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RESUMO 
 

 
RISOLIA, Rodrigo Cipriano dos Santos. Referibilidade na Condecine. 2018. 183 
p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2018. 
 
 

O objetivo da presente dissertação de mestrado é o de analisar a referibilidade na 
Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional – Condecine, 
instituída pela Medida Provisória nº 2.228-1/2001. Considera-se a referibilidade indireta 
como requisito das contribuições de intervenção no domínio econômico – Cides. A 
Condecine é um conjunto de três Cides: Título, Remessa e Teles. A Condecine Título é 
devida pelos titulares de direito de exploração de obras audiovisuais nos diversos 
segmentos citados em lei. A Condecine Remessa é devida pelos pagadores de 
rendimentos de exploração de direito autoral de obra audiovisual ao exterior. A Condecine 
Teles tem como contribuintes empresas permissionárias, concessionárias e autorizadas de 
serviços que, de maneira geral, possam distribuir conteúdo audiovisual na forma da Lei de 
Acesso Condicionado. No primeiro capítulo são segregadas as espécies tributárias e 
conferida autonomia às contribuições especiais, caracterizadas por serem vinculadas à 
atuação estatal referida a grupo que recebe sua prestação ou que acarreta despesa 
especial. Os indivíduos integrantes desse grupo são os sujeitos legítimos a figurar como 
respectivos contribuintes. No segundo capítulo, discorre-se sobre a contribuição de 
intervenção no domínio econômico – uma das espécies de contribuição especial – pelo 
papel que desempenha na atuação estatal. Posto isso, trata-se do controle das Cides pelo 
postulado da proporcionalidade, que demonstrou ser desproporcional dirigir tais 
contribuições a grupo não afetado pela atuação estatal financiada pelo tributo, bem como 
o tratamento igualitário de indivíduos que com ela se relacionam de forma distinta. No 
terceiro capítulo analisa-se a jurisprudência, para se concluir que os tribunais brasileiros 
não apresentam entendimento pacífico quanto à referibilidade indireta como requisito das 
Cides, ou mesmo parâmetros para sua delimitação, o que reforça a importância das 
conclusões parciais do primeiro capítulo no estabelecimento de pilares para avaliar a 
referibilidade indireta na Condecine. Por fim, no quarto capítulo, discorre-se sobre a 
intervenção da União no segmento audiovisual, a destinação do produto da arrecadação 
das contribuições em exame e a referibilidade nas três modalidades da Condecine. 
Conclui-se que a referibilidade indireta é respeitada na Condecine Título, desde que sejam 
oneradas somente as obras audiovisuais comerciais, e não as publicitárias. Não há 
conteúdo previsto para caracterização de obra audiovisual, podendo representar obras 
musicais. Igualmente é respeitada na Condecine Remessa. Entretanto, na Condecine 
Teles, apenas se respeita à referibilidade indireta quando se tributa o serviço público 
condicionado (televisão por assinatura), uma vez que são obrigados a produzir e distribuir 
obras audiovisuais nacionais. Os serviços de telecomunicação multimídia e telefonia, 
apesar de permitirem distribuição de conteúdo audiovisual por meio de redes como a 
internet, não fazem parte do segmento econômico do audiovisual, representando apenas 
outro segmento que, mutuamente, produz e recebe benefícios do segmento afetado. 
 

Palavras-chave: Referibilidade. Contribuições Especiais. Contribuições de 
intervenção no domínio econômico. Condecine – Contribuição para o 
Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. Ancine – Agência 
Nacional do Cinema. 
 
  



ABSTRACT 
 
 

RISOLIA, Rodrigo Cipriano dos Santos. Tax referability for Condecine. 2018. 183 
p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2018. 
 
 
The purpose of this dissertation is to analyze tax allocation within the so-called 
CONDECINE – Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica 
Nacional (Contribution to the Development of the National Film Industry), instituted by 
Provisional Measure n. 2228-1/2001. Indirect tax allocation is considered as a requirement 
of intervention contributions in the economic domain – Cides. CONDECINE is a set of three 
Cides: Title, Remittance and Teles. CONDECINE Title is due by the holders of the right to 
explore audiovisual works in the several segments listed in the law. CONDECINE 
Remittance is due by the payers of income from exploration of copyrights of audiovisual 
works abroad. CONDECINE Teles encompasses “permitted companies” (permissionárias), 
concessionaires and authorized services as taxpayers, which can generally distribute 
audiovisual contents in the form of Law n. 12.485/2001. In the first chapter, tributary species 
are segregated, and autonomy is granted to special contributions, characterized by being 
linked to the state action referred to the group that receives their benefit or that entails 
special expenses. The individuals who belong to this group are the legitimate subjects to 
appear as their respective contributors. In the second chapter, one of the modalities of 
special contributions (the contribution of intervention in the economic domain) is analyzed 
by the role it plays in the state action. Given this, it is approached about Control of Cides by 
the postulate of proportionality, that it has shown that it is disproportionate to direct such 
contributions to a group that is not affected by the state performance financed by taxation, 
as well as the equal treatment of individuals who are affected in a different way. In the third 
chapter, jurisprudence was analyzed in order to conclude that the Brazilian courts do not 
present a peaceful agreement regarding indirect allocation as a requirement of the Cides, 
or even parameters for its delimitation, which reinforces the importance of the partial 
conclusions of the first chapter in establishing pillars to assess indirect tax referability in 
CONDECINE. Lastly, in the fourth chapter, the intervention of the Union in the audiovisual 
segment, the destination of the product from the collection of the contributions under 
examination, and the referability in the three CONDECINE modalities are discussed. It is 
concluded that indirect referendum is approached in the CONDECINE Title, provided that 
only audiovisual commercial works, and not advertising, are charged. There is no content 
intended for the characterization of audiovisual works, and they may include musical works. 
That is also approached in CONDECINE Remittance. However, in CONDECINE Teles, 
indirect tax referability is only approached when the conditional public service (pay-TV) is 
taxed, since they are obliged to produce and distribute national audiovisual works. While 
allowing the distribution of audiovisual contents through networks such as the Internet, 
multimedia and telephone telecommunication services are not part of the economic 
segment of the audiovisual sector, thus representing only another segment that mutually 
produces and receives benefits from the affected segment. 
 
Keywords: Tax referability. Special Contributions. Contributions of intervention in the 
economic domain. Condecine - Contribution to the Development of the National Film 
Industry. Ancine – National Cinema Agency. 
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INTRODUÇÃO 

 

Examina-se neste trabalho a Condecine, com as seguintes considerações 

iniciais. Contribuição de intervenção no domínio econômico que é, o tributo -  ou o 

conjunto de três contribuições, como adiante é demonstrado -, que há pouco não 

recebia tanta atenção como outras Cides, tem se tornado objeto de discussões no 

âmbito judicial e político, uma vez que objetiva o custeio da intervenção no 

segmento audiovisual, envolvendo interesses de todas as cadeias de produção-

distribuição do setor.  

É válido dizer que a atividade cultural no Brasil dificilmente será lucrativa sem 

o apoio estatal. Para que se tenha um projeto cultural lucrativo, no caso, obra 

audiovisual, normalmente deve-se buscar atingir o grande público consumidor. 

Com isso, obras regionais, por exemplo, são desprestigiadas pelos agentes 

econômicos, o que reduz a diversidade das manifestações culturais no País. 

Se for considerado que a Constituição tanto valora a cultura nacional quanto 

a atividade econômica que desempenhe sua função social, é adequado que o 

Estado institua políticas públicas que favoreçam atuação de agentes econômicos 

que produzam, em última análise, bens culturais. Até então nada há de muito 

polêmico nisso, não há quem sustente por argumentos sérios que o Estado não 

deva fomentar a cultura. Os problemas começam quando se questiona a quem 

incumbe os custos dessa atuação. 

O Estado brasileiro promete muito por meio de sua Constituição, mas nem 

sempre as necessidades públicas são satisfeitas. Demanda-se do Estado o 

compromisso com diversos gastos, como juros da dívida pública, salários do 

funcionalismo, previdência, investimento em infraestrutura, saúde, educação e 

segurança pública, para dizer o mínimo. Dada a escassez dos recursos, não se 

pode promover a cultura como o interesse público demanda. Não obstante, deve-

se ressaltar o problema levantado por José de Ribamar Caldas Furtado, no sentido 

de que a importância dos impostos, cujas receitas não são vinculadas, é a de 

permitir liberdade ao elaborador das políticas públicas, que poderá alocar os 

recursos em conformidade com o planejamento adequado ao respectivo tempo e 

espaço, que se ajusta à realidade de cada ente tributante. Como há diversas 

exceções constitucionais ao princípio da não vinculação dos impostos, apenas 
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5,7% (cinco pontos e sete décimos percentuais) do orçamento estão livres da 

vinculação de receitas, o que compromete “o encadeamento dos elementos que 

constituem as chamadas funções do administrador, [..]: previsão, organização, 

comando, coordenação e controle.”1 

A busca por instrumentos de captação de recursos é contínua, e, no caso da 

produção de obras audiovisuais, para financiar a intervenção no domínio 

econômico objetivando o desenvolvimento incentivado do setor, foi instituída a 

Condecine pela Medida Provisória nº 2.221-8/2001.  

A instituição de uma Cide para o custeio de intervenção no domínio 

econômico é, antes de tudo, medida que respeita a justiça tributária. Se há atuação 

estatal que atinja de forma especial a certo grupo, é razoável que seja custeada por 

ele. Por outro lado, considerando a permanente necessidade de recursos do 

Estado, cada vez mais se busca o financiamento de sua atividade através de 

tributos vinculados, ressaltando a importância do estudo de seus contornos no 

contexto de um sistema constitucional de rígida distribuição de competências. 

Em crítica contundente, Marco Aurélio Greco revela perplexidade pela 

proliferação das contribuições de intervenção no domínio econômico “como se 

fosse uma panaceia para a necessidade de recursos financeiros para a União. 

Onde houver necessidade de recursos, cria-se uma Cide”. Mesmo sem deixar de 

reconhecer que a atividade estatal precisa ser custeada, exclama contra a 

insuficiência dos critérios de controle dessa espécie tributária.2 Essa dissertação 

versa, essencialmente, sobre um dos critérios de controle das Cides, a 

referibilidade indireta relacionada à Condecine.  

De maneira geral, propõe-se responder se é legítima a cobrança da 

Condecine dos indivíduos postos como contribuintes pela Medida Provisória, ou se 

ela se trata de um instrumento de arrecadação que nada respeita os critérios 

identificados no sistema constitucional vigente. Esse é o objetivo da pesquisa. 

Argumentos políticos sobre a sua cobrança não faltam. Se os pequenos 

agentes econômicos defendem o incentivo e o seu custeio pela contribuição, 

grandes produtores e empresas de telecomunicação se insurgem contra sua 

                                                           
1 FURTADO, José de Ribamar Caldas. O problema da vinculação de recursos orçamentários. 
Revista do TCU, Brasília, n. 111, p. 63-72, jan./abr. 2008. p. 66. 
2 GRECO, Marco Aurélio. Em busca do controle sobre as Cides. Revista do Advogado, São Paulo, 
p. 101-118, 2007. p. 101. 
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cobrança. Essa divergência é natural e saudável em um sistema democrático. A 

tarefa proposta é trazer um pouco de luz sobre o problema jurídico aqui 

apresentado. 

Uma explicação preliminar é necessária. Condecine é, na realidade, um 

conjunto de três contribuições de intervenção no domínio econômico: Título, 

Remessa e Teles.  

A primeira incide sobre “a veiculação, a produção, o licenciamento e a 

distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais” 

(art. 32, I) e “a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída 

em programação internacional [...] nos casos em que existir participação direta de 

agência de publicidade nacional” (art. 32, II). São os contribuintes, no primeiro caso, 

os detentores do direito de licenciamento e exploração comercial, e no segundo, o 

representante legal da programadora estrangeira no País (art. 35, I e II). 

A segunda incide sobre “o pagamento [de maneira geral], aos produtores, 

distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento 

decorrente da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por 

sua aquisição ou importação” (art. 32), parágrafo único, e tem como contribuinte o 

responsável pelo pagamento (em sentido amplo), conforme art. 35, III. 

A terceira incide sobre “a prestação de serviços que se utilizem de meios 

que possam, efetiva ou potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos 

termos da lei que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado” 

(art. 32, II) e tem como contribuintes “as concessionárias, permissionárias e 

autorizadas de serviços de telecomunicações” (art. 35, IV). 

Para responder se a referibilidade indireta é respeitada nessas três 

contribuições, indispensável delimitar a atuação da União no segmento audiovisual, 

e discorrer o papel dessa Cide na intervenção no domínio econômico. 

Não apenas isso, a própria referibilidade indireta não é pacífica na doutrina 

e na jurisprudência, e mesmo os que a consideram, podem compreendê-la sob 

diversas formas. Assim, é necessário, para complementar o exame, responder 

como as Cides se distinguem das demais espécies tributárias, e de que modo se 

considera a referibilidade indireta. 
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Essa tarefa partirá das seguintes premissas. Em primeiro lugar, entende-se 

que as contribuições do art. 149 possuem natureza tributária por se amoldarem, 

obviamente, ao conceito de tributo extraído da Constituição. Trabalha-se esse 

ponto porque Marco Aurélio Greco pôs em cheque a natureza jurídica das 

contribuições do art. 149 da Constituição, ao sustentar que elas apenas receberiam 

o regime jurídico tributário parcialmente, posto que o caput desse dispositivo 

determina a observância apenas dos arts. 146, III, e 150, I e III, afastando a 

incidência do princípio da igualdade tributária, vedação ao confisco, limitações ao 

tráfego e imunidades, todos do art. 150, incisos II, IV, V e VI. Teriam apenas o 

regime jurídico equiparado ao dos tributos.3  

Não é essa a posição que se adota. Há um conceito de tributo extraído da 

Constituição, que se alinha ao trazido no art. 3º do CTN, elucidado por Geraldo 

Ataliba como: “obrigação jurídica pecuniária, ex lege, que não se constitui em 

sanção de ato ilícito, cujo sujeito ativo é pessoa pública (ou delegado por lei desta) 

e cujo sujeito passivo é alguém nessa situação posto pela vontade da lei, 

obedecidos os desígnios constitucionais (implícitos ou explícitos).”4 

A questão há muito deixou de ser um problema prático em razão do 

entendimento do STF exarado no RE 146.733,5 que tratou da Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido, e seguiu pela natureza tributária das contribuições, 

orientação que se mantém inalterada. Se a própria Constituição excetua a 

aplicação de certas normas inerentes aos demais tributos às contribuições, isso de 

modo algum as desnatura. Mesmo a atribuição da capacidade tributária a outra 

pessoa que não o titular da competência tributária não lhes altera a referida 

natureza.6  

                                                           
3 GRECO, Marco Aurélio. Contribuições (uma figura sui generis). São Paulo: Dialética, 2000. p. 
73-74. 
4 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 32-
34. Observe-se a posição mais precisa de Humberto Ávila, que defende que o conceito de tributo 
pode ser construído na Constituição, considerando as normas que tratam do Sistema Tributário, 
ou através dela, pelos instrumentos legais que a própria confere à conceituação de tributo, no 
caso, a Lei Complementar, conforme art. 146. (As Contribuições no Sistema Tributário Brasileiro. 
In: ROCHA, Valdir de Oliveira. (Coord.). Grandes Questões Atuais de Direito Tributário. São Paulo: 
Dialética, 2003. p. 315. 
5 BRASÍLIA, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 146.733, Relator Ministro 
Moreira Alves, Plenário, decisão unânime, publicado em 06/11/1992. 
6 OLIVEIRA, Regis Fernandes. Curso de Direito Financeiro, 7. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015. p. 311. 
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Apesar de se compreender o conceito de tributo como jurídico e fundado na 

Constituição, não se ignora que ele e suas espécies têm inspiração na Ciência das 

Finanças. Como assenta Gian Antonio Micheli, se por um lado é impossível não 

considerar a norma tributária como produto técnico-econômico-jurídico, é também 

inviável ignorar que as normas tributárias disciplinam fenômenos para além do 

âmbito normativo, sendo que essa dimensão influencia a respectiva interpretação 

e aplicação. Se é cediço que o legislador, ao elaborar a norma tributária, é 

influenciado por considerações de oportunidade e conveniência, em razão de 

circunstâncias técnicas e econômicas que repousam seus fundamentos na Ciência 

das Finanças, deve o juiz buscar nesta os juízos de valor para aplicar a norma ao 

caso concreto, de modo que há relação de complementaridade entre a Ciência das 

Finanças e o Direito.7 

Por fim, sem estender muito à clássica discussão da autonomia do Direito 

Tributário (ou de qualquer ramo do Direito), defende-se que essa autonomia não 

deve ser considerada com rigor, conforme as breves considerações adiante, que 

aqui são justificadas. A compreensão das contribuições de intervenção no domínio 

econômico obriga que o jurista se volte para além da hipótese de incidência e base 

de cálculo do tributo. É uma espécie tributária naturalmente muito mais complexa 

do que os impostos e as taxas, como se verá. E, para seu estudo, abandona-se a 

ideia de investigar as normas de Direito Tributário separadamente do Direito 

Financeiro e Administrativo, como é perceptível pela própria estruturação deste 

trabalho. 

Apresentam-se alguns autores que dão suporte a essa premissa. Paulo de 

Barros Carvalho alude à obrigatoriedade da consideração da unidade do sistema 

jurídico para afastar a autonomia, ainda que didática, do Direito Tributário. A 

ordenação jurídica, segundo o autor, é una e inseparável, de modo que as normas 

seriam relacionadas por vínculos hierárquicos e relações de coordenação, tornando 

tarefa impossível conhecer as regras isoladamente sem a observância do sistema 

em sua integralidade. A unidade do sistema jurídico permitiria, quando muito, o 

agrupamento de normas de diversos níveis e setores em uma mancha no sistema, 

                                                           
7 MICHELI, Gian Antonio. Curso de Direito Tributário. Tradução de Marco Aurélio Greco e Pedro 
Luciano Marrey Jr. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978. p. 12-13. 
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de impossível demarcação rigorosa e definitiva.8 Em sentido semelhante seguem 

Luciano Amaro9 e Sacha Calmon Navarro Coêlho.10  

Hugo de Brito Machado Segundo acrescenta que é necessário distinguir a 

própria ciência jurídica de seu objeto, o direito posto. O objeto da ciência seria 

indivisível, enquanto a ciência comportaria “separações” ou 

“departamentalizações”. Esse fenômeno é conhecido nas diversas ciências, que é 

a especialização, ou seja, um movimento de conhecimento de parcelas da 

realidade e que não têm existência independente do todo que integram11. 

O argumento da especialização mostra-se preciso e colmata a unicidade do 

Direito. Um mesmo instituto pode ser apreciado sob diferentes ramos do direito com 

a mesma conformação. Ainda que se diga que determinado ramo possui autonomia 

legislativa, científica ou didática, essa autonomia sempre será relativa, vez que 

depende de estruturação dos demais ramos para ser compreendida.12  Logo, não 

há como falar de Cide exclusivamente sob preceitos do Direito Tributário. 

Para atingir o objetivo proposto, adotou-se o seguinte plano de trabalho. No 

Capítulo 1 trilhou-se o caminho percorrido pela doutrina e jurisprudência, apontando 

as diversas classificações das espécies tributárias no intuito de delineá-las e isolar 

as contribuições de intervenção no domínio econômico, facilitando sua 

compreensão. Identificadas as contribuições do art. 149 da Constituição, versou-se 

sobre sua finalidade e destinação, requisitos próprios dessa “espécie”13 tributária. 

Ainda buscando esclarecer o delineamento das contribuições, todas as suas 

espécies foram comparadas, evidenciando-se as contribuições especiais, que se 

dividem em contribuições no interesse das categorias profissionais ou econômicas 

e contribuições de intervenção no domínio econômico. Nas contribuições especiais 

a referibilidade indireta foi definida como requisito da espécie.  

A referibilidade indireta precisou ser elucidada, pois parte da doutrina 

entende que é a materialidade da hipótese de incidência que deve representar 

atuação estatal, enquanto outra parte defende que a vinculação é requisito das 

                                                           
8 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 
46. 
9 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro, 21. edição. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 30. 
10 COÊLHO, Sacha Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro, 15. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. p. 29. 
11 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Primeiras Linhas de Direito Tributário e Financeiro: 
Material e Processual, 8. ed. Atlas: São Paulo, 2014. p. 7. 
12 AMARO, Luciano. Op. Cit. p. 31. 
13 Não se pretende adiantar, neste ponto, a classificação adotada. 
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contribuições especiais, mas não da materialidade da hipótese de incidência. Com 

esses esclarecimentos, é possível avançar para o exame das Cides. 

No Capítulo 2, as Cides foram analisadas como instrumento da intervenção 

econômica. Assim, discorreu-se sobre a própria intervenção no sistema 

constitucional, as modalidades de intervenção, e, finalmente, o papel das Cides 

nesse contexto, para delinear o custeio da atuação interventiva, e a possibilidade 

de a Cide representar intervenção enquanto norma indutora de comportamento do 

contribuinte. Passo seguinte foi a investigação do controle das Cides pela 

proporcionalidade, uma vez que, em sendo instrumento da intervenção (ou até 

mesmo a própria intervenção), é preciso regulá-la sob critérios jurídicos objetivos 

que garantam o atingimento de sua finalidade. O manejo das Cides de forma 

desproporcional pode representar sua desnaturação, seja pela cobrança de carga 

tributária excessiva, seja pela tributação de indivíduos não pertencentes ao grupo 

afetado pela atuação estatal, desrespeitando a referibilidade indireta. Uma noção 

de referibilidade indireta foi esclarecida, não necessariamente confirmada pela 

jurisprudência. 

Alguns dos principais precedentes que tratam da referibilidade indireta nas 

contribuições especiais, majoritariamente de Cides, são relatados e criticados no 

Capítulo 3. O objetivo é tentar elucidar se há orientação dos tribunais para o 

conceito de referibilidade indireta, bem como o seu reconhecimento enquanto 

requisito das contribuições especiais. 

Adentrando ao ponto central da dissertação, para responder se as três 

contribuições que formam o conjunto da Condecine respeitam a referibilidade 

indireta, inicialmente se discorreu sobre a intervenção da União no setor do 

audiovisual. Foram expostos breves apontamentos histórico-normativos da atuação 

nesse setor, para chegar no sistema atual. Assim, demonstrou-se a competência 

da Ancine, a destinação da Condecine, e, por fim, foi analisada a referibilidade nas 

três espécies da contribuição, Título, Remessa e Teles. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação se voltou à solução do atendimento à referibilidade 

indireta nas contribuições Condecine Título, Teles e Remessa.  

O exame do respeito à referibilidade indireta implica aferir se os contribuintes 

de contribuição especial pertencem a grupo afetado pela atuação estatal financiada 

pelo tributo, com o objetivo de se conferir legitimidade a instituição da contribuição 

especial. 

As contribuições especiais se destacam como espécie autônoma de tributo 

em contexto de distribuição rígida de competência tributária na Constituição. São 

cobradas de grupo delimitado e afetado pela atuação custeada pelo próprio tributo. 

Apesar de serem classificadas como tributos vinculados, sua vinculação não 

necessariamente reside na materialidade da hipótese de incidência. São 

entendidas como vinculadas porque a atuação estatal financiada pelas 

contribuições é pressuposta.  

Dividem-se em contribuições no interesse das categorias econômicas ou 

profissionais e contribuições de intervenção no domínio econômico, e são 

classificadas ao lado das contribuições sociais. Enquanto nas contribuições 

especiais identifica-se o requisito de validade da referibilidade indireta, ou seja, a 

contribuição serve de custeio da atuação estatal dirigida a grupo de contribuintes 

ou em razão de sua atividade, as contribuições sociais apenas se diferem dos 

impostos apenas pela afetação de seus recursos à Seguridade Social. Ambas são 

previstas no art. 149 da Constituição e representam tributos finalísticos, e, por conta 

disso, a destinação de seus recursos deve ser direcionada às respectivas áreas de 

cada (sub)espécie. 

Especificamente sobre as contribuições de intervenção no domínio 

econômico, evidenciou-se que seu papel interventivo pode ser o de financiar a 

atuação estatal direta de serviços monopolísticos não caracterizados como 

essencialmente públicos, mas não os que se submetem a regime de concorrência 

com a iniciativa privada. Podem também financiar a atuação indireta do Estado 

como “agente normativo e regulador da atividade econômica”, no âmbito das 

funções de fiscalização e incentivo. E, além disso, poderia a Cide ser representar 

a própria intervenção, enquanto norma tributária indutora, desde que dirigida ao 
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grupo de contribuintes afetado pela atuação estatal igualmente custeada pelo 

tributo, e que o produto da arrecadação esteja limitado, ainda que estimativamente, 

ao custo da atuação estatal. 

Por força do postulado da proporcionalidade, é possível exercer o controle 

das Cides. Pela proporcionalidade é que se permite o controle da relação entre a 

intervenção promovida e a finalidade objetivada, especialmente no caso das 

normas indutoras, uma vez que somente é possível a indução no sentido da 

intervenção. Não apenas isso, por meio desse postulado, há o controle da eleição 

do grupo de contribuintes que, obrigatoriamente, deve ser determinado pela lei em 

razão de serem afetados pela atuação estatal. A carga fiscal suportada pelo grupo, 

igualmente, deve respeitar a proporcionalidade, não sendo válida a arrecadação 

em patamar superior ao do custo da atuação estatal. Por fim, em sendo possível 

identificar contribuintes dentro do grupo que sejam atingidos pela atuação estatal, 

ou a provoquem, em maior intensidade, podem arcar com tributação superior aos 

demais indivíduos do grupo. 

Muito embora a referibilidade indireta tenha sido bem delineada neste 

trabalho, a jurisprudência brasileira não confirma ou infirma as conclusões aqui 

apresentadas. Apesar de o Judiciário ter examinado a referibilidade em alguns 

precedentes, nota-se que os mesmos não indicam critérios seguros para afirmar: 

a) se a referibilidade indireta é requisito das contribuições especiais; e b) de que 

forma se evidencia a referibilidade indireta. Na tentativa de sustentar harmonia da 

jurisprudência, alguns precedentes são citados em outras decisões que, muitas 

vezes, divergem entre si. Espera-se que o STF, único tribunal superior competente 

para tanto, resolva essas questões em definitivo. 

Expostas essas considerações conclusivas preliminares, passa-se a 

responder o problema posto desta pesquisa, ou seja, o respeito à referibilidade 

indireta nas contribuições que compõem a Condecine. 

A intervenção estatal no segmento audiovisual remonta à década de 1930, 

sendo que o sistema atual é marcado pela Medida Provisória nº 2.228-1/2001, que 

instituiu a Política Nacional do Cinema e estruturou o Conselho Superior de Cinema 

e a Agência Nacional de Cinema. Também instituiu as contribuições que compõem 

o grupo Condecine: Título, Remessa e Teles. 

Sendo assim, o exame da destinação legal da arrecadação fez-se 

necessário. O texto original da Medida Provisória nº 2.228-1/2001 estabelecia que 
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parte dos tributos seria destinado à Ancine para auxiliar no custeio de suas 

atividades, além do Programa de Apoio do Desenvolvimento Nacional do Cinema 

– PRODECINE, “atividades de fomento ao cinema e ao audiovisual desenvolvidas 

pelo Ministério da Cultura” e, por fim, ao Prêmio Adicional de Renda. Com as 

alterações trazidas pela Lei nº 11.437/2006, os recursos da Condecine passaram a 

ser direcionados ao Fundo Nacional da Cultura – FNC, na categoria específica 

Fundo Setorial do Audiovisual – FSA. No tópico 3.3, demonstrou-se o 

direcionamento dos recursos ao segmento audiovisual, não havendo necessidade 

de se reprisar os fundamentos apresentados. 

A destinação mostrou-se legítima. É perfeitamente possível que se direcione 

recursos da Condecine para o custeio das atividades da Ancine, como ocorreu até 

o advento da Lei nº 11.437/2006. A agência reguladora não apenas regulamenta o 

mercado, mas promove políticas de incentivo (como concessão de prêmios e 

financiamentos), bem como fiscalização do respeito ao direito autoral, em linhas 

gerais, o que é de interesse de todo segmento. E, mesmo depois da referida lei, o 

direcionamento dos recursos permaneceu voltado ao incentivo do segmento, para 

a reforma de salas de exibição, aquisição de equipamentos de produção, 

financiamentos das obras, especialmente as de língua portuguesa e regionais. 

Estando clara a atuação da União, resta apenas a elucidação dos contribuintes 

definidos em lei e o respectivo vínculo com a atuação estatal. 

Nas contribuições em exame, constatou-se que, quanto à Condecine Título, 

houve respeito à referibilidade indireta pelos contribuintes que promovem a 

“veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas 

e videofonográficas com fins comerciais, por segmento de mercado a que forem 

destinadas”, nos termos do art. 32, I da Medida Provisória nº 2.228-1/2001. As 

obras audiovisuais, por definição do inciso I do art. 1º da Medida Provisória, 

correspondem ao “produto da fixação ou transmissão de imagens, com ou sem 

som, que tenha a finalidade de criar a impressão de movimento”. A norma não 

regula qual deva ser o conteúdo expressado na obra, e apenas estabelece algumas 

isenções da Condecine sobre produção audiovisual jornalística e esportiva. Em 

precedente citado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, compreendeu-se que 

obras musicais compõem o grupo do audiovisual, sujeitando-se, portanto, ao 

pagamento da contribuição. Esse é o grupo tributado. 
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Os contribuintes estão definidos no inciso I do art. 35 da medida provisória, 

quais sejam “detentor[es] dos direitos de exploração comercial ou de licenciamento 

no País”. Nesse caso, a alíquota da Condecine é específica e devida por obra 

explorada em cada segmento de mercado. Há referibilidade indireta porque a 

atuação estatal financiada pela Condecine se direciona ao grupo de contribuintes 

ali tributado. Ao se incentivar a produção de obras audiovisuais, aquisição de 

equipamentos e reformas de salas de exibição, por exemplo, há atingimento de 

todo o segmento. Ainda que seja prestigiada a produção de obras regionais, de 

modo algum é possível sustentar que os detentores de direitos de obras 

estrangeiras não façam parte desse grupo. Em última análise, a arrecadação da 

Condecine financia a atuação estatal que concretização da Política Nacional do 

Cinema, que, por sua vez, afeta a atividade dos detentores dos direitos autorais de 

obras audiovisuais no Brasil. 

Ainda no âmbito da Condecine Título, a medida provisória sujeita ao 

pagamento da contribuição as obras publicitárias nos segmentos de mercado, bem 

como as incluídas em programação internacional. O produtor ou o detentor do 

direito de licenciamento desse tipo de obra não é afetado pela atuação estatal, não 

está abrangido no grupo de indivíduos atingido pela Política Nacional do Cinema, 

prevista no art. 2º da Medida Provisória, não são afetados indiretamente pela 

atuação estatal nesse setor, ao menos da maneira necessária para legitimar a 

incidência de uma contribuição especial, e, portanto, não se tem o respeito à 

referibilidade indireta nesse caso. 

Outra contribuição estudada foi a Condecine Remessa, que incide à alíquota 

de onze por cento sobre o pagamento de rendimento de exploração de obra 

audiovisual no exterior, nos termos do art. 32, parágrafo único da medida provisória, 

cujo contribuinte é o “o responsável pelo pagamento, crédito, emprego, remessa ou 

entrega” conforme inciso III do art. 35. É certo que o titular do direito de exploração 

no Brasil que promove o pagamento ao exterior a título de rendimento dos direitos 

autorais pertence ao grupo afetado pela atuação estatal. Reafirma-se a 

referibilidade indireta como requisito de validade das Cides, bem como o respeito 

à referibilidade no caso da Condecine Remessa, para criticar o posicionamento do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de manter a dupla incidência da 

Condecine Remessa e Cide Royalties, pois não se constata a referibilidade indireta 

nessa segunda contribuição. O pagamento de rendimento por exploração de obra 
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audiovisual não guarda relação com o desenvolvimento tecnológico brasileiro, nos 

termos do art. 1º da Lei nº 10.168/2000. 

Quanto à Condecine Teles, que nos termos do art. 32, II da Medida 

Provisória incide sobre “a prestação de serviços que se utilizem de meios que 

possam, efetiva ou potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da 

lei que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado”, tem 

como contribuintes “as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços 

de telecomunicações”, conforme art. 34, IV. Tais serviços de comunicação são 

variados, abrangendo a prestação de Serviço Público Condicionado (TV por 

assinatura), Serviço Móvel Pessoal (telefonia celular), Serviço Telefônico Fixo 

Comutado e Serviço de Comunicação Multimídia. Apenas os prestadores do 

primeiro é que participam do grupo afetado pela atuação estatal. Isso porque a Lei 

de Acesso Condicionado estabelece que a produção, programação, distribuição e 

empacotamento são atividades do serviço de acesso condicionado, que guarda 

princípios comuns à Política Nacional do Cinema como “promoção da diversidade 

cultural e das fontes de informação, produção e programação”, “promoção da língua 

portuguesa e da cultura brasileira” e o “estímulo à produção independente e 

regional”, previstos no art. 3º. Esses prestadores de serviços de acesso 

condicionado estão inseridos no segmento do audiovisual como agentes efetivos, 

e a atuação estatal financiada pela Condecine lhes é direcionada.  

Por outro lado, as empresas de telefonia e comunicação multimídia, apesar 

de se relacionarem com o mercado audiovisual, dele não fazem parte. São 

empresas de telecomunicações que obtêm, de certa forma, vantagem pelo 

incremento e popularização das obras audiovisuais, o que também ocorre 

inversamente, o mercado audiovisual se beneficia do incremento dos meios de 

comunicação. Entretanto, apesar de ambos se privilegiarem dos respectivos 

desempenhos empresariais, a atuação estatal que concretiza a Política Nacional 

do Cinema não lhes afeta da forma a autorizar a cobrança da Cide. 

As razões que supostamente justificam a tributação dos serviços de telefonia 

e comunicação multimídia são esvaziadas quando se analisa a possibilidade de 

tributação dos próprios serviços de vídeo sob demanda, esses sim distribuidores 

de conteúdo audiovisual pela internet. São efetivos integrantes do segmento 

afetado, podendo sofrer intervenção da União em sua atividade, nos termos da lei, 
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e devem arcar com a tributação correspondente. Como se apontou no trabalho, há 

estudos da Ancine pela tributação desses agentes e também um projeto de lei em 

trâmite na Câmara dos Deputados, de nº 8.889/2017, que trata sobre a instituição 

da Condecine nesse segmento. 
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