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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. 
Retomamos aqui as nossas Mesas, depois do Congresso. Queria 
registrar aqui a nossa alegria, a minha pessoalmente, pelo sucesso do 
Congresso, tenho recebido muitos cumprimentos, muitas manifestações 
de agrado no sentido que o Congresso foi muito bom, bem organizado. E 
eu queria destacar aqui que nós tínhamos 36 palestrantes, é um 
número muito grande e a resposta dada por eles foi muito positiva, os 
assuntos foram variados, dentro de cada painel cada palestrante 
abordou um aspecto distinto; quando abordaram aspectos comuns, nós 
tínhamos posições divergentes decorrentes das discussões exercidas por 
cada um, por exemplo, a questão da modulação, foi muito interessante 
identificar um advogado e um procurador falando, né, um juiz. Então, 
eu acho que nós tivemos sucesso no aspecto científico. No aspecto de 
realização, o Congresso foi bem, teve mais de 200 inscritos, que é um 
número significativo hoje em dia, é claro que no Salão Nobre isso dilui 
muito, mas, de qualquer forma, é um número significativo. Novamente 
quero agradecer aqui, vou ler novamente o nome dos companheiros 
aqui, os nossos associados que colaboraram na confecção do programa 
científico dos temas, o Alexandre Fronzaglia, Diogo Negrão Raiol 
Ferreira, Eduardo de Melo(F), Jimir Doniak Junior, Jucileia Lima, 
Leandro Colbo Favano, Reinaldo Marques da Silva e a Thaís de Barros 
Meira. Mais uma vez, obrigado a vocês. 
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Queria também, para aqueles que eventualmente ainda não tenham 
conhecimento, registrar o fato de que a Congregação da USP julgou o 
recurso do Concurso de Professor Titular de Direito Tributário... Hã? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Conselho Universitário.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Conselho Universitário, 
desculpa. Julgou o recurso do professor Humberto Ávila, e hoje ele é o 
novo titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP, 
juntamente com o professor Schoueri. Professor Heleno Torres é titular 
de Direito Financeiro. As coisas estão devidamente nos seus lugares. E, 
para nós, é uma satisfação especial fazer esse registro, não por 
preferência pessoal, mas porque o professor Humberto é nosso 
Conselheiro aqui no IBDT e tem colaborado bastante conosco aqui, nas 
aulas e também na revisão dos artigos para a nossa revista. Aliás, cujo 
nº 31 já está na gráfica. Quero comunicar aqui, trazido pelo nosso 
diretor João Francisco Bianco, que esteve na Universidade do Minho, 
que estamos trazendo para a nossa biblioteca os Cadernos de Justiça 
Tributária, que é uma publicação dessa universidade. João, quer falar 
alguma coisa sobre a universidade, convênio? 

Sr. João Francisco Bianco: Já há dois anos que eu fui convidado para 
dar um curso na Universidade do Minho, e eles têm um programa... tem 
vários programas de mestrado na Faculdade de Direito. Então, uma 
faculdade pública, relativamente nova, mas está com uma programação 
muito intensa e interessante. E eu tive contato com o corpo de 
professores lá, um corpo de altíssimo nível, excelente, eles têm vários 
convênios aqui com universidades brasileiras. Então, dentro do nosso 
programa de inserção internacional, nós estabelecemos... Uma das 
atividades em conjunto que a gente tem com a Universidade do Minho é 
essa troca de publicações. Então, em regime de reciprocidade, nós 
mandamos a nossa Revista de Direito Tributário Atual e eles nos 
mandam esses Cadernos de Justiça Tributária. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Nós 
temos... No pequeno expediente, alguma outra coisa? O Fernando vai 
fazer uma referência das manifestações, ou obra do professor Piketty. 
Mas, antes disso, alguém tem alguma coisa? Não? Então, vamos lá. 
Fernando, por favor. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu propus à Mesa fazer uma pequena 
resenha, ainda no pequeno expediente, sobre a obra do economista 
Thomas Piketty, um francês, que lançou um livro, tinha uma pesquisa 
magnífica e fantástica, histórica e sociológica da economia no último 
século, principalmente revendo a Teoria do capital e que merece aí a 
leitura de todos indistintamente o fato de serem economistas ou não.  A 
maior contribuição que ele traz é uma perspectiva histórica sociológica 
da economia e do capital, e uma crítica aos economistas da geração dele 
que se estruturam, estruturam suas teorias em cima de teoremas 
matemáticos, é uma tendência, é uma crítica vamos dizer, velada(F), ao 
mesmo tempo forte ao que eles chamam de [ininteligível 07:03], ou a 



economia estruturada em cima de teses matemáticas, o que é um pouco 
o que está acontecendo também no Brasil, pelo menos no Direito, uma 
estruturação de teorias matemáticas para o Direito, fórmulas 
matemáticas e, principalmente, essa nova teoria sobre a judicialização 
do Direito, e, para mim, é mais a “judialização” do Direito, você está 
judiando do Direito através de estruturas matemáticas, você calcular 
quantas vezes... O Carf fala a palavra “simulação”, quantas vezes o Carf 
fala a palavra “planejamento”, e daí construir teses jurídicas e é 
absolutamente perigoso, e se isso pega o Direito Tributário vai perder 
um monte. Mas o trabalho do economista francês tem esse valor, ele 
tem alguns problemas que nos interessa no Direito Tributário que 
merecem uma explicação melhor e até um estudo melhor. O último 
capítulo do livro dele é só sobre tributação, o que aí nos interessa, por 
isso que eu propus ao nosso presidente falar um pouquinho disso. 

Como ele faz uma análise sociológica e histórica da economia, o que se 
esperava é que, em cima disso, ele construísse uma tese para a reforma 
do sistema tributário, como de fato ele propôs. Foi uma reforma do 
sistema tributário, e aí o Schoueri tem que estar diferente, o sistema 
tributário e não os sistemas tributários. O sistema não admite plural. E 
ele propõe essa reforma do sistema tributário, entendendo que a 
reforma do sistema tributário poderia resolver o problema da 
concentração de riqueza, e aí está o maior defeito da tese dele, que ele 
parte de fórmulas matemáticas, aí ele se trai, porque primeiro ele 
defende que tem que fazer uma análise sociológica e histórica da 
economia, que é louvável - quem dera a gente pudesse fazer a mesma 
coisa – e, a partir daí, ele constrói a teoria dele em cima de fórmulas 
matemáticas de novo, em fórmulas matemáticas equivocadas que foram 
desnudadas no sábado com a publicação do Financial Times. Então, as 
fórmulas matemáticas que ele usa para considerar que o mundo tem 
uma concentração de riqueza e um distanciamento entre ricos e pobres 
crescente, até provem o contrário, ele reconheceu isso numa carta ao 
Financial Times, tem falhas grosseiras de cálculos e metodologia. Mas 
isso é outra questão. O que importa para nós é que, com base nessas 
premissas, ele propõe uma reforma no sistema tributário com uma 
maior... uma maior perseguição da riqueza e perseguição dos ricos, o 
que absolutamente é admissível se você não tiver dados sólidos, você 
precisa ter dados um pouco mais sólidos que realmente sustentem isso. 
E aí tem um outro erro que nos diz respeito, porque ele aponta que 
existe uma redução de carga tributária nos países que ele considera 
intermediários – estaríamos no meio, o que não é verdade, 
principalmente para o Brasil. Então, não é uma redução na carga 
tributária, ao contrário, há um aumento na carga tributária. E mesmo 
que houvesse a redução na carga tributária, ele não consegue fazer a 
ponte entre a redução e a desigualdade, ele simplesmente afirma, e aí 
ele usa isso como uma força dogmática(F) - isso é problema [ininteligível 
11:19] - para sustentar que é preciso instituir um Imposto sobre 
grandes fortunas em bases mundiais. E mais, ele faz uma construção 
de tese em que você deve tributar o capital especulativo, em bases 
mundiais, só que ele não diz quem vai tributar, quem vai fiscalizar... 



Aliás, quem vai coletar e quem vai fiscalizar, o mesmo problema que 
incorreu no Tobin alguns anos atrás. E quando ele coloca isso, ele 
expõe a sua face mais condenada, que é uma face ideológica, que é 
perigosa, quando a gente está falando de Economia ou Direito, a gente 
pode até ter um posicionamento ideológico, só que quando você faz toda 
uma força dogmática e faz afirmações em cima de dados que não são 
verdadeiros, dados quebrados, principalmente sobre os países 
chamados intermediários, aí você incorre num erro grave. E outro erro 
grave que também é utilizado para sustentar a tributação progressiva 
sem dedutibilidade para o Imposto de Renda é justamente essa 
desigualdade e que foi desmontada pelo Delfim Netto num artigo 
fantástico que saiu publicado ontem, que é uma apuração equivocada 
sobre o índice GINI. Então, o índice GINI é uma apuração de hiato entre 
ricos e pobres, mas é preciso observar alguns aspectos que são 
matemáticos, mas eles são também estocásticos, eu só consigo criar um 
gráfico em cima disso, e para isso se presta o índice GINI, e por isso que 
o GINI é tão admirado no mundo, porque ele conseguiu criar uma 
estatística em cima da diferença de salários entre o menor salário e o 
maior salário para apontar que nos países onde você tem uma grande 
diferença entre o maior salário e o menor salário você tem desigualdade, 
e esse índice tende a diminuir olhando a situação atual. Quando você 
faz comparações históricas, e aí o erro dele de novo, ele faz uma 
comparação histórica comparando isso em índices GINIS, só que o 
índice GINI não pode ser comparado historicamente, e até aqui, a gente 
falou uma vez sobre índice Gini entre 1964 e 2013, apenas para dizer: 
Olha, em 2013 e 1964, nós temos o mesmo índice GINI, só que ponto. 
Não pode ser construída uma tese em cima disso para dizer: Existe uma 
grande concentração de riqueza hoje, com base nesta comparação, 
porque seria falso e o Delfim Netto bate na mosca, ali no artigo dele. O 
que nós deveríamos - só concluindo, para não estender(F) demais - é 
que essa constatação de desigualdade no Brasil não rola, não é uma... 
Ele não pode falar sobre essa desigualdade no Brasil, até porque o 
índice GINI, no Brasil, vem decrescendo e que tem características muito 
particulares, é massa salarial, não leva em conta a distribuição de 
riqueza para aqueles que não têm massa salarial. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só um esclarecimento para nós aqui, 
porque eu vi uma cara de interrogação para a maioria. Por que eu não 
posso comparar o índice GINI com índice GINI, e por que você agora 
falou que vem diminuindo, se você está comparando então ao índice 
GINI? Qual é o problema técnico... Porque a cara de interrogação foi 
genérica aqui, eu vi que ninguém soubesse a razão por que eu não 
posso comparar índices GINIS, só que eu tenho coragem de te dizer 
isso, eu não sei. Então você pode explicar, por favor, a razão da não 
comparação? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu vou refazer a minha afirmação. Você 
pode comparar o índice GINI para você fazer comparação. É uma 
comparação... Você tem um índice GINI hoje, nessas circunstâncias tem 
uma massa salarial A e B, e o teu índice GINI é tal. Ele tem maior que 



2,5, menor que 2. Agora, quando você faz uma comparação, você fala: 
Olha, o índice GINI melhorou no tempo. Então, significa, reduziu este 
hiato, então você vai comparar apenas, dizer: Olha, ele está reduzindo. 
Você não pode usar esta redução para daí construir uma teoria 
econômica de concentração de riqueza.  

Orador não identificado: Por quê? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Porque, segundo os economistas, você 
teria outras circunstâncias que são típicas daquele tempo, como 
inflação, como depressão econômica, como atividade industrial, uma 
atividade econômica, o maior PIB, o que poderia estar influenciando 
esse índice para ter maior ou menor concentração de riqueza. Isto foi... 
Agora, para você medir este hiato entre ricos e pobres. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, eu posso, sim, utilizar uma 
comparação histórica, devo utilizar, se eu quero saber apenas se houve 
maior ou menor concentração de riqueza. O que, talvez, tenha sido dito, 
e eu acho que aí é o problema, é o seguinte: o fato de aumentar ou 
diminuir o índice GINI não significa que há mais riqueza, porque, se 
houver uma distribuição igual, índice de 1 num país extremamente 
pobre, isso não é uma boa notícia. Ou seja, para corrigir a frase que nós 
sustentamos é dizer o seguinte: a mera melhora do índice GINI não 
significa melhora das condições de vida, eu posso apenas estar 
distribuindo melhor a pobreza. Então, o índice GINI sozinho não 
identifica que houve um desenvolvimento, o índice GINI certamente 
pode ser comparado, mas não é identidade com o desenvolvimento. 
Agora, só para esclarecer a frase que se faz sentido. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nesse sentido, ela não permite a 
afirmação de que hoje você tem mais ricos do que pobres, ou que a 
massa, que é outra coisa que foi desnudada, é que nos países 
intermediários você teria uma massa de ricos muito maior do que antes, 
porque isso não permite você construir isso, e aí construir a ideia de 
você ter uma tributação sobre grande riqueza, porque você está 
destorcendo absolutamente a base histórica do GINI, que, como você 
apontou, traria distorções, e isso está no artigo do Delfim Netto como 
uma falha que não pode ser deixada de lado, principalmente porque, no 
Brasil - e aí é nesse sentido que o Schoueri está dizendo -, você tem 
diferentes formas de mensurar a concentração de riqueza. Então os 
ricos, aqui, não são os ricos dos Estados Unidos, e não são os ricos da 
Europa. Os ricos aqui podem ser aqueles, como no Censo de 2010, 
aqueles que ganham mais de R$ 10 mil, que são considerados ricos 
dentro de um país de poucas, de maior hiato; não entre ricos e pobres, 
mas maior hiato distributivo, o que não permite dizer, então: Vamos 
tributar todos aqueles que são ricos no Brasil. Isto é um problema que 
precisa ser bem analisado antes de passar para essa afirmação. Isso é 
crítico quando você faz política fiscal, porque senão você vai começar 
achar que você tem que impor a essa massa, que para nossa visão e 
para a visão comparada é de classe média e não de ricos, e você vai 
passar a perseguir essa classe média com essa política de aumento de 



Imposto de Renda da Pessoa Física sem redução. Seria terrível, você 
transformaria a classe média não só numa massa perseguida como 
num problema para a justiça do Imposto de Renda. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para traduzir, se eu compreendi o que 
você está dizendo. A crítica que você poderia fazer ao Piketty, para 
resumir, seria, para nós aqui entendermos, seria dizer o seguinte: Olha, 
se eu tiver um índice GINI altíssimo, portanto uma grande 
desigualdade, mas o mais pobre tiver a vida do Rockefeller, não é má 
notícia. Ainda que o mais rico tenha uma vida muito boa, eu quero 
saber se os mais pobres tem uma vida digna. Então, se você dá 
dignidade para o mais pobre e o mais rico tem muitos milhões, não é 
tão má notícia quanto o contrário. Eu ter o índice GINI 1, e eu estou 
num país miserável, e que é 1 porque eu estou numa crise brutal, e falo 
assim: Poxa, então esse país é desenvolvido? Não, esse país apenas 
distribuiu pobreza, e esse país, sim, precisa mexer em alguma coisa. 
Então, a crítica é: eu não posso me basear apenas... A desigualdade é 
um elemento importante, mas não é o elemento suficiente para fazer 
política fiscal, porque eu posso estar caminhando todos para uma 
distribuição da pobreza, que não seria exatamente a meta de uma 
política fiscal. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Quem é rico, e a partir de quanto? 

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

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Eli(F): Eu não terminei de ler o livro do Piketty ainda, professor-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você precisa falar no 
microfone e se identificar, por favor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sem microfone ninguém escuta, ninguém 
ouve. 

Sr. Eli(F): Eli(F). Eu ainda não terminei de ler o livro do Piketty, mas as 
impressões gerais que eu tive é que a tributação na grande fortuna que 
ele prega seria uma forma de você incentivar o... impedir a herança, 
para você incentivar o investimento produtivo. Porque a principal 
fórmula do livro dele seria que, quando o retorno do capital financeiro é 
maior do que o capital produtivo, você aumenta a desigualdade. E isso 
coopera para uma maior acumulação de riqueza, transferindo maior 
riqueza à herança, em vez do setor produtivo- na economia, por isso 
que ele prega a tributação nesse momento da herança, e acho que um 
dos pontos principais, ele pega a alteração que o Reagan fez nos 
Estados Unidos, que, a partir do governo Reagan, diminuiu a tributação 
de grandes fortunas lá, e aí o índice GINI dos Estados Unidos começou 
a demonstrar uma maior desigualdade, ou melhor, foi diminuindo. Eu 
acho que... É o principal ponto dele. Só um comentário. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, enfim, talvez, nessa questão sobre 
herança, ele acerte um pouco mais, mas a afirmação de que esse seria o 



fator para um aumento no índice GINI nos Estados Unidos é falsa, 
porque não há dados que demonstrem que esse é o motivo da 
desigualdade, e aí entra a questão ideológica, porque vários outros 
autores, até prêmios Nobel da Economia, já falaram que existe uma 
grande concentração de riqueza nos Estados Unidos. Mas, de novo, essa 
fórmula que o Delfim deu é emblemática, porque em países que você 
tem maior riqueza, ou seja, maiores salários... Então, entre o salário 
mais baixo e o salário mais alto o hiato diminui. Mas, veja, dependendo 
da situação econômica do país, pode aumentar. Então, você vai ter uma 
distorção que precisa ser analisada naquele país e naquelas 
circunstâncias, que isso é a crítica do Delfim, que eu acho que é 
pertinente também para o Piketty. Porque você fala que existe uma 
grande concentração nos Estados Unidos, mas você não analisa que a 
proposta dele histórica e sociologicamente esse índice, você não tem 
como afirmar por que existe uma concentração maior, e até num país 
tão diferente, onde o imposto sobre herança varia tanto nos Estados 
Unidos. E a outra informação incoerente: não há uma redução no 
imposto sobre a herança em todos os Estados Unidos, em determinados 
estados americanos. Isso ele não considera para fazer essa afirmação. 
Então, esse é o ponto, e de fato é interessante, mas ele mira em dois 
pontos específicos, que é Estados Unidos e Europa, e generaliza tudo 
isso. Esse é um erro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, vamos... Piketty já... 
Eu vou te dar a palavra, mas o Piketty já foi mais... Eu acho que se há 
alguma obra, uma pessoa que de repente aparece, o mundo inteiro fala, 
quase todo mundo critica é o Piketty. Então, eu acho uma coisa 
extraordinária, até nós estamos aqui debatendo o Piketty. Pode falar, 
por favor. Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Prado Garcia. Eu tinha, em off, 
perguntado quem é rico, e a partir de quanto se considera rico. Eu 
estabeleceria uma distinção entre o rico com o complexo de Tio 
Patinhas, e o rico que tem uma atuação social à medida em que ele se 
torna empregador, um gerador de oportunidades de empregos, e tudo 
mais. E a conclusão que a gente pode chegar é que quanto mais houver 
a tributação da riqueza, evidentemente a questão volta para o outro 
lado; se é o Estado que retira do rico, o que o Estado tem que possa 
propiciar a coletividade melhor do que, às vezes, o rico estar fazendo 
quando aplica o seu dinheiro no mercado, quando abre novas 
empresas, quando cria novas oportunidades de trabalho, geração de 
renda e aumento, portanto, da própria capacidade produtiva de um 
país. Nós temos que acabar com a essa história de que ser rico é algo 
que deva ser condenado, temos que acabar com isso. Aqui, no Brasil, 
parece que não se pode mais pensar em alguém ser rico como se fosse 
um crime. Temos que mudar essa mentalidade, temos que incentivar, 
isto sim, a geração de riqueza, porque país... Diz o lema do governo: 
“País rico é país sem pobreza”, lamentavelmente nós temos aqui um 
país de pobreza e que precisa gerar riqueza, e não o contrário. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, vamos passar para 
a pauta. Nós temos dois assuntos importantes propostos pelo Bruno 
Fajersztajn, que não pôde vir, hoje ficava com a ausência do Bruno, 
mas ele está trabalhando muito, coitado! Inclusive, aqui, pelos nossos 
cursos do IBDT. 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não deve ter sido por 
causa do jogo, não, porque... Então, sendo o assunto da pauta, que é o 
Imposto de Renda na fonte no cálculo da Cide-Royalties. Eu coloquei 
esse assunto porque o cara que se manifestou, com dois acórdãos, nos 
quais eu tenho um, e ele está realmente sendo [ininteligível 27:17] por 
muitas empresas, e ele nos propicia campo para algum debate. O 
problema que se coloca é o seguinte, o Cide incide, de acordo com a lei, 
sobre pagamento, crédito - vou fazer um resumo, hein! Pagamento, 
crédito, remessa, emprego, entrega e rendimentos de atividades, 
prestação de assistência técnica, serviços técnicos, royalties. E ele 
incide... E quando ocorre a incidência do Imposto de Renda na fonte, 
ela é reduzida na mesma proporção. Então, normalmente, o imposto 
seria 25%, quando é incidida pelo IR fonte, quando a incidência de Cide 
cai para 15, porque a Cide é 10%. Na letra da lei, a base de cálculo de 
ambos os tributos é a mesma. Aí se colocou duas questões: primeiro 
lugar, há a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto, da 
Cide, o Imposto de Renda retido na fonte, quando ele é descontado do 
pagamento, porque afinal de contas o beneficiário recebe o valor líquido. 
E numa outra situação, que é a segunda questão, a mais polêmica, com 
relação à primeira não há tanta discordância, tanta dissensão, mas com 
relação à segunda possibilidade há duas correntes de pensamento. A 
segunda possibilidade é quando o Imposto de Renda na fonte corre por 
conta do remetente, do pagador da despesa, e não é descontado. 
Situação em que, de acordo com a legislação do Imposto de Renda, se 
reajusta o rendimento bruto para que o Imposto de Renda na fonte 
incida sobre ele próprio, que, na verdade, este é um plus que o 
adquirente da renda no exterior passa a ter. Por exemplo, se o imposto é 
de 10%, ele iria receber líquido de 90%, numa remessa para cada cem 
de remessa do pagamento. Quando ele recebe cem líquido, na verdade 
ele está recebendo 111,11111111, porque é o imposto que deixou de ser 
descontado dele, ficando 10% sobre 111,111111, que vai dar o líquido 
de dez. A questão que se coloca é a seguinte: para uma corrente, deve a 
Cide incidir sobre a base de cálculo reajustada para efeito de Imposto 
de Renda na fonte. Porque, afinal de contas, o rendimento efetivo deixou 
de ser, no meu exemplo, cem, passou a ser 111,11. Tanto isso é 
verdade, diz essa corrente, que a contabilização da despesa com serviço 
técnico, no caso, não é de dez; não se contabiliza a despesa de dez e 
despesa de Imposto de Renda de 11,11. O tomador do serviço, ele 
contabiliza como crédito do fornecedor do serviço 111,11 a título de 
despesa de serviço recebido ou [ininteligível 30:58], desconta o Imposto 
de Renda na fonte, remete o líquido de dez e recolhe 111,11. Ainda para 
essa corrente, o raciocínio que foi desenvolvido para Imposto de Renda 



deveria ser desenvolvido também para a Cide, porque, na verdade, esse 
sistema de reajuste de rendimento bruto para efeito de incidência de 
Imposto de Renda na fonte existia antes de haver lei. Hoje, nós temos... 
Hoje, quer dizer, desde 1962, nós temos uma norma legal que manda 
reajustar rendimento bruto, mas antes disso, lá pelos anos 50, a 
jurisprudência do Conselho de Contribuintes construiu essa 
interpretação de que o rendimento, na verdade, passa a ser 111,11, e 
não é apenas cem. O outro grupo, a outra corrente, entende, primeiro, 
precisaria haver lei, e não existe lei. Segundo lugar, que é corrente 
majoritária nesta decisão do Carf; segundo lugar, existe uma diferença 
substancial entre o Imposto de Renda na fonte e a Cide, porque o 
sujeito passivo, ou melhor, o contribuinte do Imposto de Renda na fonte 
é o titular da renda, para quem é feito o pagamento. Ao passo que a 
Cide, o contribuinte, embora a fonte pagadora seja o sujeito passivo nas 
duas obrigações tributárias, no caso do Imposto de Renda a fonte não é 
contribuinte, mas é responsável tributário. E, no caso da Cide, não. A 
lei determina que a contribuição incide e é devida pelo tomador do 
serviço. Então, para essa linha de pensamento, desaparece a razão 
lógica do reajuste do rendimento bruto. Estou fazendo um resumo, 
hein! E nem estou dando a minha opinião.  

E o outro aspecto, que aqui eu vou ler, para que a gente tenha com 
mais fidelidade refletindo a esse ponto, é que as duas normas incide ao 
mesmo tempo. Porque houve uma discussão nesta Turma da 3ª Sessão 
do Carf de que a Cide incidiria depois da incidência do Imposto de 
Renda na fonte, conclua-se de qualquer como queiram, mas esse foi um 
dos fundamentos. Então, diz aqui o voto vencedor: “Tratando-se de 
tributos cujas normas de incidência estão vigentes de forma concomitante 
no tempo e no espaço, e diante da inexistência de lei não só no sentido de 
determinar a precedência de um tributo em relação ao outro, mas também 
no sentido de que um deva integrar a base de cálculo do outro, só resta 
ao aplicador o direito de fazer com que as normas se incidam de forma 
isolada e simultânea sobre o mesmo fato. Não há como sustentar com 
argumentos jurídicos válidos a incidência de um tributo sobre o outro”, 
isso está no sentido de que não está havendo a incidência da Cide sobre 
o Imposto de Renda, mas sim sobre o pagamento.  

Quero lembrar que esse ponto aqui específico, da incidência 
simultânea, nós discutimos longamente aqui, alguns meses atrás, 
quando discutimos – ano passado, né? - quando foi tratada aquela 
questão do IR fonte... Não, da dedutibilidade das despesas financeiras, 
perante as normas de subcapitalização, perante as normas de preço de 
transferência e a regra geral. 

[falas sobrepostas]  

Sr. João Francisco Bianco: Tem um bom artigo na Revista 29. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, em função disso, foi feito 
um artigo na Revista de Direito Tributário nº 29. Bom, isto é o resumo. 



Eu acho que esta é uma matéria que merece discussão, portanto eu 
abro os debates. Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para iniciar o debate, eu 
realmente... Me feriu a segunda corrente por duas razões. Primeiro que, 
realmente, quando se firmou essa jurisprudência, sempre se levou em 
conta que o contribuinte, o Imposto de Renda é algo do prestador de 
serviço no exterior. Posteriormente, nós tivemos uma lei que, nos 
mesmos moldes da Cide atual criou a figura que o contribuinte, na 
remessa de juros para o exterior, para pagamento de juros sobre artigo 
imobilizado(F), é o contribuinte daqui. Em cima disso, se formou uma 
jurisprudência dizendo: Quando o contribuinte é o remetente, não há 
[ininteligível - 36:09], não há reajuste. Então, nós estamos na mesma 
situação da Cide. Se o contribuinte da Cide é o remetente, não há por 
que trazer aquela jurisprudência de 1950 e nem as regras que se 
aplicam hoje na questão do Imposto de Renda.  

Portanto, eu acho que a decisão do Carf, que parece que foi uma vitória, 
na verdade foi uma derrota do contribuinte no sentido de que ele foi 
obrigado a pagar a Cide, só que pelo menos não vai pagar sobre o valor 
reajustado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, aqui o incidir ou não, 
que é outra questão extremamente discutida, está superada. Aqui foi 
dado como pacífico, que havia incidente, a base de cálculo. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu só queria [ininteligível - 36:57] uma 
inquietação que eu tenho em relação à eleição de sujeito passivo. Você 
ter fato gerador presumido ou conta simplificação, você buscar o fato 
gerador presumido que não está de acordo com a riqueza respectiva é 
absolutamente temerário. Outro aspecto que também que é visto por 
[ininteligível – 37:30] é você eleger sujeito passivo que não tem, 
efetivamente, relação com a riqueza em geral, que o que é diferente é 
você eleger coletor, ou seja, quem coleta o imposto, quem paga o 
imposto, quem é o substituto de imposto, quem é o substituto 
tributário, quem é o responsável pelo pagamento. Quando você faz uma 
afirmação, olha, na verdade o contribuinte, a lei determinou que seja o 
tomador do serviço, ok, a lei determinou, mas nem por isso a lei está 
correta, há uma dúvida assim... Ora, você simplesmente colocar na lei 
que deve a Cide, aquele contribuinte que toma o serviço, toma o serviço 
prestado, pergunta: o fato de a lei determinar que ele seja o sujeito 
passivo é suficiente? Essa é uma inquietação que, lógico, é para 
provocar um debate. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Fernando provocou um 
debate paralelo, né, à questão principal. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Desculpa de fazer uma provocação 
paralela, não foi a minha intenção, só foi uma inquietação. 

[falas sobrepostas]  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Queria falar sobre a 
questão principal.  

[falas sobrepostas]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É que a sua questão é uma 
questão que transcende o problema específico da base de cálculo da 
Cide, para a minha primeira percepção. Vamos ver o que o Schoueri vai 
dizer. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: As paralelas não se cruzam, eu vou tentar 
demonstrar que a discussão não é necessariamente paralela, se 
cruzam, e talvez, a partir daí, nós possamos continuar.  

Numa Mesa de debates, a gente pode com muito carinho dizer: Puxa, 
mas quanto engano numa só frase. Você não poderia estar mais errado. 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa frase é do Machado, aos mais novos 
que não conheceram o Dr. Machado, mas é uma discussão muito... 
Uma frase corrente entre o Brandão Machado e Ricardo Mariz de 
Oliveira. E eu estou aqui apenas reproduzindo a frase, não o contexto, 
mas para que entendam, os mais novos saibam historicamente, o IBDT 
faz 40 anos, mas em alguns pontos não se refere, se refere, inclusive 
com alguns enganos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você me pediu uma 
[ininteligível - 40:08] interrupção, já que você trouxe essa reminiscência 
do passado. Evidentemente que o tempo apaga tudo, né? Na época em 
que havia esses debates acalorados, que transcendiam a Mesa, 
inclusive, era difícil sair porque o Sr. Brandão Machado não entregava 
jamais. Então, às vezes, nós tínhamos cartas, uma em cima da outra. 

Mas o que eu queria dizer é o seguinte, naquele tempo, eu ficava 
relativamente irritado, de modo que eu não sei se atualmente alguém 
aqui ficará irritado com a atitude do Brandão Machado. Mas, hoje, 
passado tantos anos, eu lembro disso com muito carinho, o Brandão 
Machado era um gênio, uma criatura extraordinária e, apesar dessa 
maneira de se manifestar, era sempre uma provocação, como está 
sendo, não é, uma provocação para o debate. Era isso. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu só queria fazer um registro 
histórico aqui também. Se não me engano, o Brandão Machado disse 
uma vez isso, aquele dia, recorrentemente, ele falou uma vez. E essa 
uma vez foi justamente sobre uma discussão de retenção na fonte, 
quem é o contribuinte, quem é o sujeito passivo, se é a fonte e o se é o 
beneficiário do rendimento. Para vocês verem que coincidência 
histórica. 

[Risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E o debate pós-Mesa mais 
longo foi sobre esse tema. 



Sr. João Francisco Bianco: E, depois, o Brandão ainda escreveu um 
artigo sobre o assunto e publicou naquele repertório de jurisprudência, 
que, aliás, é um artigo importantíssimo, histórico que merece... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos tentar pôr os pingos nos ‘is’ aqui.  

Eu não quero aqui ser defensor dessa Cide, de modo algum, e tampouco 
quero aqui discutir se ela incide sobre quaisquer serviços ou não. 
Então, vamos avançar e vamos admitir que aceitemos que estamos em 
algum daqueles casos em que cabe uma Cide, portanto, por exemplo, 
algo que há algum consenso que exista uma transferência de tecnologia, 
porque parece que todos aceitam um ar polêmico com relação a isso. 
Então, uma hipótese, uma transferência de tecnologia em que haja uma 
Cide, que esse caso ninguém discute, discute a distensão, mas a base 
me parece que há certo consenso.  

Bom, a Cide a gente sabe, uma contribuição, ela é o instrumento para a 
intervenção do Estado do domínio econômico, é aquilo que o Ataliba 
chamava de verdadeira contribuição, exatamente pela sua 
referibilidade, ou seja, existe uma razão por que se cobra de um grupo e 
não de outro grupo, ou seja, alguém provocou um grupo, o setor 
econômico provoca uma intervenção do Estado e essa intervenção do 
Estado vai ser financiada pelo grupo que provocou. Especificamente, no 
caso da Cide de tecnologia, o que nós temos é uma intervenção do 
Estado para o fomento da tecnologia do país, esse é o fundo 
[ininteligível – 43:09], que eu chamava de fundo verde e amarelo, ou 
fundo de adversidade-empresa, o financiamento deste fundo se daria 
por aquele... Ou seja, o fundo seria financiado por aquele setor que 
busca exatamente a tecnologia, aí a referibilidade. Então, digo isso para 
defender e começar dizendo que o contribuinte da Cide é aquele que 
consome tecnologia. Ou seja, não haveria contribuinte mais adequado 
para a Cide se não aquele consumidor. A lei brasileira elegeu 
corretamente o consumidor de tecnologia como contribuinte da Cide, e 
a Cide é um tributo sobre consumo, não tributo sobre a renda. Até tem 
um questionamento se eu poderia ter uma segunda Cide sobre a renda, 
mas é uma outra discussão, que até acho que caberia, mas é uma 
segunda discussão. Esta Cide não é sobre a renda e, sim, sobre o 
consumo. Dir-me-ão: Ué, o consumo de um e a renda do outro é o 
mesmo fenômeno econômico. Concordo, do ponto de vista econômico, 
que não há outra tributação se não sobrerrenda então. Agora, o que eu 
estou atingindo é a renda do consumidor no ato do seu consumo, no 
caso aquela empresa, aquele adquirente de tecnologia, que vai lá e fala 
assim: Quero comprar tecnologia, estou disposto a pagar uma Cide por 
isso. Então entender, tentamos com tributos sobre o consumo. E, neste 
sentido, Fernando, não é mera responsabilidade, é contribuinte aquele 
que consome tecnologia. Essa é a primeira premissa do raciocínio, e que 
agora eu vou juntar para dizer que nós não estamos em raciocínios 
paralelos para avançar a questão que o Ricardo propunha aqui, para 
saber, afinal de contas, qual é a base da Cide, e aí que eu tenho alguma 
reflexão para nós.  



A base de Cide não é a renda do beneficiário, porque, se fosse a renda, 
eu iria discutir se a renda é dele, é a renda líquida do imposto ou não 
líquida do imposto. A base da Cide é o valor do consumo, aquilo que eu 
estou despendendo a título de consumo de tecnologia. Eu tenho alguma 
hesitação se o fato de um tributo ser assumido por um ou ser assumido 
por outro, que é uma questão contratual - contratualmente eu lhe pago 
líquido ou não lhe pago líquido - se isso diferencia o valor do meu 
consumo. Eu tendo a dizer que não, tendo a dizer que o consumo é o 
mesmo. Então, portanto, não me horroriza a hipótese de se incluir, 
compreender que o tributo, mesmo quando assumido pelo comprador 
da tecnologia, também esteja na base da Cide. Agora, existe um terceiro 
elemento, que este é legal. Uma coisa é dizer se pode ser, outra coisa é 
saber se é. E, salvo melhor juízo, até gostaria de ter pegado o texto da 
lei, que a base da Cide é o valor da operação. Eu não tenho certeza 
disso, não sei se o João depois pudesse explicar o texto da lei, porque aí 
pode ser um argumento diferente de uma medida meramente legal; se a 
base de cálculo é o valor da operação, se o imposto não é parte da 
operação, do valor da operação, porque a operação foi contratada pelo 
seu... Oi? 

Oradora não Identificada [0:46:34]: Valores pagos [ininteligível]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, valores pagos ou creditados... A 
contribuição. Vamos ler aqui a lei. No § 3º do art. 2º: “A contribuição 
incidirá sobre os valores pagos - o valor não foi pago - creditado, 
entregue, empregado ou remetido”. Remetido ao residente não foi. 
Empregado... A pergunta seria: Se o imposto - talvez essa seria a 
dificuldade, Ricardo, do ponto de vista legal agora. Se eu posso dizer 
que quando eu pago... Se contratualmente, eu estou obrigado a pagar o 
imposto do meu beneficiário, se isto não é um emprego de recursos em 
favor do beneficiário... Vamos insistir, esse talvez seria o grande ponto, 
e que me traria, João e Ricardo, talvez alguma crítica a essa posição do 
conselho, pelo menos uma dúvida mais séria, se o imposto que eu pago 
- eu consumidor de tecnologia pago -, mas pago “on behalf of” por conta 
do beneficiário da renda, porque ele é o contribuinte, e eu pago como 
responsável o imposto que cujo contribuinte é ele, se não se inclui na 
base de cálculo. Eu temo que sim e, talvez, essa diferenciação que o 
Brandão propunha, naquele caso antigo, talvez até venha contar aqui. 
Ou seja, se no desenho da lei do Imposto de Renda eu sou um mero 
responsável por retenção, mas eu pago o imposto por... em nome do 
beneficiário residente no exterior, eu lhe pergunto se essa não seria 
exatamente uma hipótese de emprego, e o que nós sabemos sobre 
emprego? Emprego, nós dizemos, eu pago por conta do outro, eu pago o 
interesse do outro. Então, façamos um teste simples, o meu beneficiário 
lá fora, que contratualmente receberia o valor líquido, mas eu 
legalmente sou obrigado a fazer o chamado “gross up”, e lanço aqui o 
valor bruto. O meu beneficiário lá fora, perante o seu Fisco lá fora, 
vamos admitir que o Fisco [ininteligível – 48:54], vamos dizer que ele 
receba cem líquidos, mas receba um Darf de 33, que é o imposto. A 
renda que ele declara lá fora, eu lhes pergunto: É cem, com base no 



contrato do que é líquido, ou é 133, e ainda irá compensar os 33 como 
imposto? Se nós concordarmos que, apesar de um contrato prever o 
rendimento líquido de cem, que ele declara que recebeu 133 e ele 
[ininteligível] os 33, ele cobra o Darf que eu paguei, será que eu teria a 
ousadia de dizer que não houve valor empregado no interesse dele e, 
portanto, compondo a base de cálculo? Será que essa diferenciação que 
o Carf fez realmente se mantém de pé? Eu tenho alguma dúvida aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você vai falar? Eu queria 
só...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O João pediu a palavra, viu, Mariz?! 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, João, pode falar. Eu só 
quero fazer um esclarecimento aqui, mas eu acho que você pode falar. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, o que eu ia dizer é exatamente aquilo 
que o Schoueri disse. Aliás, eu gostaria de dizer que você não poderia 
estar mais correto. Porque eu me lembro que uma vez, aqui, numa das 
Mesas, o professor Alcides gostava de citar aqueles exemplos de 
conceito de faturamento, ele tinha uma jogador de futebol, perguntava 
pra ele: “Quanto você está faturando?”. E jogador do futebol, quando faz 
contrato com o clube, diz: “Eu quero ganhar 100 mil livre de imposto”. 
Obviamente que, do ponto de vista jurídico, o salário dele não é R$ 100 
mil, o salário dele é 133 mil. Quer dizer, é reajustado. Qual é o valor 
que vai ser anotado na carteira de trabalho do jogador de futebol? É 
133. Esse é o valor do salário, sobre esse salário tem encargos que o 
clube futebol faz uma destinação desses encargos, mas o valor do 
salário do jogador de futebol é 133, quer dizer, eu não tenho dúvida que 
o beneficiário do rendimento no exterior vai lançar na sua 
contabilidade: receita de prestação de serviço no Brasil, 133 mil, e vai 
tomar o crédito do imposto. Então, duas coisas, eu não consigo ver 
diferença na conclusão do raciocínio, se há ou não se há “gross up”, 
para mim é tudo a mesma coisa. E, também, a Cide incide sobre o valor 
do consumo, incide sobre a base cheia. Para mim, me parece lógico 
isso. E o valor pago, eu também acho que o valor pago é os 133, é o 
valor cheio, este é o valor pago. Eu acho que o Carf aí, nessa decisão, 
está fazendo uma interpretação muito apegada à literalidade aqui desse 
pagamento. A empresa fez um pagamento de 133 mil, ela direcionou o 
valor, uma parte para o beneficiário, uma parte para o governo, mas o 
valor pago foi 133. Essa é a base de cálculo da Cide. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer umas 
coisinhas rápidas aqui. Primeiro lugar, eu quero dar a palavra ao nosso 
associado Hiromi Higuchi, que não está presente, mas eu falo por ele. 
Ele foi citado no acórdão, em transcrito, sustentando que deve incidir 
sobre a base reajustada. Então, mais uma opinião aqui de alguém que 
está ausente. Dentro do que o Schoueri colocou, eu não vejo muito 
clara a materialidade sobre o qual a incidência, com base no § 3º. 
“Incidirá sobre os juros pagos, creditados, entregues, remetidos...” Isso 
não significa talvez mais do que... Afinal de contas esse é o elemento, o 



aspecto quantitativo. Na verdade, o caput do art. 2º, ele diz: “Para fins 
de atendimento ao programa - que está criado no art. 1º - fica instituído 
contribuição de intervenção no domínio econômico devida pela pessoa 
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos 
tecnológicos” etc.  E eu não encontrei na lei, pedi para o João dar uma 
olhadinha para baixo, não encontramos a afirmação, a confirmação da 
afirmação feita pelo acórdão, de que o Imposto de Renda na fonte incide 
sobre o beneficiário do pagamento e a Cide sobre o remetente do 
pagamento. Eu não encontrei isso. Muito pelo contrário, o caput disse 
que é devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou 
signatária de contratos que implique transferência de tecnologia, 
firmados com residência ou domiciliado no exterior.  

Então, o ponto que o Brandão trouxe do não reajustamento da base de 
cálculo na remessa de juros do Imposto de Renda na fonte são grandes, 
o art. 11 do Decreto-Lei 401, que criou essa tributação, ele diz 
expressamente, né, o imposto é devido. Isso foi feito porque a 
jurisprudência do Supremo até então dizia que o imposto não incidia 
sobre juros remetidos, por uma série de razões, inclusive que o 
beneficiário estava domiciliado no exterior. Naquele tempo, se discutia 
muito o problema de territorialidade. O Decreto-Lei 401 vem dizer: Não, 
vamos eliminar esse problema, que é devido por um alguém que está na 
jurisdição brasileira, que é a fonte. Fez uma subversão total. Este é o 
artigo que deu margem a uma discussão muito intensa no Plenário do 
Supremo, e que foi decida por seis votos contra cinco, é um carnaval de 
fundamentos, não existe uma postura uniforme de entendimento, cada 
um decidiu sim ou não por uma razão completamente dispara da outra. 
E é nesse acórdão, inclusive, que nós citamos toda hora, e lemos toda 
hora, que o ministro Gallotti mencionou que não podia desnaturar a 
natureza das coisas, né, porque renda é renda, importação é 
importação, e assim vai em frente, porque exatamente o art. 11 
desnaturou a noção de renda ao transferir a incidência para o 
remetente. Mas só para dizer que lá existe a norma expressa, e que o 
Supremo acabou julgando inconstitucional, por seis contra cinco. Aqui, 
eu não estou encontrando essa norma. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Você não encontra no art. 2º, Ricardo? 
Porque é devida pela pessoa jurídica, é devida, e ele é contribuinte, que 
é o devedor. Não é como... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É pessoa jurídica detentora 
da licença, né? É o que está lá no exterior. 

[falas sobrepostas]  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, devida [ininteligível 56:22] o 
adquirente. 

Orador não identificado: É o beneficiário no Brasil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estava fazendo uma 
leitura de que era devido pelo detentor da tecnologia ou do direito de 



propriedade industrial. Então, a detentora é aquele que recebe. Esse 
ponto não foi... Eu queria registrar isso, esse ponto - até para registro, o 
acórdão, se alguém tiver interesse, é 3403-002702; 3403-002702. Esse 
acórdão é bom, hein, tem bastante doutrina citada, tem qualidade, tem 
os dois votos, nos dois sentidos são fundamentais e bem escritos. Não 
tocaram nessa questão, viu Brandão, que você levantou, não tocaram.  

E o último registro que eu queria fazer é o seguinte, eu tenho 
conversado um pouquinho lá, no Carf, os conselheiros da Primeira 
Sessão, que trata do Imposto de Renda na fonte, acham que devem 
incidir sobre a base reajustada; e a Terceira Sessão, que não trata do 
Imposto de Renda, adentrou na seara do Imposto de Renda para efeito 
de fundamentar a decisão. Me parece que a maioria entende, realmente, 
que não deve incidir sobre a base reajustada. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a provocação foi feita justamente 
para fins de ouvir a contrariedade do Schoueri e do Bianco e repensar 
um pouco isso. De fato, o fato de eu estar equivocado é uma provocação 
direta, porque voltando a quem conheceu o Brandão, quem conviveu 
com o Brandão, existia uma forma direta de lidar, muitas vezes até 
poderia ser entendida como agressivo, e numa Mesa de debate pode 
parecer, pode parecer que existia uma agressividade, e existem formas 
mais elegantes, e o Ricardo tem uma forma elegante de discordar. 
Então, é um pouquinho... É uma característica diferente, são duas 
personalidades diferentes, um pouco mais elegante, um menos 
elegante. 

[Risos]. 

[falas sobrepostas] 

Orador não identificado [0:59:01]: Se ele tivesse aqui, ele ia contestar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas eu não tenho problema, porque eu 
não... Quem me conhece sabe a minha adoração pelo Brandão 
Machado, então não tem problema.  

A questão do Brandão Machado, já que ele foi citado, o artigo dele sobre 
[ininteligível 59:16] tributária lança essa inquietação. Essa inquietação 
que o Schoueri está taxando, que o que está se tributando é o consumo, 
não roda, como a gente acabou de ler a lei. O que acontece, por isso 
precisa ver um pouquinho a circunstância histórica e sociológica. Se a 
gente for perguntar para o Everardo Maciel, o Everardo Maciel vai 
contar como ele montou a Cide, justamente para sair desse problema. E 
ele construiu uma hipótese tributária absolutamente ficta, porque ele 
justamente não... ele precisava criar uma receita, ele estava com 
problema de receita, precisava criar uma receita que não dividisse com 
os estados, daí ele ter fugido do Imposto de Renda, e ele colocou nesta 
Cide a sua contrariedade com o que ele já chamava, naquela época - 
veja a visão do Everardo Maciel - o que hoje está se discutindo sobre 
“shifting profits”. Ele estava contrariado com as empresas que 
transferiam bases tributárias para o exterior. Essa é uma contrariedade 



dele, e até seria interessante ouvi-lo uma vez de novo sobre isso, porque 
isso ele falava em aula, eu, como assistia aula dele naquela 
coordenação de curso, várias vezes, aprendia por osmose. Então ele 
expôs a sua razão de construir um tributo desse, ou tributo esdrúxulo, 
que absolutamente não tem nenhuma relação com consumo de 
tecnologia, sabe-se muito bem que não está se consumindo tecnologia, 
e que você criou uma hipótese tributária para gerar uma riqueza que já 
é tributada pelo Imposto de Renda, e fugir da discussão de quem paga e 
quem toma o serviço, para dizer: Olha, o contribuinte é aquele que 
detém a licença de uso e tecnologia, mas tudo isso de caso pensado. E, 
nesse aspecto, o artigo do Brandão é muito interessante porque ele fala: 
Quando você elege o sujeito passivo sem relação com a riqueza, você 
gera uma incoerência do próprio tributo. Essa é uma inquietação, eu 
não estou dizendo que é ou não é, é uma inquietação, e que se presta a 
isso. Porque quando a gente fala assim, você está elegendo como a 
riqueza que você quer atingir o consumo de tecnologia, você está 
olhando a lei posta, e de fato, se você comparar com a hipótese de 
incidência do Imposto de Renda, você vai ver que é muito semelhante, 
para não dizer igual. Então, essa provocação foi justamente para 
demonstrar que quando o legislador faz essa aproximação, e é uma 
tendência mundial, você deixa o destinatário da norma um pouco em 
dúvida se você está tributando a renda ou o consumo, ou se a renda 
viraria consumo, o que é uma tendência também, e dessa forma tudo 
seria consumo, com efeito regressivo absoluto, inclusive nas relações 
internacionais. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Somente para esclarecimento, eu sei que 
essa separação entre tributação da renda do consumo é muito 
questionada se existe uma separação, é bastante evoluída a discussão 
de dizer que não há sequer separação. Agora, se isso do ponto de vista 
econômico tem todo o sentido, do ponto de vista jurídico nós temos uma 
tributação da renda, tributação do consumo, e a partir do critério de 
quem é o contribuinte. Eu ouvi do Dr. Fernando Zilveti, com toda 
elegância, dizer que isso se sabe que não é um tributo sobre consumo, e 
eu tenho... Como na minha ignorância eu acredito que isso é uma 
tributação de consumo, a partir do conceito de quem é o contribuinte 
definido pelo legislador, eu digo que é do consumo e digo por quê. 
Porque o contribuinte definido pela lei é o adquirente, porque ele é 
devido no ato de aquisição, a base de cálculo é o valor que é da 
aquisição. Pronto, então eu disse por que sim. Eu gostaria que, com a 
mesma clareza, o Dr. Fernando dissesse por que não. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A inquietação não é o porquê sim, 
porque o porquê sim está na lei, e o grande problema dos positivistas 
States é você não ter o debate. Então está bom, cumpre-se a lei. Então, 
aí vem a inquietação.  

[falas sobrepostas]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Positivista é ofensivo. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, vamos fazer... Vamos todo mundo 
para a casa? Só cumpri a lei, gente. Eu cumpro a lei, por que a gente 
está aqui discutindo. Agora, a inquietação foi provocativa, Schoueri, 
porque, se for para discutir a lei, e a lei diz que imposto sobre consumo, 
esse é o problema também de uma tendência doutrinária. Quando você 
vai por esse ramo, você empobrece o Direito. E, tá bom, a lei diz que é 
imposto sobre o consumo, porque ele elege o sujeito passivo? Não, ele 
não elegeu o sujeito passivo porque é imposto sobre consumo, ele 
elegeu o sujeito passivo porque ele quis criar uma contribuição social 
para não dividir com os estados e municípios. Ponto. Aí porque a lei 
disse que é imposto sobre consumo, ou que tem característica de 
imposto de consumo, é imposto de consumo? A lei é absolutamente... 
Não é que é questionável, o Direito prevalece sobre a lei, e a gente não 
está discutindo flexibilização, não vamos falar de outras coisas porque 
desanda. Eu estou falando, assim, o Direito prevalece sobre a lei e o 
Direito não é só lei. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria registrar que esse debate, 
esse questionamento, na verdade, eu quis por as nudas(F) – não é isso? 
- uma questão que me parece importante. Estou até estudando isso, 
estou preparando uma conferência que eu quero falar sobre isso, sobre 
o que aconteceu com a tributação internacional, em que se criou um 
conceito que todos nós que estudamos um pouco tributação 
internacional aprendemos bitributação, e na primeira aula que tivemos 
aprendemos que bitributação jurídica é uma coisa, bitributação 
econômica é outra, e a partir dali passamos toda uma vida discutindo a 
bitributação jurídica e modos de afastá-la; de algum modo avançou-se 
para afastar a bitributação jurídica. A minha provocação, e é essa a 
questão, é que talvez aqueles quatro economistas quando foram 
chamados pela Liga das Nações para discutir o problema de tributação 
e identificaram a bitributação jurídica em modos para afastar, 
acabaram deixando de lado um problema muito maior, talvez até 
porque seja insolúvel, que é a bitributação econômica. Ou seja, a 
bitributação econômica, que diferencia-se da jurídica pela mudança do 
contribuinte, ou seja, quando o mesmo fenômeno é tributado nas duas 
pontas em contribuintes diferentes. Exemplo clássico que nós temos de 
bitributação econômica é a pessoa jurídica que paga o seu Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica, enquanto o acionista paga Imposto de Renda da 
Pessoa Física. É o mesmo lucro, mas a gente diz: isso não é bitributação 
jurídica e não está nos acordos de bitributação. Infelizmente, o Direito 
Tributário Nacional, exceto no caso de preço de preferência... Eu vou 
dizer assim, de regra, deixou o tema da bitributação econômica porque, 
muito difícil, deixou de lado. E essa inquietação ou esse debate que 
surgiu aqui entre o Fernando, com o Fernando aqui, surgiu por conta 
disso. Eu estou insistindo e provocando, dizendo: juridicamente não há 
bitributação. Juridicamente, eu tenho tributação do consumo de um 
lado, tributação da renda do outro. E o Fernando diz: “Não, mas é tudo 
a mesma coisa”, porque ele raciocina do ponto de vista econômico, que 
está correto. Economicamente falando, uma ponta e outra ponta, é uma 
questão de política do legislador onde ele quer tributar com o intuito de 



não dividir a renda - vou dizer mais - com o intuito de “dar um chega 
para lá” nos acordos de bitributação também, porque, desculpe-me, 
uma segunda vantagem brutal, os acordos de bitributação limitavam a 
tributação da renda em 15%, mas não diziam nada sobre a tributação 
do consumo. Então, vamos lá, e tanto é que criou-se a Cide, não houve 
uma contestação séria sobre a Cide, porque a Cide não está no escopo 
dos acordos... Veja, a Cide não está no escopo dos acordos porque não é 
bitributação jurídica. Apenas a título especulativo, criasse eu amanhã - 
e especulações, às vezes, se tornam previsões -, mas criasse eu amanhã 
uma segunda Cide, cujo contribuinte fosse o beneficiário do 
rendimento, um tributo novo, ao lado desta Cide... Desculpe-me, eu 
quero insistir com isso. Se amanhã eu criar uma Cide, cujo contribuinte 
seja o próprio beneficiário da renda, cujo fato gerador seja auferir 
rendimentos por tecnologia, embora seja uma Cide, eu não terei 
dúvidas em aplicar o art. 22 dos acordos assinados pelo Brasil, dizendo 
que se trata de um tax – tax porque a tradução é imposto e, às vezes, a 
gente cai na traição - mas é o tax substancialmente semelhante ao 
Imposto de Renda, e eu não terei dúvida que, se amanhã, eu criar 
uma... Aliás, o Everardo poderia ter feito isso. Se o problema fosse só 
com os estados, o Everardo poderia ter feito o seguinte: Olha, em vez de 
eu ter Imposto de Renda na fonte, o beneficiário em tecnologia passa a 
recolher uma Cide sobre tecnologia, em substituição do Imposto de 
Renda. Ele continuasse numa Cide, não dividiria com os estados, mas, 
neste caso, estaria limitada pelos acordos, porque seria 
substancialmente o próprio Imposto de Renda no art. 22. E, notem, a 
única diferença que eu fiz entre essa nova Cide hipotética que eu faço e 
a atual é o contribuinte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João, depois eu quero falar 
alguma coisa sobre a bitributação. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria fazer uma leitura... Quer dizer, o 
meu comentário vai ser um comentário positivista, eu peço desculpas à 
Mesa. Mas eu queria fazer uma leitura da lei, aqui, e eu vou fazer uma 
leitura da lei de baixo para cima. Então, vou começar com... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para discutir o quê, João, a 
bitributação? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, para discutir quem é o contribuinte. 
O § 2º do art. 2º diz que, a partir de 1º de janeiro de 2002, aqui ele trata 
da extensão da aplicação da incidência da Cide também para os 
serviços técnicos. Nesse caso, o contribuinte é pessoa jurídica, 
signatária de contrato que tenha por objeto serviços técnicos a serem 
prestados por residentes domiciliados no exterior. Não tenho dúvida que 
o contribuinte é a pessoa jurídica brasileira, que é o contratante do 
serviço técnico. Então, agora, eu vou partir para o segundo, e vou ler de 
trás para frente. É sempre a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, o 
contribuinte.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do 
microfone]  

Sr. João Francisco Bianco: Porque essa detentora de licença é a 
pessoa jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tinha feito uma leitura... 
Eu já me penitenciei, fiz uma leitura errada aqui.  

Agora, eu queria dizer o seguinte, na questão da bitributação, essa 
questão foi levantada porque existe uma outra contribuição ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que está prevista 
- por referência aqui, deve ter uma lei -, mas está prevista no Decreto 
2851/98, é devida pela própria empresa pagadora, quer dizer, pela 
exposição do Schoueri haveria então uma bitributação econômica e 
jurídica também. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas a pessoa pagadora, neste caso, que 
haveria... Desculpe, Ricardo, posso corrigi-lo? Posso uma vez? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tecnicamente falando, só se fala em 
bitributação quando são dois estados. Se é o mesmo estado que tem os 
dois tributos, fala-se em bis in idem E, segundo, é o mesmo contribuinte 
aqui. A hipótese que eu levantei foi diversa, e essa hipótese não existe 
ainda, mas eu quero dizer que, eu, pelo menos, até lanço aqui, eu não 
veria problema em amanhã o Governo Federal, em substituição do 
Imposto de Renda, que hoje é dividido entre estados e municípios, criam 
uma nova Cide, cujo fato gerador é auferir rendimentos de royalties, 
cuja base de cálculo é o valor pago, remetido etc. etc., momento 
[ininteligível 1:13:08], e, neste caso, eu direi: Governo, pode criar! Não 
precisa de lei complementar, porque a Cide não precisa de lei 
complementar, não vejo problema para isso, não está ferindo 
competência alheia, não está invadindo competência de estados e 
municípios, então também não teria problema com isso. A questão que 
teríamos aqui seria respeito aos acordos de bitributação. E isso sem 
dúvida, porque aí seria uma bitributação jurídica. Aí seria bitributação 
jurídica, porque o mesmo contribuinte paga aqui e lá; eu insisto, seria 
um tributo substancialmente semelhante. Dessa nova contribuição que 
eu cogito, a única discussão que haveria, que já foi sinalizada pelo 
Supremo em acórdão do ministro Lewandowski, é justamente estados e 
municípios que ficariam prejudicados porque não participariam dessa 
contribuição, mas uma discussão importantíssima de Direito 
Financeiro. Mas ao que me toca como Direito Tributário, eu aplicaria os 
acordos, aí aplicaria o art. 22, eu diria: desde que respeitados os... 
Desde que Imposto de Renda mais contribuição do total não 
ultrapassem o limite do acordo, se aplicaria, e diria mais, no país de 
residência haveria até o crédito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas deixa eu acabar de 
falar, fui interrompido antes de falar. Por força do uso da expressão 



bitributação que está sendo usada aqui, eu quero dizer que o acórdão 
se referiu não à bitributação, mas em bis in idem. Mas eu queria dizer o 
seguinte, a palavra bitributação é uma discussão mais antiga do que o 
CTN. A bitributação é considerada por muitos autores como 
tecnicamente referida apenas aos tributos do campo residual que a 
União pode instituir, quando ela incide sobre - que é proibido -, mas 
quando ela incide sobre a mesma situação econômica tributados por 
imposto estadual ou municipal. Alguns autores entendem que 
bitributação é isto, só isto. Então, eu não estou preocupado com 
bitributação ser ou não ser no campo internacional ou perante os 
tratados, eu estou preocupado é que aqui existem duas incidências que 
foi também afastada pelo acórdão, duas incidências em que a Petrobras, 
que é a parte, ela é contribuinte, uma de uma contribuição para o 
Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o outro é a Cide- 
Royalties. Então, a Petrobras argumentou, não pode haver bis in idem, e 
a decisão do Carf, nesse caso: “Não, pode haver, porque não existe a 
prevalência de uma norma sobre outra, as duas estão previstas, o bis in 
idem não é impedido no sistema constitucional brasileiro”. Então, essa 
questão que foi levantada aqui de bitributação, que tem outro nome, 
também foi ferida pelo acórdão. Acho que vale a pena registrar também 
que existe uma solução de divergência que é contrária porque o acórdão 
não decidiu. Cosit entende que incide sobre a base reajustada, Solução 
de Divergência 17, do ano de 2011. Plínio pediu a palavra. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Sim. Plínio Gustavo Prado Garcia. 
Analisando essa questão que eu vejo que nós devíamos estabelecer uma 
distinção entre três situações. A primeira delas é a Cide sobre royalties, 
que, evidentemente, tem a ver com licença de marcas e patentes. A 
outra é a contribuição para a incidência sobre aqueles casos envolvendo 
contratos de assistência técnica, em que o pagamento não é de 
royalties, mas é de PIS(F), remuneração. E uma terceira situação que eu 
veria é aquela em que, diferentemente dessas duas anteriores, há uma 
prestação de serviço no exterior para o Brasil que se enquadraria 
naquela segunda situação, e que evidentemente teria como 
consequência a não necessidade ou a desnecessidade de arquivamento 
junto ao INPI e mesmo Banco Central. Eu fico perguntando: é claro que 
do ponto de vista de política, vamos dizer, da extrafiscalidade, é burrice 
tributar a tecnologia que vem trazida do exterior, onerando para o 
tomador brasileiro essa tecnologia. A outra questão que eu vejo é a 
seguinte, se onde incide, vamos dizer, a Cide o Imposto de Renda cai de 
25% para 10%, para 15%, evidentemente, nós temos uma outra, um 
desdobramento que é o fato de que a Cide só é da responsabilidade do 
beneficiário do serviço, e, portanto, tem que concluir, chegar à 
conclusão de que não haveria que se falar em incidir a Cide sobre o 
valor que seria o valor, vamos dizer, mais do que aquele remitido ao 
exterior. Do ponto de vista do domador, vamos dizer, do recebedor do 
exterior, é claro que ele poderia tanto considerar como o valor total com 
os 15% de Imposto de Renda aqui para, evidentemente, para efeito de 
créditos no exterior em relação... mostrando que se tratava de imposto 
já pago no Brasil e que ele teria, portanto, ser dedutível no exterior. 



Agora, nessa última situação em que não há um contrato de licença de 
transferência de tecnologia, eu ouviria(F) simplesmente a incidência do 
Imposto de Renda na fonte, porque não haveria que se falar nesse 
particular em Cide, mas isso me leva também a perguntar um pouco: 
Seria o caso de se aplicar o § 2º, do art. 2º, para essa outra situação em 
que não se tenha o contrato de transferência de tecnologia? Eu 
entenderia que não, porque nós temos que nos reportar ao que diz o 
caput. De qualquer maneira, fora desse contexto da cessão de um 
contrato de transferência de tecnologia, eu iria concluir que na outra 
situação em que a mera prestação de serviço do exterior para cá viria 
somente a incidência do Imposto de Renda dos 25%. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu ando um pouquinho em debate com o 
Schoueri, me preocupo quando ele fala de duas considerações, porque 
nós estamos sempre falando do Direito, não estamos falando de 
economia. Eu considero que essa visão de você falar do [ininteligível 
1:20:17] bitributação, tributação econômica, tributação jurídica, em 
termos doutrinários, eu admito, mas é meramente didático. O fato que 
nós estamos estudando, nós temos o imposto que incide sobre uma 
manifestação de riqueza, que é a renda, não está na mente... A 
transferência de tecnologia é uma renda, você está pagando um preço 
por isso, isso é da transferindo [ininteligível] para o exterior. Se é certo 
ou é injusto, injusto, justo, se tem aí efetivamente tecnologia, que é o 
que está onerado, se tem tecnologia velha, nova ou meia-boca, isso é 
absolutamente irrelevante o fato de você estar discutindo juridicamente. 
Só que quando você compara as leis, e isso é experiência prática, não 
estamos falando só acadêmica, prática, a contrariedade daqueles que 
não conseguem compensar esse tributo no exterior também é jurídico, 
face às leis que não conseguem interpretar esta riqueza que ficou no 
Brasil por força de uma lei que determinou que ela fosse de uma outra 
natureza que ela não é. Então, por força da lei, vai chamar urubu de 
meu louro. Tudo bem, é a lei. Também o bêbado você fala para chamar 
urubu de meu louro. “Ah não, então agora urubu é louro, porque a lei 
disse que é louro”. Então, essa é a contrariedade. Isso tem efeitos na 
tributação internacional evidentes, não adianta falar que não tem, não é 
que não tem. Toda empresa internacional, quando vai compensar seus 
tributos no exterior, protesta veementemente contra esses artifícios que 
geram distorções, distorções em face aos tratados internacionais e 
distorções competitivas. Nesse sentido, tem um artigo que eu acho 
fantástico, do [ininteligível 1:22:28], de imposto sobre Peps, que ele 
trata desses assuntos. Quando você cria artifícios jurídicos, você gera 
distorções competitivas. Mas você vai falar: “Bom, mas distorção 
competitiva é um assunto econômico. O que é isso, gente? É jurídico, 
nós estamos falando de Direito. Não podemos... Então, não pode ser 
assim. A gente fica falando assim: Ah, Direito é um negócio, economia é 
outra. Não, nós estamos falando de... Na área econômica é outra 
conversa, pelo amor de Deus, não vamos entrar nesse assunto porque 
não tem nada a ver, até porque contamina e é ruim para o Direito. Nós 



estamos falando de Direito, e Direito aqui é efetivamente. Os efeitos e a 
consideração, que até o Schoueri escreveu muito bem sobre isso, 
quando você considera economicamente para fins tributários não há 
uma interpretação econômica, é uma consideração, você precisa olhar 
um pouco o que isto joga para o Direito; vai ser sempre estar falando de 
Direito, e aqui nós temos um debate de Direito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer que eu 
tenho uma opinião jurídica sobre esse assunto, mas está pedindo a 
palavra, e a Mara também, mas eu quero dar minha opinião jurídica. Só 
uma pergunta: Rafael [ininteligível 1:23:39] está aí? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Está. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, Rafael, desculpa. Não 
sei se vai dar tempo para o seu assunto, que eu estou muito 
interessado nele. 

Sr. Rafael: Pode deixar para semana que vem. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, eu até queria ouvi-lo antes, 
porque, desculpe-me, a questão aqui não é doutrinário, não é uma 
questão de manuais ou [ininteligível 1:23:57], a questão de uma opção 
feita dos acordos de bitributação, talvez numa base doutrinária, no 
sentido de que o escopo dos acordos de bitributação, exceto o art. 9º - 
desculpa original, que hoje o acordo de tributação, o escopo, talvez, seja 
muito maior a troca de informações e que tais. Então, o seguinte, no 
que se refere à bitributação, o escopo dos acordos de bitributação é 
evitar a bitributação jurídica, e é o mesmo contribuinte. A primeira 
pergunta que eu faço quando tem um acordo de bitributação é 
perguntar quem que é o contribuinte. A segunda é saber se ele está 
sendo afetado por tributos em ambos estados contratantes. É assim que 
se faz com acordo. Assim que se faz. Não estamos aqui discutindo 
questões doutrinárias. Eu vou repetir, eu estou num trabalho hoje, 
Fernando, quero elaborar sobre isso, com uma crítica a essa decisão 
que se tomou nos anos 20 - dá quase cem anos - e que nos trouxe a 
esse cenário e que nós acreditamos que evoluímos na [ininteligível 
1:24:58] internacional, quando demos o foco na bitributação jurídica e 
deixamos de lado todo o fenômeno econômico que existe, e que é 
relevante, e que afeta a capacidade contributiva, e que deveríamos 
atacar, só que...  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você está voltando [ininteligível]--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, eu só querendo o seguinte... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Brandão falava, você estava voltando 
ao cocho. 

[Risos].  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Os acordos de bitributação apenas são 
voltados à bitributação jurídica, o que é lamentável. O que eu disse é: 
Hoje, a Cide, como posta pela lei brasileira, não está nos acordos de 



bitributação, não há como invocar um acordo de bitributação para 
pleitear que não se pague Cide. Razão: não há bitributação no sentido 
definido pelo próprio acordo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara. 

Sra. Mara: Bom dia! Eu queria voltar só um pouquinho na discussão do 
tema, porque eu acho que está faltando só 15 minutos, né? E eu tenho 
algumas dúvidas. Eu queria identificar na lei os cinco elementos da 
Cide. Então, o beneficiário está definido, quer dizer... O beneficiário 
não, desculpa, o contribuinte está definido, é o tomador do serviço, do 
royalty etc., da licença etc. A base de cálculo está definida, seria o 
pagamento, a remessa etc. O momento... Ou seja, o momento do 
pagamento desse... o temporal, vamos dizer assim, o elemento temporal 
do pagamento desse imposto está definido, que seria até o último dia da 
quinzena subsequente ao mês da ocorrência do fato gerador. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso é prazo de 
recolhimento. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso é prazo de pagamento. 

Sra. Mara: É. Prazo de pagamento, mas qual é, vamos dizer assim, 
quando ocorre o fato gerador? Porque eu não vi... Como é? Sobre os 
valores pagos... Não, a cada mês há residentes ou domiciliados no 
exterior. Tudo bem. Agora, qual a diferença entre valores pagos e 
valores remetidos? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nenhuma. 

Sra. Mara: Aí é que está. Então, aquilo que o João está falando é 
incoerente com o que está na lei, quer dizer, se eu defino o valor pago 
no contrato pelo contrato como sendo a base de cálculo... Vamos dizer 
assim, qual a diferença de eu escrever 130 ou 100 no contrato, se eu 
defino: Ah, o 100 é líquido de impostos ou 130 é o valor do contrato. Se 
eu defini o 130, a diferença entre eu definir o 130 e o 100 é meramente 
para Imposto de Renda. Vamos dizer assim, quando alguém fala: Eu 
quero receber 100 líquidos de impostos, é sob a ótica de quem está 
recebendo a receita, ou seja, de quem vai receber a receita. Sob a ótica 
do contrato, se eu coloco 130, 130 é a minha base de cálculo daquela 
pessoa que está contratando, quer dizer, para efeito sob a ótica de quem 
está pagando por aquele serviço e sob a ótica dos impostos que ele 
como contribuinte, não como responsável, tem que pagar. Então, existe 
uma diferença entre se colocar 130 e 100 líquidos de impostos, porque 
no final das contas, para efeitos de quem está pagando aquele serviço 
como contribuinte e que ele vai ter que fazer a base de cálculo dele 
como contribuinte da Cide, vai ser diferente. Se eu não adotar essa 
diferença, eu vou ter um problema quando eu ler o momento, vamos 
dizer assim, o valor que eu tenho entre pagamento e remessa, porque o 
pagamento eu estou pagando; quando eu estou fazendo um gross up, 
quer dizer, eu estou definindo no meu contrato 130, o meu pagamento é 
de 130. Se eu falo que pagamento é igual à remessa, o meu pagamento 



para o exterior e a minha a base de cálculo seria o valor que eu estou 
pagando lá fora. Então, pagamento é igual à remessa. Então, eu não 
vejo como casar as duas situações, se eu entendo pagamento igual à 
remessa, é uma coisa, se eu entendo pagamento como valor contratado 
pelo contrato e que eu estou pagando efetivamente, é outra coisa. Eu 
não posso dizer que pagamento é igual à remessa, porque nunca vai 
ser. Então, eu tenho dois valores distintos para a mesma base de 
cálculo, e dois momentos que são iguais. Se eu defino o pagamento, o 
pagamento só posso fazer quando eu remeter. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É o pagamento, emprego, a remessa. 

Sra. Mara: Sim, mas todos estão sendo utilizados lá mais ou menos 
como sinônimos, porque senão eu estaria definindo uma outra situação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se a gente decompuser 
essas cinco expressões, nós vamos verificar que na verdade elas têm 
duas grandes... dois grandes gêneros: pagamento e crédito. Crédito é 
um lançamento contábil à disposição do beneficiário. Não houve 
pagamento, não houve remessa, não houve emprego. O resto tudo é 
pagamento. Você paga, pegando o dinheiro e entregando para ele aqui 
que está do seu lado, você paga fazendo uma remessa bancária, você 
paga, como foi mencionado aqui, uma intervenção anterior, entregando 
para quitar uma dívida do credor perante o terceiro, está certo? Então, 
tudo isso é pagamento. 

Orador não identificado [1:31:06]: Remessa é pagamento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Remessa é pagamento 
também. 

Sra. Mara: Mas o que eu estou questionando é-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou entendendo o que 
você está querendo dizer. 

Sra. Mara: --como é que pagamento vai ser diferente de remessa? Eu 
vou ter dois valores e a mesma base de cálculo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acontece que pagamento, 
crédito etc., ao contrário do que você falou, é o aspecto temporal da 
incidência do imposto. Desses fatos, o primeiro que ocorrer desencadeia 
incidência. Pode-se somar, não é? 

[falas sobrepostas]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O problema é o seguinte, o que a Mara não 
enxergou é que eu posso fazer um pagamento em duas partes: uma 
parte eu remeto, outra parte eu emprego, e o pagamento aconteceu 
parte e parte. Mas é um pagamento em duas partes. Não há conflito 
entre dizer: Olha, eu paguei cem, dos quais 80 eu remeti, e 20 
empreguei. Aliás, o normal é que assim aconteça. O normal é que eu 
não remeta o valor total do pagamento, que o normal é que eu retenha 
uma parte e empregue no Imposto de Renda. 



Sra. Mara: Não, eu concordo com isso, só que eu estou dizendo o 
seguinte: se você tem dois momentos distintos, que é o pagamento e a 
remessa... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, eu posso pagar no Brasil, Mara, é que 
eu não preciso ter remessa. Você está esquecendo o seguinte: o 
legislador tomou esse cuidado porque, se ele não pusesse pagamento 
como um dos itens, e se eu pagar em reais aqui no Brasil que não 
residente, não remeti nada? Você vai dizer: não há imposto? Ele pôs no 
pagamento, a remessa. 

[falas sobrepostas]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O teu raciocínio também vai 
esbarrar na seguinte situação: eu não tenho remessa, eu vou pagar 
aqui no Brasil. O cara tem um procurador aqui, eu vou pagar o 
procurador aqui. Quando eu pagar, eu vou pagar o líquido do imposto. 
Está certo? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nós temos cinco minutos, alguém pediu a 
palavra? Você ficou de falar também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria falar a questão 
dos tratados, e não é uma apreciação econômica, embora tenha o 
controle econômico, tudo o que o Fernando disse. Na minha maneira de 
ver, isto aí foi um descumprimento do princípio do PAC que está se 
observando. Porque, por vias indiretas, por criação de um novo tributo, 
magistralmente, que você simplesmente... O fato econômico é o mesmo, 
que normalmente seria tributado no Imposto de Renda, tanto é que a 
base de cálculo, a alíquota do imposto é 25%, e ela só é reduzida porque 
tem incidência da Cide, a materialidade, portanto, é a mesma, está 
certo? Eu me comprometi, por um tratado, a limitar incidência do 
Imposto de Renda na fonte a 15%, e eu descumpro essa regra cobrando, 
não a título de Imposto de Renda, mas a título sobre a mesma coisa, e é 
condição para reduzir o imposto, eu cobrando a Cide. Aí eu vou dizer: 
Não, eu não estou quebrando o tratado, porque eu, usando do meu 
poder de legislar, criei uma nova contribuição, tem outro título, tem 
outro destino, tem outro contribuinte. Fica muito fácil quebrar todos os 
tratados. E outra coisa, tratado diz que: “entende-se por Imposto de 
Renda aquele que tem como incidência o mesmo dado econômico”, ou 
coisa assim. Eu estou criando um outro dado econômico, e o Direito 
brasileiro proíbe o bis in idem, tanto é que a incidência múltipla, a 
incidência econômica, uma norma jurídica de PIS, Cofins, ISS, ICMS... 
Então, com esses artifícios, e foi artifício, se ele tivesse mantido a 
alíquota de imposto em 25% e criado a Cide, ainda ficaria mais 
complicado para discutir. Mas não, ele não teve nenhuma vergonha, o 
legislador, de dizer assim: Olha, eu vou te cobrar a Cide, mas em 
compensação eu vou te reduzir o Imposto de Renda na fonte, provando 
que o fato econômico é um só.  

Eu só quero acrescentar uma coisa-- 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, saindo... Espera aí, 
só... É a minha opinião. 

[falas sobrepostas]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou concordando, Ricardo, mas dizer 
o seguinte, o abuso... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O abuso do Estado, a 
maneira de quebrar o acordo que ele se comprometeu na prestação de 
serviço técnico, na entrega de tecnologia etc., ele se comprometeu a só 
cobrar 15%. Não estou cobrando 15% do beneficiário no exterior, eu 
estou cobrando... Eu não estou cobrando 25%, eu estou cobrando só 
15%. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou concordando... Eu só quero dizer 
o seguinte, Ricardo, existe na literatura a figura do treaty dogging(F), 
porque se fala muito em abuso de tratados por abuso pelo contribuinte, 
que é o treaty shopping. O treaty dogging(F) é exatamente a figura 
quando o legislador que negocia uma rede de acordos, que deveria um 
certo tributo, dá um... A tradução para o melhor português é “passa-
moleque”. Dá o “passa-moleque” e cria um tributo, que seria o abuso. 
Mas tema aí é: existe na literatura... Agora, cuja aplicação concreta é 
muito difícil, porque-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas é jurídica.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pode chamar do que 
você quiser. Para mim é violação da Convenção de Viena, que obriga o 
Brasil, que é uma – no bom português - além do “passa-moleque”, é 
uma safadeza. É uma maneira de você aumentar a tributação no Brasil. 
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