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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Lembrar a todos 
que amanhã temos o 34º, não, 39º Simpósio Nacional de Direito 
Tributário, agora tiraram o nacional, Direito Tributário da Escola de 
Direito, do Centro de Extensão Universitária, coordenado pelo professor 
Ives Grandra da Silva Martins. A conferência inaugural será do 
professor Humberto Ávila e o tema central: Aspectos polêmicos no 
imposto de renda e proventos de qualquer natureza. São seis perguntas, 
seis questões distribuídas e decompostas em subquestões, girando em 
torno das novas normas contábeis, da decisão do Supremo Tribunal 
Federal sobre controladas e coligadas no exterior e do novo regime. 
Estas contribuições que estão compondo o volume substancioso estão 
sendo enfrentadas nesse livro na Medida Provisória 627, que 
evidentemente a lei de conversão surgiu depois, mas pelas questões que 
aqui estão, as alterações na conversão da medida provisória não 
causaram qualquer prejuízo. Então, quem puder participar, eu acredito 
que terá uma oportunidade de discutir assuntos interessantes. 
Aproximadamente 30 colaboradores que mandaram artigos para esse 
livro, aqui no ‘folder’ nós temos a fotografia do nosso associado Paulo 
Aquil(F), com atenção enorme olhando os congressos do ano passado. 

Sr. Salvador Candido Brandão: O Paulo é... 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, amanhã, no Centro 
de Extensão Universitária. 

Orador Não Identificado: Estaremos lá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá bom. 

Orador Não Identificado: É de graça esse ano, né, Paulo? 

Sr. Paulo Aquil(F): Não, é só 30% de desconto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João Bianco? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria registrar aqui uma decisão do 
Supremo, foi publicada no informativo do Supremo, o número é 760 
agora de setembro, de... Alô? De  2014. Está ouvindo, ou não? Trata 
sobre a ocorrência do fato gerador do imposto de renda. É o Recurso 
Extraordinário 183.130. E ele está tratando sobre correção monetária 
de balanço, plano verão da Lei 7.988. Agora, na verdade, ele está 
tratando, desculpe, é na Lei 7.988, mas na verdade está tratando sobre 
a elevação da alíquota do imposto de renda de 6 para 18, aplicável ao 
lucro decorrente das exportações incentivadas apuradas com ano base 
de 89. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. João Francisco Bianco: Prevaleceu... Eu vou dar uma lida aqui 
rápida. Prevaleceu o voto do ministro Nelson Jobim. Nelson Jobim disse 
o seguinte: “Do início, o enunciado 584 da Súmula do Supremo 
continuaria sendo adotado para fins de interpretação do fato gerador do 
imposto de renda”. A Súmula 584 diz o seguinte: “Há um imposto de 
renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente 
do exercício financeiro que deve ser apresentado à declaração”. Então o 
ministro Nelson Jobim confirmou a vigência, a aplicabilidade desse 
entendimento na Súmula 584, de modo a corroborar orientação no 
sentido de que em razão de o fato gerador do imposto de renda ocorrer 
somente em 31 de dezembro, se a lei fosse editada antes dessa data, a 
sua aplicação a fatos ocorridos no mesmo ano da edição não violaria o 
princípio da irretroatividade. Então com base no entendimento dessa 
súmula, o ministro Nelson Jobim sustentou, então, esse entendimento 
genérico, geral. Mas ressaltou que na situação dos autos, que seria 
aquele caso do aumento da alíquota de 6 para 18, na situação dos 
autos, seria utilizado imposto de renda em seu caráter extrafiscal. No 
ponto estabeleceu que a União por meio do Decreto-Lei 2.413 reduziria 
a alíquota do imposto cobrado sobre a renda auferida sobre certos 
negócios e atividades, a fim de estimular as exportações a determinado 
comportamento do agente econômico. Essas operações teriam, portanto, 
tributação diferenciada das demais e seriam tratadas como unidades 
contábeis distintas das demais operações. Por isso o ministro Nelson 
Jobim reputou falacioso o argumento da União de que seria 
materialmente impossível tomar os rendimentos como unidades 
isoladas, pois do contrário não poderia haver ressarcido operações 
específicas. Asseverou que uma vez alcançado o objetivo extrafiscal, não 



seria possível modificar as regras de incentivo sob pena de quebra do 
vínculo de confiança entre Poder Público e a pessoa privada e da 
própria eficácia de política de incentivo fiscal. Concluiu, destarte, que 
no caso de imposto de renda ser utilizado em caráter extrafiscal, a 
configuração do fato gerador dar-se-ia no momento da realização da 
operação, para, então, ser tributado com alíquota reduzida. Dessa 
forma, depois da realização do comportamento estimulado, a lei nova 
apenas poderia ter eficácia para novas possibilidades de 
comportamentos sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da 
lei matéria de extrafiscalidade. Então, esse foi o entendimento do 
ministro Nelson Jobim. Agora, o ministro Carlos Veloso, relator 
Joaquim Barbosa e Marco Aurélio também negaram provimento ao 
recurso sob entendimento de que o fato gerador do imposto de renda da 
pessoa jurídica seria complexivo. E ocorreria nos diversos momentos em 
que acontecessem os fatos econômicos que afetassem o patrimônio da 
pessoa jurídica. Assim, afastaram o Enunciado 584 da súmula do 
Supremo. 

[falas sobrepostas] 

Orador Não Identificado: Qual prevaleceu? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não aí o Toffoli 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eles não estão pelas conclusões, né? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Continuou com o Toffoli. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas no fim consideraram, por todos esse 
motivo, consideraram que estaria havendo desrespeito ao princípio da 
irretroatividade. 

Orador Não Identificado: Mas por fundamento... 

Sr. João Francisco Bianco: Eu não sei nem o que comentar aqui, para 
ser sincero. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se me permitirem, tem vários comentários 
aqui, é uma matéria daquelas que só pela notícia a gente fica curioso, 
porque tem tantos erros para concluir com uma questão interessante 
no final. Ou seja, aquela que no final até fala assim, pelas conclusões. 
Vamos começar do básico, fato gerador, 31 de dezembro, fato gerador 
complexivo é uma daquelas bobagens que se repetem tanto que a gente 
começa a acreditar. Não existe fato gerador complexivo. Ou fato gerador 
numa situação, uma situação [ininteligível] como necessária e suficiente 
para ocorrer [ininteligível] tributária. Falta alguma coisa, não há fato 
gerador. Simplesmente não aconteceu fato gerador, a hipótese da lei 
não aconteceu ainda, então não existe fato gerador complexivo, não 
existe fato gerador pendente. E o fato gerador, 31 de dezembro. Nesse 
sentido estaria certa a súmula. Tem um elemento, pelo menos assim, 
curioso que não se relate aqui, é um problema de anterioridade. Ou 
seja, se a lei do próprio exercício atinge um fato gerador de 31 de 
dezembro, do próprio exercício, e, portanto, o tema não é de 



irretroatividade ou retroatividade, o tema aqui é de anterioridade. E se 
estivéssemos nós tratando de contribuição social, estivéssemos nós 
tratamos de uma hipótese que seria apenas os 90 dias, aí haveria pelo 
menos matéria para discutir. Agora, se a matéria diz aqui é imposto de 
renda, me causa espécie que não haja uma palavra neste relatório sobre 
anterioridade, que aí seria uma matéria importantíssima, ou seja, sem 
dúvida estaríamos diante de uma inconstitucionalidade. Preocupou-me 
quando se falou sobre o incentivo fiscal, vamos olhar algumas coisas 
sobre isso. Primeiro, a questão da proteção da confiança. O Código 
Tributário diz que se houver uma isenção condicionada e por prazo 
certo, então a lei posterior não pode atingir aquela isenção. Não é o caso 
aqui, não havia prazo certo, então também por este lado nós temos um 
problema aqui com relação à proteção, à confiança por este aspecto. 
Agora, depois de tantos desacertos, existe um elemento desta decisão 
que eu acho que merece ser explorado, que eu tenho debatido já há 
algum tempo, para a minha felicidade, desde a minha tese de 
particularidade, eu já venho falando sobre isso, o professor Humberto 
também na sua tese de segurança jurídica fala a mesma coisa, 
[ininteligível] são duas regularidades que tratam mesma matéria, o tema 
da segurança jurídica. Veja, eu não estou falando agora retroatividade 
da lei tributária com relação ao fato gerador. Se eu tenho um efeito 
indutor da norma e este efeito indutor foi alcançado, eu devo proteger 
esse contribuinte com relação ao comportamento que se exigiu dele. A 
questão é bastante diversa, não estou mais falando do fato gerador, e 
sim do efeito indutor e de uma vez criado o efeito indutor, ele ser 
anulado depois de que houve um comportamento. Confiança do 
contribuinte, eu não estou em invocando o Código Tributário. Ou seja, 
talvez nesse voto do Ministro Nelson Jobim com tantos, 
respeitosamente, tantos desacertos, apareça aqui um elemento 
importante, eu tive a chamada retroatividade imprópria, ou seja, do 
ponto de vista formal, a lei não é retroativa. Do ponto de vista material, 
ela o é. Notem a diferença. Formalmente o fato gerador ocorrerá no 
futuro, materialmente, eu estou atingindo o comportamento passado 
porque o fato do futuro, ele é condicionado por atos já perfeitos, já 
ocorridos. Então a retroatividade imprópria procura atingir essas 
situações, indagar se você feriu a proteção à confiança. Esta matéria, 
insisto, eu tratei dessa matéria, sim, na minha tese, mas certamente 
muito melhor o professor Humberto na sua tese sobre segurança 
jurídica, então, os dois estamos tratando da mesma matéria, e este 
acórdão pode ser um precedente interessante. Insisto, não pela 
qualidade dele nesses outros argumentos, mas por essa questão final, 
merece alguma atenção, e talvez a gente possa estudar e buscar, como 
nós temos só o informativo, talvez o voto do ministro seja de melhor 
qualidade do que o que se informa aqui no informativo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O inteiro teor ainda não 
está disponível, a cola desse recurso extraordinário por várias razões 
óbvias, o redator do acórdão designado é o ministro Teori Zavascki, 
então vamos verificar como que sai. Sai essa do Supremo, né. Eu queria 
lembrar que o Decreto-Lei 2.413 que fez as modificações, esse decreto-



lei, ele estava no cumprimento daquela norma constitucional transitória 
dos incentivos setoriais que tinham que ser confirmados em dois anos a 
partir da Constituição, e esse decreto-lei confirmou alguns e não 
confirmou outros. Ele teve o cuidado, não agora de memória, e nós não 
sabemos o caso concreto que tratava também de programas 
[ininteligível] em que aí sim caiu nesta... nesse aspecto de incentivo do 
caso certo, condicionado. Se bem que, salvo engano, ele se refere à 
isenção, 178 era isenção. De qualquer forma, esse decreto-lei teve o 
cuidado, sim, de proteger situações passadas. No caso do [ininteligível], 
por exemplo, que tenho um pouco mais de envolvimento recente, ele 
ressalvou, não ressalvou nem os projetos aprovados, mas os projetos 
que tivessem sido analisados pela comissão [ininteligível] até uma certa 
data bem anterior inclusive. Quer dizer, houve essa preocupação. Nós 
precisamos saber bem qual é o fato que foi objeto de decisão pelo 
Supremo. Agora o Supremo realmente é um motivo de preocupação, né? 

Orador Não Identificado: Bastante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Além do que o Schoueri 
mencionou e da cola da informação do Bianco, a Dialética dessa, desse 
mês publicou um Embargo Declaratório em Recurso Extraordinário da 
turma, da primeira turma. Esse caso aqui foi relatado pelo ministro 
Alberto Barroso e é a respeito dos produtos que são sujeitos ao imposto 
sobre exportação. Os produtos que são sujeitos ao imposto sobre 
exportação são aqueles que são relacionados com atos de uma 
comissão, Camex, se não me engano. E o que foi questionado era essa 
delegação de poder de legislar a um órgão do Poder Executivo. A decisão 
aqui, ela confirmou a validade da norma da lei ordinária, inclusive 
dizendo que a delegação pode ser feita não exclusivamente o Presidente 
da República, mas a ordem inferior do Poder Executivo, e se baseou, 
fundamentalmente, na possibilidade que a Constituição garante de que 
o Poder Executivo altere as alíquotas desse imposto. A preocupação que 
me surgiu é como o ministro se referiu de uma maneira bastante ampla 
e abrindo espaço, portanto, à quebra do princípio da legalidade. Eu até 
não estou aqui querendo discutir, eu acho que talvez possamos 
discutir, mas não é esse o momento, se a norma constitucional que 
permite o Poder Executivo alterar a alíquota poderia ser utilizada para 
dizer quais são os produtos sujeitos ao imposto. Essa foi a questão que 
foi que o Supremo acabou dizendo que sim, a primeira turma pelo 
menos. Agora, olha que curioso, eu vou ler aqui a ementa e afirmo a 
vocês que a ementa reflete o que está no acórdão. “O conteúdo da 
legalidade tributária consiste em reservar a lei em sentido estrito os 
critérios constantes da regra matriz de incidência, os quais se reportam à 
materialidade, espaço, o tempo, sujeição passiva e ativa, alíquota e base 
de cálculo, tratam-se dos componentes estruturais da norma 
impositiva”. Ninguém aqui vai discordar. Agora, “especificamente com 
relação ao imposto de exportação, a definição dos produtos sujeitos à 
incidência é uma decisão política, excluída da reserva legal e conferida 
ao Poder Executivo por força do viés predominantemente extrafiscal 
desse tributo”. Quer dizer, quando houver extrafiscalidade, não vigora o 



princípio da legalidade. É uma visão política do governo, conceder ao 
seu alvedrio. Veja bem, aqui está se referindo ao imposto de exportação 
e estendendo a norma constitucional relativa à alíquota. Mas a 
generalização que também consta do acórdão me preocupa. Até porque 
o Supremo é capaz de decisões tecnicamente discutíveis como essa que 
nós acabamos de mencionar. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, a proposta de tudo isso, quando 
foi julgado esse recurso, a propósito desse recurso, quando ele foi 
julgado e foi feito o primeiro voto do [ininteligível], eu só ouvi o voto do 
Teori Zavascki, e ele foi exatamente indicado o relator porque ele seguiu 
essa corrente. Eu até cheguei a comentar aqui que achei até, se não é 
absolutamente legal, foi muito injusto, você trabalhar 363 dias com a 
perspectiva de que vai pagar 6%, e em 28 de dezembro sai uma lei 
dizendo que passa a ser... aumenta para 18% e pegar todos os fatores 
geradores. Pode ter muitas perspectivas aí, no dia 29 pode ter um 
prejuízo enorme, eu poderia compensar e na verdade... Bom, em 
princípio ficou assim. E isso aqui estava muito vinculado a essa questão 
que nós discutimos acho que há umas duas semanas, a respeito da 
revogação da isenção que tinha durante 30 anos uma súmula que dizia 
que a isenção gera um fato gerador conhecido, uma tributação 
conhecida, portanto, a sua revogação não importava em 
desconhecimento e não precisava obedecer o princípio da anterioridade. 
Nós discutimos aqui, tal e parece que está seguindo nesse rumo, que 
realmente a súmula estava errada, tem que obedecer, até porque o art. 
104 do Código Tributário Nacional fala isso, que as isenções, e no caso 
da redução de alíquota o Supremo já firmou entendimento que redução 
de alíquota é isenção parcial, então reduzida a alíquota de 18% para 6% 
é uma redução de isenção parcial, ao retorno a 18% ela se... A única 
coisa que fica é essa questão do fato gerador, do imposto de renda que a 
situação específica de 31 de dezembro. Mas voltando a essa questão do 
imposto indutor, que foi o caso, vamos exportar mais e no caso menos, 
e depois feito o tributo, quer dizer, acaba você sendo apenado porque se 
comportou tal qual a regra, a norma determinada, né? 

Orador Não Identificado: A moral. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Moral, aí é o princípio da moralidade 
que a gente nunca consegue muita coisa em cima disso. É isso, eu vou 
esperar o acórdão, mas parece que segue... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No pequeno expediente, 
nenhuma comunicação? Vamos à pauta. Assunto do Salvador Brandão, 
tributação sobre atos ilícitos. Tributação, Paulo? 

Sr. Paulo Aquil(F): É... Grandes fortunas? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Eu acho que a gente não pode... 
Salvador. A gente não vai querer analisar essa questão com eficiência a 
cada imposto, cada imposto tem a sua característica e situação 



aplicável a cada fato. O que foi, me chamou a atenção e foi objeto de 
inclusão na pauta, foi aquela notícia de que a Receita Federal estava 
fiscalizando o Paulo Roberto Costa em razão do acréscimo patrimonial 
que ele teve nesses últimos anos e que ele confessa em delação 
premiada, se compromete a devolver uma parte, não sei se declarou 
tudo, e tal, e a Receita Federal estava investigando e inclusive saiu a 
notícia dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, 
ele pode devolver todo o dinheiro, mas a tributação não vai ser 
analisada do ponto de vista da Receita Federal. Isso causou uma certa 
[ininteligível] aqui, então vamos dar uma aprofundada no assunto. E 
curiosamente, pensando sempre nesse assunto, eu vi a notícia também 
que a União Europeia mandou uma conta de 2 bilhões de euros para a 
Inglaterra e ela está saltando nos trilhos, não querendo pagar, e a razão 
pela qual isso aconteceu é que a Inglaterra teve um PIB maior do que o 
projetado, então significou que a Inglaterra se incluiu no PIB todas 
essas atividades ilícitas, tais como jogos de azar, na Inglaterra se aposta 
tudo, mas isso é legalizado lá, mas tem outras práticas ilícitas, tais 
como contrabando, rufianismo, e por aí afora e a conta subiu 
exatamente em função disso, então me chamou a atenção que a própria 
União Europeia está cobrando da Inglaterra um acréscimo que os 
outros países consideram como tributados, a Itália também recebeu, a 
Grécia também recebeu uma conta extra em função de considerar como 
tributáveis as atividades que são consideradas atos ilícitos. Bom, aqui 
no Brasil a gente tem, assim, uma escolha, é uma contradição. A 
escolha foi... Existe já há muitos anos essa questão da tributação dos 
atos ilícitos. O legislador, de forma geral no art. 3º, ele diz que o tributo 
não sanciona ato ilícito, é uma coisa, que quem sanciona ato ilícito é o 
Direito Penal. Por outro lado, não... porque não vai fazer é fato gerador o 
contrabando, é fato gerador... Porque aí tornaria atividade ilícita, só 
pagar o imposto e estava resolvido, não é o caso. Então, qual é o 
momento que surge a tributação? Não é pelo ato ilícito, é pelo-- 

Orador Não Identificado: Sonegação. 

Sr. Salvador Candido Brandão: --uso do resultado do ato ilícito. Então 
se você compra um imóvel, você vai pagar IPTU, se você tem um 
acréscimo patrimonial não identificado, vai pagar imposto de renda. Até 
o momento em que isso for descoberto ou tiver que devolver, claro, isso 
acontece em qualquer situação, você é desapossado do seu bem, até 
aquele momento, você deve o tributo, a partir do momento que você é 
desapossado por qualquer outra razão, inclusive por desapropriação 
legal, ou no caso de expropriação no caso de ato ilícito, é claro que 
cessa a tributação sobre ele, mas o que você já pagou ou você quis 
pagar, teve um acréscimo patrimonial ilícito, coloquei na declaração do 
imposto renda, isso não vai resultar em devolução de tributo, cálculo 
acontece com as coisas lícitas, que você paga e você também pode 
perder. Você ganhou licitamente um dinheiro, aplicou no banco, tanto 
quanto o outro que aplicou a mesma coisa de origem ilícita, o banco 
quebra, nenhum dos dois recebem, quem pagou imposto, pagou, se 
esse aqui não pagou e for pego, ele vai pagar também. Então qual é a 



contradição? É que o art. 3º, ele diz que tributo não sanciona ato ilícito, 
por outro lado, ele tributa o resultado dessa interiorização desse 
resultado. E aquela discussão doutrinária de tributação de ato ilícito ou 
não, o nosso Código acolheu a tributação de ato ilícito no art. 118, 
aquela famosa expressão latina ‘pecunia non olet’, que o dinheiro não 
tem cheiro, foi acolhida pelo art. 118 do Código Tributário Nacional. O 
art. 118... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Consideração econômica, é outra coisa. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É exatamente consideração econômica. 
Abstrai-se, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Interpretação do fato 
jurídico feita independentemente da sua validade jurídica. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Art. 118: “A definição legal do fato 
gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos 
efetivamente praticados pelo contribuinte, responsável o terceiro, bem 
como da natureza do seu objeto e dos seus efeitos, dos efeitos dos fatos 
efetivamente ocorridos”. Então essa aqui é a doutrina ‘non olet’. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E a sua base de 
sustentação é essa aqui. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É o que está aí. A doutrina majoritária 
nacional segue esse caminho, é majoritária. E engraçado, na minha 
pesquisa eu observei que tem o livro do Aliomar Baleeiro, né? Na edição 
de 2006, que era dele, ele mantinha a tributação, o impedimento da 
tributação sobre atos ilícitos. Agora, ele é reeditado sobre a supervisão 
da Dra. Misabel Derzi, e ela tem outro entendimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mudou o Aliomar? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Ela escreveu um artigo... Mas ela diz 
que realmente a posição dela. Mas é corrente minoritária, até porque o 
judiciário já entendeu que embora haja diversos pontos equidistantes 
das duas matérias, que sim, a tributação de ato ilícito é absolutamente 
adequada no nosso sistema. Nós temos aqui alguns acórdãos do 
Supremo e um do STJ que é muito... 

Orador Não Identificado: Qual número? Só para acompanhar. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Calma. Na verdade são dois casos, é o 
HC, o Supremo 94.240, e ele diz que “possibilidade de condenação, 
peculato simultaneidade de sonegação fiscal, hipótese de renda, produto 
de crime, ocorrência de fato gerador, obrigatoriedade de tributação e 
relevância ao objeto ilícito não caracterizado ‘bis in idem’”, que é o que se 
diz que você já tem uma sanção penal, você não pode ter uma sanção 
tributária. O Supremo afastou isso. E tem um outro HC, é o HC 77.530. 
O STJ também na mesma linha... Não estou localizando assim tão 
facilmente, mas o STJ analisou um caso de importação de produto 
contrabandeado, onde foi pago PIS, Cofins, IPI, ICMS, e ele diz que 
apesar do perdimento da mercadoria, os tributos são devidos e não 



deverão ser devolvidos. Eu posso localizar depois. Então, fazendo, 
assim, uma restrição, claro, com todas essas possibilidades que possam 
ocorrer, por exemplo, o Paulo Roberto Costa [ininteligível] o imóvel que 
ele perder, se ele não pagou tributo, vamos supor, se ele não pagou o 
IPTU, e a União se apossar desse bem, tem aquela história, a imunidade 
da União não se aplica, ela, a União, vai ter que pagar o IPTU que ele 
não pagou se não tiver como pagar. Agora o débito é dele, mas se ele se 
apossa no caso de bem imóvel, aí tem a história do ‘propter rem’, mas 
se for um bem imóvel não tem ‘propter rem’, cada caso vai ter que ser 
analisado de acordo com a sua característica. É o que eu queria propor 
de... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar sobre o 
assunto? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Desculpe, professor, só para... O 
professor Paulo que me ajudou. É o Recurso Especial 984.607/2008. 
Ele diz assim: “O valor das mercadorias não pode ser devolvido ao 
contribuinte, já que a pena de perdimento foi aplicada, e as mercadorias 
foram liberadas mediante depósito do valor atualizado. Os valores 
relativos ao IPI, PIS/Cofins devem ser convertidos em renda, já que a 
regra geral é que a aplicação da pena de perdimento não afeta a 
incidência do tributo devido sobre operação”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri vai falar? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não sei se preciso falar, porque eu já 
escrevi sobre isso. 

Sr. Alexandre: Eu queria só falar um pouquinho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 

Sr. Alexandre: É, temos o caso assim, que é paralelo, que é o ICMS do 
fato gerador é a saída da mercadoria, ou do IPI é a produção, e se a 
mercadoria é roubada, infelizmente a jurisprudência foi no sentido que 
o Brandão defende, que o tributo é pelo fato gerador ocorrido, já ocorreu 
o fato gerador, o que acontece depois é irrelevante. Mas eu só faço uma 
ressalva, Dr. Brandão. No caso do imposto de renda é meio surreal que 
ele, o dinheiro que ele desviou seja repatriado ou reapropriado aos 
cofres públicos que se considere renda dele. Esse ponto de vista, o fato 
gerador inexiste, ele omitiu o fato gerador, ele vai ser autuado, eu creio 
que sim, caberia a sanção tributária pela multa, só multa, multa 
isolada, no caso, acho plenamente cabível, multa por sonegação, mas o 
tributo em si, aí eu creio que não tem muito fundamento, não é? 
Dependendo do tributo, como o doutor disse. Dependendo do tributo. 
IPTU é o ‘propter rem’, independência do proprietário incide, se é imune 
ou não é outra questão, é durante a posse do imóvel. Então tem 
algumas questões surreais. Que nem, eu sou proprietário e sou 
esbulhado, tecnicamente eu posso me opor porque eu não sou mais, eu 
não estou mais na posse do imóvel, e muitas vezes é o próprio ente 
público que favorece essas invasões de propriedades particulares que 



hoje acontece muito nas capitais e em todos os lugares e que às vezes o 
próprio Poder Público não faz a emissão da posse, não reintegra, o 
Estado diz que tem a questão social, então tem que se analisar muito 
detidamente. Agora, no caso desses delatores, o imposto de renda, eu 
vejo com certa dificuldade, por força se o dinheiro vai voltar, será que 
esse fato gerador, ele vai pagar imposto do fato gerador que para ele não 
vai se concretizar? Não vai se concretizar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Veja, o primeiro ponto é saber o que vai 
voltar. Ou seja, vai voltar o valor legal ou vai voltar o valor integral, 
deduzido o Imposto de Renda? Eu tenho um ponto assim... Ou seja, ele 
vai restituir, se ele tiver pago o imposto. Me parece bastante razoável 
que no momento da devolução ele diz diga: “Olhe, eu realmente levei 70 
milhões, mas a Receita já tirou dez de mim, então estão aqui os 60 que 
sobraram”. Então, temos que separar um pouquinho do caso concreto, 
porque nós começamos a falar em abstrato, mas não me parece 
razoável que se exija que se devolva os 70 se ele pagar os dez. Por outro 
lado, se ele desenvolver os 70, tem razão, Alexandre, de dizer se o 
momento posterior convém a Receita cobrar alguma coisa e ele dizer, 
olha, isso não é meu, eu não tenho mais. Sobre esse tema do confisco, 
da tributação do ato ilícito, primeira questão, só para pontuar, o art. 
116, art. 118; o 116 separa dois tipos de fato gerador, alguns em que o 
negócio jurídico é relevante, porque ele chama situação jurídica, e 
alguns em que negócio jurídico é irrelevante, que ele chama situação de 
fato. E o 118, me parece um complemento do 116, para dizer: Olha, o 
caso primeiro, que o 118 também tem dois incisos, quando o negócio 
jurídico é relevante, daí se o negócio não aconteceu, não haverá 
tributação. E daí o inciso II que você leu vai dizer, se o que me interessa 
é o efeito, então o fato gerador considera ocorrido independentemente 
de avaliado o negócio, porque eu, legislador, não estou tributando o 
negócio, e sim o seu efeito. Então, cuidado só com o 118, que realmente 
ele admite que eu tribute uma situação de fato independentemente do 
negócio que lhe deu causa. Acaba abrindo espaço para o ‘non olet’, mas 
o 118 é muito mais amplo que o ‘non olet’. Ele é uma possibilidade 
daquilo que a gente chama consideração econômica que a gente 
permite, permite que o legislador seja legislador, que ele descreva a 
hipótese como queira e aquela lição que nós aprendemos, pelo menos 
eu aprendi na escola: o Direito Tributário é um direito de sobreposição, 
tem que ser apagado nos livros de Direito Tributário, é direito como 
qualquer direito, ele não é sobreposição, não está subordinado. O 
legislador pode, sim, se valer de figura de Direito Privado, e pode não se 
valer, e o 116 e 118 estão dizendo exatamente isso. Então, primeira 
questão a gente pôr os pingos nos “is”. Sim, o 118 ele abre espaço para 
isso também, ou seja, se o legislador tributa, a pergunta pode ser outra, 
por isso que o Ricardo foi muito feliz ao dizer, de que tributo estamos 
tratando? Porque a pergunta passa a ser outra. Conforme o tributo, eu 
vou olhar a hipótese tributária, indagar a hipótese e perguntar: Existe 
um negócio jurídico, uma situação jurídica relevante ou relevante é o 
efeito econômico? Ou seja, o que eu preciso disso? Com relação... O 
tema do perdimento ou não perdimento foi muito bem tratado pela 



professora Misabel nos comentários ao Aliomar Baleeiro. Ela é, eu 
confesso que ela chegou a me comover, eu cheguei aqui nessa Mesa, 
falar, puxa, faz muito sentido, Renato Becho também escreve trabalhos 
muito bons nesse sentido, eu já testei, mas já não é muito novo na 
Mesa, eu fui muito por essa linha, discutimos muito até que eu falei, 
espera aí, eu estava errado. Eu queria só, e aí só permitindo, ler dois 
parágrafos, desculpem-me, do meu livro Direito Tributário na quarta 
edição, porque eu acho que eu estou presumindo um posicionamento. 
Depois de comentar essa questão da Misabel, do Renato Becho etc., o 
que eu estou dizendo aqui para ser fiel ao que eu pensei. “O dilema que 
surge é que, mesmo prevista a pena de perdimento, ela não ocorre se não 
no final de um processo penal. Até então, o fato é que o delinquente terá 
a propriedade, posto que sujeita à cassação. E mais ainda, fruirá do 
produto de sua conduta reprovável. Sobre tal perspectiva, pode se 
contestar o raciocínio dos doutrinadores, Misabel e Becho, para 
evidenciar que no momento da tributação existirá, sim, riqueza que 
poderá ser alvo da tributação, daí, pois, concluir-se que a menos que se 
tenha configurado perdimento, não são definitivos os argumentos dos 
doutrinadores acima citados”. Ou seja, a possibilidade de perdimento 
não significa que não há propriedade. Se já houve perdimento é 
diferente uma situação de outra, hein. “Havendo riqueza fruída pelo 
delinquente, nada impede incidência do imposto sobre a renda. Mais uma 
vez, e pode deixar claro que o que se tributa é a riqueza que nos termos 
do ordenamento jurídico será detida pelo delinquente, não a conduta 
deste. Daí que se o tributo descrever uma conduta, não pode ser ela um 
ilícito, sob pena de se ferir o preceito do Código Tributário Nacional acima 
transcrito. O mesmo raciocínio se estende não apenas a quem auferiu a 
renda, mas também a quem a consumiu. Por exemplo, uma transação 
envolvendo drogas, não há como negar a existência de um consumo por 
parte do usuário, que revela sua capacidade contributiva, ainda 
consumida. Afastar a tributação implicaria deixar de lado uma 
manifestação de riqueza. Há casos que pode se distinguir desse ponto de 
vista a manifestação de riqueza por um consumo desejável de um bem 
em relação ao consumo reprovável? Como justificar que a riqueza 
manifestada no primeiro caso seja tributada, enquanto no segundo caso 
não haveria tributação? Num e outro caso haverá consumo de renda, 
privilegiar a segunda conduta implicaria incentivo inaceitável à conduta 
reprovável. Daí responder a crítica de Becho, afirmando-se que o fato de 
não de se encontrar nos repertórios jurisprudenciais muitos casos 
envolvendo resultado de atividades ilícitas, 1; pode indicar que nem toda 
tributação é judicializada ou, 2: Apontará falhas na fiscalização dos 
tributos, o que de modo algum, é argumento para se defender seja 
descabida a tributação”. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um minutinho. 
Complementando aqui no meu fundamento, eu também faço, de uma 
maneira muito rápida esta avaliação do problema do princípio do 



Imposto de Renda, né, que você enfrentou na primeira parte desse 
trecho que você leu. Acompanho inteiramente a posição do Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu te acompanhei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Inclusive em relação ao 
118, que é muito maltratado, né? A coisa mais comum é dizer, “ah, o 
118 permite a tributação dos atos ilícitos”. “Ou, a tributação não 
depende da validade jurídica dos atos”. E não se leu a segunda parte, 
que também independe dos efeitos produzidos. Então, o que depende o 
fato gerador? Essa é a colocação. O 118, ele é muito usado por aqueles 
que defendem a interpretação econômica e generalizada e não dos fatos 
que sejam situações de fato como o art. 116. E eu acho que você 
colocou bem a distinção entre as duas hipóteses e como o 118 tem que 
ser lido. O que não invalida no caso, se for uma situação em que o efeito 
é relevante, o que eu te perguntei qual é o tributo envolvido. Porque se 
for, só para deixar claro isso, digamos que incida, que o imposto que 
esteja se cogitando seja o imposto sobre a transmissão da propriedade 
imobiliária. Evidente que é da essência do fato gerador é uma 
transmissão legal, que produza efeito, não o que, um apossamento pura 
e simplesmente, um roubo? Pode ser, haver a tributação, ou cobrar 
ICMS. 

[falas sobrepostas] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só queria registrar um ponto. Desculpe-
me. Embora o Código Tributário diga tributo não é sanção para ato 
ilícito, e esta é a regra, eu quero só lembrá-los, essa é uma definição de 
uma lei complementar editada em 1966, de lá para cá nós temos uma 
evolução, e nós sempre temos que nos perguntar se o conceito de 
tributo do código foi plenamente acolhido pelo constituinte. E só para 
deixar uma interrogação aqui, em 88 nosso constituinte introduziu um 
dispositivo que está por acaso nas páginas dos jornais dessa semana, 
eu me refiro ao § 4º, art. 182. § 4º: “É facultado ao Poder Público 
municipal, mediante lei específica para área incluída do plano diretor, 
exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado, exigir que promova seu 
adequado aproveitamento”, continua texto da Constituição, “sob pena 
sucessivamente de: 1: Parcelamento compulsório. 2: Imposto sobre a 
propriedade predial territorial urbana progressivo no tempo”. Portanto, 
me parece difícil, hoje, eu negar que existe pelo menos uma hipótese 
constitucional em que existe um ilícito, porque em primeiro lugar há 
uma exigência do Poder Público para que haja um comportamento, e na 
hipótese de descumprimento da exigência de mandamento legal, haverá 
uma pena por este ato ilícito, não crime, mas esse ato ilícito, e esta 
pena é um IPTU progressivo no tempo. Portanto, sim, tributo não é 
sanção por crime, mas eu sou obrigado a reconhecer que o conceito, o 
texto do art.3º do Código, quando confrontado com esse dispositivo 
funcional deve ser relativizado, eu posso ter um ilícito administrativo, 
cuja pena será o IPTU progressivo no tempo. É literal que aconteça. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, meu amigo, eu acho que 
que a literalidade aí precisa ser mitigada. Eu acho que nós podemos 
chegar à conclusão que a consequência, sob consequência de haver 
essas disposições, é uma delas é o imposto em função da propriedade 
social da propriedade, ele ser um imposto progressivo ou maior. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A consequência, ele chama de sanção, não 
é isso? A sanção por em ilícito será o IPTU progressivo. É um ponto 
claramente, eu insisto, não é e para crime, tributo [ininteligível] mas eu 
tenho um caso de um ilícito, eu tenho uma sanção, então o tributo não 
pode ser sanção por um ilícito? Porque antes disso, nós tínhamos 
jurisprudência da qual eu poderia citar que também era uma questão 
de progressividade do IPTU em relação a anúncios que eram efetuados 
em áreas indevidas e se cobrava tributo progressivo em virtude do 
anúncio irregular e o tribunal sempre dizia: não, não posso utilizar do 
tributo para sanção de ilícitos administrativos. Era, não é a 
jurisprudência, mas eu sou obrigado a dizer que desculpe-me, pelo 
menos um ilícito administrativo tem por sanção o IPTU progressivo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que tem essa 
consequência sem que a natureza jurídica do imposto passa a ser de 
multa ou pena, seja o que for. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É o ilícito... O protocolo é o ilícito. O ilícito 
é não edificar— 

Orador Não Identificado: É omissão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: -- não cumprir aquela exigência do Poder 
Público, é facultado Poder Público, mediante lei específica, nós já temos 
uma lei, essa lei vai exigir a edificação, o que se provou adequado ao 
aproveitamento. O descumprimento da exigência do adequado 
comportamento terá: 1: Parcelamento compulsório. 2: IPTU progressivo 
tem. Eu tenho, sim, um ato ilícito, cuja sanção, cuja consequência é um 
IPTU progressivo. Eu acho que isso tem que olhar a Constituição e 
reconhecer que o conceito de tributo, ele foi recepcionado, sim, mas ele 
tem aqui uma coisa que não vamos querer que o Código esteja acima da 
Constituição. Isto é lícito, exigir. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Miguel. 

Sr. Miguel Delgado Gutierrez: Miguel Delgado Gutierrez. Bom. A 
questão, realmente, eu acho que tem que ser analisado o fato gerador 
de cada tributo, né? Se o fato gerador é uma situação jurídica, 
obviamente se não ocorreu aquela situação jurídica, vai poder haver a 
tributação. Mas se o fato gerador é uma situação de fato, por exemplo, o 
Imposto de Renda, o acréscimo patrimonial pode surgir de uma 
situação de fato, por exemplo, do jogo, eu jogo, né, ganho uma renda de 
jogo, que é ilícita, mas eu tenho um acréscimo patrimonial. Se eu 
cometo um ato ilícito, a sanção deveria ser o confisco dos bens, né, os 
bens deveriam ser confiscados, pelo menos é o que determina o Código 
Penal, né, o produto do crime deve ser confiscado. Se houver o confisco, 



obviamente não vai ocorrer o fato gerador porque não vai ser adquirido 
nem a propriedade do bem. Mas muitas vezes o que acontece é que não 
há um confisco, então, no caso do Paulo Roberto Costa, por exemplo, 
vai se saber que o ele confessou é tudo que ele adquiriu ilicitamente, 
né? Então eu acho que sim, deve ser possibilitado ao fisco que 
investigue que se tiver um acréscimo patrimonial, né, que fruiu e não 
declarou ao Fisco, eu acho que sim, deve haver tributação desse 
acréscimo patrimonial, a descoberta que não declarou ao Fisco. Eu 
acho que realmente tem que ser analisado caso a caso para ver se 
naquela situação houve um não um acréscimo patrimonial, e não 
simplesmente descartar ‘a priori’ a tributação de qualquer tributo. Não 
no próprio ato ilícito, eu acho que o fato gerador não pode ser o próprio 
ato ilícito. Por exemplo, não poderia haver ICMS sobre a venda de 
cocaína, não, porque é um ato ilícito, agora, poderia ser um fato 
gerador... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. 

Orador Não Identificado: Só fazer um negocinho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem mais pediu? 

Sra. Eleni Ricá(F): Estou escondidinha aqui. Eleni Ricá(F). Na verdade 
eu só queria dividir um caso que eu tive conhecimento que envolve a 
questão de ato ilícito que para mim foi interessante, eu espero que para 
vocês também seja. Teve um caso de uma empresa, onde, na verdade, 
ele teve um diretor financeiro que ele desviou recursos na empresa para 
conta pessoal dele. E, na verdade, ele foi pego pela malha fina porque 
ele foi, enfim, não teve muito cuidado nessas transferências, foram 
transferências que ele fez durante dois ou três anos na empresa, 
diretamente da conta da empresa para a conta dele, ele maquiou a 
contabilidade, enfim, fez de uma forma que na empresa não 
perceberam, mas ele foi pego pela malha fina da Receita Federal, que fez 
o Imposto de Renda pelo acréscimo de receita no patrimônio dele. E por 
consequência, a Receita Federal autuou a empresa. E aí o caso foi, eu 
achei interessante, porque eles entenderam que a empresa que houve 
omissão de receita da empresa, que ele, enfim, entenderam que esse 
repasse de receita seria de um caixa dois da empresa, e a dificuldade 
que já havia se passado alguns anos, a empresa tinha, a gente ficou 
pensando como defender a empresa, eu teria que demonstrar que, na 
verdade, a ideia que a gente teve na época, foi reconstituir a conta-caixa 
para demonstrar que todo dinheiro que entrou na empresa foi todo 
dinheiro que saiu, que não tinha nenhuma questão de omissão de 
receita, e é uma prova que a empresa não conseguiu fazer, a gente 
ainda não terminou o julgamento da Receita Federal, mas assim, para 
mim é claro que tem que tributar a pessoa física que auferiu esse 
rendimento, mas a empresa, aqui está sendo prejudicada em função de 
não estar conseguindo fazer uma prova e demonstrar que toda, enfim, 
esse dinheiro não foi um caixa dois. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma exceção, não tem 
caixa dois lá. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A hipótese que você descreve é de 137, ou 
seja, o fato gerador não é da empresa, é dele, né? 

Sra. Eleni Ricá(F): É dele, mas... Então, o 137 está aí para dizer 
exatamente isso, nesta hipótese, neste caso não cabe responsabilidade 
da empresa, é pessoal do agente, o agente é o contribuinte. É 137, eu 
estou falando de crime. Estou falando de um crime, não é 135 não, é 
137, é pessoal, do agente, o texto legal fala do agente, para ser muito 
claro. Eu estou falando de um criminoso que se utiliza da vestimenta da 
empresa para auferir renda para ele. Então, nesta hipótese a tributação 
é sobre ele, porque a empresa não... A empresa se quer une correu 
nessa situação, ele se valeu da vestimenta da empresa para auferir 
renda para ele, o fato gerador é imputável a ele e ele por ser tributado. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Ele era o controlador do caixa dois. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe-me, na situação descrita, 
pelo o que eu entendi, desta circunstância concreta, a empresa é a 
vítima. Como está sendo descrito aqui, a empresa é a vítima, ele se 
utilizou do prestígio da empresa para auferir operações próprias e o 
acréscimo patrimonial é dele e não da empresa, e a tributação é sobre 
ele. Para mim é claramente o 137. 

Sra. Eleni Ricá(F): É a Receita também está cobrando da empresa, está 
cobrando dos dois. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A Receita pode querer cobrar da empresa 
também, mas não há solidariedade prevista em lei para isso. 

Sra. Eleni Ricá(F): Não, mas não o tributo dele, um tributo como se 
fosse [ininteligível] receita dela. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então. De novo, se não foi falta da 
empresa não deve ser tributado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Receita ela faz esse tipo 
de coisa, ela faz lançamento sobre todo mundo, para quem onde pega, 
para fazer pressão, mas nós estamos aqui analisando o ordenamento 
jurídico. 

Orador Não Identificado: Posso só fazer uma coisa? Eu queria 
observar o seguinte, o Brandão trouxe uma questão interessante, que 
ele falou do PIB que considera, o PIB que considera a informalidade, 
está na hora de nossos economistas do Brasil fazerem essa 
comparação, porque o nosso PIB talvez seja o terceiro do mundo, então 
a gente precisaria... Não, está na hora, a União Europeia tem 
reconhecido que esse PIB existe, ele existe de fato. Estou fazendo uma 
observação. No Brasil deveria se pensar, os nossos economistas em 
fazer uma comparação. Só isso. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos passar para o 
próximo assunto da pauta. Eu que coloquei, o acórdão da Câmara 
Superior de Recursos Fiscais do Carf, terceira turma, acórdão 9303- 
002662. Coloquei esse acórdão porque ele foi, ele é de novembro do ano 
passado, ele foi, pelo menos pelas decisões da Câmara Superior dessa 
turma, das divulgadas em acórdãos de inteiro teor que mais se 
destacou, quanto à questão que seja insumo. Esse acórdão aqui ele foi 
decidido por voto de desempate, como tem sido muito comum lá na 
instância administrativa federal. A conselheira relatora era a nossa 
conselheira aqui do Carf, Maria Tereza Martins Lopes, e ela foi vencida 
em parte da apreciação quanto ao fato. Mas quanto aos conceitos, a 
Câmara Superior, isto que nos interessa mais aqui, a Câmara Superior 
fixou alguns muitos pontos interessantes. Nós sabemos que essa 
matéria do que seja crédito para PIS e Cofins é objeto de uma 
controvérsia que vem se desdobrando há anos, quer na instância 
administrativa, quer na esfera judiciária em que prevalece muito o 
subjetivismo, o julgamento, eu acho que isso é ou não, é uma 
observação muito precisa do que seja esse fenômeno, né, o insumo 
consumido, processo produtivo ou na apresentação do serviço. A 
Câmara Superior, uma outra composição, alguns anos atrás deu uma 
decisão, que causou surpresa, até pelo seu relator que é realmente 
muito rigoroso, que ela dizia que tudo aquilo que for considerado 
despesa necessária é insumo. Eu acho que nem os mais ferrenhos 
defensores do contribuinte chegaram aquele extremo. Nós sempre 
fizemos uma distinção entre insumo e despesas gerais. Por outro lado, 
todos sabem que o fisco tentou passar uma definição por suas decisões 
normativas que não seria aquilo que seria insumo [ininteligível], uma 
análise para efeito de [ininteligível] e hoje está mais ou menos pacificado 
que os conceitos de crédito, de PIS/Cofins e de crédito de IPI, ou o peso 
do ICMS não se confunde. Eu tenho pressupostos distintos, né? Para 
IPI ele é restritivo a matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagens expressamente e o PIS/Cofins se refere a 
insumo que é um conceito bem mais amplo. Claro que abarca os três 
itens que dão crédito de IPI, mas muito mais. Eu quero destacar aqui 
que essa decisão, então, manteve esse entendimento que realmente não 
pode haver a vinculação do conceito de insumo ao que define a 
legislação do IPI. Agora, sim, ela começa a mudar a posição anterior de 
acórdão, ou acórdãos da mesma Câmara, também diz, ela não se deve 
buscar a legislação oriunda do Imposto de Renda. Depende aqui, né? A 
legislação do Imposto de Renda tem um conceito de insumo, sim, que 
pode ser muito bem aproveitados. Eu estou convencido disso. E que não 
se confunde com despesa geral. Talvez esse seja o ponto que tenha 
ficado falho. Aí o acórdão reflete que existe uma corrente majoritária 
que sustenta que insumo são todos os itens, inclusive serviços 
consumidos durante o processo produtivo, sem necessidade de contato 
físico com produto em elaboração. E prevaleceu esta ideia nessa 
decisão. Mas apenas se enquadra como tal, aquele que se consuma 
durante a produção em razão dessa compulsão, também está 
absolutamente certo. Assim, nada que se consuma antes de iniciado o 



processo ou depois que ele tenha se acabado é insumo. Assim como 
também insumos bens e serviços que beneficiarão empresas ao longo de 
vários ciclos produtivos porque aí ele diz, ele diz que aí a norma é de 
depreciação ou amortização. O Schoueri está dizendo aqui que é erro. 
Vamos discutir. 

Com relação aos insumos ou aos gastos pós-produção, eu acho que, 
mesmo na doutrina, existe um consenso que isso não seria insumo, 
embora se possa analisar casos, itens concretos. Com relação àquilo 
que seja gasto antes de iniciar a produção, não tem nenhum sentido, 
né, eu posso adquirir uma matéria-prima e deixar em estoque antes de 
começar a produção. Então não tem nenhum sentido. O acórdão com 
relação aos produtos envolvidos aqui, ele manteve o direito ao crédito 
para o óleo utilizado no processo produtivo. Mas ressalvou: Nem antes, 
nem depois, o voto vencedor, né, nem antes, nem depois. Consome-se 
em um único ciclo produtivo. Está coerente com o seu posicionamento. 
Agora, serviço de alteamento, remoção de minérios e manutenção de 
estradas são gastos que devem ser ativados, uma vez que seus 
resultados ocorrem ao longo de vários períodos. Aí a questão é de saber 
se é amortizável ou depreciável porque aí amortização ou depreciação 
que será levada para o crédito. Já no que tange aos gastos com 
fornecimento de refeições e transporte para funcionários, além da 
gasolina consumida para transportar o produto final, e o serviço de 
vigilância, eles não ocorrem no processo produtivo. Ainda que sejam 
absolutamente relevantes ao desiderato empresarial. Então, vocês 
verificam como, porque que foi a partir de conceitos razoavelmente bem 
fixados porque a decisão foi por voto de desempate, né? Alguns 
acharam ok, outros acharam que não. Então essa falta de coerência, de 
fidelidade, a própria conceituação, é que nós temos observado nos 
julgados administrativos judiciais. Se não fosse divulgado não teria 
embargo de declaração por contradição entre os pressupostos e a 
conclusão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu tenho sempre que começar, eu 
sempre começo com abaixo o PIS e Cofins. Abaixo o PIS e Cofins. É uma 
relação completamente arbitrária, casuística e acaba tendo esse tipo de 
consequência, abaixo o PIS e Cofins. Mas ainda que consigamos no 
futuro acabar com ele, temos um passado aí para trabalhar. A refeição, 
dizer que não é insumo para produção a refeição... Quer dizer, não sei 
ao caso concreto, talvez seja, para os funcionários da administração não 
serão insumo, agora se for a refeição do refeitório da fábrica, é muito 
difícil dizer que isso não é insumo. Também disse que erravam no 
conceito, Ricardo, quando disse que tinha que ser consumido 
imediatamente, porque o próprio Carf, inclusive para o conselheiro 
Henrique. que não é exatamente o mais, o mais flexível dos 
conselheiros, já admitiu que uniformes, era um caso de, se não me 
engano, se eu não me engano era uma questão, questão sanitária, era 
uniforme porque houve [ininteligível], entendeu que também o uniforme 
seria insumo e esse uniforme não é consumido imediatamente no 
processo produtivo, agora ele é um insumo porque ele é fundamental 



para que ocorra o processo produtivo já que a exigência sanitária o 
impõe, por isso que eu disse errou nesse ponto porque o uniforme não é 
depreciado, nem amortizado, ele é um insumo que não se consume 
imediatamente e deve ser tratado como tal, até o próprio Carf, na 
palavra do conselheiro Henrique já o aceitou. Eu até acho que o 
conselheiro Henrique, que foi muito bem nesse caso, acabou sendo 
muito restritivo e vem sido seguido, para dizer que só aceitava porque o 
uniforme era uma exigência sanitária. Uma vez eu tive o debate com ao 
conselheiro, dizendo para ele, olha, não é bem assim, eu perguntava 
para ele, ele dizia que teve o caso concreto, mas em princípio não, mas 
eu perguntava: Veja e se eu tiver uma situação, que é bastante comum, 
em que o meu processo produtivo, eu sou um empresa, deixa eu citar 
um caso alemã ou japonesa, um empresa disciplinada, eu quero ter os 
uniforme, a seção, uma seção de uniforme laranja, outro azul, outro 
amarelo, para saber que os funcionários não ficam circulando, e isso 
assegura a qualidade da minha produção, ou seja, é assim que eu 
tenho certeza que no final meu produto vai ser feito com a mesma 
qualidade. Em todo mundo, minhas unidades tem a divisão laranja, 
azul e amarelo. Não será uma exigência sanitária, será uma exigência 
técnica. Eu quero crer que, claro, é uma questão de prova, não basta 
argumentar. Agora, se eu trouxer uma prova técnica, não técnica, por 
exemplo, ou seja, estou falando do engenheiro de produção que 
demonstra a importância desses uniformes para o controle da qualidade 
do processo produtivo, eu penso que eu estarei exatamente do mesmo 
modo que aquele outro que utiliza do uniforme para exigência sanitária. 
Se é exigência sanitária ou se ela é técnica, se é exigência para que o 
processo produtivo se dê desta forma sob pena de eu ter outro processo 
produtivo, de eu ter outra qualidade de produção, também é insumo. 
Então assim, acerta quando se diz, olha, não me venha você, por 
exemplo com combustível para levar o produto acabado para outro 
local, lamentavelmente, isso já não é mais processo produtivo. Aí 
acertou. Erra-se em falar sobre o combustível do guindaste utilizado no 
processo produtivo. Aí esse combustível necessariamente será insumo. 
Então, o corte temporal, saber no que, não quando, no que é empregado 
está certo. É importante enxergar que o consumo no PIS e Cofins, 
afastando-se do IPI, nós devemos olhar o consumo financeiro, não o 
consumo físico. Ou seja, nesse ponto me parece importante tomar a 
questão da contabilidade para enxergar no custo de produção e talvez, 
Ricardo, o corte seja esse, não é tomar empréstimo de Imposto de 
Renda, ou então o conceito de despesa, mas é bastante saudável eu 
indagar: Isso é custo de produção? Porque se é custo de produção eu 
estou diante de um insumo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa também é minha 
posição, e é por isso até, Schoueri, que eu discordo da conclusão do 
consumo, um dos itens, né? Eu lembro que eu falei do transporte 
anterior ao processo produtivo propriamente dito, esse transporte ou o 
que foi gozado é o óleo diesel consumido nos caminhões de transporte. 
Ora, isso faz parte do custo. O custo desse transporte não é só 
eventualmente o frete que se paga, ou no caso aqui, aparentemente a 



matéria-prima é produzida na própria entidade, é um produto agrícola, 
depois é industrializado, então o custo dele envolve transporte e a 
gasolina também, né? Paulo. 

Sr. Paulo Aquil(F): Paulo Aquil (F). Bom dia, professores. Parece que 
isso aqui não está funcionando. 

Orador não identificado: Mexe lá. Para ver lá se está gravando, olha lá 
vê lá se está funcionando. 

Sr. Paulo Aquil(F): Bom dia, professores. Para efeito da cumulatividade 
PIS e Cofins, eu tenho posição diferente, um pouco diferente, no sentido 
de que não se falar nesse caso de PIS /Cofins da cumulatividade se 
credita insumo ou não. Porque o núcleo material de hipótese e 
incidência é sobre a receita, receita auferida, é totalmente diferente do 
ICM e IPI. Se tem multa sobre receita auferida, então em contrapartida 
todas as despesas incorridas na produção dessa receita deveriam ser 
creditadas. Eu acho que no caso, eu preferi, eu concordaria com a 
posição do professor Humberto Ávila, que ele fala do sentido de que no 
caso dele observar o postulado legislação coerente, se tem que tributar 
receita, tem que dar direito a crédito na despesa incorrida, e o fato 
muito, eu observo muito o ensinamento do professor José Antônio 
Minatel, do ex-conselheiro do conselho de contribuinte, que no seu livro 
conteúdo do conceito de receita e regimes jurídicos para a sua 
tributação, ele fala exatamente o problema que essa lei de não 
cumulatividade de PIS/ Cofins criou no ordenamento jurídico brasileiro. 
Ele diz aqui, olha: “confrontar a receita com operações anteriores, levaria 
à dedução de créditos sobre todas as despesas e custos necessários 
para sua obtenção”, e deu aqui, ele não esquece de falar, a ideia é que 
aproximaria esse resultado no conceito de lucro, evidente distorção do 
conteúdo semântico do núcleo material eleito para a tributação, sem 
contar o fato do lucro já figurar como realidade qualificada 
constitucionalmente para incidência de outra contribuição, ainda que 
com o mesmo destino de recurso para a seguridade social. Então ele dá 
esse norte aqui e o eu entendo que no caso PIS/ Cofins todas despesas 
incorridas para produção da receita [ininteligível].  Eu vou citar um 
exemplo da empresa comercial, supermercado, tem despesa de taxa de 
administração, de débito de crédito, despesa de propaganda, 
publicidade, hoje absolutamente necessária para produção da receita, 
então essas despesas eu creio que seja, ainda para que empresas 
comerciais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A posição do Paulo 
corresponde ao reparo inicial do professor Schoueri quando ele diz 
abaixo o PIS /Cofins, né? E o professor Humberto tem uma posição 
bem mais ampla até do que foi mencionado aqui, crítica com relação à 
legislação. Mas eu estou colocando aqui, a legislação está como ela está, 
né, quer saber o que é insumo, a legislação está, na legislação 
infraconstitucional, está colocada. Esse é o objeto da decisão do Carf. O 
que é insumo? Se eu parto do pressuposto que apenas insumo dá 
crédito e não tudo isso que você entende que deveria dar e o professor 



Humberto também acha que não deveria dar, mas me mantendo dentro 
da lei, o que é insumo? Esse é o objeto da discussão. Agora, claro, na 
sua contribuição seja muito boa. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É, na verdade, eu acabei, de acordo 
com o que você pensa, Paulo, eu acho que até existe alguma 
jurisprudência sobre isso, mas do que defina a vida diária, você sabe 
que cada pedido de ressarcimento, 50% são glosadas exatamente em 
função dessa distorção que há entre o impedimento do fisco e o 
contribuinte, então esse acórdão pelo menos veio dar, ‘sendo 
insegurança’, pegando naquelas partes relativas ao processo industrial. 
Eu não vi no acórdão a extensão que o Schoueri quis dar de falar de 
imediato e terminalmente, porque se ele afasta a legislação do IPI, e o 
IPI já não fala em imediato e terminalmente, desde1979, na parte dos 
insumos, então há muitos insumos que dão direito até mesmo porque 
há contato físico, ou uma ação exercida sobre produto. Aqui ele afastou 
isso daqui, mas ele leva aquele caso do [ininteligível] que deva ser 
ativado, isso é outra coisa. Tem muito material, por exemplo, que se 
consume antes de um ano, não precisa ser ativado, tem valor inferior e 
se consome antes, depois de iniciado e antes do término. Esse é um 
conceito vago também, porque depois de terminado o processo você tem 
despesa com embalagem, guarda do produto, você tem uma série de 
gastos com empilhadeiras, etc., é estranho falar que depois de 
terminado o processo produtivo, isso não dá créditos mais. Mas vamos 
ficar nessa parte. Se isso entender que ele está falando imediatamente, 
então, na verdade, nós estamos retrocedendo, eu acho que o acórdão é 
mais amplo do que isso, ele fala... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Salvador, só uma questão de ordem, 
desculpe o aparte, mas por uma questão de ordem aqui, eu entendi que 
nesta ementa lida, eu vou reler, desculpe-me, eu estou lendo a ementa, 
e talvez eu tenha entendido errado, mas apenas se enquadra como tal 
aquele que se consuma durante a produção em razão dessa produção. 
Por isso que eu tomei o uniforme para dizer que não é, o uniforme não 
se consome durante a produção, mas ele é o insumo também, por isso 
essa questão que eu trouxe. Na minha leitura da ementa, mas pode ser 
que não seja isso que eles quiseram dizer durante o [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O uniforme, vamos colocar 
adequadamente, né, Schoueri, eu concordo plenamente com você, o 
uniforme, ele não tem o consumo imediato de uma vez só, a não ser que 
seja o uniforme descartável, que pode haver em determinadas 
atividades, mas ele, de qualquer forma ele se consome, sim, durante a 
produção. O funcionário pode usar durante um mês, dois meses, depois 
daquilo tem jogar fora porque está sujo, furado, mas ele é consumido 
sim, não imediatamente, né, esse que é o grande ponto. Alguém quer 
falar? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Uma clínica que cuida de ebola, é 
descartável. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é. Alexandre, eu vou te 
passar a palavra, inclusive... 

Sr. Alexandre Não, não vou entrar no meu tema, só vou falar... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas eu vou te passar 
para o seu tema porque é uma continuidade, é crédito de PIS/Cofins, 
né? Você tem dois itens aqui de crédito PIS e Cofins. Você pode falar 
sobre esse aqui porque eu considero... Alguém quer mais falar sobre 
esse tema? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então eu considero que nós 
vimos bem, criticamos bem o acórdão da Câmara superior. Você quer 
falar? Pode terminar o tema, mas já passa automaticamente para seus 
outros dois itens. O Guilherme Froner está aí? 

Sr. Guilherme Froner: Sou eu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos chegar, vê se a gente 
consegue ainda chegar em tempo, eu vou abrir mão do meu tema 
porque é completamente diferente desse de PIS/Cofins, e ele exigirá 
um... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Abrir mão, não, adiar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Adiar.  Abrir mão de colocar 
hoje, aqui. Eu acho que ele merece ser tratado mais devagar. 

Sr. Alexandre Então, aproveitando o ensejo, né, só com uma 
introdução, eu fico arrepiado, né, com essa questão do PIS/ Cofins, 
porque a gente que trabalha muitos anos com Direito Tributário 
remonta, as decisões do STJ estão lembrando o ICMS e o IPI, o crédito 
físico, estão voltando antes da Constituição de 88, quer dizer, que 
tentou se evoluir do ICMS para o crédito financeiro, está se postergando 
por decisões políticas  alheia ao legislador, positivo impede a tomada de 
todos os créditos, cria esse monstros jurídicos, essas demandas 
intermináveis, o que dá crédito e não dá crédito, o que é produto 
intermediário, isso é um terreno arenoso que causa perplexidade, para 
as empresas, né? Então, o PIS/Cofins é a mesma coisa. Eu não consigo 
entender que a área administrativa de uma empresa não gere crédito 
nenhum de PIS /Cofins, a energia elétrica, que os funcionários que 
estão ali não estão trabalhando para a produção da empresa no 
sentido... Então, a PIS/Cofins está, e o STJ está caminhando, nas 
decisões que tenho visto, para o conceito de crédito físico para o PIS/ 
Cofins, quer dizer, que nem o ICMS, como esse acórdão, só o que se 
consome durante a produção dá crédito, então todo resto que a 
empresa adquire para a sua atividade empresarial para o fim último é 
desconsiderado para aumentar tributação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso fazer um aparte? A 
gente consome a mão de obra? A mão de obra, o funcionário ele é 



consumido? Veja que essa questão do consumo físico é sem sentido, 
né? 

Sr. Alexandre: Mas é exatamente pelo princípio da não cumulatividade 
que é distorcido, constantemente distorcido, cria-se um tributo como 
princípio não cumulativo que no final é cumulativo, então, quer dizer, 
então a distorção do sistema. Mas nesses dois casos que eu trago, é 
exatamente a distorção, vai se criando legislação legal ou infralegal, que 
vai restringindo créditos e os contribuintes são obrigados a discutir em 
juízo. No caso primeiro eu vou falar da questão dos fretes, das empresas 
concessionárias de veículos que tem o regime monofásico, que já é 
outra distorção que cria-se, né? E o frete do veículo STJ, a Lei 10.485 
de 2002, né, que traz o regime não monofásico para os veículos, a 
compra e venda de veículos novos, então as concessionárias de veículos, 
quando assumem o encargo de pagar o frete, porque hoje é pouco, o 
ramo, as montadoras geralmente estão, elas não repassando o frete, 
mas no caso da General Motors, ela ainda cobra o frete, é pago pelos 
concessionários, conforme o contrato de concessão. Nesse sentido, não 
há impedimento legal, há o regime monofásico, então a Receita Federal 
restringe, diz que não dá crédito, no caso concreto, nas informações do 
mandado de segurança, ela disse: dá crédito se não fosse regime 
monofásico, como é regime monofásico, não dá crédito, então nesse 
caso, o STJ no RESP que eu trouxe, que está, se puder colocar na tela 
que eu repito o número, Schoueri, a tela, só para eu poder repetir, 
senão eu tenho procurar aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um, duzentos e quinze, 
sete, sete três. 

Sr. Alexandre: Inclusive, foi julgado agora, em embargos de declaração 
novamente e foi reiterada a jurisprudência em que diz que isso é 
irrelevante, se o veículo, se o transporte do veículo foi atividade 
essencial da empresa, vai ser revendido, esse frete deles que suportado 
pela concessionária é da atividade dela, tem que dar crédito. Então 
nesse caso, a jurisprudência foi no sentido correto, mas os 
contribuintes foram até o STJ para conseguir uma coisa que já está ali, 
quer dizer, o frete no caso é garantido pelo art. 3º da Lei 10.833, que 
trata também do PIS/Cofins, e no item 9, armazenagem de mercadoria 
e frete na operação de venda, nos casos inciso I e II, quando ambos for 
suportado pelo vendedor. Então, nesse caso, o STJ teve a interpretação 
correta. 

Agora, um outro caso aqui que causa perplexidade, como o Dr. Paulo. 
No caso das empresas, não estou falando de uma indústria, eu acho 
que também, mas as empresas comerciais, as atacadistas, qualquer 
empresa que esteja no lucro real, né, não cumulativo a perplexidade é o 
seguinte, porque não é indústria, não já se restringe mais ainda o 
conceito de insumo, mas, por exemplo, a empresa, ela é obrigada, hoje 
não é obrigada, é questão de mercado, qual é a empresa que não tem a 
maquininha, né, do cartão de débito e crédito. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só um minutinho, vamos 
fixar um pouquinho nesse primeiro caso aí, né? 

Sr. Alexandre: Ah tá, está bom. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estava observando aí 
pelo o que você está dizendo, que se trata de frete, não a venda, né, mas 
na aquisição do... 

Sr. Alexandre: Para revenda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Sim, para revenda. Na 
minha percepção, aí nós estamos falando de revendedor pura e 
simplesmente, ele tem direito de creditar o custo de aquisição do 
produto a ser revendido, né? 

Sr. Alexandre: Frete. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, calma. Custo de 
aquisição é o que está na lei, ou valor de aquisição do bem a ser 
revendido, não é mais questão de insumo, claro, não é produtor. Agora, 
o frete faz parte do valor de aquisição, o frete, eu não levo para o custo 
apenas o valor do veículo no caso propriamente dito, mas o frete, seguro 
do transporte, caso tenha embalagem, outra coisa a mais, isso tudo faz 
parte do preço de aquisição, então o crédito seja por essa razão, não 
porque há um dispositivo que dá, isso o STJ não tem observado, que dá 
crédito no frete de venda, que é o frete pós-aquisição. Agora, também 
faço esse comentário independentemente do regime ser cumulativo ou 
não, isso é outra questão que precisaria ser vista. 

Sr. Alexandre: Então, nesse primeiro ponto para debate, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar alguma 
coisa sobre isso? 

Então, ok, podemos ir para o segundo, segundo crédito aí. Você vai 
dizer que aí não tem crédito, né? 

Sr. Alexandre: No caso aqui do Supremo Tribunal Federal, eu trouxe 
nesse RE o ministro Ricardo Lewandowski é o relator. E a discussão no 
caso concreto que também o Tribunal Regional tem fugido, a discussão 
é, se esse débito, esse pagamento da taxa do cartão que é os 3%, 2%, 
3%, 5%, dependendo, isso daí se excluiria da receita para fins, né, seria 
uma receita de terceiros. Então esse acórdão, o supremo diz que não se 
excluiu da base porque independente se eu estou repassando, se vai, se 
isso daí é uma renda de terceiro, isso é irrelevante para a questão do 
PIS/Cofins. Isso realmente eu concordo, está certo, essa é uma 
discussão, mas que foi levado ao Supremo sobre esse viés, que é um 
erro. Eu entendi que esse acórdão diz isso. Disse, não, nesse caso não 
se excluiu da base. Mas a discussão, inclusive eu tomei o cuidado de 
fazer é o seguinte, nos dois pontos, é que isso não é exclusão, essa 
despesa é necessária, essencial à atividade do comércio, qual a empresa 
hoje que vai dizer: só recebo cheque ou dinheiro? Qual empresa 
comercial varejista ou atacadista? Então, a moeda de plástico é uma 



realidade, quem vai para exterior sabe que dinheiro... tem lugar que 
nem aceita mais dinheiro. Nova York eu fiquei pasmo quando falou 
assim: dinheiro nós não aceitamos, só aceitamos cartão. Então eu fiquei 
pasmo. Então a evolução está nesse sentido. E a discussão, então, que 
eu trago é que, para se discutir o ato declaratório, é o ato declaratório... 
Primeiro, o ato declaratório, ato interpretativo 36 da Secretária da 
Receita Federal de 2011 que veda a tomada desses créditos, né? E a 
gente defende que o crédito é devido pela Lei 10.637/02, “poderá 
descontar crédito calculado em relação a...em terceiro II bens de serviço 
utilizados como insumo na prestação de serviços ou na produção de 
fabricação de bens e produtos à venda, inclusive combustível, relação a 
pagamento o art.2º da Lei 10. 485/2002, devido pelo fabricante, 
importador ou concessionária” [ininteligível] é, eu acho que troquei aqui. 
Bom, então eu acho que troquei aqui, estou falando de veículos. Mas 
seria nesse sentido, eu fiz o meu apanhado. Para ser mais prático, eu 
entendo que essa despesa, essa despesa é necessária, essencial ao 
comércio, então ela deve dar crédito, esse pagamento é um insumo 
básico para qualquer empresa comercial, atacadista ou varejista. As 
grandes discussões, a Magazine Luiza perdeu no conselho de 
contribuintes, nós já estamos com essa discussão desde 2011 na 
justiça e os tribunais têm ido nesse sentido, não se exclui da base, mas 
a discussão é, eu tenho esse crédito? Esse pagamento é uma despesa 
necessária? 

Eu posso não pagar essa despesa, eu não posso? Isso aí não é essencial 
à minha atividade? Eu defendo que é, até pelo princípio da 
cumulatividade, como o Dr. Paulo colocou, para eu ter a receita eu 
tenho que ter essa despesa, sem essa despesa, eu não consigo ter a 
receita. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Colocar aqui a questão, nós 
temos três frentes aqui, uma que é do RE, faz parte da receita, não é 
uma questão de transferência ou não, é uma despesa que a empresa 
tem, seja ela comerciante ou industrial. E depois nós temos a questão 
do crédito. O crédito nós temos que verificar no piso da legislação 
infraconstitucional, da legislação que está em vigor, 10.637, 10.833, 
não se fala em insumo porque se você está colocando uma situação de 
revenda, então não se fala em insumo, se fala em preço de aquisição 
das mercadorias destinadas à revenda, e neste caso não se trata de 
preço, mas se trata de uma taxa de administração do cartão, até a 
despesa da venda, não a despesa da compra. E aí a terceira colocação 
seria essa mais ampla defendida pelo Humberto Ávila. Professor 
Schoueri pediu a palavra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu começo consistentemente abaixo o 
PIS/Cofins. Alexandre, eu não concordo com a posição do professor 
Humberto Ávila, já disse em muitas ocasiões, aqui não me parece não 
ter espaço para equiparar a contribuição ao imposto de renda, ou a 
contribuição social sobre o lucro, o seu conceito de lucro e não 
PIS/Cofins, que é quando ele fala sobre faturamento. Abaixo 
PIS/Cofins, porque dado que, e esse é o ponto que precisa especificar, 



na medida que eu lendo esta lei eu não vejo qualquer lógica, eu sou 
incapaz, pelo menos confesso minha humildade, eu não sou capaz de 
achar uma lógica. Eu faço parte daquele grupo que quando indagado 
em termo de imposto de renda, sem olhar o texto de lei, eu conheço a 
lógica do imposto de renda, eu ouso, e nós ousamos a dizer, é dedutível, 
não é, depois nós vamos olhar a lei, verificar se há uma exceção, mas o 
imposto de renda é uma lógica, sistematizado. Eu tenho certeza que o 
professor Bonilha se indagar sobre a questão de ICMS, ele também vai 
responder sem olhar o regulamento, depois vai olhar o regulamento e 
verificar, mas o Salvador também, tem lógica. Qualquer um de nós, se 
indagados sobre uma questão de PIS/Cofins, não vai saber responder, 
sem olhar o texto umas três ou quatro vezes, porque não existe 
qualquer lógica. O ponto de vista, portanto, se você me pergunta, esta 
lei é inconstitucional porque ela é arbitrária, porque ela é casuística. 
Ultrapassado esse aspecto que eu insisto, ela é inconstitucional porque 
é casuística, porque não tem lógica, porque é arbitrária, porque fere a 
igualdade, se você ultrapassar esse ponto, eu vou lhe dizer o seguinte, 
nessas circunstâncias não me venha com lógica, venha com o texto da 
lei, e no texto da lei não existe qualquer espaço para essa tomada de 
crédito que você busca. Não é insumo para produção de mercadoria, 
não é insumo para prestação de serviços, não é preço na aquisição de 
bens, não é qualquer um desses incisos, portanto, eu não consigo 
acompanhá-lo. Só que eu queria cumprimentá-lo por trazer esse 
acórdão, porque tem um aspecto muito interessante. Existe um tema 
que o supremo decidiu sem repercussão geral, muito comemorado, mas 
sem repercussão geral, que foi houve uma discussão de receita que foi o 
ICMS na base de cálculo PIS/Cofins. Curiosamente, naquela decisão 
por maioria, sabemos que agora, sim, haverá uma outra repercussão 
geral, mas nessa primeira decisão, depois de uma sustentação oral 
muito bem feita pelo professor Roque(F), vários ministros se 
comoveram, eu diria que muitos, desculpem, votaram sem refletir sobre 
o problema. Eu queria apontar especificamente o relator deste acordão, 
o nosso querido professor Lewandowski, porque ele votou com o relator, 
dizendo que o ICMS não é receita, e agora ele vem aqui refletindo sobre 
uma situação, no meu ponto de vista idêntico, ele olha e diz: não, a 
comissão que é paga ao terceiro, é uma despesa, mas não é um redutor 
de receita. Eu só digo isso como um indício até para alertá-los, que 
talvez num novo acórdão em que o ministro Lewandowski seja chamado 
a votar, agora, sim, não num calor de um debate, porque aquela 
primeira sessão que ele votou, vários votaram: Acompanho o relator, 
acompanho o relator, algo como se fosse, no calor, uma discussão, uma 
sustentação oral, a Fazenda muito mal defendida, acabou se seguindo 
essa ideia de que o ICMS seria o redutor de receita. Eu diria: Se o ICMS 
for redutor de receita, então a comissão do cartão de crédito também o 
é, agora, como eu acho que a comissão do cartão de crédito não é, 
tampouco o ICMS o é. Quero só alertá-los, porque às vezes muitos 
comemoraram que esta decisão está decisão está ganha, etc., e a 
mesma razão de decidir talvez leve o ministro Lewandowski a uma nova 



reflexão a reconhecer que aqueles valores que o comerciante te paga por 
ocasião da venda não são redutores de receita. 

Sr. Paulo Aquil(F): Ricardo, eu só queria... Paulo Aquil(F) Ainda sobre a 
cumulatividade de PIS/Cofins, a meu sentir, infelizmente já a matéria 
está no bojo de repercussão geral a julgamento no Supremo Tribunal 
Federal. Eu falo infelizmente porque a matéria ainda não foi debatida 
eficazmente nas instâncias inferiores ainda, portanto, eu temo muito 
que o Supremo Tribunal Federal, tal como aconteceu da exclusão do 
ICM na base de cálculo do PIS/Cofins, faça uma decisão equivocada. 
Então eu, com calma aos colegas, que faça distribuição de memoriais 
fundamentados para julgamento dessa repercussão geral no Supremo 
Tribunal Federal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Nós estamos em cima 
da hora. Guilherme, você só pode dar um...sua colocação foi muita 
ampla, embora você esteja se referindo à solução de consulta 240, nós 
vamos ter que deixar para a próxima semana. Mas você pode dar só 
uma apresentação brevíssima do tema, para a gente saber como a gente 
vai discuti-lo. 

Sr. Guilherme Froner: Bom, meu nome é Guilherme Froner. A ideia 
dessa pauta é discutir essa solução de consulta que ela considerou, né, 
o reintegra como uma subvenção para custeio e determinou na 
tributação pelo imposto de renda e pela CS. Teve uma decisão também 
recente do TRF da quarta região determinando a não tributação para 
esses dois tributos. A nova versão agora do reintegra já vem na lei que 
não seja tributada nem pelo PIS/Cofins, nem pelo imposto de renda, 
nem pela CS, mas a primeira versão dele foi tributado, pelo menos pelo 
imposto de renda e pela CS. Eu queria discutir isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, obrigado. Você pode vir 
aqui a semana que vem para a gente discutir, tá. Vamos encerrar a 
reunião, obrigado pela presença de todos, nos vemos a semana que 
vem. 
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 Eu, Nathalia Toledo, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores habilidades, é fiel 
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