as multas incidentes. 

O que as empresas têm feito? Que se tem notícia? Até houve um caso 
julgado no CARF há umas três semanas da UTC. Elas reconhecem que 
a despesa é indedutível, pagam o Imposto de Renda incidente sobre a 
despesa indedutível, recolhem a multa de 150% com a redução prevista 
na legislação quando não há impugnação e defendem a não aplicação 
da multa isolada de 50%, sustentando que há uma dupla penalização 
sobre um mesmo fato, uma estimativa, é aquela discussão conhecida, a 
estimativa é uma etapa do pagamento do imposto, então a multa 
decorrente da falta de pagamento do imposto absorve, mais grave, 
absorve a multa da estimativa, e não se conformam com o pagamento 
do imposto de renda na fonte por alguns fundamentos.  

Então, eu fui convidado a discutir esse assunto publicamente, vou 
dividir algumas reflexões que eu tenho sobre esse tema numa 
perspectiva sem questionar a jurisprudência do CARF a respeito da 
matéria e sem discutir a natureza sancionatória do Imposto de Renda 
reajustado aqui na fonte em 35%, e sem discutir o confisco e o exagero 
de todas essas incidências de multa. Foi lá, a proposta foi essa, que era 
um Congresso que discutia o CARF, e no CARF há limitações quanto à 
discussão de inconstitucionalidade de norma por confisco, etc. Se 
formos discutir na perspectiva de confisco, vemos aqui uma glosa de 
despesa que gera uma exigência fiscal de cinco vezes o valor do 
imposto, não é? Então, esse é um tema que pode ser discutido nessa 
perspectiva. 

Além disso, há também a possibilidade de interpretar esse art. 61 como 
sendo de caráter sancionatório. Na hipótese dele, seria uma infração à 
lei, principalmente nesse caso de Lava Jato. Está se cobrando Imposto 
de Renda na fonte pela fraude cometida no pagamento de uma despesa. 
Nesse contexto também poderia ser discutido que o imposto não pode 
ter como fato gerador um ato ilícito ou que não pode ser decorrência de 



um ato ilícito, pelo art. 3º, do CTN, e também por questões de 
capacidade contributiva, etc. 

Todos esses temas circundam a matéria e a gente poderia discutir todas 
essas perspectivas de uma forma bastante interessante. O que eu 
coloquei lá para reflexão, que eu acho que é interessante, é o seguinte: 
vamos admitir, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes 
antigamente acolhia uma tese que o Diego Miguita tem defendido no 
sentido de que o art. 61, ele não pode ser aplicado, esse Imposto de 
Renda na fonte não pode ser cobrado juntamente com a glosa da 
despesa, em qualquer hipótese. Por quê? Porque até 1995, havia a Lei 
8.451, que previa a incidência do Imposto de Renda na fonte quando 
havia redução do lucro líquido. Então, a glosa da despesa gerava um 
Imposto de Renda na fonte baseado no artigo da Lei 8.541. E a Lei 
8.981 convivia com esse dispositivo. Já havia o art. 61. Então, na época 
do art. 61 já existia uma outra situação, mais específica, em que a glosa 
de despesa gerava imposto de renda na fonte. 

Foi revogada essa Lei 8.541 e essa previsão de Imposto de Renda na 
fonte não há mais. E o que se entendia antigamente no Conselho de 
Contribuintes é que, tendo em vista a existência de uma norma mais 
específica, que foi revogada, o art. 61 não poderia ser aplicado no 
conjunto, não poderia haver cobrança de imposto de renda na fonte em 
conjunto com a glosa de despesas. 

Houve decisões da Câmara Superior de recursos fiscais nesse sentido, 
mais antigas, mas o novo CARF, na volta da operação Zelotes, numa 
nova composição, julgou essa matéria na Câmara Superior de Recursos 
Fiscais, na primeira turma e na segunda turma, uma que é 
especializada em Imposto de Renda de pessoa jurídica e a outra que é 
especializada em Imposto de Renda na fonte. E a tese foi testada nas 
duas turmas e não houve, então, a mudança de entendimento. 
Entendeu-se que o art. 61 pode ser aplicado concomitantemente com a 
glosa das despesas e o que fato de ter havido a revogação da Lei 8.541 
não impedia a aplicação, desde que atendidas lá as condições no caso 
concreto, desde conversa então o pagamento, por exemplo, a 
beneficiário não identificado, que reduzisse a despesa do lucro líquido e 
lá do Imposto de Renda da pessoa jurídica, poderia haver a cobrança 
dos dois tributos. Eles tratavam de situações diferentes. Os 
contribuintes são diferentes, não é? O imposto de renda na fonte é uma 
hipótese de substituição tributária, o contribuinte é o beneficiário do 
rendimento, ao passo que o contribuinte do Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica é a própria pessoa jurídica pagadora. Então, não haveria 
impedimento, em tese, para aplicação concomitante dos dois 
dispositivos. 

Então, eu cheguei lá com a missão de analisar essa questão no âmbito 
da Lava Jato e tinha um monte de conselheiros lá, inclusive que já 
haviam julgado o tema, esses precedentes que haviam revertido o 



entendimento. Curiosamente aqui também, curiosamente, não. Apenas 
a título de comentário, as adesões não eram por voto de qualidade, não 
foi aquela decisão de bancada. A maioria dos conselheiros entendeu que 
poderia haver a concomitância. Então, não foi um tema daqueles de 
divisão quase que política em relação à matéria. Convicção de 
conselheiros e dos contribuintes também era no sentido de que poderia 
haver a duplicidade. Eu cheguei lá com esse ambiente e, realmente, 
tendo que trabalhar com a jurisprudência tal como ela estava posta 
naquele momento, como está posta neste momento hoje. E eu fiz a 
seguinte proposição: primeiro, vamos analisar esse tema com 
serenidade. Lava Jato gera inflamação e a inflamação impede que a 
gente analise a norma com a cautela necessária, não é? As sanções 
para os criminosos de corrupção estão sendo aplicadas de forma 
rigorosa pela Polícia, pelo Judiciário, está nos jornais, essas pessoas 
estão sendo punidas. Será que elas têm que pagar mais imposto de 
renda, porque elas cometeram corrupção? Tem que pagar o imposto de 
renda decorrente da glosa da despesa. Que também é um tema bastante 
controvertido, mas que, vamos admitir, para efeito de discussão que 
sim. Eles têm que pagar esse imposto de renda. Mas tem que, vejam, o 
fato de ter cometido todos esses crimes não significa que o fisco tem 
direito de arrecadar mais. Então essa foi uma proposição inicial que eu 
acho que é correta, apesar das paixões aqui, a inflamação decorrente do 
tema perturbar um pouco o nosso raciocínio. A proposta, então, é 
analisar isso de forma fria, esquecendo a Justiça que está sendo 
aplicada lá no âmbito penal. 

No âmbito tributário, qual foi o raciocínio que eu procurei desenvolver? 
Tudo bem, a Câmara Superior e a jurisprudência estão entendendo que 
pode haver acumulação. Então, tudo bem, isso não tem natureza de 
sanção porque, se não, é inconstitucional. Vamos imaginar que isso é o 
quê? Uma norma, o art. 61 da Lei 8.981, é uma norma de imposto de 
renda. Uma norma de substituição tributária. Por quê? Porque ela 
incide sobre o pagamento que é feito. Pagamento na perspectiva de 
quem paga é uma despesa. Nunca é um acréscimo patrimonial. Então, 
necessariamente eu estou tributando alguém que recebeu esse 
pagamento. Mas eu tenho já as normas de incidência na fonte e as 
normas de tributação da pessoa jurídica do beneficiário, da pessoa 
física do beneficiário. Então, em quais situações eu devo aplicar o art. 
61 da Lei 8.981? Você projetou aí, não é? Vamos analisar o texto dele. O 
caput do art. 61 diz que ele incide sobre o pagamento efetuado pela 
pessoa jurídica a beneficiário não identificado. Então, não é uma 
substituição tributária comum. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Para todo mundo. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não é, não é imposto de renda na fonte sobre 
salário, não é? Eu não sei quem recebeu. Esse é o caput. Depois o 
parágrafo diz aqui que a norma do caput aplica também ao pagamento 
efetuado ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou 



titular, aqui a gente pode ver o que beneficiário é identificado, 
contabilizado ou não, estamos vendo aqui que a norma quer pegar uma 
situação em que o pagamento está contabilizado, mas também que 
houve, foi escondido esse pagamento, quando não for comprovado a 
operação ou a sua causa. De novo, uma situação de excepcionalidade. 
Não é uma norma pura de substituição tributária. Bem como na 
hipótese do § 2º do art. 74, que são pagamentos dos benefícios 
indiretos. O art. 74 da Lei 8.383 trata da incidência na fonte dos fringe 
benefits então, quando você não identificar quem é o beneficiário 
daquele pagamento indireto, tem a incidência do imposto de renda aqui 
a 35%. Mais uma vez: se identifiquei lá direitinho o beneficiário, eu 
aplico o art. 74, mas não o § 2º, que é a hipótese de não identificação 
desses beneficiários. Então, eu tenho beneficiário não identificado, 
pagamento sem causa ou sem operação comprovada. 

Refletindo sobre essa norma e entendendo ela como uma norma de 
substituição tributária excepcional, uma outra coisa importante: há 
incidência exclusivamente na fonte. Não é antecipação do imposto 
devido pelo beneficiário. É integralmente devido por quem paga. E o 
beneficiário não tem direito de desconto desse valor. O rendimento é 
reajustado, porque pressupõe que houve o pagamento sem a retenção. 
E a alíquota é de 35%. Que é a maior alíquota que existe em relação ao 
imposto de renda na fonte em vigor hoje. Então, tem uma alíquota 
majorada e tem hipóteses que não são as usuais. E as hipóteses não 
usuais são em que se a gente for refletir aqui, hipóteses em que não há 
como ou há grande dificuldade de identificar quem recebeu e a que 
título recebeu. Então, você pode extrair uma interpretação de que o art. 
61, na verdade, ele está regulando uma situação parecida com o lucro 
arbitrado. Não é lucro arbitrado, claro, mas é uma hipótese que o fisco 
está de mãos atadas e não tem como saber tributar ou exercer a 
competência a quem realmente é o titular dessa renda. Então, como ele 
não tem como identificar quem é o beneficiário ou como a cláusula do 
pagamento não está clara e ele não tem como exercer então a 
competência tributária em relação ao beneficiário, tributa-se 
exclusivamente na fonte com uma alíquota gravada. Aí que fica parecido 
com o lucro arbitrado. Quando o fisco não tem como apurar o lucro 
real, porque o contribuinte deixou o fisco de mãos atadas, porque não 
tem a escrituração contábil, ele paga o imposto de renda com base no 
lucro presumido agravado em 20%. 

Então, é uma situação excepcional também. O fisco não pode ir lá e 
arbitrar o lucro indiscriminadamente. Ele precisa estar de mãos atadas. 
A proposta então é entender que se isso é uma norma de tributação de 
substituição tributária, e se há uma outra norma em que é possível o 
fisco tributar o real beneficiário com base nas alíquotas corretas e 
permitindo dedução, ela só se aplica quando o fisco não puder exercer a 
competência tributária ao real beneficiário. Ela tem uma aplicação 
excepcional. E, aí, eu venho para os casos da Lava Jato. Pode haver 
então casos em que o fisco realmente não sabe para onde o dinheiro foi. 



Ele sabe que saiu, ele que sabe que foi a título de propina, mas ele não 
tem como tributar o real beneficiário. Nesses casos, estaria, salvo 
aquelas outras questões, estaria admitida a concomitância, mas nos 
casos em que o fisco sabe exatamente para onde o dinheiro foi, as 
delações premiadas, eu já tive oportunidade de analisar alguns casos 
em que as delações indicavam exatamente para onde o dinheiro foi, 
quem recebeu, e era uma pessoa plenamente identificada, ele deveria 
exercer a capacidade tributária, deveria tributar este beneficiário. E, aí, 
a hipótese do imposto de renda na fonte não seria cabível. Então, ela só 
seria cabível numa situação em que o fisco está de mãos atadas, não é? 
Ele não tem como identificar. Aí ele tem uma prerrogativa, não sabe 
como tributar, não tem como tributar, ele tributa exclusivamente na 
fonte. No caso em que ele sabe quem é o beneficiário, ele sabe a que 
título que foi o pagamento, ainda que de propina, ele tem como tributar 
o real beneficiário. E em algumas situações há tributação do 
beneficiário. Já ouvi dizer, não tive vivenciado casos concretos, mas em 
que há autuação contra o beneficiário e o imposto de renda na fonte. 
Então, o que mostra claramente que o imposto de renda na fonte aqui 
está sendo arrecadado a título absolutamente descabido. 

E, aí, mencionei também que tem um acórdão, o 1401, primeira turma 
da quarta Câmara, pré-zelotes, que eu não tenho aqui de memória 
agora, em que não se discutiu Zelotes, mas se discutiu uma situação 
em que foi cobrada, era de glosa de despesas por notas fiscais 
inidôneas, foi cobrado imposto de renda na fonte, alíquota de 35% e foi 
cobrado o beneficiário. E o CARF cancelou a exigência do imposto de 
renda na fonte a 35%. Não desenvolveu uma teoria toda, mas no cheiro 
ele cancelou a exigência do imposto de renda na fonte, pagamento 
beneficiário não identificado, que o Zilveti rapidamente já localizou o 
acórdão. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Aplicou a multa ou não? 

Sr. Bruno Fajersztajn: É o 1401001224. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Ele aplicou a multa por não 
ter retido na fonte? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não, ele cobrou, ele cobrou 35% e não cobrou a 
multa de falta de retenção, não. Aquela da 10.426. E foi cancelado o 
imposto de renda na fonte. E uma curiosidade também aqui 
advocatícia, eu li esse acórdão, o relator dele, é o relator ad hoc. Eu vi 
aqui: “Assinado digitalmente, André Mendes Moura, presidente relator 
para a formalização do voto”. Esse André Mendes Moura, é um 
conselheiro que hoje integra a Câmara Superior de Recursos Fiscais. 
Então, eu construí a ideia de que a Câmara Superior admite 
acumulação, mas a hipótese em que houver a identificação do 
beneficiário, eles não vão cobrar, ainda que a título de propina. 



Orador Não Identificado: Qual o número do acórdão, por favor? 

Sr. Bruno Fajersztajn: É o 1401001224. Mas depois, você lendo o 
acórdão, o Dr. André foi relator ad hoc, porque o relator que deu o voto 
favorável era justamente o Maurício Faro, que é aquele advogado que 
me convidou para falar sobre o assunto lá no Rio de Janeiro. E como 
eles saíram do CARF, o Dr. André foi chamado apenas para formalizar a 
decisão. E ele destaca no começo da decisão que não é a convicção dele. 
Então, não há um sinal de que quando a questão subir à Câmara 
Superior, vai ser analisada dessa forma. Então, é mais ou menos esse 
contexto e eu queria dizer que o caso da UTC, em que a defesa não foi 
bem por esta linha, foi mais na linha do Diego, que o advogado era 
Diego Miguita, foi julgado há três, quatro semanas lá no CARF no dia do 
evento, e foi mantida a exigência da multa do imposto de renda na fonte 
a 35%, não foi acolhida a tese da impossibilidade de cumulação. Então, 
o quadro atual, temos esse acórdão interessante, mas temos já um 
acórdão da nova fase já envolvendo a UTC, mantendo o imposto de 
renda na fonte. Então, mais ou menos é esse o quadro de hoje. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Ok. Vamos passar ao debate. 
É importante esse corte que o Bruno fez de tantos outros cortes que 
ainda são possíveis nesse tema, que ele tratou da, se a gente pode 
começar o debate, ele tratou essa questão da substituição tributária 
excepcional. Então, se esse é o caso excepcional e que, portanto, deve 
ser visto sob a perspectiva das excepcionalidades, não caracterizada a 
excepcionalidade, não poderia ser aplicada. É isso, não é, Bruno? Essa 
é a primeira ideia que eu tiro do trabalho do Bruno. E que me chama a 
atenção, até nesse acórdão, que eu tive a oportunidade de ler e reler e, 
de novo, aí debruçado sobre o assunto, porque disso? Porque a 
substituição tributária, e até fazendo mais uma propaganda do livro 
aqui do Alcides, é um tema que não é novo. O Alcides, como sempre, ele 
trata bem do tema, ele tem um comentário aqui, na página 177 do livro, 
que ele relata de onde surgiu a substituição tributária, ele fala da Itália, 
depois fala da Suíça, fala da Alemanha. Então, é um instituto que não é 
novo. Na Itália, a primeira notícia é do Século XIX, de 1870. Depois foi 
para a Suíça, em 1910. Depois, ainda na Alemanha na mesma década. 
Que se estabeleceu a substituição tributária com a eleição de um 
sujeito passivo, para a coleta de tributo e diversos tributos, não só 
imposto de renda, tributos sobre patrimônio, e tratando também da 
questão excepcional. Não é uma eleição de sujeito passivo 
necessariamente relacionado ao fato gerador. Depois a gente ainda pode 
falar sobre esse assunto, mas, sim, dentro de uma eleição legislativa de 
alguém que é capaz de captar a riqueza em nome do fisco e fazê-lo de 
forma eficiente. A ideia que surgiu do substituto tributário, do 
substituto de imposto tributário, foi essa, foi alguém que pode pegar o 
imposto e entregar para o fisco. Quando a gente vai para o art. 61, que 
o Bruno tratou disso em relação até o arbitramento, não é? Se ele é 
excepcional, eu estou dizendo: olha, você tem pagamentos que não se 



identificam, então, a teleologia, até o Ricardo provocou isso, eu não sei 
se você estava. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu não estava. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Ele falou: vamos falar um 
pouco do aspecto teleológico. Por que é que surgiu isso? O que se 
buscava nessa lei de 95, não é? Se buscava trazer para o mundo 
jurídico determinados rendimentos que eram pagos e muitas vezes não 
eram contabilizados ou eram às vezes perdidos. As empresas mesmo, as 
pequenas, as grandes, você perde nota, você perde documento fiscal, 
você perde contrato. Uma grande empresa fala: ‘nossa, eu estou vendo, 
não tem contrato nenhum’. Não tem? Como não tem contrato nenhum? 
‘Não, não tem contrato nenhum’. Mas, gente, não tem contrato 
nenhum? Quem aprovou a despesa? ‘Ah, tem a cadeia de aprovação’. 
Mas o começo é o contrato, não é? O começo da cadeia de aprovação 
tem que ser o contrato. Não, não achamos contrato nenhum. Aí como é 
que faz? Então, veja, se você procura a identificação, é justamente para 
que você possa verificar, assim, constatar se é um pagamento lícito ou 
ilícito, não no sentido de fraude, de Lava Jato ou de corrupção; se é 
efetivamente aquilo que está dizendo, se ele é, ou apenas uma 
simulação. Eu digo que tem o contrato, agora na época de fechamento 
de imposto de renda, a pessoa fala: olha, achei a solução. Eu vou 
devolver o empréstimo. Mas você fez o empréstimo? ‘Fiz, lógico que eu 
fiz. Está aqui o contrato’. Mas o dinheiro transitou? ‘Ah, não, doutor. 
Isso daí não deu. Não tinha como transitar. Mas eu precisava fazer o 
empréstimo, se não fizesse o empréstimo, ia pagar imposto’. Então, é 
assim que funciona a nossa vida. Isso é a prática. Então, eu fiz o 
contrato. Então, agora o que eu faço? Eu devolvo o empréstimo. Espera 
aí, você não emprestou, como é que você vai devolver algo que você não 
emprestou? Não, mas eu tenho o contrato. Então, a ideia do contrato 
também era para dar uma realidade que não existiu. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Substância sobre a forma. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Não, o contrário, o contrato é 
a forma. Você não tinha a substância. Então, a ideia que está por trás 
da lei não é uma ideia de pegar a corrupção; a ideia que está por trás da 
lei é na impossibilidade, porque é excepcional, está correto aqui, na 
excepcionalidade de você demonstrar os pagamentos efetuados, os 
contratos, a contabilidade, a destinação, o pagamento, uma série de 
artifícios que você pode fazer para comprovar o pagamento a terceiro, eu 
fiz e falo: tá bom, como que você não tem isso, eu abro mão de que você 
me entregue tudo isso sempre que você, então, seja, então, o substituto 
tributário. Eu elejo você como substituto tributário e cabe a você pagar 
o imposto de renda retido na fonte. A questão da alíquota, Bruno, se é 
35%, a gente reclama. Pô, aí parece punitivo. Mas se fosse 10%, 
ninguém ia reclamar, não é? Então aí a alíquota às vezes te dá um, é 
meio tricky que você fala assim: a pessoa está chiando porque é 35%. Se 



fosse 10% não estaria chiando. Independentemente de se é 35% ou 
10%, a excepcionalidade precisa existir, porque quando a gente está 
falando de lucro arbitrado, eu tenho uma contabilidade imprestável, o 
que é que faz o fiscal? Me dá a tua receita, não é? E eu aplico a alíquota 
sobre a receita. Mas, olha, eu tenho todos os extratos. Eu só não 
contabilizei. Mas eu posso demonstrar no livro caixa todas as entradas, 
todas as saídas, para quem foi, para quem não foi. Então, é preciso ter 
um elemento muito forte para que eu aplique a arbitragem. Eu não 
posso simplesmente chegar na empresa e fazer isso. Mas por esse 
mesmo raciocínio, neste caso e, aí, volto ao acórdão que a gente está 
mencionando, você tem que comprovar pelo fisco, você tem que 
comprovar que não foi demonstrado nenhum traço capaz de identificar 
o beneficiário. Eu não consigo verificar contrato, não consigo verificar 
no extrato o destinatário. Eu não consigo saber quem pagou. Não basta 
uma delação premiada, falar: Não, eu recebi. Esse é outro ponto que a 
gente vê na Lava Jato. O cara está no pau-de-arara, outro está lá na 
gaiola, ele fala: ‘bom, realmente, fui eu que recebi, viu? Eu recebi, 
inclusive eu paguei para outro’. Está aqui, já que é para eu sair da 
gaiola, eu saio falando qualquer coisa. E ele fala: ‘fui eu que recebi’. 
Então, a confissão, que é outra coisa que a gente está vendo nessas 
autuações, a confissão não é a prova, a prova cabal. É apenas um início 
de prova, mas eu posso confessar, mas da minha confissão eu não 
posso falar: olha, como eu confessei que eu recebi, então já está 
caracterizado o pagamento. Mas se eu confessei que eu recebi, eu tenho 
a comprovação do destinatário. Aí precisa tomar cuidado, que se eu 
confesso que recebi, mas eu não tenho a prova da percepção, ou seja, 
não está na minha declaração do imposto de renda, não está no meu 
extrato bancário, a confissão seria suficiente para que esse artigo não 
fosse aplicável? Aí eu tenho uma certa dúvida, porque se pelo fato de 
ser excepcional eu tenho que não ter prova suficiente do destinatário, 
uma simples confissão não seria a prova suficiente, porque é o que está 
acontecendo na Lava Jato. Por conta da confissão eu abro mão de 
qualquer outra coisa. Mas eu não estou dizendo com isso que, então, 
deva ser aplicado o art. 61, mas o art. 61 justamente não pode ser 
aplicado a qualquer preço. Neste caso específico que a gente está 
tratando do CARF, que nós estamos analisando nesse acórdão, houve 
desconsideração da personalidade jurídica, houve uma série de atos 
praticados pela fiscalização, só que eles não foram suficientes para 
caracterizar a não-identificação ou, ao contrário, eles poderiam até 
identificar, mas por que é que ele afastou o art. 61? Porque neste caso 
específico os atos, eles não sugerem a aplicação do art. 61. Eu acho que 
acórdão não é muito técnico, ele não analisou todos os aspectos do 
imposto de renda, mas ele analisou as provas. E as provas não levaram 
à conclusão de aplicação do art. 61. Então, é importante que a gente 
fale isso, de novo, como o Bruno diz, é sem paixão isso aqui. Eu não 
estou falando que tem que pegar todo o pessoal. Não, tem que pegar o 
cara e pôr na cadeia, tributar no máximo; ou não, porque ele é meu 
amigo, então não tributa nada. Não pode ser assim. Então, aqui eu 
acho que tem uma boa indicação de que a excepcionalidade, ela é feita 



para casos em que...em matéria de prova, é prova muito importante no 
processo administrativo que não foi possível identificar o destinatário, 
não tem contrato. Agora quando a gente vai para o outro artigo, aí é 
uma provocação que a gente fez no outro caso, no § 3º, é isso? A causa. 
Aí a gente vai para um outro aspecto extremamente lábil, por quê? Ou 
eu aplico o caput, aí na ausência do caput eu vou para a causa e, aí, 
sim que eu estou num campo absolutamente perigoso. Mas, enfim. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso comentar? O Miguel... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Miguel, você quer falar, 
Miguel? 

Sr. Miguel: Bom dia. Miguel. Então, eu entendo que esse artigo, ele 
pretende, na verdade, a tributação do beneficiário, ou seja, o 
contribuinte seria o beneficiário não identificado a princípio. Como ele 
justamente não é identificado, então se faz a substituição tributando na 
fonte. Lógico que na Lava Jato a gente tem várias situações. Eu também 
não tive contato ainda com nenhum caso, mas a gente lê nos jornais. 
Então, por exemplo, em um caso que a pessoa alegava que tinha uma 
empresa de consultoria. Então, esse pagamento aí supostamente de 
propina era feito lá para a empresa de consultoria dele, que, segundo 
ele declarou aos jornais, havia feito todo o pagamento dos impostos. Ele 
pagava direitinho todos os impostos, imposto de renda inclusive. Então, 
eu não sei, o Bruno que analisou mais os casos, esse seria um caso, a 
meu ver, claro que tem vários tipos de casos, mas um caso que existe 
um beneficiário identificado. Só que, na verdade, houve uma simulação. 
Quem recebeu, na verdade, não foi a empresa da pessoa, seria a própria 
pessoa que teria... Mas, de qualquer forma, já houve uma tributação. 
Então, eu queria saber se teve algum caso semelhante e se foi 
considerado a tributação que já houve na empresa, suposta empresa de 
prestação de serviços. Outro aspecto, na verdade, como a tributação é 
do beneficiário, como o próprio Bruno disse, o pagador, na verdade, ele 
não tem nenhuma renda, não é? Ele está, na verdade, ele teria uma 
despesa, o pagamento é uma despesa. Então, se foi invocado em algum 
acórdão a bitributação, que, na verdade, ocorre uma tributação do 
beneficiário ao tributar na fonte os 35% e depois também acontece uma 
tributação da pagadora, porque essa despesa se torna indedutível. 
Então, me parece que existe uma bitributação aí e que justamente a Lei 
9.845 veio para tentar resolver essa questão. Ou tributa, digamos 
assim, no sócio, ou tributa na pessoa jurídica. Nesse caso, aplicando o 
art. 61, você vai tributar no sócio e na pessoa jurídica. Então, eu 
entendo que tem uma bitributação aí. Então, eu queria também saber 
se em alguns desses acórdãos foi mencionado esse fato da bitributação. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom, Miguel, quanto a essa questão da 
empresa, vamos dizer, tem o pagamento de uma construtora para uma 
empresa de serviços da pessoa, vai, José das Couves. O que tem sido 



entendido é que não há esse serviço e o pagamento foi a título de 
propina para o José das Couves. Então... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Nem para ele, pode ser para 
outro. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Pode ser para um terceiro também. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Esse é o ponto. 

Sr. Bruno Fajersztajn:  E esse é um ponto de dificuldade, porque aí se 
foi para o José das Couves e repassou para alguém que eu não sei mais 
quem é. Aí eu já começo a ter dúvida se não caberia o 35%, porque você 
não sabe para onde foi. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Isso, porque o ponto é bem 
pertinente. Esse caso que você disse que a pessoa jurídica recebe, paga 
o imposto, mas, na verdade, o trabalho inexistiu, foi uma simulação, é 
uma hipótese, sem dúvida. Mas só que aí você está pagando o imposto 
de renda da pessoa jurídica e o sócio está recebendo a substituição de 
lucro. Mas o ponto que a gente está vendo aqui não é bem esse. Mas, 
muito bem, eu disse que recebi. Eu tenho um contrato de consultoria 
que eu recebi. Tanto faz na jurídica ou na física. Só o que dinheiro não 
foi para mim; o dinheiro foi para pagar propina de um terceiro ou 
quarto. Isso é que está acontecendo nos casos em que há delação 
premiada, porque se é da própria pessoa é outra conversa, mas quando 
é uma, é apenas um veículo essa consultoria, esse contrato de 
consultoria, seja de escritório de advocacia, que até no caso da mulher 
do ex-governador do Rio de Janeiro, ela dá um contrato de consultoria, 
só que o dinheiro não era para ela; o dinheiro era para uma terceira ou 
quarta pessoa. Essa terceira ou quarta pessoa, ela pode aparecer numa 
confissão, e aí de novo entrar a discussão: eu confesso que eu recebi. 
Por quê? Porque eu quero algum benefício, redução de pena, 
colaboração, etc. Então, penal. Só que quando eu confesso que recebi, o 
fisco precisa ter não só a confissão, mas precisa ter uma prova de 
percepção, eu preciso ter um extrato, eu preciso ter cruzamento de 
dados, eu preciso ter alguma lavagem de dinheiro que eu fiz. Pelo 
simples fato de eu dizer que eu recebi não vai afastar a aplicação do art. 
61. E nessas questões que a gente está tratando aqui da Lava Jato 
existe um cruzamento de dados, e em muitos dos casos você consegue 
enxergar o pagamento efetivo a terceiros não relacionados à prestação 
de serviço. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso falar um pouquinho? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Claro, desculpa Bruno. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, realmente, como disse o colega ali, o 
Miguel, o Gutierrez, não é? Teria que fazer um quadro, acho que alguém 



poderia se dispor, não é, Cristiane? De todas as situações possíveis 
nessa história de pagamento, despesa, receita, ilícita ou não, porque 
realmente existem inúmeras situações. Por exemplo, vamos focar só 
nesse caso que você falou. Eu sou uma construtora, faço um contrato 
com a JD Consultoria, já se sabe que o contrato é para cobrir outra, 
mas, tudo bem, é um contrato vago, registrado, que ele vai prestar 
consultoria e o preço da consultoria ninguém pode avaliar. Você pode 
cobrar dois milhões, não é? Você pode cobrar bem, comissão de corretor 
aí que faz um negócio de fusão, ele ganha 20 milhões, não é? O valor 
não está em questão. 

Orador Não Identificado: Depende do know-how. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. Então, ele produz o contrato, 
produz um serviço, a empresa, a construtora paga numa conta bancária 
dele. Claro que aí há um certo planejamento, porque a JD vai para o 
lucro presumido, a construtora está no lucro real, então ele fala assim: 
ah, eu pago todos os impostos. Sim, dá 10%, não é? Mas, tudo bem, 
isso aí é aparte. Bom, na medida que se faz desta forma, a única coisa 
que a receita pode questionar nesse caso específico é se o serviço 
realmente está vinculado à atividade da pessoa jurídica pagadora. 
Porque isso não é novidade. Na própria legislação se prevê que quando 
alguém paga algum serviço para uma pessoa jurídica prestadora de 
serviço e está ligado aos sócios ou aos acionistas, esta despesa, 
independentemente de ter sido prestada, e às vezes é mesmo serviço de 
contabilidade, serviço tal, é indedutível. Ora, então a questão é essa: é 
só verificar da pessoa jurídica se essa despesa é indedutível, porque o 
beneficiário está identificado. Se ele está identificado, não aplica o art. 
61. Bom, aí vai para a empresa dele. Lá, sim, aí ele, claro, pegou esse 
dinheiro e desapareceu. Ou ele pode ter feito coisas assim pagando 
mesmo. Ou então falar: eu retirei o dinheiro, está aqui na minha conta. 
Depois eu tirei, gastei no Jockey Club. Ele vai ser penalizado pelo art. 
61? Não, não vai. Não vai porque ele pagando os impostos, o que sobra, 
ele demonstra isso na contabilidade para ele. Então, são casos, que a 
gente acha que teria que ver, mas nesse caso mesmo nós só trataríamos 
da questão de analisar se a despesa é relacionada à atividade de 
empresa, se os serviços foram efetivamente prestados, porque 
geralmente é difícil de se fazer. Mas em muitos casos, por exemplo, nós 
temos um caso clássico dele. Ele foi ao Equador e intermediou aquela 
questão da Odebrecht com a usina. O presidente lá inclusive expulsou o 
pessoal da Odebrecht, prendeu, porque tinha... mas, tudo bem. Mas se 
ele foi até lá, intermediou, conseguiu o contrato, quem pode dizer 
quanto vale essa assessoria dele? Ele tinha nome? Ele não tinha nome. 
O Lula está dizendo que ele vale igual o Bill Clinton, não é? 

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vai lá na África, faz os contratos. 
Quem que pode dizer que ele realmente não prestou? Ele prova, eu 



viajei, eu fiz, fiz e tal e recebi um valor, contabilizado, a empresa pagou 
contabilizadamente. Se ele pegou esse dinheiro depois da pessoa física 
dele e deu para o PT, deu para, não tem mais o que reclamar em termos 
de art. 61, não é? Então, precisa mesmo fazer um quadro de toda essa 
situação, porque se não vai num crescendo. Eu sei que todos os 
delatores, o Paulo Roberto Costa é um deles, está no jornal o valor, a 
lista das pessoas físicas que foram autuadas mesmo já. Todos eles 
foram. As pessoas físicas e jurídicas que receberam. Mas são aqueles 
casos, receberam lá na Suíça. Então, não tem uma JD, não tem uma 
JD Consultoria. Quer dizer, mandou na Suíça. É isso. Quer falar? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso fazer mais um comentário? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bruno, vai lá. 

Sr. Bruno Fajersztajn: No caso, tem uma questão interessante que é a 
empresa que recebeu a consultoria e não prestou, está sendo tida como 
inexistente, anula-se ela e vai se buscar se o beneficiário final do 
pagamento pode ser identificado ou não. Como fica o imposto que esta 
empresa pagou? Em termos de arrecadação, o fisco vai cobrar o IR 
Fonte 35% e essa empresa teria direito de restituir esse imposto, porque 
não teve fato gerador. Então, provavelmente esse imposto que foi pago 
para o fisco não é devido. E, aí, você pode entender sobre duas 
perspectivas: ou o verdadeiro beneficiário é a pessoa física que recebeu 
e tem que tributar esta pessoa física e não pode tributar o 35%; ou você 
entende que o fisco já arrecadou a sua parte neste esquema quando 
houve a tributação da pessoa jurídica no meio da cadeia. Eu prefiro 
entender juridicamente que essa intermediária não existe, esse imposto 
não é devido, e ou é devido 35% ou é devido imposto pelo beneficiário. 
Eu acho que teria direito à restituição deste imposto pago aí no contexto 
da fraude. 

Uma outra questão que me foi colocada lá, que é interessante, é a 
seguinte: não, tá bom. Então, é uma norma de substituição tributária 
excepcional. Tal como o lucro arbitrado, o fisco não pode usá-la por 
comodismo; ele tem que usar quando ele está de mãos atadas. Mas isso 
quer dizer o quê? Até onde que o fisco precisa ir para considerar que ele 
está de mãos atadas? Cada caso vai ser um caso. O que não pode é 
simplesmente nem procurar identificar, tributar o verdadeiro 
beneficiário. 

E um outro ponto que eu queria colocar, teórico: o pagamento sem 
causa é uma hipótese. Você sabe quem é o beneficiário, por que ele está 
no parágrafo, você pode entender que ele está sempre submetido à 
hipótese maior que é beneficiário não identificado, que é a hipótese 
clássica, mas veja que ele diz que a incidência aplica-se também e ele 
fala depois da hipótese do art. 74, da Lei 8.383, que são pagamentos a 
sócios. Então, você sabe quem é o beneficiário. Tem uma hipótese no 
art. 61 que é de pagamento sem causa. Você sabe quem é, mas não tem 



a causa. Na ideia que eu estou desenvolvendo, o sem causa, quer dizer, 
você sabe para onde foi, mas você não sabe a que título. Pode ter sido 
empréstimo, pode ter sido rendimento isento, pode ter sido rendimento 
tributável. Como você não sabe o que é, lucro arbitrado, entre aspas. Eu 
presumo que é um rendimento e esse rendimento é tributado na fonte, 
exclusivamente na fonte. 

Outra coisa interessante, voltando a essa questão, se tem a tributação 
da empresa intermediária ou do beneficiário. Toda as hipóteses de 
tributação exclusiva, obviamente, implicam não tributação no 
beneficiário efetivo. Uma aplicação financeira de renda fixa, rendimento 
sujeito a tributação exclusiva, o banco paga, você declara na sua 
declaração, mas não tributa. Então, aqui tem que ser a mesma coisa. 
Na pior das hipóteses é válida a exigência dos 35%, o beneficiário não 
tem que pagar o imposto. O que não pode é haver a dupla cobrança. E 
na minha visão, como que é uma norma de substituição tributária 
excepcional, primeiro tem que olhar o beneficiário. Não consegui, estou 
de mãos atadas, em algo parecido com o que acontece no lucro 
arbitrado, aí eu tributo exclusivamente na fonte. Só nesse caso. E é 
mais gravoso o 35%, eu concordo que é uma questão pontual, mas ela é 
importante e confirma a minha linha de pensamento, porque se fosse 
uma alíquota mais baixa, ninguém mais comprovaria nenhuma causa 
de nenhum pagamento. Então, precisa ser mais gravoso para 
desincentivar a prática do ato, incentivar que os pagamentos sejam 
organizados, etc. Então, assim como o lucro presumido. Assumindo que 
não é uma pena. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Ele é indutor. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Ele é indutor, exatamente. É uma norma de 
tributação, é imposto de renda, substituição tributária, tem que ser 
alíquota mais grave pela questão da indução. Tanto quanto no lucro 
presumido, no lucro arbitrado. Agora, isso é um corte que eu faço e sigo 
a constitucionalidade da regra, porque você pode também admitir que 
ela é uma norma que incide sobre o ilícito. E, aí, ela tem natureza de 
sanção e aí é inconstitucional pelo CTN. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Mas supondo que não há 
ilícito? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Supondo que não há, tem todo... 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Porque as normas indutoras, 
elas não levam em conta se é lícito ou não lícito. 

Orador Não Identificado: Que é o comportamento. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Exatamente. Não, isso por meio da tributação, 
você incentiva ou desincentiva o comportamento. Então, é por isso que 



tem que ser mais grave. E o raciocínio fecha. Então, é uma norma de 
substituição tributária, ela se aplica não por uma questão de 
praticabilidade simples, é uma praticabilidade, mas é uma situação de 
excepcional, tanto que a alíquota é mais agravada. Se fosse uma 
substituição tributária simples como é a do IR fonte do salário, a 
alíquota seria a mesma. Então, eu acho que isso fecha todo o 
arcabouço. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Esse formalismo que eu 
queria só fechar para a gente também passar para um outro tema, 
assim, esse formalismo tem que ser para os dois lados. Se o formalismo 
atrapalha o fisco para desconsiderar uma operação, ainda que suspeita, 
de consultoria, eu vou suspeitar. Olha, é muito dinheiro. Está pagando 
muito dinheiro para essa consultoria. Mas existe do ponto de vista 
formal o contrato, existe a aprovação do contrato, existe alguém que 
atesta que o serviço de consultoria foi comprovado, existe um relatório. 
Foi aprovado, então, o pagamento. Aí vem, é feito o pagamento para a 
pessoa jurídica correspondente. Do ponto de vista formal não tem nem 
dúvida de que esse art. 61 não deveria nem ser cogitado. Aí vem alguém 
e confessa: ‘não, fui eu que recebi’. É, mas você recebeu, só que não há 
prova de que esse pagamento entrou no seu patrimônio. E esse é um 
fundamento que está aqui nesse acórdão. O fisco não comprovou que 
foi pago o dinheiro para as pessoas que ele diz que foi pago – que é o 
ônus do fisco. Apareceu lá: olha, entrou dinheiro para fulano, entrou 
dinheiro para beltrano. Não comprovou. Se ele não comprova, como é 
que você vai, a partir daí, dizer que ele é não identificado ou ele é sem 
causa? Porque o não identificado não é só eu não ter elementos 
suficientes. Porque senão também fica, a gente fica sujeito ao arbítrio 
do fisco. Você pagou para fulano. Por quê? Porque você não comprovou. 
Eu não tenho que comprovar, você que tem que comprovar. Então, este 
é um ponto que eu acho de extrema importância nesses casos que a 
gente está comentando. Vamos para outro caso? Miguel, só para... 

Sr. Miguel: Só mais uma coisinha. Por exemplo, eu não sei se poderia 
ser feita a analogia, mas existem muitas empresas de atletas, técnicos 
de futebol, apresentadores de televisão que, na verdade, aconteceu 
justamente a desconsideração do pagamento para a empresa e se 
considera o pagamento para o sócio. E, aí, a jurisprudência 
administrativa faz o quê? Ela considera o imposto pago pela empresa e 
abate do que é devido pelo sócio. Eu não sei se em alguns casos, lógico 
que cada caso é um caso, poder-se-ia aplicar esse princípio também 
abatendo do imposto. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Talvez, mas eu acho que é 
uma outra hipótese. É uma coisa mais de serviço personalíssimo. 

Sr. Miguel: Claro que cada caso é um caso e, também como disse o 
Zilveti, às vezes o pagamento nem é feito para o sócio, mas para um 
terceiro, aí é bem mais difícil de se chegar. 



Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Leonardo. 

Sr. Leonardo: Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Eu estava 
recapitulando aqui a origem dessa norma. Ela veio de uma MP 812 e 
essa MP foi editada no último dia de 1994, 30 de dezembro de 1994, 
tem uma mensagem aqui com a exposição de motivos inclusive para a 
edição dessa norma, e, infelizmente, a exposição de motivos trata de 
diversos dispositivos, mas não trata desse. Ele está inserido como só 
uma deferência elogiosa às exposições de motivos que a gente tem no 
Brasil, ele está inserido num contexto, aí me corrija se eu estiver 
errado, em 94 a gente não tinha ainda a 9.249 com a isenção da 
tributação dos sócios, então ela está inserida num contexto que o sócio 
ainda era tributado, certo? Nesse contexto, eu lembro, assim, de alguns 
acórdãos do CARF mesmo, aí, inclusive ainda é da linha o que Maurício 
Faro seguia, a jurisprudência anterior do CARF, no sentido de que 
quando esse dispositivo foi editado, a ideia que se tinha por trás era 
uma relação do sócio com a sua respectiva pessoa jurídica, tanto é que 
o argumento que era usado nesse sentido, que o § 1º seria um 
complemento ao caput porque não existe um outro universo de pessoas 
que não terceiros, sócios, acionistas e titular. Ou seja, o § 1º pega 
qualquer coisa. Então, existe uma, a ideia seria no sentido de: olha, 
tanto quanto você pessoa jurídica paga para o seu sócio ou qualquer 
pessoa, eu vou tributar de maneira majorada e, leia-se, naquele 
contexto, 15% versus 35%, porque naquele momento havia tributação, 
quanto quando você não me disser por que está fazendo isso. Então, 
por que eu estou querendo dar destaque para essa situação aqui? 
Porque me parece que o contexto histórico, fazendo uma interpretação 
histórica aqui desse dispositivo, parece muito mais um relacionamento 
dentro de casa, a pessoa jurídica para o seu sócio e uma alternativa, eu 
poderia enxergar nesse dispositivo uma alternativa. Olha, pessoa 
jurídica, se você quiser pagar sem apresentar uma causa, eu vou 
tributar de maneira majorada, ou seja, nessa linha indutora, não é? 
Mas muito menos como uma relação com o beneficiário, mas uma 
norma indutora da pessoa jurídica mesmo. Olha, você tem essa opção. 
Se você não quiser me dizer para quem está pagando, para o seu sócio, 
leia-se, porque eu estou entendendo, interpretando esse dispositivo no 
contexto dentro de casa. Você pode fazer. Faça dessa maneira, mas você 
vai ser tributado, alternativamente você vai ser tributado de maneira 
majorada. Eu só queria colocar isso para debate em complemento. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É bem isso mesmo, essa é a 
teleologia da norma, não é? Foi feita para isso. A gente falou dos fringe 
benefits lembra que diretores, sócios, recebem benefícios indiretos. E 
muitas vezes é aquela nota de estacionamento, aquela nota de almoço, 
a pessoa chega e: me dá a nota de almoço aqui e tal. Aluguel de carro. A 
pessoa ia passear com a família, vamos lá. Hotel para a família inteira. 
Olha, isso aqui é o meu, então, existia um excesso disso e o fisco 
começou a se incomodar com isso. A se incomodar. Eu não sei se 
justificadamente ou não, mas ali não estava olhando corrupção, não 



tinha nada de corrupção, mas existia, sim, uma preocupação e, 
comparada, comparativamente em outras jurisdições tinha uma 
preocupação também com os fringe benefits que sempre foram um foco 
de atenção do fisco, porque ele falava: espera um pouquinho, aqui é 
uma estrada de desvio de dinheiro e que acaba não sendo tributado 
como deveria. Mesmo que fosse tributado. Mas não como deveria. 
Então, a preocupação era essa. E muitas vezes você não achava nota. 
Não tinha nota nenhuma. Cadê a nota? Ah, não tem. Perdi. Ah, lança 
aí. Lança aí e então, aí entrava a questão do não identificado, que você 
não conseguia identificar. Imagina uma contabilidade com 50 diretores. 
Sei lá, mil diretores. Como que você vai achar tudo que você paga para 
esse pessoal de benefício indireto? Pode ser benefício indireto como 
pode ser outras coisas. Enfim, é uma razão de ser da norma. Tudo bem, 
gente? Podemos passar para outro tema? Vocês querem expor algum 
assunto? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Eu tenho um tema para 
propor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Também na questão de contexto, o 
rapaz que trouxe o assunto, ele contextualizou bem a coisa e nós 
tínhamos na época, em relação ao sócio, uma limitação quanto à 
remuneração do sócio. Gratificação tinha limite, que hoje não tem mais. 
Então, hoje ela já é tributada normalmente. Mas o que se fazia era isso. 
E essa norma veio e, inclusive, muitas empresas, por exemplo, dão 
carro para, compram o carro, é do ativo e quem usa é o diretor. E 
chegamos até, assim, ao refinamento na empresa que a gente 
trabalhava de que dois dias por semana a depreciação era adicionada 
como fringe benefits, porque ele ficava sábado e domingo com o carro. 
Então. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Um comentário que me veio 
na cabeça. Eu vou muito para Ilha Bela. Aí eu estou na balsa, eu vejo 
um monte de fringe benefits. Os carros das empresas. O cara vai com o 
carro para a praia. A empresa pagando. Pô, deve ser alguma empresa de 
petróleo. Não tem nenhuma empresa de petróleo lá. E o cara lá na balsa 
lá com a família inteira, boia, papagaio, periquito, e lá no fringe benefits. 
Eu falava para a minha filha: “Olha, filha, tem um fringe benefits”. “O 
que, pai?”. Vamos lá. Posso propor um tema para vocês? 

[risos] 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É um tema que está me 
instigando, que é a tecnologia de consumo. As novas tecnologias de 
consumo. Então, nós temos no mercado diversas tecnologias de 
consumo e ao surgirem essas tecnologias de consumo veio a praticidade 
material, uma nova técnica, uma nova tecnologia que facilita a tua vida, 
ao mesmo tempo que facilita a tua vida, você encontra o problema 
sistêmico. O sistema tributário se mostra inadequado para captar a 



riqueza correspondente gerada por essa nova técnica de consumo. 
Estudando o assunto, fazendo um trabalho sobre o tema, eu me deparei 
sobre a praticidade americana. A praticidade americana que é nesse 
ponto criticável, mostra como eles, muitas vezes para tributar, eles vão 
avançando sobre o Direito Tributário, e dentro dessa pesquisa eu me 
deparei num chamado Netflix Tax. Então, em Illinois, eles criaram um 
adicional do imposto sobre vendas para tributar por Netflix, que é um 
streaming, visto que ele não é suficientemente tributado. Então, dentro 
do pragmatismo americano você tem alguns estados que tributam como 
serviço, outros estados que tributam como venda. Eles não seguem um 
formalismo do Direito Tributário típico romano-germânico. Assim, olha, 
eu quero atingir essa riqueza. Eu sei que tem uma riqueza. Eu não 
estou preocupado se é obrigação de dar ou fazer. Eu sei que essa 
riqueza está escapando do fisco. Então, ou eu tributo como venda, um 
estado entende que seja tributado como venda, outro entende como 
serviço. O que é importante é que eles vão para cima da riqueza e 
procuram tributar. E, aí, atropelam conceitos jurídicos. Atropelam 
inclusive o próprio Direito Tributário, que aí é a crítica que cabe aí para 
a reflexão. 

Por outro lado, no nosso sistema jurídico, pelos mesmos formalismos, 
essa riqueza não é tributada por ninguém. Ou ela é tributada por um 
imposto que não guarda relação nenhuma com a materialidade do fato 
gerador, que pode ser uma relação mercantil, uma relação negocial. 
Pode ser uma transação comercial. Porque alguém compra o streaming 
e alguém vende o streaming. Só para dizer que existe um negócio 
jurídico por trás, quando você baixa o teu streaming, você está 
adquirindo. Mas eu estou com o cartão de crédito. Só o que imposto que 
é recolhido não é um imposto sobre consumo, é um imposto regulatório 
indutor. Que é o IOF. Que não é para esse tipo de riqueza, mas como o 
governo vinha perdendo receita, ele fala: olha, eu vou cobrar 6% sobre o 
que você paga de cartão de crédito e sai o dinheiro, eu pago esse 
imposto. Então, nós temos uma necessidade de analisar este aspecto do 
ponto de vista do fato gerador, no aspecto material do fato gerador. 
Qual é a riqueza que eu estou de olho? Qual é a transação? É prestação 
de serviço? É o acréscimo patrimonial? É a compra e venda? 

Existe, ainda que eu enxergue uma compra e venda, 
comprador/vendedor? Que é outra questão que se discutiu, sobre a 
comunicação, sobre a internet, alguns anos atrás e que volta com uma 
força muito grande porque essas novas tecnologias geram muita 
riqueza. Então, eu não posso adotar um sistema fiscalista como 
acontece nos estados americanos, dizer: olha, se tem que tributar. Se 
tem que tributar, eu simplesmente tributo, aí eu tenho a lei, eu crio 
uma lei, essa lei é aprovada, e pelo fato de estar previsto em lei não há 
qualquer questionamento sobre o assunto possível. Ainda que não 
exista a materialidade do fato gerador comprovada. Então, por mais que 
eu entenda que o sistema tributário precisa se adaptar às tecnologias 



de consumo, eu não posso me satisfazer com o fato de que eu cobro um 
imposto qualquer ou eu cobro um imposto que não é para isso. 

Orador Não Identificado: Tipo IOF. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Tipo IOF. Mas me parece 
estranho, para o sistema tributário, que essas riquezas não fiquem 
tributadas por qualquer ente tributante, que aí fere de novo o princípio 
da capacidade contributiva. É mais uma proposta de reflexão, eu acho 
que isso tem, a gente tem que analisar casos práticos, eu falo do 
streaming, mas posso falar da impressora 3D, que é outro problema que 
a gente está enfrentando, em que hoje eu vou no dentista, eu vou estar 
sujeito a uma impressora 3D. Ele vai colocar alguma coisa no meu 
dente que sai da impressora 3D. E ele não pagou o insumo, aliás, ele 
pagou o insumo, ele tributou o insumo, esse insumo foi tributado, só 
que ele não usa este insumo para abater no imposto que ele cobra. Ele 
cobra ISS. Então, ele tem um problema que na França não existe. 
Porque o dentista lá, ele abate o insumo do IVA que ele paga. É 
interessante o nosso sistema porque ele criou um imposto sobre 
consumo, que é absolutamente regressivo, e ele é injusto, até porque eu 
posso dizer, você deveria pagar ICMS, não deveria pagar ISS ou IPI 
porque é uma transformação, eu pego, eles fazem, escaneiam a tua 
boca, sai dente para tudo quanto é lado. E sai na maquininha. Isto não 
é uma projeção do futuro, isso está acontecendo hoje. Os dentistas já 
têm essas máquinas nos seus consultórios e podem fazer esse tipo de 
produto; graças à impressora 3D. E sai muito melhor do que qualquer 
protético sonhou na vida fazer com toda a sua capacidade de artesão. 
Eu queria trazer esse tema para a reflexão e para ver esse debate. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Realmente eu ia dizer que na França 
principalmente, na Europa em geral, esse problema não existe 
exatamente em função da existência do IVA completo, sobre serviço, 
sobre mercadorias, ativo, etc. E a recomposição. Mas eu só comentando 
essa questão da tecnologia, quem gosta muito disso é o meu filho, que 
se aprofunda nessa tese, mas tem uma historinha, não é? O ministro, 
quando estava no começo assim, alguém descobriu que havia uma 
energia elétrica, que produzia e tal. Estava lá, mil e oitocentos e alguma 
coisa. Levaram o ministro para ver no laboratório essa experiência. Foi 
notável. Aí alguém perguntou: mas para que serve essa energia? O 
ministro disse: eu não sei para que serve, mas com certeza vou criar um 
imposto sobre ela. Isso foi contado pelo Saulo Ramos no livro dele. 
Então, aqui nós estamos mesmo diante de uma nova situação. Se trata 
de um serviço? Claro que imposto de renda já está aqui no Brasil, vai 
recolher, tudo bem, mas essa questão de consumo, por que nós temos 
essa separação inclusive de interesses municipais, estaduais, não é, até 
hoje ainda nós não resolvemos a questão para valer do software, não é? 
Se tributa o ICMS, se tributa ISS. Já houve até uma volta para trás do 
estado, depois ele retornou à situação anterior, não é, o que é ridículo 
também, você pagar ICMS sobre uma mídia que custa 100 reais, não é? 



Alguma coisa assim. E temos agora a decisão do Supremo Tribunal 
Federal dizendo que o livro eletrônico também se equipara ao livro físico 
e, portanto, é imune à tributação. Realmente é uma matéria que está 
em aberto à discussão. Sabemos de todas as capacidades que essas 
empresas de tecnologia estão aplicando no sentido de fuga da 
tributação, não só dos tributos indiretos como dos tributos diretos, 
através de mecanismo de localização de entidade, tipo Google, etc., que 
já sabemos que está na história, mas de qualquer maneira nós, sim, 
alguém tem uma riqueza, quer tributar. Aqui no Brasil realmente o 
problema é sério, porque nós temos essa divisão que parece que você 
falou aí do dentista, se vê essa nova regra do PIS e Cofins, vai haver 
uma hora que vai poder deduzir o valor da impressão, dos insumos da 
impressão. Nesse momento ele também não paga PIS e Cofins, ele só 
paga o ISS, que é cumulativo. Agora se ele aumenta a tecnologia e cobra 
mais por isso, ele vai ter realmente um encargo de ISS maior do que 
teria normalmente, não é? Bom. 

Sr. Bruno Fajersztajn: O que eu, alguém mais quer comentar? 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: Bruno, vai lá. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu vou, é interessante, me ocorreu a discussão 
no Supremo Tribunal Federal sobre a tributação do leasing, em que 
ficou muito forte lá nos ministros o fato de que a questão do ISS. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não, mas se não é serviço, não vai ter 
tributação sobre isso? Houve essa mesma inquietação e acabaram 
decidindo que tinha lá uma mistura de serviço com financiamento, etc., 
e cobraram, decidiram que seria devido o ISS. Num raciocínio emocional 
de que deveria haver a tributação. Como o nosso sistema, talvez, ele 
esteja ultrapassado em relação à distribuição de competências rígidas, 
não é, mas ele está lá. Ele é o que temos hoje. E salvo questionamento 
doutrinário existente, o ISS, ele pressupõe a obrigação de fazer, não é? 
Apesar da crítica doutrinária. Se essa questão do ISS que pressupõe a 
obrigação de fazer fosse superada, você poderia incluir na lista lá do ISS 
tributar os intangíveis e estaria resolvida a questão. Se se mantém os 
serviços como obrigação de fazer, a saída é tributar o Netflix, os 
intangíveis por meio da competência residual. Lei complementar, 
tributo não cumulativo, discute-se lá a repartição de receitas entre os 
entes tributantes e essa seria a solução mais simples, de manter isso no 
sistema do jeito que ele está e cria-se o, eu acho que a competência 
residual foi criada para isso. Uma nova riqueza que não estava 
contemplada na Constituição de 88, surgiu agora e ela deve ser 
tributada por meio de competência residual. Sai uma lei complementar 
desse tributo aí. Eu acho que a solução mais simples no sistema atual 
seria essa, a melhor solução seria reinventar o sistema e acabar com 
essa repartição rígida de competências e colocar uma coisa, um sistema 



mais moderno, menos preso a essas formalidades, embora o Zilveti 
tenha colocado que nos Estados Unidos surgem problemas por conta 
disso também, a não tradição germânica lá nos Estados Unidos também 
gera problemas. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É porque se você pensar, se 
você falar: olha, o estado da Califórnia considera serviço. Em Illinois 
considera venda. Eu vou tributar os dois estados. Eu estou de forma 
pragmática, mas eu crio problemas para a federação. O problema das 
competências serviu para você dar atribuições para os entes tributantes 
e dar a receita correspondente. Se é um sistema constitucional errado, 
certo, anacrônico ou não, é o que nós temos, como o Bruno falou. Mas 
nós temos. Quando eu tenho um serviço que está na lista, fica fácil. 
Agora quando pela tecnologia gera uma ideia de software, aí todo 
mundo corre para dizer que é software. Em que pese a gente entender, 
de se perguntar para qualquer pessoa que fique pensando em software, 
se falar assim: o que você está comprando quando baixa streaming? Eu 
estou comprando entretenimento, eu estou me divertindo. Agora 
entretenimento não está na lista de serviços? Está na lista. ‘Ah, mas 
não pode tributar porque tem software envolvido’. Tá, mas faça o favor. 
Existe a lista de serviços. Então, eu não estou no campo como, que o 
Bruno criticou, com razão, ele diz: quando eu não sei, quando tem um 
monte de coisa, eu falo que tem que tributar apelativamente porque eu 
não sei o que é. E, aí, eu entro no risco americano pragmático. Mas aqui 
eu posso provocar uma reflexão e dizer: olha, eu tenho uma tendência 
tecnológica de que boa parte do entretenimento é oriundo de tecnologia. 
Assim como boa parte dos serviços, como impressora 3D, eu posso, é 
tudo tecnologia. Até sapato eu posso fazer numa impressora 3D. Agora 
se eu faço um sapato em impressora 3D, eu sou sapateiro ou eu sou a 
fábrica de sapato? 

Orador Não Identificado: Remendão. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É, aquela meia sola, sola 
inteira, o sapato inteiro. Então, o problema é que com a tecnologia 
nessa velocidade eu estou eliminando algumas etapas da cadeia 
produtiva. Então, aquele sistema que eu tenho um imposto para a 
indústria, um imposto para mercadoria, um imposto para o serviço 
acabou. Então, se eu não tiver um imposto que pegue as três questões e 
coloque numa só, aí não é questão de simplificação, é questão que não 
tem etapa. Aí a gente tem uma, desculpa, tem que encerrar, não é? 
Passou aqui do tempo. Então, é só uma provocação para uma reflexão. 
E vamos, então, encerrando aqui, um pouco atrasados, cerca de três 
minutos. 

Sr. Presidente Fernando Aurélio Zilveti: É verdade, fechando aqui 
essa quinta-feira. Obrigado a todos, um bom dia e até a próxima 
semana, dia 4 de maio. 
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