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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia a todos. Vamos dar 
início à nossa Mesa de Debates? Pequeno expediente. Primeiro um 
comunicado ou um lembrete, hoje, às 19h, nós vamos ter aqui o 
Professor Dennis Weber da Universidade Amsterdã, que vai nos falar 
sobre o Beps e União Europeia. O Beps é visto pelos europeus como um 
projeto norte-americano, pelos norte-americanos como um projeto 
europeu, por nós, por um projeto do Norte. Então, cada um tem uma 
perspectiva do Beps, mas entender iguais são as dificuldades que as 
medidas do Beps trazem diante de um mercado em comum, veja, nós 
temos problemas de não discriminação entre países, questões que o 
Beps propõe medidas de Estados, sendo que a União Europeia, embora 
seja de Estados do ponto de vista internacional, existe o direito 
comunitário que impede os Estados de tomarem algumas medidas. 
Então, esse dilema da União Europeia diante das propostas do Beps, 
então, vai ser o tema de hoje às 19h. A apresentação é feita em inglês, 
mas eu recomendo muito àqueles que quiseram vir, vai ser aqui nesse 
auditório mesmo. Ainda diante e dentro do pequeno expediente, acho 
que sem dúvida, merece um comentário, está no informativo de ontem 
do Supremo, a decisão sobre o livro eletrônico. O informativo de ontem 
informa que, por unanimidade, o Plenário decidiu pela imunidade do 
livro eletrônico.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: E dos acessórios.  

Texto sem revisão dos autores 

A presente transcrição apenas visa a ampliar o acesso à Mesa de 
Debates, dada a natureza informal dos debates e a falta de revisão. 
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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Como? E dos acessórios 
também. Eu confesso que eu não entendi ainda, Brandão, o que seriam 
os acessórios, eu fiquei olhando na decisão seria o... no caso, pareceria 
ser no caso concreto, o suporte físico do livro eletrônico. 

Orador Não Identificado: É o CD. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas não está claro, porque é 
bom lembrar que tivemos uma liminar muito noticiada que era o 
Kingdom. Então, o que será o acessório eu não sei ainda. Eu, 
pessoalmente, seria voto vencido nessa decisão, ou seja, me incomoda 
essa imunidade, essa ideia de que toda imunidade se interpreta 
amplamente, me parece algo ruim, algo do ponto de vista dogmático não 
me parece a melhor decisão. No entanto, o Plenário de Supremo decidiu 
e assim, este é o nosso direito hoje. Me pergunto só, quais são as 
consequências, porque se isso é verdadeiro para o livro, certamente, 
também o será para o jornal eletrônico, e, portanto, os sites hoje em 
dia, aquele que você assina, aquele que você entra, aquele com três 
letras começando com ‘u’ e terminando com ‘l’ e com um ‘o’ no meio, por 
exemplo, você vai ter que também é imune, afinal de contas seria um 
jornal eletrônico. Todos os sites, de algum modo, podem ser 
informativos, são periódicos, dão informações periódicas, ou seja, qual a 
extensão desta imunidade? Abriu-se a caixa de Pandora. E eu diria e é 
claro, que cada vez que você estende imunidade, alguém vai pagar essa 
conta, porque na medida em que alguém não vai pagar imposto, outros 
vão pagar. Então, um setor econômico e agora, um setor econômico 
amplíssimo tem uma imunidade assegurada e não sei quais são as 
consequências, nós vamos ficar para assistir isso, mas a abertura foi 
feita. Eu diria de um modo muito amplo. Como eu disse, não teria sido 
o meu voto, mas quem sou eu diante dos dez? Mas, enfim, já temos isso 
como um fato. Sobre esse assunto podemos fazer um outro pequeno 
expediente? 

Orador Não Identificado: Sim. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ainda em pequeno expediente 
eu recebi hoje do nosso associado Mauro Silva a nota técnica 
UNAFISCO nº 3 de 2017, que vai ser divulgada hoje, que é sobre o 
Refis. O UNAFISCO nós sabemos quem representa, mas é interessante 
lermos o teor dessa nota técnica UNAFISCO nº 3 de 2017: 
“Parcelamentos especiais Refis, prejuízo para o bom contribuinte, a 
União, os Estados e o Distrito Federal e para os municípios”. O que eu 
acho curioso, claro, eles citam alguns economistas, certamente, todos 
muito ligados à própria fiscalização, sobre o efeito danoso dessa 
repetição de parcelamento, eles começam, inclusive, elogiando os 
primeiros parcelamentos, dizendo que foi uma iniciativa positiva, que 
ele é de arrecadação. Depois começa do ponto de vista estatístico, o 
quanto cresce e o quanto aquece as adesões ao novo e a ao novo 
projeto. Claro, não existe uma palavra aqui reconhecendo que o Refis 



não veio... nenhum dos Refis veio acompanhado de uma medida de 
simplificação tributária, de tal modo, que o contribuinte pudesse, dali 
em diante, ter uma vida nova, ou seja, a crítica que eles não fazem é 
dizer: “olha, dar um Refis e manter o carnaval tributário, é assegurar 
que, dali a pouco, haverá necessidade de um novo Refis”. A crítica que 
se faz é: condena-se o bom contribuinte. Não se reconhece e existem 
bons contribuintes ou quem gostaria de ser bons contribuintes, que não 
conseguem pagar e não conseguirão pagar dado o descalabro da própria 
tributação. Isso, é claro, não existe uma palavra. O que eu acho aqui 
interessante sobre esse assunto, certamente o professor Gerd vai gostar 
muito, é que na parte final desta nota técnica aparece a citação do 
professor Klaus Tipke, porque Klaus Tipke trouxe a expressão “imposto 
dos bobos” e aqui eles falam o seguinte, palavras da UNAFISCO: "a 
concessão de frequentes parcelamentos especiais converte o 
contribuinte honesto em pateta das autoridades governamentais”, 
conforme a oportuna edição de Klaus Tipke e aqui se transcreve o Klaus 
Tipke. O Klaus Tipke, só para esclarecer, falou, obviamente, não no 
contexto de Refis. 

Orador Não Identificado: Nem de Brasil. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Nem de Brasil. Klaus Tipke, 
quando ele se refere ao imposto dos bobos, que foi um tema bastante 
importante, inclusive, se tornou, houve um precedente da Corte 
Constitucional Alemã sobre o  “imposto dos bobos”, era uma situação 
em que havia uma tributação sobre juros e ao mesmo tempo não havia 
lei na Alemanha que permitisse que a fiscalização conhecesse qual o 
valor dos juros recebidos por um contribuinte, no país ou no exterior. 
Então, isso trouxe um precedente em que, no caso, fiscal sobre o 
imposto alemão, entre em juízo dizendo: “olha, eu pelo meu ofício e pelo 
meu compromisso, venho declarando o valor de juros que eu recebo da 
Suíça, no entanto, eu o faço porque quero, porque não existe nenhuma 
segurança de que outros estejam declarando e o fisco não tem como 
saber quem teve esse rendimento ou quem não teve”. E a corte 
constitucional alemã, referindo-se ao imposto dos bobos disse: “até que 
se edite uma norma que permita a fiscalização do acesso aos juros 
pagos, o senhor fica desobrigado de pagar esse imposto, porque o 
senhor não pode ser o único a pagar”. Então, eu só quis dizer isso para 
dizer qual é o contexto do “imposto dos bobos”, o tal do “pateta” - já que 
é expressão utilizada pelo UNAFISCO -, que é bastante distinta, aliás, 
não que não haja mérito na ideia de se dizer: a repetição de 
parcelamentos não é salutar, mas, como eu disse, a crítica deve ser 
mais forte. Eles perguntaram por que a repetição de parcelamentos, por 
que é que o contribuinte que adere a um parcelamento, nele não se 
mantém? E essa pergunta a ser feita. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, a citação do Tipke é imprópria, porque 
ela não reflete o Tipke quis dizer e que vem trabalhando sobre a questão 
da tributação na Alemanha, que não é um exemplo de tributação. 



Então, sei que é muito charmoso você citar a alemão, alemão então, 
agora, se é alemão ninguém sabe. Então, isso é cacoete do Brasil, não 
é? Então, o que acontece? Ao citar alemão, ‘puxa, eu tenho uma 
erudição que outros não têm’, alguns citam franceses, outros citam até 
outros idiomas. O Klaus Tipke, nos últimos anos, ele se dedicou muito à 
questão da política fiscal e daí a questão de ele ter falado muito mal do 
sistema tributário alemão, as idas e vindas do... tem até um livro, “As 
idas e vindas do sistema tributário alemão”. O “sistema tributário 
alemão caótico”, ele cunhou várias expressões, não só essa aqui do 
imposto dos bobos, para dizer isso. Ele até foi criticado academicamente 
por ter se tornado um pouco panfletário, porque no momento que ele 
sai da opinião estritamente científica e vai para a opinião política, ele foi 
criticado por ficar um pouco panfletário, o que, na posição dele, ele 
pode ‘dar de ombros’, porque ele é o maior tributarista vivo alemão e de 
um conhecimento... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Pode tirar o alemão. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, pode até tirar o alemão, mas para não 
ser... e ele tem, ele tem uma profundidade de conhecimento de direito 
material invejável, isso está no tratado dele, está em todos os livros 
dele. Então, ele não tem essa preocupação. Agora, o fato é que o 
sistema tributário alemão é muito politizado ultimamente, justamente, 
porque o Fisco, não só o alemão como do mundo inteiro, teve que 
recorrer a algumas medidas para arrecadar. E essas medidas para 
arrecadar, como também a simplificação tributária, são muito 
criticadas, porque elas fazem com que o sistema fique assistemático. Eu 
crio uma série de medidas para arrecadar mais, mas não 
necessariamente para arrecadar melhor e aí, o sistema começa a entrar 
em conflito e nesse ponto que ele vem criticando com bastante 
veemência, nos últimos dois textos mais polêmicos dele, livrinhos, livros 
pequenos dele, são muito interessantes por esse aspecto. Não é que ele 
está dizendo simplesmente: "olha, o parcelamento faz com que você 
tenha um impostos dos bobos". Ele até foi citado novamente quando ele 
foi feito, foi feita uma repatriação na Alemanha. Novamente foi muito 
criticada, essa repatriação, por premiar pessoas que - imagina só o 
volume de dinheiro, bem maior do que a gente está falando aqui do 
Brasil - que entrou na Alemanha graças a esta medida de repatriação. O 
que não é uma medida senão para arrecadar. E o que acontece aqui 
também. Mas como o Schoueri disse, está comparando limão com 
laranja, sistema tributário alemão com sistema tributário brasileiro. 
Podem parecer a mesma coisa quando eles estão verdes, certo? Mas 
maduros eles são bem diferentes. Então, essa é uma coisa que precisa 
ser bem esclarecida. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho esse assunto muito interessante, 
inclusive, egoisticamente, eu não chamaria, os patetas, realmente, a 



ideia é dos bobos, no sentido de que, aliás, várias pessoas falam isso: 
quem não tem um bom conselheiro fiscal, lá existe essa profissão 
regulamentada. Esse é que fica de bobo, pessoa esse que paga... que é 
esse que não paga, esse que escapa. Agora, é muito interessante esse 
aspecto na Alemanha, a lei de anistia, eles gostam de nomes as leis, né? 
Lei da Anistia se chama “Lei de Fomento à Honestidade Fiscal”, não é? 
Aí teve um prazo, inclusive, longo etc, não é? Então, é interessante 
porque é a preocupação universal ou principalmente em países que 
também a Alemanha, a legislação tributária é bastante caótica. É muito 
difícil o homem comum entender. Agora, aqui no reino das medidas 
provisórias feitas pelo Fisco, mal interpretadas pelo próprio Fisco, quer 
dizer, aquela confusão total, realmente aí o, ele é o que? Ele era 
superintendente, o Pinheiro era superintendente da Receita. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ricardo Pinheiro. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Como? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ricardo Pinheiro, 
subsecretário. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Isso, fantástico. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Subsecretário. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Ele, no primeiro Refis, numa conferência, ele 
fez uma distinção que eu acho brilhante. Ele distinguiu entre o 
descumpridor sobrevivencial das suas obrigações tributárias e o 
‘bandidão’, ou seja, o sonegador mesmo, não é aquele que se vê numa 
situação difícil por questões, problemas financeiros, conjunturais, que 
ele também não tem muita culpa, muitas vezes, não é? Nós temos 
culpados todo o dia jornal, justamente na sessão policial, exatamente, 
não é? Então, é evidente, precisa fazer. E como fala o Schoueri, 
enquanto não tiver uma legislação mais razoável, isso vai continuar, 
evidentemente, uma questão, uma resistência mais do que natural. 
Então, o grande problema para mim é exatamente uma legislação mais 
simples e, evidentemente, nesse momento eu posso até reduzir a carga 
fiscal, porquê? Porque eu vou ter mais cumpridores das suas obrigações 
tributárias. Nesse sentido, eu também não gostei muito do Beps. Porque 
houve, se eu não me engano, foi o Owens que foi até diretor da OECD 
chama de “military approach” ou seja, é, invés de ficar naquela linha 
que havia começado, do “twin-hands relationship” quer dizer, nós temos 
que fazer uma base de cooperação entre o Fisco e o contribuinte, nós 
temos que facilitar esse relacionamento. O que eles fizeram? Diante dos 
problemas conjunturais, assim, quase que mundiais e as dificuldades 
de ter uma arrecadação suficiente, simplesmente aumentaram arsenal 
para arrecadar e principalmente evitar a dupla não tributação pelo 
Beps, ou seja, a transferência exatamente em bases tributárias em 
países com tributação mais reduzida. Então, eu acho que, 



evidentemente, no contexto do projeto, projeto Beps houve uma revisão 
de conceitos muito interessante, discussões etc., mas em si, eu acho 
que o plano merece uma série de críticas e não sei até que ponto ele 
resolve os conflitos ou cria mais conflitos ainda. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ainda no pequeno expediente, 
só para ser útil, desculpa, tenho que priorizar isso, mas termino aqui, é 
só para mencionar que essa semana saiu publicado um artigo meu no 
Valor que eu propunha o tema da transação em matéria de preço de 
transferência. Minha proposta é transação nos termos do art. 171 do 
CTN, específico, por uma lei propondo, basicamente, que os critérios 
que valeram de 2012 em diante valham retroativamente a partir de uma 
transação. Não sei se isso vai ter uma repercussão, mas apenas para 
registrar que foi uma proposta que eu fiz essa semana.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ainda no pequeno expediente tem uma 
notícia de que o governo deve começar a legislar a reforma tributária em 
medida provisória, segundo ele mesmo declara, fatiada, ou seja, 
começando pelo PIS, depois indo para Cofins e na sequência tratando 
do ICMS. É bem interessante, porque como a gente, na sequência de 
criticar o texto sobre a crítica ao parcelamento e que a gente veja nessa 
semana também o anúncio de uma reforma tributária fatiada que é 
uma expressão também, já vem desde o mensalão, uma mania de o 
brasileiro lançar umas expressões para dar um conteúdo a uma 
questão e falar sobre ela. Então, vamos fatiar a decisão, vamos fatiar 
medidas. E, nesse sentido, fatiar uma reforma tributária não é senão 
dizer que não é possível fazer uma reforma tributária, como se 
pretendia. Os mesmos que propuseram isso no começo no governo Lula, 
estão trabalhando nesta reforma atual e com as mesmas pretensões, 
querendo reformar temas que alguns deles até foram os autores do que 
aconteceu no governo Lula, no começo do governo Lula e do final do 
governo Fernando Henrique, que era é a não cumulatividade do PIS e 
Cofins. Quer dizer, primeiro eles causaram um caos tributário com a 
não cumulatividade do PIS e Cofins e agora eles se propõem a reformar 
este caos, com outro caos e sem nenhum cálculo de consequência. Isto 
é o que mais me chama a atenção. Isto até dito por eles, que eles não 
calcularam as consequências da não cumulatividade e agora eles 
também não calculam as consequências da reforma no PIS e na Cofins 
em termos não só de receita, mas também, de distribuição de receitas. 
Porque você reforma um tributo que é muito importante para os entes 
federados, não só para aquele que arrecada, mas também aqueles que 
recebem o fruto da arrecadação, só que você não pergunta se aquele 
que vai receber constitucionalmente o fruto da arrecadação vai ficar 
satisfeito com esta reforma. E na sequência, você promete que fazer 
uma reforma do ICMS, o que é absolutamente, assim, ideológico, chega 
a ser até quase pueril. Então, eu acho que isto também dá ao 
contribuinte uma ideia falsa de que, ó, vai melhorar. Não, a gente não 
sabe nem se vai melhorar, nem se vai piorar, mas você se prepara, 
porque você vai ter uma emoção aí. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luís Flávio. 

Sr. Luís Flávio Neto: Muito rapidamente, apenas para compartilhar 
com todos, nós daremos início a mais um curso de atualização de 
Direito Tributário no próximo sábado. E é com bastante alegria que, 
mais uma vez, nós tivemos as inscrições encerradas uma semana antes 
do início do curso, o auditório é do Largo São Francisco, será utilizado 
novamente para o curso, com uma capacidade para cem alunos e no 
começo da semana, todas as inscrições já estavam ocupadas. E esse 
semestre nós iremos homenagear a memória do professor Alcides Jorge 
Costa, o que é uma alegria ainda maior ver a casa cheia, a casa do 
professor Alcides. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Parabéns, Luiz Flávio pela 
condução e coordenação desse curso. Aliás, os nossos cursos, essa 
semana eu dei aula também no curso de especialização do Direito 
Tributário, 70 pessoas aqui no nosso auditório, já no nosso novo 
auditório que está ali em frente, também de altíssimo padrão. A gente 
percebe que os alunos são realmente interessados, vem dando 
preferência ao nosso curso de especialização, o que agrada muito. Ali 
também, um trabalho que a gente tem que mencionar do professor 
Paulo Vitor, que vem fazendo esse trabalho, sem mencionar, claro, 
internacional, com o Victor Polizelli, também com sua coordenação, o 
curso também lotou as vagas com antecedência, ou seja, nós estamos 
conseguindo trabalhar todos os nossos cursos hoje com lotação, ou 
seja, não há melhor sinal de que nós vimos trabalhando no caminho 
certo e cumprimento aos coordenadores. Para terminar o pequeno 
expediente, deveria ter começado. Apenas registrar que nossa biblioteca 
ficou mais rica, porque nós ganhamos do Dr. Fábio Neves dois 
exemplares do livro “Tributação Ambiental: a promoção do meio 
ambiente natural” e também ganhamos do professor..., agora eu vou 
conseguir falar Błażej Kuźniacki, mas que isso vocês não conseguem 
falar, “Controlled Foreign Companies and Tax Avoidance”. Essa tese de 
doutorado do professor [ininteligível], o professor Błażej teve aqui essa 
semana, quer dizer nós..., ele é polonês, mas é professor em Oslo e essa 
foi a tese de doutorado dele apresentada em Oslo, o tema das 
controladas no exterior e a evasão tributária, esse é um tema aqui, 
certamente a pesquisa vale conhecer também, também hoje parte do 
acervo da nossa biblioteca.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ah, sim, também, bom, quem 
de nós não aprendeu imposto de renda através do livro do Hiromi 
Higushi? Pois saibam que o Hiromi Higushi, agora o livro dele é digital. 
Hiromi Higushi é um dos nossos associados mais antigos, frequentou a 
nossa Mesa há quanto tempo? Pois saibam que o Hiromi Higushi doou 
para o IBDT uma assinatura digital e agora vem a boa notícia, 
estendida a todos os associados dos IBDT, portanto, todos teremos 
acesso gratuito o livro do Hiromi Higushi, graças a intermediação do 
[ininteligível] Salvador Brandão, que agradeço a também, a sua 
participação por isso, Salvador.  



Orador Não Identificado: Como é que faz para acessar? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vai entrar no site. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Pelo site você vão saber. 
Então, mais uma boa notícia. Agora vamos à ordem do dia. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Brandão, rápido, por favor. 
Gente é pequeno expediente, mas está longo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Hoje é um grande dia. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Hoje é um dia de não sair da TV à 
tarde, né? Porque embora eu seja contra, vai ser julgado uma pauta do 
PIS e Cofins. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A exclusão do ICMS na base de 
cálculo do PIS e Cofins. Então, vamos acompanhar. Aqui na Mesa 
parece que há, inclusive, uma grande maioria entendendo que essa tese 
não cabe. Mas dado a experiência do livro eletrônico desta semana, eu 
já não digo mais nada. Podemos agora entrar no expediente? A Fabiana 
está aqui, acho que não, né? 

Orador Não Identificado: Não. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, nós temos o Guilherme, 
sim, né? O Guilherme já trouxe na semana passada, pode continuar, se 
o percentual de presunção do lucro sobre as receitas de JCP afetadas 
por holdings. Guilherme Froes. 

Sr. Guilherme Froes: É, você acha melhor eu repetir? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É bom. 

Sr. Guilherme Froes: Bom, não semana passada eu apresentei um 
tema que a questão é o seguinte: a Receita Federal, lá no final do ano 
passado editou uma Solução de Consulta, a n. 84 de 2016, basicamente 
ela lista que as receitas de juros sob capital próprio, elas integram a 
receita bruta de empresas holding tributadas pelo regime cumulativo do 
PIS/Cofins. Dentro dessa Solução de Consulta, uma dúvida que me 
surgiu foi qual que seria o tratamento que eu daria para fins de imposto 
de renda e contribuição social sobre o lucro? Considerando que o JCP 
integra a receita bruta, qual seria o percentual de presunção de lucro 
para fins de lucro presumido, é lucro arbitrado e também, da base 
estimada dos [ininteligível] por estimativa no lucro real. Aqui, 
basicamente, a discussão é dentre os possíveis percentuais, eu posso 
aplicar a regra geral de 8% ou tem que existir uma atividade que 
também permite aplicação do percentual de 32% caracterizada como 
atividade de administração, locação ou sessão de bens imóveis ou 



móveis, basicamente, sob a alegação de que uma atividade de uma 
holding seria em administração de participações societárias. E a minha 
dúvida seria, posso enquadrar a atividade da holding com uma 
atividade de administração de participação societária? Basicamente, a 
Lei das SAs, com o fundamento das atividades das holdings, no art. 2º, 
§ 3º diz que a companhia pode ter por objeto participar de outras 
sociedades. Ela não utiliza o termo administração. Em outras 
legislações, em dicionários jurídicos, a gente também não consegue 
verificar que a ideia de participação é sempre a ação de ser parte ou 
tomar parte de um negócio, na medida que a administração configura a 
realização de atos de gestão, de gerências de negócio. A título 
exemplificativo, a classificação do CONCLA do CNAE, ela tem códigos 
diferentes para atividades de empresas, holding de instituições não 
financeiras, também com outras participações. Tem um específico 
também de holding de instituições financeiras que eu acho que não vem 
ao caso aqui, mas a descrição, é uma descrição das atividades, que eu 
acho que interessa, que o que é classificado como holding é sempre 
quem tem a entidade que tem controle do capital, né? E exercem e ou 
não função de gestão ou administração dos negócios. Enquanto que 
essas empresas de outras participações, elas não seriam caracterizadas 
de holding, justamente porque elas não têm nem controle, nem 
interferência na atividade das investidas. Embora, a Lei das SAs, ela 
não defina o que é efetivamente a participação, quando ela trata 
daquelas questões de coligadas, controladas, ela acaba trazendo alguns 
conceitos que eu acho que podem dar um norte aí na questão. Então, 
por exemplo, ela fala que a questão do controle, né, ela dá um enfoque 
no poder de eleger a maioria dos administradores, enquanto que a 
decisão da caracterização das coligadas, que recorre a influência 
significativa nas investidas, é sempre o poder de participar nas decisões 
políticas, nas decisões financeiras ou operacionais das investidas. O 
Código Civil também trata desse conceito, basicamente, no Código Civil, 
ele não trata desse de conceito de influência significativa, mas a 
coligada fica caracterizada com mais de 10%, né, controle também com 
o poder de eleger os administradores e ele acaba trazendo uma nova 
categoria que são as empresas de simples participação, que seriam 
aquelas com menos de 10% do capital social das empresas. Então, 
poderia também ter assim, tipo um conceito que participação seria 
sempre as holdings que tivessem menos de 10% de participação no 
capital social das empresas. O Conselho Federal de Administração, ele 
editou um acórdão, um Acórdão n. 5 de 2011 em que ele reconhece que 
há necessidade da inscrição das holdings nos conselhos regionais de 
administração, na motivação, com um parecer nesse acórdão, que, 
basicamente, a justificativa para a necessidade dessa inscrição, é que o 
conselho, eles afirmam que as holdings, elas prestam serviços técnicos 
especializados pelas investidas, na medida em que elas fazem atividade 
de marketing, administração financeira, esse tipo de coisa.  

Também tem um parecer antigo de CVM que que eu verifiquei, parecer 
CVM/SJU n. 60 de 1983, que eles tratavam sobre um tipo societário, 



que era a sociedade de investimentos de capital estrangeiro e na 
legislação, utilizava uma categoria que é a empresa de administração ou 
de participação. A CVM acabou caracterizando as holdings como dentro  
dessa categoria, ou seja, as holdings podem exercer atividade dentro da 
administração ou de simples participação. O Poder Judiciário, ele 
acabou analisando alguns autos de infração sobre essa necessidade do 
registro do Conselho Federal dos Conselhos Regionais de Administração 
e eles afirmam que, via de regra, quem faz simples, atividade simples de 
holding não precisa, não tem necessidade de se inscrever nesses 
conselhos. Então, assim, o meu ponto é.. eu acredito que é possível 
defender que uma holding, ela não exerce atividade de administração, 
propriamente dita, né? Então, eu não entraria nesse conceito de 
administração de participação societária, então, seria possível utilizar a 
regra geral, o percentual de 8%, só que isso depende muito do conceito 
que você vai adotar de administração. Posso dar um conceito bem 
amplo. Ou e eu entender as holdings participam..., basicamente foi esso 
a discussão da semana passada. 

Orador Não Identificado: É a 9.249 que altera esses percentuais? 

Sr. Guilherme Froes: Isso. Bom, eu acho mais fácil olhar pela IN n. 
1.515. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Está em aberto? 

Sr. Guilherme Froes: No art. 4º. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, nós partimos de 
um erro. Partimos de um erro de chamar receita de receita bruta os 
juros sobre capital próprio, que não tem nada de receita bruta, ele não é 
produto de serviço, nem de vender mercadoria. Então, a partir de um 
erro é que o Guilherme fala: bom, se está errado, então, vamos ter uma 
consequência. Qual é a consequência? Só 8%. Porque se isso é receita 
financeira e é receita financeira, então, ninguém cogitaria colocar os 8% 
ou 32%. Então, o que acontece, o que o Guilherme está nos dizendo é 
que o Fisco vai cair, vamos dizer, quando você dá muita corda e no fim, 
você deu tanta corda que ele se enforca. É a situação, de uma situação 
como essa, assim. O Fisco ao querer tributar pelo PIS e Cofins a receita 
dos juros sobre capital próprio, acaba criando um problema para si 
mesmo, porque tivesse ele reconhecido, como é juros sobre capital 
próprio receita financeira, então, no lucro presumido teriam tributação 
integral e jamais cogitaria algum coeficiente a ser aplicado já que de 
receita bruta não se trata. Então, o que aconteceu foi: dada uma 
premissa errada, mas ratificada pelo Fisco, o Guilherme diz: "bom, 
então vamos ser consistentes no erro até fim, porque o que não vale 
parte, parte". Eu não sei se eu... 



Sr. Guilherme Froes: A minha ideia é essa, porque seu acho que se 
você quer tributar o seu PIS e Cofins, então vamos utilizar isso também 
para o imposto de renda. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, dizer que é 32%, 
Guilherme, eu concordo com você, dizer que isso é tirar administração, 
claramente não é, por uma razão muito simples, se o fosse, então 
apenas aqueles que exercessem administração receberiam juros sobre o 
capital próprio, ou seja, o acionista minoritário jamais receberia. O fato 
de ser pago a todos os acionistas, independentemente do grau de sua 
participação, do seu envolvimento na atividade da empresa, evidencia 
que não se trata de rendimento de atividade. Isto é rendimento do 
capital, juros sobre a capital próprio é rendimento do capital, é 
rendimento, você conhece, por exemplo, a minha posição, eu sempre 
digo: para mim isso é juros mesmo. Não, não é dividendo. A natureza 
diz: é remuneração do capital. É aquilo que, se eu tivesse colocado 
dinheiro no banco ou se tivesse posto na empresa, eu teria a mesma 
remuneração. Na minha leitura, o legislador brasileiro - só explicando 
isso -, foi extremamente sábio ao tratar igualmente naquilo que são 
iguais, as empresas. Ou seja, no meu ponto de vista - e não é opinião 
majoritária -, no meu ponto de vista e tenho insistido com isso, não é 
estranho que uma empresa que tome recursos do mercado, tome a 
dedutibilidade do valor da remuneração do capital. E a empresa que 
tome os mesmos recursos do acionista, não tenha dedutibilidade. O que 
é que o nosso legislador sabiamente fez? Naquilo que são iguais, paga-
se o mesmo imposto, ou seja, eu tenho duas empresas que concorrem 
no mesmo mercado, que necessitam do mesmo capital e, portanto, 
geram a mesma riqueza, devem pagar o mesmo imposto sobre aquilo 
que são iguais. Então, se uma deduz os juros, a outra deduz os juros 
até o nível do mercado. Costumo dizer que quando eu dava aula sobre 
isso para estudantes de administração, eu fazia uma pergunta que 
todos entendiam, eu dizia: "olha, vamos dizer que o juros de mercado 
sejam 10%, você pega o seu dinheiro e põe na empresa e no final do ano 
você ganha 8%. Pergunto a você, estudante de administração, você 
ganhou ou perdeu dinheiro?". Todos me diziam: “eu perdi". “E se você 
ganhasse 12%?”  Eles diziam: "ganhei". Quanto? Dois, porque os dez 
era a remuneração do capital. O que eu ganhei com a minha atividade 
forem os dois a mais. Pergunte isso a um estudante de direito, ele vai 
insistir que não, os 8% foram ganhos da atividade. Mas não é, até os 
dez é remuneração do capital. E o nosso legislador foi muito sábio ao 
fazer esse desdobramento. Por que eu penso que os lucros sobre a 
capital próprio são remuneração do capital, por toda a consistência, e 
me parece, me causa extrema estranheza dizer que aquele que recebe 
os juros teria receita bruta por conta disso. Se ele, mais uma vez, usar 
esse mesmo dinheiro no banco, ele teria a receita financeira e jamais 
seria receita bruta, não tem natureza de receita bruta. Agora, 
Guilherme, respondendo a sua pergunta, do meu ponto de vista, se 
fosse consolidado o entendimento de que se trata de receita bruta, não 
existe, não conheço na legislação algum fundamento para que o 



conceito de receita bruta para efeitos de PIS e Cofins seja distinto do 
conceito de receita bruta para efeito de lucro presumido. Na falta dessa 
distinção, que eu não conheço, pelo menos, eu vou dizer: se é receita 
bruta, não há como cair no coeficiente de 32%. Então, eu endosso o seu 
entendimento a partir da premissa que, esta sim, não me parece 
correta.  

Sr. João Francisco Bianco: Posso? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu estou lendo aqui a Instrução Normativa 
e me parece que ela é uma fiel reprodução do texto da lei e o dispositivo 
que trata da prestação de serviço é o inciso IV aqui do art. 4º. Ele diz 
que a aplica a alíquota de 32% será aplicada sobre a receita bruta 
auferida com a atividade de administração de bens móveis, é isso, né? 
Esse seria o dispositivo?  

Orador Não Identificado: É a alegação. 

Sr. João Francisco Bianco: Quer dizer, o suposto fundamento dessa... 
dessa linha de argumentação, seria esse inciso IV, quer dizer, 32% 
sobre a receita bruta auferida com atividade de administração de bens 
móveis. E eu estou entendendo isso aqui, essa receita bruta auferida 
com a atividade de uma prestação de serviço para terceiro, não é uma 
prestação de serviço para si próprio. A empresa holding, ela gere um 
artigo para quem? Para os sócios? Para ela mesma? Não tem prestação 
de serviço, ela não está auferindo uma receita pela atividade de 
prestação de serviço para ninguém. Ela está simplesmente auferindo 
fruto de uma aplicação, de um investimento que ela fez. Eu entendo 
esse dispositivo como sendo aplicável à receita bruta auferida com 
atividade de gestão de bens para terceiros. Aí ele recebe uma comissão 
pela gestão, mas aqui ela não está recebendo uma comissão, uma 
remuneração pela gestão, está recebendo um fruto de uma aplicação 
financeira que ela fez. Então, acho que, concordando com o professor 
Schoueri, a alíquota correta aqui é de 8%, que cai na regra geral. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Na semana passada nós firmamos o 
entendimento nesse sentido, não há uma discordância nesse aspecto 
em que com cairia na regra geral, né, foi isso? Foi esse o entendimento 
da Mesa a semana passada. Mas eu não deixo de me surpreender, me 
surpreendi com o Schoueri, porque ele tem um raciocínio 
argumentativo muito rápido, muito brilhante, que ele até convence que 
pingo não é chuva, né? 

[risos] 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Aliás, não é. 

[risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mesmo que esteja caindo vários pingos 
na tua cabeça numa tarde, ele vai dizer que é algum evento diferente. 

Orador Não Identificado: Pingo é pingo, chuva é chuva. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Diferente. Mas o fato é que onde eu 
entendo que a força argumentativa dele é impressionante, embora, a 
meu modo de ver, equivocado, é que ele quer fazer entender que os 
juros sobre capital próprio não é uma relação de capital. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, eu não falei isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fruto de uma relação de capital, porque 
se você tem, você está sendo uma remuneração sobre o teu capital 
empregado, eu não vejo que que ela seja uma remuneração pelo teu 
capital empregado. É um favor legal que foi dado e, consequentemente, 
o Fisco dá um tratamento para ele. Ele não muda a natureza da relação 
e nem da receita, é fruto de um investimento, é fruto de um 
investimento de capital que o investidor faz, o capitalista faz, e não tem 
outra natureza no meu modo de entender. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpa, eu vou responder só 
porque isso... diretamente. Um, é remuneração do capital, sem dúvida, 
e foi isso o que eu falei. Segundo ponto, e agora vou fazer uma 
afirmação forte. Na medida que o nosso legislador avançou em direção à 
igualdade de tratamento, em que assegurou que duas manifestações de 
capacidade contributiva, leia-se, existe duas empresas que geram a 
mesma riqueza tem igual tributação. E agora eu faço a afirmação forte: 
se amanhã os juros sobre capital próprio fossem revogados sem que ao 
mesmo tempo se tornasse indedutível os juros para os acrescidos, os 
dedutíveis, os juros pagos à terceiros, eu teria uma 
inconstitucionalidade. Do meu ponto de vista, não existe justificativa 
constitucional para dar um tratamento privilegiado a quem toma 
recursos de terceiros em relação a quem toma recurso do acionista. Ao 
contrário, ao contrário, prestigiar o capital próprio em relação ao capital 
terceiro, em relação ao setor financeiro, me parece até algo compatível 
com a ordem econômica, ou seja, eu não vejo razão porque se deve 
incentivar o setor bancário, ou seja, que eu tenha melhor tratamento 
porque eu vou ao banco, e que, portanto, aquele capitalista que tem 
dinheiro próprio, e assim era o sistema e assim em geral, aquele 
capitalista que tem o seu dinheiro tem o estímulo a ter que pôr o 
dinheiro no banco para que a o banco empreste à empresa, porque se 
eu ponho o dinheiro no banco, eu sou tributado a 15%, se o banco 
empresta à empresa, a empresa deduz o valor, desde que haja 
intermediação bancária é esse o tratamento. O que a legislação 



brasileira fez longe de incentivo fiscal, foi apenas dispensar a 
intermediação do banco e dizer: se você puser dinheiro no banco, você 
vai ter o mesmo tratamento se você não puser dinheiro diretamente na 
empresa. Então, eu dou um passo adiante para afirmar que se amanhã 
fosse revogado a legislação do JCP, junto teria que se revogar à 
dedutibilidade do [ininteligível], só para responder à pergunta... à 
provocação do Fernando, que não era o tema. Tem totalmente a ver com 
igualdade e essa é a minha opinião. Desculpe, só para registrar opinião, 
porque como existe, sim, uma incompatibilidade, que fique clara a 
incompatibilidade, sim. Essa é a minha visão. Fernando, a gente pode 
até debater isso mais tarde. Brandão, por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Obrigado. João, a sua colocação, ela 
leva a um [ininteligível] assim, que qualquer dinheiro, você pode ter o 
seu capital numa holding e alocar num investimento e também pode 
alocar em bens imóveis e alugá-lo, quer dizer, esse inciso IV aqui, ele 
abriga-se, eventualmente, a qualquer aplicação de capital, não 
administração, porque a locação e o direito de qualquer natureza. 
Então, mas você pode administrar seu imóvel e pode administrar suas 
ações, você pode. Você pode fazer, administrar no sentido assim, eu 
posso aplicar aqui, aplicar ali, certo? Isso... mas como ele disse, isso 
não dá o conceito de administração como quer o CRA, certo? Eu não 
preciso ter um administrador responsável, nada, porque eu posso fazer 
isso sozinho. Mas que é uma administração, sim, porque eu posso 
alocar onde quero, né? No sentido, eu sou o administrador da minha 
empresa, eu administro da forma que eu quiser. Eu compro um imóvel, 
compro ação de Petrobras, compro ação de Vale e vou fazendo isso. 
Agora, essa colocação do Miguel, na verdade, a Receita Federal veio, 
assim, para melhorar a situação do contribuinte do lucro presumido, 
porque a holding do lucro presumido que recebia capital próprio, no art. 
45 dessa mesma Instrução Normativa, dizia que tinha que ser acrescido 
ao lucro presumido, acrescido, quer dizer, 100%. Na medida que ela diz 
assim, que você tem que aplicar as regras do lucro presumido, 
melhorou, não é verdade? E inclusive, vai pagar mesmo estando no 
regime não cumulativo, perdão, cumulativo, vai pagar o PIS e Cofins, 
porque não é uma receita financeira extra, é uma receita da atividade, 
tanto quanto é dos bancos, onde está essa encrenca dos bancos, que 
eles têm a receita financeira e têm uma receita da atividade, que 
embora seja financeira, é uma receita da atividade, não é aquela receita 
financeira que ele aufere no depósito judicial ou dos descontos de 
duplicatas que eles têm, não. É atividade do banco intermediar negócio, 
a atividade da holding é administrar o seu negócio. Bem, localizando 
aqui. Então, já estamos diante de uma melhora, não é? A situação da 
empresa de lucro presumido. Aliás, é um alerta para todas as empresas 
de lucro presumido que tem atividade de comprar batata, em geral se 
coloca lá no contrato que ela poderá também participar de outras 
empresas. Nessa medida, ela colocou na atividade, segundo o art. 12 do 
Decreto Lei n. 598 alterado pela Lei n. 12.973, a partir da 2014 a 
atividade passou a ser o que consta do objeto social. Constou do objeto 



social, tem que encontrar um percentual de participação nessa receita. 
Então, muitas empresas do lucro presumido recebem juros sobre 
capital próprio e consideram isso como receita financeira, como foi 
definido pelo STJ e não paga PIS/Cofins, mas eu já soube que há 
empresas que foram autuadas por causa disso. Segundo, olhando a 
lista, a gente... até comentei isso a semana passada, mas foi rápido 
porque começou às 9h50 a exposição. Qual é o percentual de aplicação? 
Se você olhar para cima, a atividade de banco tem 16%. Olha, se o 
banco recebe essa mesma receita financeira e aplica 16%, por quê que 
vai ser a holding 32%? Haveria uma incoerência. Subindo um 
pouquinho, quando fala de 8%, porque aqui embaixo fala assim: 32% 
nas demais atividade de prestação de serviço, né? O item dos 32% na 
prestação de serviços, a Factoring, ou qualquer outra prestação de 
qualquer outra espécie de serviço. Então, juros sobre capital próprio 
não é serviço, então não estaria aqui nos 32% dentro da regra geral. 
Você subindo para a regra do 8%, acima, o João, por favor, você tem 
aqui 1,60... 8%, aí vem na prestação de serviços hospitalares, tal, 
prestação de serviço de transporte, nas atividades..., na atividade de 
construção e não tem uma especificação que poderia enquadrar aqui a 
atividade da holding, né? Não tem. Então, veja os 16% seria de atividade 
desempenhada por bancos, comerciais, seria 16%. Mas ainda não estou 
satisfeito, vamos no artigo, acho que é 121, se me recordo, onde fala da 
apuração do lucro arbitrado. Não sei se é 121 ou 145. Não, aqui é 
atribuição do lucro presumido, acho que é 145, de cabeça não dá. É 
isso aí. Aí vem dos percentuais. Aqui, já começa aqui. Nas seguintes 
atividades... 

Orador Não Identificado: Qual o artigo que é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: § 1º desse art. 131: nas seguintes 
atividades, aí já fala atividade, não é? Então, é atividade abrange serviço 
e está de acordo da nova lei das SAs. Vejam, 1,92, tem a gasolina que 
era, 1,60, é 20% de acréscimo, 9,60 sobre a receita bruta auferida, na 
prestação de serviços hospitalares, que era 8%, na prestação de serviço 
de transporte, nas atividades de imobiliárias relativas..., ok, na 
atividade de construção e nas demais atividades não mencionadas neste 
parágrafo. 

Orador Não Identificado: É aqui que entra. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É 9,6, todas elas, inclusive, os juros. 
Então, é 9,6, o quê que significa? Que no regime do lucro presumido é 
8. Porque se no lucro arbitrado você acrescenta 20 - e aqui é muito 
mais claro do que está lá na parte do lucro presumido -, então, aqui se 
enquadra exatamente em 8%. Se ele fosse para lucro arbitrado, ele seria 
menos tributado do que se ele ficar nos 32%. Então, se ele no arbitrado 
está em 9,6, por quê que não é 8% no presumido, porque essa aqui que 
é a função do lucro arbitrado, é acrescentar 20% nas alíquotas dos 
percentuais previstos para o lucro real e para o lucro presumido, lucro 



real no caso da [ininteligível] administrativo e presumido no cálculo 
para receita bruta. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bianco, você quer falar? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu só queria voltar. Eu concordo com 
Brandão, mas eu só queria voltar à primeira observação do Brandão no 
sentido do conceito de administração. Eu queria insistir no meu ponto 
de vista aqui, pelo seguinte, toda empresa que desenvolve uma 
administração, toda empresa que compra, vende e industrializa, ela 
administra o caixa, administra o estoque, administra as vendas, 
administração, a gestão é inerente às atividades. O fato dela 
administrar os investimentos, não quer dizer que ela desenvolve 
atividade de administração ou que ela recebe uma receita pelo 
desenvolvimento de uma atividade de administração. A receita que ela 
aufere é o fruto do capital, é o fruto da gestão, mas não é uma receita 
pela gestão. Então, continuo sustentando que aquele dispositivo é 
inaplicável. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não se explica. Nós concordamos. 

Sr. Giácomo Paro: Professor? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Por favor. 

Sr. Giácomo Paro: Giácomo. Professor, eu só queria voltar um ponto, 
que eu não estava aqui na semana passada. Então, me desculpe se já 
tiver sido tratado, mas eu tinha a impressão que pela Lei 9.249, quando 
o pagamento de juros sobre o capital próprio é feito pela empresa de 
lucro presumido, o imposto de renda é na fonte exclusivo, o art. 9º. Eu 
tinha essa impressão que já até... que eu não sei se foi... 

Orador Não Identificado: É interessante porque eu tive essa impressão 
na semana passada, eu conversei com o Brandão e ele me chamou a 
atenção com a IN n. 1.515. Não sei é o caso de verificar se há 
incompatibilidade entre a IN n. 1.515 e a Lei n. 9.249, porque no dia, eu 
até achei que era uma falha de memória minha. 

Sr. Giácomo Paro: Eu também não sei pela IN n. 1.515, a minha 
memória está pela Lei n. 9.249. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, art. 9º, § 3º, inciso II: 
“O imposto retido na fonte será considerado tributação definitiva no caso 
de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com base 
no lucro real, inclusive isenta”. Então, agora um bom ponto que o 
Giácomo trouxe, eu pergunto Guilherme dada esta questão, como é que 
se posiciona? Qual é que é a sua visão sobre isso?  



Sr. Guilherme Froes: Bom, pelo menos a discussão permanece para 
quem calcula o lucro real com base em estimativas, né? Então, acaba 
atualizando os percentuais. Mas é verdade, nesse ponto eu... 

Orador Não Identificado: Mas, Guilherme, eu acho que vale a pena até 
olhar a IN n. 1.515 porque se realmente essa informação for concreta, 
há uma incompatibilidade entre a lei e a instrução normativa, e quando 
nós vimos aí no IN n. 1.515, a própria redação dela está estranha. Ela 
fala de pessoas jurídicas não deixando outra... outra opção. Então teria 
que dar uma olhada. É o art. 4º, não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. Art. 4º, não. O acréscimo dos 
juros sobre capital próprio. Fala juros sobre capital próprio. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só citar, por uma questão de 
ordem, só citar o dispositivo que está sendo arguido para constar 
da...Então, a Instrução da Normativa n. 1.515 no seu art. 28, § 8º, 
inciso inciso II, diz que, “no caso de imposto retido na fonte, § 7º, no caso 
de beneficiário de pessoa jurídica submetido ao regime de tributação com 
base no lucro presumido ou com base em lucro arbitrado, será 
considerado antecipação do imposto devido no período de apuração”. 
Então, nós temos uma incompatibilidade entre o texto da lei e sua 
normativa. Eu acho que... Guilherme, o Giácomo parece ter razão. 

Sr. Guilherme Froes: Não, é, concordo.  

Sr. Luís Flávio Neto: E vou aqui assumir a minha culpa, que na Mesa 
passada eu levantei esse ponto, o Brandão me mostrou a Instrução 
Normativa e eu me calei diante da Instrução Normativa, o que jamais 
devemos fazer. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, quer parecer que o 
ponto que o Giácomo ressalta aqui, faz nos crer, que o erro do Fisco 
com relação a considerar receita bruta por juros sobre capital próprio, 
não implicará a sua extensão ao lucro presumido dada a disposição de 
lei. Claro está aqui, aquele contribuinte que se valer da Instrução 
Normativa e disser que o imposto é antecipação, poderá invocar o art. 
100, Parágrafo Único do Código, para não vir a pagar multa por conta 
de seguir aquilo que foi o entendimento do Fisco. É isso? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Podemos avançar para outro 
tema? Escreveu-se no último segundo, por isso não consta do site 
ainda, o Fernando Zilveti, encontra-se presente e traz o tema tributação 
e Lava Jato. Tem a palavra o Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sobre esse tema, me chamou atenção até 
para escrever um artigo para me dedicar a esse assunto, um artigo 
publicado pelo Dr. Colucci e aí, eu fui ver outros artigos sobre o 
assunto, principalmente sobre tributação de ato ilícito, que é um tema 



que a gente vai tratar aqui. E eu vi na Revista Direito Tributário Atual 
35, que está muito boa, um bom artigo de dois juristas que agora não 
me lembro o nome, mas me ajudaram, está na revista, que trataram do 
assunto, mas de uma forma um pouco resumida, de que foi muito a 
fundo na questão e tem um excelente artigo do Michell, que não está 
aqui presente, que, sim, se dedicou com muito vigor a questão da 
tributação sobre um ato ilícito, cuja crítica eu faço e já fiz a ele também, 
sobre as conclusões que me parecem equivocadas. Mas isso, é óbvio, 
opinião divergente, como eu tenho aqui com o meu colega em relação ao 
Schoueri e digo ao Schoueri que algum dia ele vai se convencer que está 
redondamente errado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, vamos exercitar o direito 
de errar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas o bom é que ele erra com convicção. 
Mas o importante é isso, a gente tem que errar sempre acreditando 
onde a gente erra. Em relação à questão da Lava Jato, o que mais me 
chama atenção não é o assunto policial, nem nada, mas é um fato que a 
Receita Federal vem autuando as empresas e tem se valido de um 
expediente para essa autuação, para fiscalização de atuação, que parte 
é tecnológica, ou seja, eles cruzam dados nas investigações com 
ferramentas muito potentes, têm acesso a dados dos investigados, da 
empresas investigadas, das pessoas envolvidas, pessoa físicas 
envolvidas e usam ferramentas, assim, declaradas por eles, que 
permitem um cruzamento de dados muito eficiente. Mas tem um 
aspecto que chama a atenção que é a confissão, eles partem de uma 
delação premiada de uma pessoa física para então, fiscalizar as pessoas 
jurídicas e desconsiderar aquela despesa que foi levada à contabilidade 
como de prestação de serviços, considerando que essa despesa feita por 
uma contratação de prestação de serviço de pessoa jurídica é falsa, é 
fraudulenta, é um ato simulado e, consequentemente, sobre isso eles 
tratam de uma forma, ao meu ver, um pouco agressiva, de tributar 
tanto a pessoa jurídica quanto a física, eu vou falar um pouco sobre 
isso. Mas o que me chamou atenção também, é a questão do que eles 
chamam de prova emprestada. Então, eles emprestam a prova obtida 
numa delação premiada de uma pessoa física para uma fiscalização na 
pessoa jurídica que usou as despesas dedutíveis como a pessoa jurídica 
entendeu, e então, eles fiscalizam essa empresa que usou essas 
despesas com base numa prova emprestada num outro processo, num 
inquérito, num processo penal por meio de uma confissão das das 
pessoas físicas, muitas vezes, em condições bastante críticas e de 
devido ao processo legal que a gente também tem aí um comentário a 
fazer. Claro que o assunto da prova emprestada, já vem muito sovado 
na jurisprudência, tanto da esfera administrativa quanto no judicial e 
até foi regulada novamente pelo Código de Processo Civil novo, o art. 
372, que admite a prova emprestada, admite a cooperação entre 
determinadas jurisdições, admite a cooperação entre justiça federal e 
justiça estadual, admite essa cooperação e dá um nome à prova, ou 



seja, pelo art. 372 do Código de Processo Civil novo, esta prova entra no 
processo como um documento, certo? E assim ele é tratado como um 
documento, tal qual outro documento probatório no processo. Então, 
ele tem uma força de prova bastante consistente. Então, toda 
argumentação, toda a discussão jurídica precedente ficou um pouco 
prejudicada, a não ser num ponto que ainda é objeto da jurisprudência 
atual sobre o tema, que diz respeito a questão de que se você for 
emprestar prova, ela tem que ter sido produzida contra a mesma 
pessoa. Então, isto é um aspecto importante que precisa ser analisado, 
que não é muito tributário, mas trazido para a questão tributária, ele é 
relevante, ou seja, se eu tenho uma prova que foi produzida contra mim 
em outro processo, eu tenho um novo processo, aquela prova pode ser 
efetivamente emprestada e integrará o novo processo como documento. 
No entanto, se a prova colhida foi feita contra outras pessoas, aquela 
prova não pode ser emprestada com esse mesmo vigor e sem haver um 
rigor de análise da prova neste novo processo, porque ele não será o 
mesmo documento, ele não será um documento como seria se fosse a 
parte igual nos dois processos. Isso pode parecer uma filigrana jurídica, 
mas não é, é de extrema relevância, principalmente na forma como isto 
vem sendo tratado e a consequência que isso leva no processo novo, em 
que é dada a condição de uma prova quase cabal contra a pessoa 
jurídica que é fiscalizada e autuada com base num documento vindo de 
um outro processo, um processo totalmente diverso dá questão que está 
sendo tratada no campo tributário, mas com um rigor muito grande e 
sem respeitar o mínimo de devido o processo legal. Você queria falar? 

Sra. Marta Leão: Eu queria uma coisa. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Depois eu vou falar do assunto mais 
tributário. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, a Marta Leão pediu a 
palavra. Interrompeu para pedir uma palavra de um ponto específico. 

Sra. Marta Leão: Desculpa, professor, só lhe interrompendo, o art. 372 
do novo Código do Processo Civil, ele diz: "o juiz poderá admitir a 
utilização de prova produzida em outro processo". Então, assim, uma 
competência bem específica. Eu fico em dúvida se pode, por exemplo, a 
Fazenda, de forma automática, tomar essa decisão sem uma decisão 
judicial, na medida que o artigo não diz: poderá ser utilizada prova 
emprestada. Ele diz: "o juiz poderá admitir a prova emprestada". Então, 
eu acho que, assim, há uma diferença, né, nessa competência. Eu fiz 
um trabalho sobre prova emprestada, para outra coisa, mas também 
com consequências para o Direito Tributário e a jurisprudência, mesmo 
antes, né, admitia a utilização da prova emprestada, mas ela falava 
sempre em três requisitos principais, pelo menos, no que eu pude 
averiguar. A validade da prova emprestada então, é necessário três 
requisitos: “Primeiro, que ela tenho sido validamente produzida no 
processo de origem, segundo, a parte contra o qual ela vai ser usada 



tenha podido participar em regime de contraditório no processo de origem 
e terceiro, seja submetido ao crivo do contraditório no processo para qual 
é trazida”. Então, é essa realmente é a dificuldade, né? Porque a parte 
que agora ela vai ser usada contra, ela teria que ter podido participar da 
produção dessa prova no processo originário. E como dizer que a 
empresa participa da produção dessa prova quando há uma delação 
premiada da pessoa física, que inclusive, pode ser contra a própria 
empresa, né? E sigilosa, muitas vezes, antes de ser trazida para o auto 
de infração. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ainda.... o Carlos pediu a 
palavra ainda. Não foi? 

Sr. Carlos Augusto: Carlos Augusto. Sobre as questões de prova 
emprestada, é muito interessante. Lá no Carf a gente direto, tem que 
lidar com esse problema. Aí tem um precedente bem interessante do 
Supremo Tribunal Federal, cujo o número, infelizmente, eu não lembro 
agora, até posso trazer em uma outra oportunidade, que é um 
precedente que ele fala que a prova emprestada, ela não pode ser 
utilizada para questões que não sejam relativas àqueles crimes, aquela 
espécie de crimes que estavam sendo investigada no processo que ela 
foi produzida. No caso específico, era um inquérito relacionado a crimes 
contra a ordem financeira, cujas provas pretendeu-se utilizar para fins 
de persecução fiscal. E, aí, o Supremo concluiu que não poderia, acho 
que justamente o fundamento é aquele que a Marta acabou de colocar, 
porque o contraditório que acontece no bojo do processo onde se 
produziu originalmente a prova, era um contraditório em torno da 
discussão de crime de ordens financeira e quando você traz aquela 
prova maturada, com a aquela finalidade, com vistas à apuração de 
crimes contra a ordem financeira para o tributário, você traz uma prova 
originalmente, vamos dizer assim, viciada para essa outra finalidade. E 
a questão da autorização judicial é um ponto que tem sido muito 
observado sempre, no sentido de a Receita só poder utilizar provas que 
tenham sido autorizadas e o juiz disser, normalmente tem autorizado, 
não tenho visto delações em que não tem sido autorizado a utilização 
dessa prova para emprestada. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu tenho a agradecer essas 
intervenções, porque elas vão em linha do que eu penso, e realmente, 
até nesse trabalho que eu redigi, eu chamo a atenção para esse fato da 
prova emprestada e faço também um alerta que a questão da prova 
emprestada, ela vem sendo aceita por alguns tribunais como se já fosse 
um assunto resolvido, ou seja, que já nem se discutisse mais, que se 
admita logo a prova emprestada, inclusive, fazendo alusão a um artigo 
do Código de Processo Civil novo, que não quis abrir as portas para a 
prova emprestada, ele simplesmente quis, ao contrário, estabelecer 
alguns limites. O intuito do legislador do Código de Processo Civil é, ó, 



vamos organizar um pouco essa bagunça e vamos deixar bem claro o 
quê que é prova emprestada, mas não permitir que se faça o que a 
gente está vendo nos tribunais e, principalmente, nos processos 
administrativos e por conta dessa... vamos dizer assim, macartismo que 
nós vivenciamos hoje em dia. Então, há um problema sério a ser 
observado.  

Superando a questão de processo civil, tem um tema que vem, que esse 
é um tema que está sendo discutido pelos artigos que eu mencionei 
tanto na revista, quanto esse do Colucci no Estado de São Paulo, que 
trata exatamente do que a Lei n. 8.981 de 95, o art. 61, trata como 
pagamento a beneficiários não identificados ou sem causa. Então, a 
discussão é um pouco essa, né? O Fisco considera que quando você 
paga a determinada pessoa e essa pessoa tem um contrato simulado, 
um contrato falso, não teria havido a causa para esta tributação, não 
haveria causa para essa prestação de serviço. Então, está pagando para 
uma pessoa jurídica um valor sem causa. Quando você faz isto, aí a 
Receita Federal considera que isto é fruto de uma operação simulada e 
glosa as despesas, glosa as despesas lançadas e, aí, exige o pagamento 
de imposto retido na fonte sobre os valores pagos, a alíquota de 35%. 
Por outro lado, ele desconsidera os lançamentos de despesas simuladas 
e arbitra a base de cálculo do Imposto de Renda. Então, esse é o fato, 
isto é o que acontece nestas ocasiões. Então, esta doutrina que eu 
mencionei, ela, pelo menos nos últimos artigos, considera que a art. 61 
da Lei n. 8.981 seria inconstitucional, porque quando você, quando 
você fala que os valores pagos à beneficiários não identificados ou sem 
causa, você estaria colocando esse artigo em confronto com o art. 3º do 
CTN que trata da questão de não apenar ato ilícito, ou seja, o tributo 
não pode incidir como pena por ato ilícito. Eu acho que aqui ainda tem 
uma confusão, porque quando a lei trata de pagamento a beneficiário 
não identificado ou sem causa, ele não está tributando o ato ilícito, ele 
não está indo de encontro ao CTN, ou seja, não vejo essa 
inconstitucionalidade, e, aí, tem a crítica também, quer dizer, olha, não 
houve renda. A lei não está dizendo: olha, tribute o ato ilícito. A lei está 
dizendo o seguinte: quando você fizer um pagamento a beneficiário não 
identificado ou sem causa, você será tributado na alíquota de 35%. Se 
isto é uma incoerência, se isto gera um conflito deste artigo de lei com o 
CTN, eu tenho sérias dúvidas, eu acho que não há um conflito aqui 
neste ambiente que está sendo discutido. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Nós podemos entrar a esse 
tema? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esse é um tema a ser enfrentado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Podemos enfrentar esse e 
depois você vai continuar? Sobre essa questão, eu tenho opinião, 
alguém quer falar sobre esse tema especificamente agora? Porque 
sempre me parece bastante. 



Sr. Alexandre: Sobre a prova ou sobre isso? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu queria, agora, era falar 
sobre o art. 61. 

Sr. Alexandre: Eu quero falar sobre a prova. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A prova já está superada, 
Alexandre. 

Sr. Alexandre: Eu não sabia. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe. 

Sr. Alexandre: Preclusão? Eu estou estava esperando ele falar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É questão de ordem de 
raciocínio. Você quer voltar à prova, podemos voltar. 

Sr. Alexandre: Eu tenho uma opinião divergente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, o Alexandre vai voltar à 
prova depois vamos voltar ao CTN se todos estiveram de acordo. 

Sr. Alexandre: Eu penso um pouquinho diferente. Num crime de... o 
Direito Penal é bem diferente dos demais Direitos e a prova, o fato no 
Direito Penal comprovado, ele faz prova em outros campos, está na lei 
penal. Aquele fato confessado, aquele fato que foi objeto na sentença, eu 
creio que ele é, sim, válido para a utilização. Se o diretor da empresa diz 
que ele, como pessoa física, administrando a pessoa jurídica, cometeu 
ilícitos criminais e esse fato fica consubstanciado no processo penal, é 
claro que ele vale contra a pessoa jurídica e contra as demais pessoas 
que se produziu, o fato é o fato, diante o Direito Penal não tem que 
chamar uma outra pessoa para confirmar. Eu estou confessando que 
eu fiz um crime. É uma confissão, então, quer dizer, acabou. E esse 
contexto que o Dr. Fernando traz, eu creio que a prova emprestada não 
é no sentido técnico de prova emprestada, mas sim, de pegar esse 
indício como empréstimo de um indício para fazer um auto de fração. 
Eu vou apurar na empresa sobre aqueles lançamentos e eu vou 
verificar, há realmente pagamento a empresas fictícias que o fato está 
comprovado no processo crime? Quer dizer, isso aí, nós sabemos que 
isso é um fato, que é uma questão até corriqueira, que as empresas 
fazem essas empresinhas fantasmas que só servem para emitir nota, 
para desviar dinheiro, para sonegar imposto, quer dizer, então, eu não 
creio que o Fisco fique impedido, que isso anule o processo 
administrativo ou aquele auto de infração por esse motivo. Se tiver as 
demais provas comprovando que houve um pagamento para empresa x.  



E pior, essas empresas todas estão fazendo um acordo de leniência. 
Então, a própria pessoa jurídica vai e diz: olha, eu também, sei que 
cometi ilícitos, eu sei que cometi ilícitos e estou fazendo um acordo com 
o Ministério Público para não ser penalizado, pagando multas, que tem 
outra conotação, não tributária. Então, não é macartismo, eu acho que 
nós precisamos moralizar o país, ser firmes - como no nosso juiz disse 
na Veja -, sermos firmes contra esses atos e não permitir que as 
pessoas jurídicas que não são inocentes, se beneficiaram com bilhões e 
bilhões de reais, com desvios de dinheiro público, agora, ao menos 
pague um pouco das multas, restituam o Fisco e a sociedade. Então, 
essa é a minha visão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Registrada a opinião no 
Alexandre sobre esse tema que já estava superado. O Luís Flávio pediu 
a palavra também. 

[risos] 

Sr. Luís Flávio Neto: O tema foi ressuscitado, muito rapidamente, 
quando há esse empréstimo de provas, há uma comunicação entre o 
processo penal e o tributário, o Tribunal do CARF, algumas vezes, 
enfrenta situações em que a prova do processo penal foi anulada por 
alguma razão, inclusive, processual, ou seja, a colheita de 
interceptações telefônicas não foi realizada com procedimento adequado 
ou coisa do tipo, e aí, a questão que surgi é, bom, o que se faz agora 
com o crédito tributário que foi constituída a partir de provas, que 
naquele momento eram válidas, mas que, posteriormente, no processo 
penal foram anuladas? Pois é, sem adentrar em nenhum caso, é 
possível apenas rapidamente dizer que as conclusões não são pacíficas, 
há quem considere que o processo deve permanecer e outros que o 
débito tributário que foi lançado com base naquelas provas 
contaminadas, ao menos esses débitos devem ser cancelados junto com 
a prova do processo penal que foi cancelado também. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ainda sobre o tema superado 
nós temos mais três inscritos. 

Sr. Alexandre: É, porque a gente não sabia que era para debater 
durante, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E o 61, o 61 está na frente. O 
Guilherme.  

Sr. Alexandre: Estava esperando acabar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O 61 não. 

Sr. Guilherme Froes: O 61, não. Primeiro, que o era superado, na 
verdade, era o tema... Eu acho que tem um fundamento de validade no 



art. 51 na 9.430, na verdade, porque o § 4º no art. 9º, originariamente, 
falava que no lucro presumido incluía-se a tributação e, aí, quando foi 
revogado pela 9.430, no art. 51 ele traz uma norma geral de 
rendimentos financeiros e JCP. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você trouxe agora o tema 
superado do superado. 

[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos combinar uma coisa? 
Esse tema fica mantido na pauta, Guilherme, se você concordar, pela 
terceira vez e voltamos esse tema para a gente retomar com o efeito do 
art. 51, pode ser isso. Vamos voltar então ao tema que estava superado, 
só da questão de direito processual, ainda não é nem tributário, sobre a 
tal da prova emprestada. E peço que terminemos. É sobre esse tema? 
Por favor. 

Sr. Antônio: Antônio. Talvez tenha uma pequena diferença entre o que 
o Alexandre, desculpe, o Alexandre falou e a questão da prova 
emprestada. Teve um momento que você falou que o fato comprovado 
no Direito Penal, assistência penal, ele se comunica para o Direito Civil 
e para outros temas. 

Sr. Alexandre: Sim. 

Sr. Antônio: Por exemplo, uma assistência penal condenatória de 
trânsito em julgado, ela vai gerar no Direito Civil, a obrigação de 
legislar. Talvez haja uma pequena diferença entre a questão já 
comprovada por sentença penal já transitada em julgado em Direito 
Penal e a prova emprestada, eu acho que existe uma diferença entre 
esses dois pontos. 

Sr. Alexandre: Só para complementar, o Fisco é obrigado a fazer um 
lançamento para evitar decadência, para evitar exatamente, porque faz 
o lançamento e suspende até que se defina, no processo, o trânsito... ele 
disse isso, que tem, claro que essa prova tem que transitar e com a 
sentença transitada, né? Ou aguarda, se a empresa fizer um acordo de 
leniência, ela está confessando. Então, também fica superado isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, com relação à prova 
emprestada podemos avançar agora para o art. 61? Com relação ao art. 
61 eu estava inscrito mais houve quem pedisse esclarecimento de fato. 
Então, eu vou passar a palavra ao João Bianco para esclarecimento de 
fato. 

Sr. João Francisco Bianco: Esse assunto é um assunto muito sensível, 
mas eu não vou dar opinião, por enquanto, eu só queria esclarecer a 
situação de fato que o Fernando está trazendo. Então, pelo o que a 



gente lê nos jornais, existe uma... vamos dizer, existe uma empresa 
pública que precisa contratar uma obra, considerar hipoteticamente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Uma petroleira qualquer. 

[risos] 

Sr. João Francisco Bianco: Uma empresa pública que quer tratar uma 
obra e uma construtora que quer se candidatar para construir aquela 
obra. E em função de condições de mercado, ela, a construtora oferece 
esse serviço de construção por um preço maior do que o preço normal, 
digamos assim, e uma parte desse valor, então, é pago para pessoas 
que estão, teoricamente, estão desempenhando um papel assim de 
aproximação, de intermediação, é um pagamento sem o qual a 
construtora não conseguiria contratar aquela obra, então, é uma... é 
um dispêndio necessário, é usual, é normal no ramo da atividade, o 
único problema é que o beneficiário nesse rendimento não pode receber 
essa comissão por uma série de motivos. O beneficiário está praticando 
um ato ilícito, porque ele na condição de político, sei lá o quê, ele não 
pode exercer essa atividade de intermediação, mas então, aí vem o Fisco 
e diz: "essa despesa é desnecessária da construtora e esse pagamento é 
sem causa". Então, esse pagamento que a construtora está fazendo o 
Fisco considera sem causa, por quê? Porque quem está recebendo não 
pode receber, está praticando um ato ilícito, esse é o fato? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Um pouquinho diferente, só para 
esclarecer. Está bem correto o que você falou, a empresa paga a um 
terceiro que intermedia, vamos colocar assim. Essa intermediação é 
feita através de uma prestação de serviço que não é de intermediação, 
certo? É uma prestação de serviço outra. 

Sr. João Francisco Bianco: É uma nota fria. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Uma nota... não, pode não ser fria, pode 
ser quente. Eu prestei um serviço, sei lá de... assessoria financeira, até 
assessoria jurídica, assessoria jurídica ou financeira, os dois. Prestei 
um serviço para a construtora de assessoria jurídica financeira. Então, 
eu pago a esta assessoria jurídica financeira por uma prestação de 
serviço, que lá na frente, numa investigação, por um acordo de 
leniência ou uma delação premiada é dito que esta prestação de serviço 
não ocorreu de fato. 

Sr. João Francisco Bianco: Desculpe, na verdade, esse é um laranja. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não. Não é laranja, não. Pode ser uma 
empresa normal, pode ser até a pessoa que está envolvida, a pessoa que 
foi investigada e que foi até presa, usou essa nota para esquentar o 
dinheiro. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A questão do Fernando traz 
dois desdobramentos, um sobre a dedutibilidade e o outro sobre a 
aplicação do art. 61. Não são idênticos os dois. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: São separados. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Com relação à dedutibilidade, 
embora o João tenha dito da usualidade, o tema é saber se eu posso 
considerar como despesa operacional um ato ilícito, eu tenho 
dificuldade com relação a isso. Agora, tenho dificuldade, eu acho que é 
um debate. Agora, com relação ao art. 61, que é um tema específico, 
admitindo que houve um tal do acordo de leniência, delação, leniência 
precisa ser pessoa jurídica e que doravante, eu tenho, portanto, um 
beneficiário que se não era identificado, já o é. E se não havia causa 
identificada, agora eu conheço a causa, ilícita, mais existe uma causa 
para o pagamento. Aqui eu tenho uma grande dificuldade, lendo o 
dispositivo legal, que fala em pagamento sem causa, não é isso? Em 
dizer que era sem causa licita, mas entre sem causa lícita e sem causa, 
o sem causa implica uma liberalidade. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, sem causa não necessariamente 
quer dizer ilícito, sem causa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, é isso o que eu penso. 
Nós estamos falando a mesma linguagem, ou seja, eu penso que o tema 
da dedutibilidade... foram temas muito importantes e devem ser 
enfrentados. Uma, a despesa operacional necessariamente, dentro da 
usualidade, implica legalidade? Eu posso admitir como usual aquilo 
que é frequente? Um ilícito frequentemente praticado torna-o usual? Eu 
tenho muita dificuldade em endossar esse entendimento. Eu queria só 
dizer, agora, com relação ao art. 61, que fala não identificado ou sem 
causa, me parece que o fato não se subsume a essa hipótese, porque 
causa houve, ilícita, mas causa houve. João. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, veja, eu ainda não dei a minha 
opinião, né? Só estou aqui fazendo a voz e provocando um pouco o 
debate, mas essa questão da dedutibilidade e da despesa ilícita, não é 
recente, né? Essa discussão já é antiga. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bem antiga. 

Sr. João Francisco Bianco: Me lembro até de um parecer num artigo 
antigo que abordou a questão da dedutibilidade das multas de trânsito. 
Veja, ninguém pode considerar normal uma multa de trânsito. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Por mais que seja para 
entregar uma mercadoria. 



Sr. João Francisco Bianco: Veja, a multa de trânsito foi... ela é 
decorrente de um ato ilícito, ela é decorrente de uma anormalidade da 
condução do carro, a questão é a seguinte, faz parte do dia a dia dos 
motoristas de trânsito, dos motoristas de automóvel terem e sofrerem 
multas de trânsito por pequenas infrações que estão cometidas. Então, 
é normal e usual a empresa que tem uma frota de veículos sofrer umas 
multas de trânsito de vez em quando? É uma despesa decorrente da 
atividade, ainda que ilícita? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E desnecessária, só no 
paralelo para te lembrar, imagine que eu tenha um contrato que eu 
tenho uma multa se eu não entregar a mercadoria naquele prazo. Eu 
penso a multa contratual e a multa de trânsito, é até operacional, 
qualquer bom empresário naquele momento fala: dane-se, vamos 
cumprir o contrato porque a minha multa do contrato é muito maior. 
Ou seja, usar o carro no rodízio ou quetais. Bom, continua. 

Sr. João Francisco Bianco: E também já houve no passado questão da 
dedutibilidade de multas aplicadas por dano ambiental, essas grandes 
fábricas que ocasionam danos ambientais, muitas vezes sofrem multas 
pesadíssimas. É óbvio que a empresa não praticou o ato com dolo, ela 
não teve o objetivo de causar, mas por um acidente, por alguma coisa, 
acontece, ela não teve intenção de causar o dano. Mas veja, aí a questão 
que se discute é essa: é um ato ilícito, é uma multa decorrente de um 
ato ilícito e o que se discute é a dedutibilidade dessa multa. Nós aqui 
temos tido, me lembro de um artigo até muito antigo que o Ricardo 
escreveu, acho que junto com aquele advogado antigo da Price que 
agora o esqueci, o Nilton Latorraca, para você ver que essa coisa é 
antiga, não é do tempo do Schoueri. E que ele sustentava a 
dedutibilidade dessas multas, ainda que decorrente de ato ilícito. Mas o 
fato é que existe parecer normativo antigo, também do Fisco da COSIT 
dizendo que quando o ato é ilícito a despesa não pode ser dedutível. 

Orador Não Identificado: Mas tem jurisprudência? 

Sr. João Francisco Bianco: Hein? 

Orador Não Identificado: É lei? 

Sr. João Francisco Bianco: Tem, que eu saiba tem um parecer 
normativo e a jurisprudência do CARF, salvo melhor juízo é pacífica no 
sentido da indedutibilidade. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria... só para fechar esse assunto, 
estamos com pouco tempo,  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não vai fechar. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Que o CARF vem analisando essa 
polêmica que eu acho que também é válido dizer, que ou é uma coisa ou 
outro. Se você considera indedutível a despesa, ela era dedutível, foi 
dito que era fruto de uma fraude, de uma simulação, então, o Fisco 
requalifica aquela despesa e a torna indedutível e, consequentemente, 
cobre imposto sobre isso. E ao mesmo tempo, ele vai e cobra o imposto 
com 35% retido na fonte. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O CARF? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, o fiscal, o Fisco. E o CARF vem 
analisando essa questão, por exemplo, ou é uma coisa ou outra, as 
duas coisas não são compatíveis para que o Fisco receba dessas duas 
formas. Então, é uma mais uma notícia que também colabora coma 
questão polêmica que a gente está trazendo aqui. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Miguel, você tem um minuto.  

Sr. Miguel Gutierrez: Miguel Gutierrez. Eu só ia lembrar que, se eu 
não me engano, a legislação também determina que as multas pela falta 
de pagamento de tributos, também não são dedutíveis, os tributos são 
dedutíveis, mas as multas não.  

Orador Não Identificado: Isso é norma específica. 

Sr. Miguel Gutierrez: É uma norma específica da legislação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, parece que o tema da 
tributação e Lava Jato não está encerrado. Fica para a próxima. E inicia 
pelo Fernando Zilveti, que vai, inclusive, nos trazer os acórdãos do 
CARF que ele se referiu agora a pouco, na próxima reunião. Com isso, 
eu agradeço a participação de todos. Reitero o convite para hoje à noite, 
a palestra o Professor Dennis Weber, não percam a oportunidade. O 
Professor Dennis Weber é uma autoridade em matéria de tributação 
internacional ele está aqui conosco. Então, venham e serão bem-vindos. 
Com isso, fica encerrada a reunião. Muito obrigado. 
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