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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos começar? Bom dia a 
todos, bem-vindos a todos. Vamos dar início a essa Mesa de Debates, 
podemos começar com o pequeno expediente, alguma novidade 
tributária nessa semana? 

[risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Acho que não, né? Brandão, fala aí você 
que é o nosso, nosso…  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Evidentemente que eu, como 
advogado, eu aceito a minha derrota, né, porque eu achava que desde 
sempre o ICMS, por sua natureza, faz parte da receita bruta da 
empresa. Na incidência, isso já foi discutido há muitos anos sobre 
incidência do IPI sobre o ICMS. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É claro que a gente não pode criticar a 
forma de composição, porque isso é da tradição, é da democracia, que 
são 11 ministros do Supremo, já tiveram os casos a nosso favor e já 
tiveram casos contra, mas é uma coisa estranha que fique, assim, as 
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seis pessoas que têm que falar sobre todos os ramos do Direito, a 
Constituição hoje abrange todos os ramos do Direito e no caso que a 
gente conhece um pouquinho, fale mal. Eu vi o último bloco do Ministro 
Celso de Melo, eu ficava assim, estarrecido a montagem que ele fez para 
poder chegar na conclusão. E dizer que receita é um acréscimo novo no 
patrimônio, mas só positivo. Nós estamos cansados de dizer aqui, que a 
receita bruta não tem nada a ver com se vai dar efeito positivo ou 
negativo no patrimônio, você pode ter com um prejuízo e é uma receita. 
Então, vai com esses raciocínios, vai se formando, vai se formando e 
afinal prevaleceu isso. Olha, até me surpreendeu o Ministro Dias Toffoli, 
porque ele trouxe, realmente, todos os argumentos que você possa, 
digamos assim, ter de enfrentar e positivamente, a questão de que na 
Constituição não há proibição de incidência de tributos sobre tributos, 
trouxe a questão da Lei n. 12.973, que até curiosamente, eu já falei 
aqui até um pouquinho de… eu tenho por hábito, todo fim de semana, 
ler pelo menos um balanço que são publicados, esses balanços dessas 
empresas grandes, né? 

Orador Não Identificado: Antes do café de manhã. 

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É… e eu vi uma grande empresa, ela 
fez uma nota explicativa, dizendo o seguinte, nós depositávamos em 
juízo até 31 de dezembro de 2015, paramos com a ação, porque a partir 
de 2016 entendemos que a nova lei, no art. 12, resolveu a questão 
quanto à integração ou não dos tributos na base de cálculo. Fez isso, 
parou, outras fazem outras observações, mas me chamou atenção no 
caso dessa empresa que nas notas explicativas fala exatamente isso, 
que eles entendem que com a nova lei ficou mais explícito que, 
realmente, os tributos integram a receita bruta, como é da natureza do 
caso do ICMS. E então, agora, vêm as consequências, o quê que vai 
acontecer com o efeito modulatório? Como pediu a União, no sentido da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, que só se aplicasse a partir de 1º de 
janeiro do ano que vem. Bom, nesse ínterim, com certeza, o governo vai 
fazer a medida provisória e vai mudar tudo, como fez com a importação, 
tiraram o ICMS da base de cálculo da importação, veio um 1% de 
aumento para compensar, né, e isso entra em vigor em 90 dias, tudo 
bem. E o passado? Se eventualmente vai dar para a crédito das 
empresas que entraram ou não, você vai dar modulação e até esqueceu 
de reforçar que para essa Lei n. 12.973, para que ele precisaria da 
modulação em 1 de janeiro de 2018, se a nova lei… só que aí, já 
também, já entendo fundamento diferente, porque se você está 
discutindo a constitucionalidade da inclusão ou não, ah, qualquer lei 
que venha a dizer que inclui está inconstitucional, não é? Porque não 
foi dito assim, eu estou discutindo a lei: “ah a lei diz que inclui”, “não, a 
lei diz que não inclui”. Não, não, é inconstitucional incluir o ICMS na 
base de cálculo do PIS e Cofins, então, pode ser qualquer lei 
complementar, originária vai ser a mesma coisa, ao contrário do que diz 



aqui o departamento jurídico da Alpargatas. Então nesse sentido, ele fez 
certo, ele pediu a modulação para janeiro de 2018. Agora, aí vai ser 
uma questão de aritmética, o que vai ser dado, até já falamos um 
pouco, não é? Você quando compra, tem a questão, você tira para sair, 
tira para entrar também o crédito, no sistema cumulativo, nós estamos 
naquela análise, realmente, não há que se falar em repercussão 
econômica do tributo, porque o PIS e Cofins é da natureza de apuração 
global, não é individual como é o ICMS e o IPI, ele não comporta 
transferência, se assim fosse, todas as discussões de PIS e Cofins que 
nós tivemos aí nesses últimos 30 anos teria que pegar uma carta do 
comprador e assinar. Mas por outro lado, a questão do cálculo, não sei 
se foi levantado também, foi levantado lá, mas não sei se vai sair nessa 
questão da modulação, porque como tem Repercussão Geral, a hora 
que firmar, as mesmas pessoas que não tiveram ação judicial vão poder 
fazer, eventualmente, a recuperação. Não sei, é isso que eu senti, vi, já 
veio o acórdão. Tivemos um caso, não sei se pode acontecer de novo, 
vocês se lembram que o Supremo deu o crédito do IPI sobre as contas 
com alíquota zero e com isenção, estava todo mundo feliz, foi fazendo, 
foi fazendo, um ano depois, em Embargos de Declaração deram efeito 
modificativo e todo mundo teve que quitar no REFIS, né? Espero que a 
coisa se assente.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, além desse relato preciso do nosso 
querido Brandão, que assiste com frequência a TV Justiça e agora, 
descobri que ele lê também o balanço no café da manhã. 

[risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É que tributarista tem uns cacoetes 
engraçados, não é?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ele costumava ler o Diário 
Oficial, mas…  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não se pode criticar o Brandão, porque 
as vezes eu acordo de manhã para ler a Lei do Imposto de Renda. Para 
se falar que isso é coisa de louco, não é? É muito interessante isso, o 
fato é que os comentários feitos pelo Gilmar Mendes são importantes, 
porque esse erro do Supremo e é um erro que agora é jurisprudência, 
representa uma desestruturação do sistema tributário, o que vai refletir 
numa série de teses tributárias, a gente vai voltar à época das teses 
tributárias, vai gerar uma grande insegurança jurídica para o 
contribuinte, não pensem vocês que essa questão é boa para o 
contribuinte, mas vai dizer “a não, é muito boa para advogado”, às 
vezes, é preciso ponderar sobre essas coisas, porque isso permeia os 
escritórios de advocacia. “Mas você está contra a tese tributária”. Daqui 
a pouco vão me chamar de comunista. Então, é uma coisa que precisa 



ser bem pensada porque, puxa, porque a gente, a gente está tratando 
de Direito e esse, esse alerta do Gilmar Mendes é extremamente 
importante, primeiro, você fazer reforma tributária por meio de decisão 
do Supremo, você está reformando o sistema tributário para mudar a 
sistemática de imposto sobre o consumo. Então, eu falei para os meus 
colegas no meu escritório, falei, se vocês pensam assim, vocês têm que 
ler alguns caras, assim, que pensaram sobre o assunto, um tal de 
Musgrave assim, e começou agora a falar sobre o assunto. Então, se 
vocês pensarem a estrutura do imposto de consumo, você vai ver como 
o erro praticado pelos Ministros do Supremo que agora já é fato, certo? 
Mas a consequência é grave, é grave para o sistema, então, isso é muito 
bem alertado pelo Ministro Gilmar Mendes. E do ponto de vista do Celso 
de Melo, o que salva o voto dele é que ele critica outro fato que é 
verdadeiro, de um pragmatismo dos agentes de política fiscal, e foi um 
ataque direto a quem inventou essa moda da não cumulatividade, que 
determina o que é e o que não é, por vontade, e ao fazer o que é e o que 
não é, sem uma sistemática, ou seja - a gente já falou muitas vezes 
aqui, logo que saiu o Schoueri ponderou sobre a sistematicidade do PIS 
e Cofins, não cumulativo, um método totalmente assistêmico -, então 
quando você um método assistêmico você dá azo a esse tipo de 
discussão e até de tese e que pegando gente despreparada para tratar 
do assunto, vira jurisprudência e vira um fato sobre o qual a gente não 
sabe... Claro, a modulação é assunto do PIS e Cofins, mas ninguém 
sabe qual é a consequência disso em termos de arrecadação e esse 
também é um alerta do Gilmar Mendes. Ninguém sabe quanto isso vai 
impactar a arrecadação. Então você vai tomar decisão do Supremo, 
desta gravidade, que os ministros deveriam parar e falar assim, espera 
um pouquinho, vamos ver o impacto disso para a arrecadação.  

As Cortes Constitucionais mundo afora, responsáveis, fazem isso, não é 
só a modulação, é antes da modulação, precisa dizer assim: “olha, 
muito bacana essa tese, gostei, olha, bacana, vamos ganhar dinheiro 
com isso, né, como advogado”, mas em termo de responsabilidade 
perante um sistema tributário, é caso de se parar e pensar o quanto 
isso representa de dano para o sistema tributário que já é caótico, já 
está numa situação crítica de… isso alertado pela Receita Federal e 
instituições sérias de perecimento das bases tributárias. Falta estrutura 
de arrecadação, ou seja, o Fisco já não consegue arrecadar justamente 
por falhas sistêmicas. Então, você impõe uma decisão como essa, você 
piora significativamente esse quadro, então, a consequência para o 
sistema de falta de capacidade de arrecadação, é terrível, então isso 
você precisa ponderar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: [ininteligível] quando você fala 
em PIS e Cofins, eu posso sempre começar dizendo: abaixo o PIS e 
Cofins, para qualquer notícia que desestruture o PIS e Cofins pode ser 
vista no sentido de positivo, deve ser uma oportunidade para acabar 
com o PIS e Cofins. Então, é a única coisa positiva dessa notícia, seria 
se fosse nesse sentido. Do ponto de vista técnico eu estou com os 



quatro que perderam, ou seja, certamente os seis devem saber muito 
mais. Agora o que me incômoda isso e digo, é que eu vejo uma diferença 
do IPI e do ICMS: o IPI e o imposto que se adiciona ao preço da 
mercadoria, o ICMS é um imposto que está na mercadoria, “mas isso é 
apenas uma questão teórica, mínima?”, e eu te respondo: não, porque 
se o IPI, que é algo que eu adiciono ao preço, se eu cobro e não repasso 
ao Tesouro, eu cometi um crime, afinal de contas esse imposto nunca 
foi meu, eu fui um mero agente arrecadador. Já o ICMS não, não há 
que se cogitar crime porque eu não sou agente arrecadador, o imposto é 
devido por mim. Ora, se o imposto é devido por mim, claro que é uma 
despesa minha e claro que não precisa se usar o argumento de dizer 
que não é minha receita. Isso vale para o IPI e não vale para o ICMS, 
porque para ser consistente, se doravante o ICMS já não é mais receita 
minha, se doravante o ICMS, eu sou um mero agente arrecadador, 
então, se me dão uma mercadoria com incidência de ICMS, houver o 
pagamento do preço e eu não recorrer aos cofres públicos, eu cometi 
um crime de apropriação indébita. Vejamos as consequências que traria 
essa, essa inovação com relação ao ICMS. A maioria entendeu que o 
ICMS não é receita, então, vamos ser consistentes, se não é receita 
própria é um valor que eu recolhi em nome de terceiro. E se é um valor 
que eu recolhi em nome de terceiro e não repassei ao terceiro, eu cometi 
um crime de apropriação indébita e teremos milhões e milhões de ações 
agora penais, de apropriação indébita com relação ao que não recolheu 
o ICMS. João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria dizer que eu tenho bastante 
simpatia por todos os argumentos que estão sendo trazidos aqui. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Que são mortos. 

Sr. João Francisco Bianco: Que são tecnicamente inatacáveis, né, mas 
eu queria trazer um momento aqui de humildade diante da decisão do 
Supremo, porque, afinal de contas, é a mais alta Corte do país e ainda 
que tenha sido uma decisão bastante apertada, mas algum fundamento 
existe nessa decisão do Supremo. E deixando um pouquinho a questão 
técnica de lado, eu fico pensando, veja, não eu sou especialista em 
tributos aduaneiros, mas qualquer pessoa que lida com essa questão de 
importação de mercadoria para o exterior sabe que o cálculo dos 
impostos que incidem sobre a importação de mercadorias é um 
pesadelo, porque você tem o ICMS, você tem o IPI, você tem o Imposto 
de Importação, tem o PIS, tem o Cofins e eles se incidem sobre eles 
mesmos, é um cálculo circular completamente maluco, porque o ICMS 
incide sobre o IPI, o imposto de importação, o PIS e Cofins. O PIS e 
Cofins incidem sobre o ICMS, IPI. Existe lógica nessa sobreposição 
circular de tributos sobre tributo? Será que não existe uma certa lógica, 
ainda que tecnicamente essa lógica não seja tão perfeita, mas existe 
lógica nessa sobreposição maluca de tributo sobre tributo? Então, veja, 
eu não assisti a sessão do Supremo como o Brandão e eu gostaria de ler 
os votos, principalmente, o voto do Ministro Celso Melo, que eu vi que o 



pessoal do escritório que estava assistindo televisão, eu passei às 4h da 
tarde, ele estava lendo o voto, passei às 6h, continuou lendo o voto, 
então, deve ter sido um voto bastante fundamentado e eu me reservo o 
direito de ainda ler os fundamentos, mas eu gostaria de trazer uma 
posição assim, de humildade diante da decisão do Supremo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, tenho que concordar com os meus 
vizinhos aqui à esquerda, porque eu acho que, finalmente, o Supremo 
entendeu que tem o imposto indireto e o imposto de consumo e apesar 
de não ser muito usada, eu gosto muito da interpretação histórica 
também, de onde vem o ICMS por dentro, diferentemente do IPI? Na 
verdade, um absurdo o que os dois impostos são praticamente idênticos 
na sua natureza, na sua finalidade etc. Essa questão de calcular por 
dentro, teve como origem, que eu saiba, simplesmente uma questão de 
aumentar a arrecadação desse novo imposto, por quê? Por que fazendo 
incluir na base de cálculo, evidentemente, aumenta a receita, aumenta 
o imposto. Poderia, em vez disso, ter aumentado a alíquota, mas ficava 
não muito bom, não enquadrava muito dentro do sistema daquela 
época, aumentar mais ainda o imposto, lembrando que, na verdade, 
vem de um imposto cumulativo que tinha uma alíquota, se não me 
engano de 16% ou aí, mais. De consignações é 6%, ICM 17%. Imagina 
se nós colocarmos 20%? Então, na verdade, simplesmente a finalidade 
foi essa, mas isso não matou, não alterou a natureza, o contribuinte é o 
consumidor, o contribuinte de fato, que o contribuinte de direito é 
exatamente o mesmo que nós temos no imposto de consumo, não muda 
absolutamente nada, ou seja, ele realmente é o mesmo órgão 
arrecadador. Aquilo que ele recebe não é receita, é um simples ingresso 
e isso, eu acho, da maior relevância. Agora, vem as considerações de 
ordem política, econômica, isso dá efeitos muito negativos. Muito bem, 
aprendam a fazer leis realmente sistemáticas. Eu fico com arrepio 
quando argumentam sobre o sistema tributário, mas que sistema? O 
que nós temos é um caos tributário, aliás, não temos nem monopólio 
nisso, porque o Tipke até escreveu, ou o Lang lá na Alemanha, ao invés 
de se dizer: “no nosso sistema tributário”, ele começa: “no nosso caos 
tributário”. Infelizmente, a nossa situação é exatamente a mesma, nós 
não temos mais um sistema propriamente tributário, nós temos um 
aglomerado de impostos sujeitos a Emendas Constitucionais 
inconstitucionais, Medidas Provisórias pontuais, assistemáticas, 
simplesmente arrecadatórias. Então, alguém, na minha opinião, tem 
que começar, já que uma reforma tributária ampla, tipo, bonificação 
dos impostos de consumo, que é um absurdo, IPI federal, ICMS 
estadual e ISS municipal, isso, naturalmente, é uma tarefa gigantesca 
que nenhum Executivo, principalmente considerando os interesses no 
respectivo mandato de quatro anos, teve a coragem de enfrentar, porque 
a resistência política é enorme. Mas também para isso, existem 
soluções que poderiam tornar palatável essa unificação que de uma 
forma técnica, na minha opinião, é a única forma razoável. E agora 



vem, naturalmente, a questão e digo, como fica o erário? Que nós 
estamos realmente numa crise, uma crise tremenda que precisa ser 
vencida, mas dentro de certas regras que ainda lembram um pouco o 
Direito Constitucional. Por exemplo, a modulação, sem dúvida, nesse 
caso é necessária, mas não no sentido de deixar de tributar; modulação, 
talvez, em questão em termos de tempo, mas não quanto à 
obrigatoriedade de dar a restituição.  

Muito bem, aí, eu lembro a tese do Humberto Ávila, quando escreve, 
escreveu na sua tese de titular sobre a Segurança Jurídica, ele fala, tem 
um capítulo interessantíssimo sobre a modulação dos efeitos, cuja 
leitura e recomendo muito e ele, justamente - naturalmente conhece 
muito bem o Direito Comparado etc. e tal - chegou à conclusão que a 
modulação só deveria ser admissível em hipóteses muito, muito, muito, 
três vezes mesmo, especiais. E eu chego à conclusão que nem isso, 
porque, como ele aliás põe, isso é um incentivo para evitar leis, ou 
vamos chamar mesmo de Medida Provisórias inconstitucionais, 
sabidamente inconstitucionais e aí, esse incentivo tem que ser tirado, 
senão nós não vamos sair dessa situação caótica nunca. Muito bem, aí, 
a… num trabalho, eu fiz uma sugestão, eu pensando no próprio 
Imposto de Renda, não é? No Imposto de Renda, nós não temos 
exatamente o prejuízo acumulado? É claro que é difícil revolver a lei 
modificando de poder aproveitar esse prejuízo duma só vez, então, o que 
se inventou? Se inventou que isso seria feito em parcelas. Muito bem, 
por que não usa uma sistemática desse tipo? Por que não diz no seu 
crédito do PIS e Cofins decorrente daquela prática, não é? Não do 
direito, mas da prática, não é, de cálculo, é simplesmente compensado 
em cada pagamento que você tem para fazer para a União, você tem 
pagamento de 100, portanto você tem um desconto de, sei lá, 20%, 
30%. Isso é uma questão a ser examinada. Então, existem exatamente 
fórmulas para, de um lado manter mais ou menos o sistema dentro de 
uma questão coerente e também, evidentemente, não fechar, não tirar 
os recursos necessários para essa máquina do Estado para os serviços 
públicos serem prestados razoavelmente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, como nós estamos no 
pequeno expediente ainda, pediram a palavra Fernando Zilveti e o 
Brandão, eu indago se mais alguém quer falar sobre esse assunto para 
depois entrarmos na pauta. Então, Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Alguma divergência em relação a questão 
histórica e também do caos sistêmico, porque o ICMS ou ICM, quando 
foi introduzido para substituir o imposto sobre venda de consignação, 
tinha uma razão de ser, primeiro porque o antigo imposto era, esse sim, 
caótico, com muitas sobreposições, com uma incapacidade de 
arrecadação absurda, então, até se comentava, os juízes que 
participaram da reforma, que o Fisco fingia que arrecadava e o 
contribuinte fingia que pagava, então, não tinha a menor consistência 
de arrecadação. Quando entrou o ICM a preocupação era trazer uma 



sistemática europeia de valor agregado. Nessa sistemática, professor 
Gerd, já se previa a necessidade de uma praticidade do cálculo do 
imposto por dentro, então, a sistemática de cálculo de imposto por 
dentro e por fora. ela pode gerar, pode gerar alguma interpretação ou 
até uma crítica como o Gerd bem falou, de gerar uma lógica circular, eu 
vou fazendo o cálculo, só que chega uma hora que o Fisco fala: “Para!  
Este e o método de cálculo por dentro, que inclui impostos como forma 
pragmática de arrecadação”, porque ao contrário censo, que é o que o 
Supremo está fazendo hoje, você vai, aí sim, gerar um método circular 
que você sempre vai estar excluindo, excluindo, excluindo, que é a 
crítica do Musgrave e você nunca vai chegar a uma base imponível, o 
que é absurdo. Então, a ideia, não é que foi gerar um caos tributário? O 
caos tributário é gerado ao contrário, por uma, por uma sistemática do 
imposto sobre o valor agregado que você fica buscando exclusões, 
exclusões, exclusões e você não consegue ter o imposto. Isso gera um 
problema de apuração, por isso que foi discutido muito isso na França, 
muito na Alemanha, muito na Itália, em geral e os americanos já 
tinham também essa questão e diziam que a sistemática do imposto 
sobre o valor agregado é tão antiga como quanto a torta de maçã, isso o 
segundo o Musgrave, então, é americana a ideia, o americano puxou 
para si a ideia. Mas nesse sentido de ter sim um componente crítico de 
circular mas que o Fisco diga: “para aqui”, não fique calculando 
eternamente para limite prático ligado à igualdade, perfeitamente 
possível, não é um problema nisso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É só para complementar esta última 
parte, depois das 11h, com certeza, nós estaremos nos nossos 
escritórios recebendo os telefonemas, então, a questão vai ser o 
seguinte, “ah, tem uma decisão do Supremo, embora não publicada, 
parece que vai ser assim, vai modular daqui para frente e eu já vou 
começar a excluir da base de cálculo. E o meu crédito, como é que eu 
faço? Eu posso também eu sou obrigado a excluir na entrada o valor do 
ICMS que vem destacado?” Porque, embora a lei fale em aquisição 
mensal tem um artigo nas leis dizendo o seguinte, você só pode se 
creditar do PIS e da Cofins, desde que haja incidência anterior, se não 
há incidência anterior sobre o ICMS, você também não vai poder se 
creditar do ICMS contido na base de cálculo que foi excluída, né? Isso 
vai ser a resposta que a gente vai ter que, então, seguir com os clientes. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu tinha encerrado, mas o 
Bruno fez uma feição de que eu acho que ele vai contrariar isso. 

Sr. Bruno Fajerstajn: Eu não queria pedir a palavra porque tinha 
encerrado. Quanto asse ponto, é verdade que existe uma regra que diz 
que não tem crédito quando a aquisição não tem incidência, mas aqui, 
a questão tem incidência, a discussão é sobre qual base. Mas havendo a 
incidência, independentemente da base, você tem a rede de crédito, 



basta saber que as aquisições do SIMPLES geram crédito, as aquisições 
do cumulativo geram crédito, é um sistema, assim, de crédito misturado 
financeiro, base sobre base, imposto sobre imposto, mas que, no caso, 
ou seja, o fato de não haver incidência do ICMS na aquisição, não quer 
dizer que você não vai ter direito a crédito, porque vai ter incidência 
sobre alguma coisa, só o ICMS que vai ser excluído. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Apresentada a contradita, se 
alguém quiser inscrever o tema para a próxima semana fique à vontade, 
tanto o Brandão, quanto o Bruno, como qualquer um. Como nós 
estamos no pequeno expediente, eu acho que até por questão de ordem 
e respeito aos que se inscreveram, eu vou interromper aqui e vamos 
começar com fretes em geral, fretes de PIS e Cofins, a Fabiana 
Fernandes tem a palavra. 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: Bom dia, Fabiana Carsoni. Antes até 
de começar, aproveitando as notícias, ontem eu li que o Senado aprovou 
a nova Lei de Repatriação, só não vi se já houve a sanção presidencial, 
que eu acredito que não aconteceu ainda, né, mas que deve acontecer. 
Aparentemente o Senado não fez nenhuma modificação no projeto que 
estava tramitando na Câmara, né, então, os parentes de políticos não 
poderiam, não podem ingressar no novo regime e a grande alteração foi 
a questão da multa, de que a alíquota do imposto permanece a mesma, 
mas que a multa é que foi majorada, de modo a ter uma elevação do 
valor a ser pago para aqueles que entrarem no regime.  

Agora sim, entrando no assunto e falando um pouco de PIS e Cofins 
enquanto ele não é extinto ou modificado, o regime não cumulativo, 
peço apoio do João para colocar na Lei n. 10.833, há dois dispositivos 
que autorizam a tomada de créditos sobre fretes, o primeiro é o inciso II 
do art. 3º que trata dos insumos, bens e serviços adquiridos como 
insumos da produção. É o inciso II e o inciso IX. O IX fala sobre os 
fretes na operação de venda. Então, eu tenho o inciso II que trata da 
que comporta a tomada do crédito sobre os fretes, é, constituem 
insumos da produção, ou seja, pressupõe que eu ainda esteja na etapa, 
em alguma etapa do meu processo produtivo e no inciso IX, eu já estou 
numa etapa posterior que é já na operação de vendas, seja venda para 
quem é uma indústria, um prestador de serviços, seja venda para quem 
é um comerciante ou revendedor, não é? Vou mencionar aqui algumas, 
algumas manifestações recentes do Fisco ou do CARF em torno de 
fretes. O quê que, dentro do inciso II, o quê que geralmente se inclui? O 
frete na aquisição do próprio insumo, então, por exemplo, o 
contribuinte, ele adquire uma matéria prima para o seu processo 
produtivo, o custo desse, dessa matéria prima é composto também pelo 
frete de aquisição dessa matéria prima. A Solução de Consulta COSIT n. 
99.001 de 2017, ela tratou desses fretes na aquisição de matéria prima 
e ela, numa leitura talvez apressada, ela leva ao atendimento de que o 
Fisco concluiu para a impossibilidade de tomada do crédito, porque a 
redação é: “Direito de creditamento, insumos, fretes na aquisição de 



matéria prima. Impossibilidade”. Mas, na verdade, lendo a Solução de 
Consulta, ela conclui pela tomada do crédito, é porque ela faz uma 
análise de como o contribuinte deveria tomar esse crédito, se como 
serviço, ou seja, insumo que constitui um serviço ou insumo que 
constitui o custo da própria matéria prima, seja do ponto de vista 
formal de EFD, tanto faz, porque o que importa é a natureza do crédito, 
né, da aquisição, é uma aquisição que gera crédito porque constitui 
insumo do processo produtivo. E disse essa Solução de Consulta que na 
sistemática do PIS e da Cofins “não há possibilidade de creditamento na 
modalidade de aquisição de insumo, em relação aos serviços de 
transporte suportados pelo adquirente na aquisição de matéria prima. 
Tais dispêndios, em regra, devem ser apropriados ao custo de aquisição 
dos bens e a possibilidade de creditamento deve ser analisada em 
relação aos bens adquiridos e não em relação aos serviços de transporte 
isoladamente considerados.”  

Então, tem razão a Solução de Consulta quando diz que o frete de 
aquisição de insumo, ele é custo da própria matéria prima adquirida. 
Agora, essa Solução de Consulta, ela traz uma reflexão, e se eu tenho 
uma situação em que eu tenho a aquisição de uma matéria prima que é 
insumo da minha atividade produtiva, mas essa aquisição, essa 
matéria, a receita decorrente dessa alienação, ela não é sujeita à 
tributação pelo PIS e pela Cofins, por exemplo, existe uma isenção ou 
uma alíquota zero. Nesse caso eu caio naquela hipótese de 
impossibilidade de tomada do crédito por não incidência das 
contribuições sobre a aquisição do insumo. E quanto ao frete desse 
insumo? Eu posso tomar crédito? Porque o frete, ele não é abrangido 
pela isenção, o frete é receita tributável daquele que prestou esse 
serviço de transporte. Então, eu posso ter situações em que o principal, 
ou seja, a matéria-prima alienada, ela não está sujeita a incidência das 
contribuições, mas o respectivo frete que é custo de aquisição dessa 
matéria-prima, ele estaria sujeito à incidência das contribuições. Por 
essa Solução de Consulta a conclusão é, eu tenho que olhar sempre o 
principal, logo, se essa matéria-prima adquirida não for sujeita à 
tributação, eu perco o direito ao crédito. Já vi autuações nesse sentido e 
também já vi decisões do CARF, não trouxe aqui nenhum acórdão, mas 
já vi decisões do CARF em sentido oposto, falando: “não, o que importa, 
pelo regime do PIS e da Cofins, é que haja a incidência na etapa 
anterior e se o frete é um serviço tributado pelas contribuições, há sim 
direito ao crédito, até porque o frete constitui insumo da atividade 
produtiva”. Então, é esse o primeiro ponto. No inciso IX... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, só pela ordem, você 
quer discutir cada ponto ou você acha que eles estão relacionados? 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: É, eles não estão relacionados. Eles 
são independentes. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então eu posso sugerir que 
nós tratemos desta questão. 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: Claro, sim eu acho que é melhor. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, está em debate essa 
primeira questão. Quem gostaria de falar? Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bem, essa questão aí, principalmente 
essa última parte, quando você pega uma concessão a um planejamento 
tributário, porque você sabe que realmente o acessório, e ele está aqui, 
exatamente quando você adquire um insumo, como conceito de 
acessório, porque se você olhar o insumo, se tiver uma nota fiscal de 
transporte, em tese, não estaria aqui, certo? Por quê que ele entrou aí? 
Exatamente pela interpretação de que o acessório segue o principal. Se 
o vendedor houvesse colocado o frete na nota fiscal e o produto 
estivesse isento, certamente a isenção incidiria sobre o total, porque a 
incidência do frete quando o vendedor coloca na nota: juros, frete, 
seguro etc., a incidência não se dá por frete, não vai pagar 12%, ou no 
caso, como redução de 80% na base de cálculo do frete, ele vai pagar 
18% adicional sobre o total cobrado do comprador. Não é isso? É isso? 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: É. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É isso. Bom, agora, quando vem 
separado, ele vem como frete, ele só entra aqui nesse inciso II por 
concessão dessa regra, que diz que, claro, o acessório segue o principal. 
Há uma restrição, porque, eu acho, não sei porque a Receita Federal 
exclui o seguro de compra, estranho porque tem uma mesma natureza 
do frete. Na base de cálculo, ele não permite que você faça o crédito do 
seguro. Mas, então, se a gente raciocinar assim, o fato de você ter uma 
entrada isenta e um frete tributado, para seguir essa regra então, 
realmente, o frete teria que ser excluído. Excluído exatamente por quê? 
Porque ele, como acessório do principal, ele seguiria a incidência do 
insumo comprado, quando feito, e você fala o seguinte, então, espera aí, 
então, vamos fazer o seguinte, vamos separar a nota fiscal, a nota fiscal 
vai ser a nota fiscal de venda de mercadorias e eu vou ter um frete 
tributado? Não, o comprador, o vendedor não vai querer fazer isso, ele 
vai querer fazer exatamente colocar o frete na mercadoria para não 
pagar o ICMS, certo? O vendedor, do ponto de vista do vendedor. Do 
ponto de vista do comprador é receber uma nota fiscal completa, sem 
tributação nenhuma, então, ele também não faria o crédito. Tem aquela 
hipótese de isenção, mas não vem ao caso, né? Você pode fazer o crédito 
se você dar uma saída tributada. Compra com isenção, saída tributada 
você pode fazer o crédito, não é? Então, esse primeiro quadro parece ser 
mais assim uma questão de planejamento, você vê, tanto é que está 
dividido. Então, qual é a opinião que eu manifestaria? Eu realmente 
ficaria com o acessório que segue o principal, certo? Adquiriu junto, 
mas pediu separado, a natureza é a mesma. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu estava comentando aqui em 
separado se... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não existe comentário em 
separado. 

Sr. João Francisco Bianco: Desculpe, mas é que o Brandão está 
propondo, dentro da lógica do sistema, é que depende da quantidade de 
notas fiscais. Se for uma nota fiscal englobando tudo, então, é um 
pacote que você está comprando e aí, se vier com não incidência do 
tributo você não pode tomar o crédito, agora, se forem duas notas, um 
da mercadoria e outra do frete. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, na minha opinião, eu falei agora, 
ele não pode tomar o crédito. 

Sr. João Francisco Bianco: Mesmo se forem duas notas? Se for em 
duas notas, você está comprando mercadoria e tem uma nota de 
mercadoria e outra nota de frete. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Um outro prestador de serviço, 
o frete é um terceiro. 

Sr. João Francisco Bianco: É um terceiro. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É um terceiro, mas a natureza jurídica 
de acessório seguir do principal, por quê que entrou? Entrou 
exatamente porque considerou-se que o frete, no caso da aquisição de 
insumos, não da venda, a venda tem outra situação, na aquisição, é 
acessório que segue o principal, ele faz parte do custo da mercadoria. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas se faz parte do custo é uma 
questão contábil. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não... 

Sr. João Francisco Bianco: Se eu for no dispositivo aqui, ele é um 
insumo em separado, que é utilizado na produção dos produtos. Se 
vierem duas notas, tem que ter fundamento para se tomar o crédito. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Assim, acompanhando o 
Bianco, a Fabiana apresentou-nos como tranquilo, não, ela acho 
adequada essa questão do...e eu fiquei aqui falando, puxa, como eu 
conheço pouco PIS/Cofins, graças a Deus, porque eu não quero 
conhecer tanto dele. 

[risos] 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas cada vez que eu leio esse 
texto eu penso, bom, será que um serviço não pode ser insumo para a 
produção? O legislador permite bens e serviços utilizados, porque um 
serviço utilizado como insumo na produção, ora, se eu preciso para 
produzir um bem, se eu preciso que a mercadoria venha de um lugar 
para outro, quer me parecer que o frete é um insumo para a produção, 
insumo no seu conceito, na minha visão, é aquilo sem o que a produção 
não ocorre, é assim, se não houver o serviço a matéria-prima vai ficar 
num lugar, a minha máquina vai ficar em outro e não vai haver 
produção, então, eu não consigo concordar com a ideia de que só 
entrou porque é um acessório segue o principal. Entrou na minha 
leitura e parece ser a leitura do Bianco, certamente, minoritária, mais 
entra porque, entra porque é um insumo para a produção de um bem, 
então, com todo o respeito, Brandão, você e a Receita Federal tem um 
entendimento, mas no meu entendimento menor, de quem não conhece 
PIS e Cofins, toda vez que eu tiver um insumo para a produção de um 
bem, em termos literais que do que o legislador disse eu tenho direito ao 
crédito. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bruno. 

Sr. Bruno Fajerstajn: Eu vou, eu vou então, reformular a questão 
colocando no inciso I, que é bens adquiridos para revenda. Aí, não tem 
o problema do insumo que realmente é uma saída. O frete na aquisição 
do bem adquirido para revenda também é crédito segundo a Receita 
Federal, então, porque integra o custo de aquisição do bem. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu agradeço muito a Receita 
Federal, mas do meu ponto de vista, como eu não enxergo PIS e Cofins 
nem um pouco sistemático, toda vez que se faz interpretação 
sistemática do PIS e Cofins eu digo, temos um erro básico, não há 
sistema no PIS e Cofins. Com exceção do PIS e Cofins, a única coisa que 
você pode fazer e eu rejeito, literalmente, qualquer lógica do PIS e 
Cofins, dar crédito àquilo que o legislador disse que dá crédito, e com 
todo respeito, o frete na aquisição de mercadoria para revenda não está 
em nenhum dos incisos. E se a receita dá o crédito ela que o dê, mas 
não vejo base para isso. 

Sr. Bruno Fajerstajn: Posso falar? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Claro. 

Sr. Bruno Fajerstajn: A base que eu veria para isso, apesar de 
concordar que a lógica não tem muita sistemática, tem que buscar 
alguma. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se você conseguir. 



Sr. Bruno Fajerstajn: E o que eu diria aqui, é que nós estamos com um 
problema da lista ser taxativa, a lista de itens geradores de crédito é 
taxativa a partir de uma premissa de que não existe uma não 
cumulatividade constitucional no PIS e Cofins, esse é um outro tema, 
vamos deixar de lado e entender que essa lista é taxativa. Por outro 
lado, assim como a lista taxativa do ISS para a competência tributária, 
ela comporta interpretação extensiva dentro dos seus itens, para 
permitir corretamente o exercício da competência tributária, eu consigo 
desenvolver a linha de que a lista taxativa dos créditos PIS/Cofins 
comporta uma interpretação extensiva, de modo a que, a garantir o 
maior, numa maior possibilidade possível, numa maior efetividade 
possível, a não incidência em cascata das contribuição, porque o PIS e 
Cofins não cumulativo foram criados não para complicar mais, embora 
tenha complicado, mas para permitir a eliminação da incidência em 
cascata. Então, eu posso interpretar extensivamente cada item de modo 
a permitir a redução da incidência de cascata, que é objetivo inicial da 
Lei de PIS/Cofins. Nesse contexto, todos os produtos custos vinculados 
a uma determinada aquisição, ainda que não tenham a mesma 
natureza dessa aquisição, podem gerar crédito, desde que tenha 
tributado, então, a lógica que eu colocaria é permitir ao máximo 
possível, dentro de cada item, o creditamento, desde que haja a 
incidência na etapa anterior. Se o frete gerou incidência na etapa 
anterior e ele está vinculado a um bem que gera crédito, eu consigo 
incluir esse bem na interpretação extensiva. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bruno, eu não posso concordar com a 
sua comparação entre hipótese de incidência e base de cálculo. Quando 
a gente fala em ISS e a lista é taxativa, foi idealizada assim pelo nosso 
saudoso professor Alcides, foi feita para dar um pouco de segurança 
jurídica. Então, há uma amplitude interpretativa da hipótese de 
incidência dentro daquilo que está na lista pela própria natureza do 
imposto. Ele é um imposto de consumo, ele tem uma hipótese de 
incidência que vem se mostrando até esgarçada pela evolução 
socioeconômica e que, claro, gera perda de base tributária, gera 
problemas de interpretação, mas é necessário você ter um limite 
interpretativo da hipótese de incidência. Já a base de cálculo é outra 
conversa, a base de cálculo, ela precisa ser mais precisa, ela precisa ser 
determinada, a amplitude interpretativa que a gente está vendo aqui no 
PIS/Cofins, ela é completamente nociva ao sistema, ela tem que ser 
determinada até por questão de praticidade, é a lógica do imposto sobre 
o valor agregado, não só aqui como em outros países. Então, quando 
você vai ver a lógica, ela, a crítica ao IVA europeu são iguais a que a 
gente está discutindo aqui, você tem taxa que você vai excluir tudo da 
base, então, tem que vir o legislador e falar: ó, a base, se vai até aqui, 
isto é inclusão, isso aqui é exclusão, dentro de uma lógica sistêmica. O 
problema do nosso PIS e Cofins, realmente, ele é assistêmico, mas 
precisa ter um pragmatismo, por mais que ele seja criticável, é preciso 



dizer: “olha está bom, o Schoueri tem razão, é de sistema”. Ok, mas 
como é que você calcula a base de cálculo? Não vai resolver a minha 
vida falar que é de sistema, eu tenho que ter uma orientação. Qual é a 
orientação? Tem que vir o legislador e falar, “isso aqui não comporta 
uma amplitude de interpretação, precisa ser lógico”, ou você muda a 
lógica, que é um pouco a crítica que está sendo feita ao CARF nesse 
trabalho que foi feito lá da GV com a participação do Bianco e outros 
grandes tributaristas, que comprovaram que não tem lógica nenhuma. 
E que o CARF não decide coisa alguma e que o sistema de apuração, 
inclusive da pesquisa, está furado, então, gerou uma grande confusão e 
é a confusão que a gente se encontra, mas são coisas diferentes, base e 
hipótese de incidência. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alguém mais quer se 
manifestar sobre essa primeira questão? Então temos discutido a 
primeira questão, a Fabiana quer falar. 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: A segunda questão que eu trouxe, 
ela diz respeito a frete de venda, então inciso IX e, na verdade, é mais 
para fazer uma… para dar uma notícia, porque eu achei interessante, a 
Receita Federal que sempre se posiciona de forma tão restritiva, ela 
analisou despesas de transporte de mercadoria com o Correios e ela 
entendeu que essas despesas estão enquadradas no inciso IX. E para 
chegar a essa conclusão, ela analisou a acepção comum da expressão 
‘serviço de transporte’ e disse que esse serviço pode ser realizado por 
qualquer meio. Então, ela fala: sobre o prisma semântico, não é possível 
distinguir os diversos serviços de transporte e entrega de mercadoria 
prestado pelos Correios, de outros serviços de transporte de mercadoria. 
Então, trazendo até aquela disposição da Lei Complementar 95 que 
determina que as palavras empregadas sem sentido técnico devem ser 
interpretadas, devem ser empregadas na sua acepção comum, embora, 
sem citar a Lei Complementar n. 95, foi isso exatamente o que a 
Solução de Consulta concluiu para autorizar a tomada do crédito 
quando os gastos de transporte são relativos aos Correios.  

A questão que não foi examinada aqui e que talvez pudesse suscitar 
alguma dúvida, diz respeito a incidência do PIS e da Cofins nesse 
serviço, ou seja, novamente a gente vai examinar aquele dispositivo que 
diz que o crédito é vedado quando, nessa etapa anterior, não houver 
incidência do PIS e da Cofins. E por quê que aqui pode ter um 
problema? Porque nós estamos falando dos Correios que, talvez não 
paguem a Cofins, mas que paguem o Pasep. Então, poderia ser 
sustentado aqui, pelo menos em relação ao PIS, o crédito é autorizado, 
já que os Correios pagam o Pasep, essa operação dos Correios estariam 
sujeita ao Pasep, mas, por outro lado, em relação a Cofins fica um 
dúvida, porque muito provavelmente, essa receita dos Correios não 
estaria sujeita a incidência da Cofins e mesmo assim, a Solução de 
Consulta não abordou esse tema e acabou concluindo de forma 
abrangente pelo direito ao crédito, fazendo essa interpretação de 



semântica do termo transporte. Não sei se alguém quer comentar esse 
assunto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bruno. 

Sr. Bruno Fajerstajn: Essa então, é aquela Solução de Consulta que 
diz que contratar o Correio é a mesma coisa que contratar um frete. Eu 
acho que está correto, a norma fala frete na operação de venda, o frete 
no sentido de transporte, no sentido de custo para entrega da 
mercadoria numa operação de venda e eu acho que, então, está 
atendido. Quanto a não incidência, não foi analisado o caso concreto, 
não tenho certeza se o Correio é isento de PIS/Cofins, de Cofins e 
pagaria Pasep. Se for o caso, eu tenho entendido que quando estudei 
isso, que o Pasep equivale ao PIS para efeito de incidência e que nesse 
caso, então, teria crédito só de PIS. Não tem incidência de Cofins, não 
tem crédito essa lógica da não cumulatividade, então, se for esse o caso 
dos Correios, aí, realmente, merece um reparo à resposta à consulta. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas, uma questão aqui com relação à 
Solução de Consulta, ela não entrou na… ela não abordou essa questão 
da incidência ou não, mas qual é a ementa da consulta, ela tem um 
título ali, ela se refere ao que, PIS e Cofins? Crédito de PIS e Cofins? 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: É. 

Sr. João Francisco Bianco: Ela concluiu pela possibilidade de crédito? 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: Sim, sim. Estou com o inteiro teor 
dela, ela realmente não menciona essa questão. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas veja, mas a conclusão dela é que 
existe a possibilidade de tomada de crédito de PIS e de Cofins. 

Orador Não Identificado: Pressuposto, né? 

Sr. João Francisco Bianco: Então, é pressuposto, exatamente, é que 
os Correios, como empresa pública, não sei qual é a natureza, agora 
não sei se é empresa ou se é autarquia, pode ter a franquia que, 
exatamente, o Maito está lembrando aqui, que você pode fazer o 
pagamento para essas empresas franqueadas, que são terceirizadas, 
então, aí, são de empresas privadas, então, realmente, de que pagam 
PIS e Cofins sobre a sua atividade. Então, talvez essa questão nem 
precisasse ser abordada na discussão, porque foi feito o pagamento 
como entidade que paga PIS e Cofins. 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: É… eu tenho um pouco de dúvida, 
porque da forma como está colocada a consulta, o pagamento teria sido 



feito para os Correios, então, os Correios têm um sistema de contratar 
ou terceiros, aí, é uma relação dos correios com terceiros e aí seria 
receita do terceiro que não tem nenhuma vinculação com adquirente 
desse frete, né, desse serviço de transporte. Então, o fato que está 
colocado na consulta e é mencionado o nome dos Correios, a razão 
social dos Correios, isso… eu acho que esse fato está muito claro. Então 
daí, é aí que se apresenta a questão, afinal, tem incidência? Esse tema 
não foi abordado, eu já vi outras Soluções de Consulta que também 
tinham esse problema, entre aspas, e esse tema não foi enfrentado, 
talvez por um esquecimento do Fisco, talvez porque ele ache que Pasep 
é igual a PIS e também é igual a Cofins e vem tudo a reboque, eu não 
acho que seja o caso, mas me parece muito mais um esquecimento e aí, 
acabou sendo concedido o crédito. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alguém mais quer falar sobre 
esse tema? Podemos passar então para outro tema da ordem do dia? 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: Não acabou. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não acabou? Desculpa. Achei 
que tinha terminado. Ainda sobre frete. Me desculpa, eu achei que eram 
dois temas só. 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: Imagina. Tem mais dois, talvez um 
eu dispense. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, não. 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: Porque é mais complicado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, então mantenha. 

[risos] 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: Tá. Tem um aqui que eu confesso, 
que eu não sei se já foi discutido, então, se foi, a gente pode pular que é 
um acórdão de setembro do ano passado da Câmara Superior sobre-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Por favor, o número dele. 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: É 9303-004.318, que é um acórdão 
que analisou o frete da movimentação de produtos acabados entre 
estabelecimentos do contribuinte. Existe o frete de produtos em 
elaboração ou frete de insumos que eu já adquiri entre os meus 
estabelecimentos, isso ocorre durante a produção, então são fretes que 
geralmente são catalogados no inciso II, que são insumos. Existem os 
fretes que ocorrem já quando o produto está acabado e é um frete que 
se direciona no sentido da venda. Pode ser o frete de venda 
propriamente dito, que é aquele que entrega a mercadoria nas mãos do 



cliente, como pode ser aquele frete em direção ao cliente que sai da 
minha fábrica e eu coloco num centro de distribuição, por exemplo. O 
frete examinado nesse acórdão, ao que tudo indica, o fato não está dito 
claro, é esse frete de um produto acabado que ia para as lojas desse 
contribuinte. O relator do acórdão, ele foi desfavorável, ele seguiu uma 
tendência que hoje existe no CARF, de negar esse crédito sobre o frete 
de produto acabado para o centro de distribuição. Só que o tema foi 
concluído de forma favorável aos contribuintes e o problema é: para 
fundamentar a decisão, o voto vencedor, ele não se vale do inciso IX, ele 
se vale do inciso II que trata dos insumos, então, esse acórdão, quando 
ele foi proferido, ele foi muito discutido para se entender, mas afinal, 
qual é o fato discutido, é produto acabado, é produto em elaboração, 
que tem um relato aqui, é um produto acabado, então estaríamos na 
hipótese do inciso IX. Mas como então, que o acórdão sequer menciona 
esse dispositivo e fica só discutindo o conceito de insumo, traz a 
discussão de não cumulatividade de PIS e Cofins e diversa da não 
cumulatividade do ICMS e do IPI, para concluir que o conceito de 
insumo é abrangente, de modo que eu posso incluir nele, também, 
esses fretes de movimentação de produtos acabados. Então, quando 
esse acórdão saiu, ele foi visto com algumas ressalvas, mas qual que é o 
ponto que eu trago aqui para a reflexão? Pode ser, e aí tudo depende 
dos debates que ocorrerem no dia do julgamento e eu não tenho muita 
informação sobre isso, o que eu ouvi dizer, que o julgamento foi 
bastante rápido, que não houve muito debate sobre o fato, mas pode ser 
que o que tenha levado a Câmara Superior a concluir dessa forma, é 
que a empresa que era a recorrente nesse caso, é chamada Carglass. A 
Carglass, ela faz serviços de reparo de vidro em automóvel e ela também 
faz revenda. Então, se eu tenho, por exemplo, serviço, se eu estou 
falando do serviço, quando eu penso num frete de um vidro, por 
exemplo, o vidro está pronto, eu preciso instalar esse vidro, então ele se 
direciona à minha loja, ele se direciona à minha loja para que eu possa 
prestar o serviço, ou seja, eu ainda não concluí o processo produtivo de 
prestação do serviço, logo, numa situação como essa, eu estaria no 
inciso II e aí, está correta a fundamentação do voto vencedor ao não 
mencionar o inciso IX e só fundamentar o seu voto no inciso II. Esse 
fato, eu acho que ele é verdadeiro, me parece verdadeiro, porque o voto 
vencedor, inclusive, descreve essa atividade da Carglass, mas o que me 
parece é que a Carglass não faz só isso, então a discussão não se 
limitaria a essa discussão de prestação de serviço, ela pode também ser 
uma revendedora de produtos e daí eu teria sim, que examinar a 
situação do inciso IX, o que não foi feito, no caso. Mas de qualquer 
forma, o que eu acho que dá para tirar desse acórdão é que é um 
avanço no trato da matéria, mas o tema ainda deve ser tratado com um 
certo cuidado, já que o fato desse contribuinte é muito específico e esse 
fato pode dar ensejo a interpretação de que estamos no caso de frete. De 
que é um insumo e não o frete de venda propriamente dito, que é aquele 
que está no inciso IX. Em relação a esse tema, só mais uma questão, é 
que o STJ tem decidido sobre essa matéria, sobre esse frete 
especificamente, de forma desfavorável, se não me engano já teve 



decisões de primeira e segunda turma em sentido desfavorável, então, 
quando saiu essa decisão, ela foi muito festejada, mas ela ainda deve 
ser vista com um pouco de cuidado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que é mais um 
esclarecimento seu, alguém quer debater a questão? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então sim. Brandão, depois o 
Bruno. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Fabiana, mas eu acho que assim, 
dentro desse ‘caosinho’, que está nessa questão do frete, acho que há 
uma consulta da Receita Federal para aquelas empresas que praticam o 
just in time, não? Aquela… você é obrigada a abrir uma empresa lá na 
Volkswagen, remete as peças para lá, para a sua empresa lá dentro e 
vai fornecendo à medida em que a Volkswagen utiliza as peças, mas 
parece que neste caso a Receita Federal já admitiu o crédito, por 
consulta. 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: É? eu não vi. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, eu vou até anotar, porque eu 
vou... 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: Legal. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bruno. 

Sr. Bruno Fajerstajn: Eu queria, antes de falar do tema frete no 
sistema de distribuição, que é interessante, eu queria dizer que este 
caso aí, da Carglass, é um fato raro nos dias de hoje, que foi um voto de 
qualidade da Câmara Superior em favor do contribuinte. Então, eu não 
via isso há muito tempo já e é o único exemplo de voto de qualidade a 
favor do contribuinte. E realmente, foi curioso, porque, Fabiana, me 
ajuda aí, mas eu acho que o voto vencido, ele discute o tema a luz do 
inciso IX e o voto vencedor usa o inciso II, daí a dúvida, né? Porque tem 
essa linha que a gente discutiu antes de um frete poder estar 
enquadrado também no inciso II. Só que no caso, na minha visão, do 
centro de distribuição, salvo uma particularidade do serviço da Carglass 
que não ficou claro no acórdão, mas, eventualmente, pode ser diferente 
o caso deles, se for um caso de venda para ser distribuição, o inciso 
aplicado seria o IX, porque é uma operação, é um custo pós-produção, 
então, eu teria que ver se ele está enquadrado no inciso IX, que diz lá, 
frete na operação de venda. E, aí, vem toda a discussão a respeito da 
aplicação do inciso IX, ele fala, frete na operação de venda e aí, a 
questão é que quando eu faço um frete para o centro de distribuição, eu 
ainda não tenho um contrato de compra e venda com o fornecedor, eu 
tenho um mero transporte entre meus estabelecimentos para facilitar a 
operação de venda. E, aí, o que se discute de novo, é se eu posso 



alargar ou não a interpretação do inciso, que usa o termo na operação 
de venda. E o STJ está dizendo que não, que na operação de venda é no 
contrato de compra e venda e que o centro de distribuição ainda não 
tem contrato de compra e venda, se houver cabe, mas geralmente não 
tem e, aí, nesse caso, não estaria sujeito, não haveria crédito com base 
no inciso IX. O STJ dá uma escorregada quando diz que a interpretação 
não pode ser extensiva no IX, aplicando o art. 111 do CTN, dizendo que 
seria uma hipótese de exclusão do crédito tributário que comportaria 
interpretação literal. Aí, eu acho que não é por aí o caminho, né? Nós 
estamos falando da formação do quantum debeatur, não propriamente 
de exclusão do crédito tributável. Então, o 111 não teria cabimento aqui 
e, aí, volta ao tema de se eu posso ou não interpretar extensivamente o 
inciso IX, porque literalmente ele fala na operação de venda. Eu, nessa 
mesma linha de interpretação extensiva, para atender a não 
cumulatividade, eu acho que um frete para o centro de distribuição, ele 
está na direção da venda, ele só vai para o centro de distribuição porque 
vai ser vendido e ele gera tributação, então, para atender a não 
cumulatividade eu consigo encaixar no inciso IX, ainda que não seja 
com um contrato de compra e venda, ele não deixa de ser na venda e, 
aí, o termo de operação eu daria uma importância menor, tendo em 
vista que a remessa para o centro de distribuição também está 
vinculado a uma venda. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fabiana. 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: E complementando, o dispositivo fala 
não só do frete de venda, como também, os gastos com armazenagem, 
né, então, ou o frete do sentido, na direção da venda ou são os gastos 
atrelados à armazenagem. Para armazenar eu preciso do frete que leva 
até meu centro de distribuição, então eu acho que o dispositivo, 
realmente é alberga essa interpretação. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Rodrigo Maito.  

Sr. Rodrigo Maito: Rodrigo. E a armazenagem é o principal e o frete 
seria o acessório? Só para fazer só uma provocação. 

[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fabiana. 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: Com todo respeito, mas eu não vejo 
esse acessório e principal. Eu faço uma interpretação abrangente de 
cada… extensivo, de cada dispositivo e me parece que você tem que 
olhar cada gasto que está vinculado a esses componentes que estão em 
cada dispositivo, né? Então, tudo que está atrelado à armazenagem, por 
exemplo, o frete. E bom, por fim, o próximo, eu espero ser clara em 
relação a ele, porque eu acho que o dispositivo que foi discutido aqui 
muito confuso. João, por favor, o parágrafo 2º, inciso II. É o dispositivo 



que trata daquela vedação à tomada de crédito quando as aquisições, 
elas não são sujeitas ao pagamento do PIS e da Cofins. Esse dispositivo 
foi examinado numa situação de aquisição de transporte internacional 
de cargas. Transporte internacional de cargas, ele está sujeito à uma 
isenção que está prevista no art. 14 da Medida Provisória n. 2.158, 
então, qual que é a situação que eu tenho? Tem uma empresa que é 
exportadora, ela adquire esse frete internacional, paga para uma pessoa 
residente aqui no Brasil, essa pessoa residente no Brasil, ela tem 
isenção do PIS e da Cofins sobre esse frete. Aí, a dúvida é se o 
adquirente desse frete aqui no Brasil, ou seja, o exportador da 
mercadoria, ele tem ou não tem o direito a tomada do crédito sobre esse 
frete de venda, crédito que seria fundamentado no inciso IX do art. 3º. 
Havia divergência entre as regiões fiscais, havia várias Soluções de 
Consulta, várias não, algumas Soluções de Consulta no sentido 
favorável do direito da tomada de crédito, ou seja, embora essa 
aquisição do frete fosse não sujeito ao pagamento da contribuição, a 
Receita Federal, por algumas regiões fiscais, ela estava admitindo o 
direito ao crédito por conta da parte final desse dispositivo que trata da 
vedação. A parte final desse dispositivo traz uma exceção à vedação que 
é geral, né? O quê que essa norma diz? Que no caso de isenção, pode 
ser que o contribuinte tenha direito ao crédito. E aí a dúvida é, quando 
que é esse pode ser? Porque o dispositivo tem uma redação muito ruim, 
então ele fala, é vedado, não tem tributação na aquisição, é vedado o 
direito ao crédito, inclusive, no caso de isenção, ou seja, não faz 
diferença, mesmo que for isenção está vedado. Esse último, ou seja, “há 
isenção quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou 
serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela 
contribuição”. Os contribuintes começaram a fazer uma interpretação ao 
contrario sensu desse dispositivo. Porque o quê que ele está dizendo? 
Olha, é vedado o crédito, mesmo caso de isenção, quando você der saída 
à produto que não é sujeito ao PIS e a Cofins. Tá, então, o que eu 
dispositivo quis dizer ao contrario sensu? Que é vedado, exceto quando 
eu adquiri com isenção e quando eu der saída tributada. Deu para 
entender até aqui? 

Orador Não Identificado: Sim. 

Sra. Fabiana Carsoni Fernandes: Tá. Aí, bom, tá bom, então, qual que 
é a situação de fato aqui? Eu tenho uma situação de isenção, preciso 
olhar se a minha saída é tributada. A minha saída é tributada? Não, eu 
sou exportador, mas a Receita Federal estava dando crédito. Por quê 
que a Receita Federal estava dando crédito? Aí vejam só, o dispositivo 
fala, inclusive no caso de isenção, esse último, quando revendidos ou 
utilizados como insumo em produtos ou serviço sujeitos à alíquota zero. 
Qual que era a interpretação literal que os contribuintes estavam 
fazendo? Ele está tratando somente dos incisos I e II: I - revenda, 
revendidos, a primeira palavra, e II - insumo, utilizados como insumos 
em produtos ou sujeitos à alíquota zero. O crédito de que eu estou 
tratando, ele está no inciso IX, que é o frete de venda, logo, essa parte 



do dispositivo, ela não se aplica a minha pessoa, então, eu tenho a 
regra geral que é vedação do crédito nas aquisições não tributadas, 
porém, no caso de isenção, eu tenho direito e eu não caio naquela parte 
final do dispositivo que fala vendas não tributadas, por quê? Porque 
essa parte final do dispositivo das vendas não tributadas, só abrange 
incisos I e II, que são revenda e insumo. Essa era a interpretação, essa 
é a interpretação de alguns contribuintes e é a interpretação da Receita 
Federal, que é apegada muito à interpretação literal e essa 
interpretação, na tentativa de interpretação ao contrario sensu do 
dispositivo, que é muito confuso, né? Então, ele acaba gerando essa 
interpretação. Agora, vem a Solução de Divergência nº 3 da COSIT de 
2017, identifica essa divergência entre algumas regiões fiscais e fala: 
“não, essa interpretação dos contribuintes não têm fundamento”, ela 
está baseada numa interpretação exclusivamente literal e esquece a 
finalidade da norma. Aí ele diz, lembrando daquela discussão dos 
créditos fictos de IPI que o STF, num determinado momento, falou, 
aquisições não tributadas, isentas têm direito ao crédito, porque a 
Constituição, em matéria de ICMS, vedou o crédito expressamente e em 
matéria de IPI, ela não vedou expressamente. E, aí, o STF se pronuncia 
de forma favorável, em momentos depois, no embargo de declaração, 
reverte a discussão para falar nada disso, é contrário à própria 
sistemática do imposto, não existe direito a esse crédito, não há 
cumulatividade a ser evitada pela sistemática do crédito.  

Então, a Receita Federal, ela retoma esse julgamento para falar, a ideia 
que norteou o legislador a editar esse dispositivo foi exatamente aquela 
ideia do IPI, olha, não venha com essa tese aqui, ela não vai se aplicar, 
com exceção das situações de isenção. Nas situações de isenção eu dou 
o crédito, desde que as saídas sejam tributadas. Então ele falou assim, 
o legislador, ele deu o crédito na situação de isenção, mas em toda e 
qualquer aquisição de isenção, independentemente do inciso, eu não 
posso fazer essa interpretação literal na saída, a saída tem que ser 
tributada, senão você acaba ferindo a lógica da não cumulatividade. 
Então, foi nesse sentido a Solução de Divergência da COSIT, para 
afastar o direito ao crédito nessa situação, já que eu tenho uma 
aquisição não tributada, por força da isenção, e uma saída também não 
tributada por conta da imunidade da exportação. Qual que é a não 
cumulatividade que eu não quero evitar numa operação como essa, em 
que eu não tenho tributação nenhuma? A pergunta é essa e aí, foi 
fazendo uma interpretação finalística que o crédito acabou sendo 
vedado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bruno e Brandão pediram a 
palavra. Bruno. 

Sr. Bruno Fajerstajn: Bruno. O comentário que eu ia fazer é que esse 
dispositivo é muito difícil de entender, ele é praticam incompreensível, 
ele comporta inúmeras interpretações e pelo menos agora, a Receita 
Federal deu, independentemente na questão do frete, ela deu a 



interpretação que ela entende correta do dispositivo, então, pelo menos, 
temos a segurança de qual que é a extensão que a Receita dá para esse 
dispositivo. E o interessante é ver que ele não foi na linha da 
interpretação literal, ele seguiu a lógica da não cumulatividade, então, 
eu não estou sozinho, estou com a Receita Federal em tentar seguir a 
lógica da não cumulatividade para interpretar as normas que geram o 
crédito. Então, apesar do resultado negativo com o qual eu concordo, 
nesse caso, porque se estaria dando a interpretação literal levaria à 
permissão do crédito numa aquisição isenta e numa venda isenta, 
operação totalmente neutra de PIS e Cofins que geraria crédito, 
concordo então, plenamente com ela, ela está dando interpretação 
baseada na não cumulatividade. Então, eu acho que esse que é o 
interessante do resultado da resposta, ele segue, ele procura seguir 
uma lógica de não cumulatividade. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então está em aberto, se 
alguém mais quiser? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, me dá licença só um 
pouquinho, desculpa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A premissa é de que quando você faz o 
crédito internacional não há incidência do PIS e da Cofins. Nós 
estaríamos assim, par e passo ou vis-à-vis com aquela evolução 
jurisprudencial que você até falou do ICMS, em que chegou um dado 
momento naquela questão da importação, que o pessoal queria o 
crédito, aliás havia várias ações sobre isso, da entrada isenta da 
importação do ICMS, com o crédito pela saída isenta de exportação, que 
também tinha a imunidade do ICMS, porque uma coisa era o crédito, 
outra coisa era… É, então, não teve sucesso no judiciário também. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ainda sobre o assunto, alguém 
com a palavra? Fabiana, encerramos a sua apresentação? Então, 
entraremos no segundo tema da ordem do dia, Fernando Zilveti 
escreveu o tema, para continuar o tema: tributação e Lava-Jato. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a questão aqui da corrupção, a 
gente resolveu discutir primeiro a questão da prova emprestada e ficou 
para a gente conversar agora, sobre a glosa da despesa e a retenção do 
imposto de renda na fonte. Aqui a gente tem uma questão que precisa 
ser enfrentada que é bem relacionada ao uso de uma despesa com o 
contrato de prestação de serviço simulado. Eu uso, como a gente já 
falou com o exemplo que o Bianco até fez com muita clareza, eu uso 
uma empresa, pago uma empresa na pessoa jurídica por um serviço 
que não foi prestado efetivamente, que para justamente justificar uma 
corrupção. Que foi um serviço prestado, de certa forma, foi serviço 
prestado até de aproximação, de broker, ou seja que nome for, para essa 



operação, mas é um serviço aí, ilícito ou considerado ilícito após uma 
delação premiada. Tirando o aspecto da prova emprestada, só usando a 
ação do Fisco. O Fisco autua, dizendo que aquele serviço foi objeto de 
um contrato simulado e glosa a despesa e cobra com base na lei, 35% 
de imposto retido na fonte. O CARF tem aqui algumas decisões que vem 
sendo feitas..., tem uma decisão que é até para anotar, é a 1ª Sessão da 
4ª Câmara, 2ª Turma, o acórdão 1402-000.441, relator Antônio José 
Praga, julgamento em 24/02/2011 e outro acórdão da 1ª Sessão da 1ª 
Câmara da 1ª Turma Ordinária, o acórdão 1101-000.767, relator 
Benedito Celso Benício Júnior de 5 de junho de 2012. Muito bem, 
então, aí o que acontece? A gente tem agora uma… uma análise da 
simulação. Por quê que a gente não pode aplicar as duas coisas? O 
CARF vem decidindo que ou você tem a aplicação do imposto, da multa, 
sobre a empresa que usou essa despesa ou você tem um imposto de 
renda retido na fonte da pessoa física, considerando que ela, de fato, foi 
a beneficiária do pagamento. E aí, tem aquela discussão que se cobraria 
35%, porque seria como beneficiário não identificado ou uma prestação 
de serviço sem causa. O que a gente vê na discussão desses acórdãos é 
que se você considerar uma simulação, você não pode, com base na 
consideração da simulação, desconsiderar a personalidade jurídica da 
pessoa jurídica que prestou serviço, porque é fato comprovado, se é fato 
comprovado da simulação, se preserva a dissimulação, desde que a 
forma e substância se configurem. Então, você não tem base para 
desconsiderar a personalidade jurídica. Aquele serviço foi tributado pela 
pessoa jurídica contratada, então, mesmo que você considere a 
operação por simulação, você não pode simplesmente dizer, olha, quem 
recebeu o dinheiro foi a pessoa física, porque ela confessou no processo 
tal, que ela recebeu, ela pessoa física recebeu por meio de uma pessoa 
jurídica. Ok, é uma simulação, glosa a despesa, tributa a pessoa 
jurídica que pagou e mantém a tributação da pessoa jurídica que cedeu, 
mesmo que tenha recebido com base num contrato simulado. Essa é a 
lógica do Direito Privado, da simulação, do Código Civil de 2002. Eu 
preservo o que se dissimulou, desde que, justamente, para não 
requalificar, eu não posso requalificar e falar, não, aqui é a pessoa 
física. Então, não é nem a discussão, Schoueri, de se é com causa ou 
sem causa, porque, de fato, sobre sob a ótica da prestação de serviços, 
eu cobro 35% e não tem discussão se é ilícito, não se está se tributando 
um ato ilícito, está se apenando, não, a ideia da lei é, eu tributo retido 
na fonte, aquele prestador de serviço não identificado ou sem causa. E 
não vejo que sequer se discuta essa aplicação, porque não há um 
prestador de serviço pessoa física e não há essa discussão de não 
identificação, porque é identificado. E ainda que eu diga, não, mas é 
sem causa, não me permite que eu considere ‘ah, sem causa, então, vou 
reter ele na fonte’. Por que sem causa? Não é a causa da prestação de 
serviço original, mas existe uma outra causa, ainda que seja ilícita, mas 
é uma causa, que é uma prestação de serviço ilícita, ou seja, não é essa 
a hipótese de não haver causa. Rapidamente, pelo pouco tempo, eu 
queria colocar essa questão para quem quiser comentar. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Obrigado Fernando. O art. 61 
está inscrito na pauta, o Diego vai tratar disso a semana que vem como 
primeiro item da pauta, então, a questão do com causa, ou sem causa, 
qual é a origem disso, tenho certeza que vamos poder explorar a seguir. 
Então, nesse minuto e meio que temos somente a questão da 
dedutibilidade da despesa por ser dissimulada, o Fernando disse, 
indedutível. Eu diria, acompanhando o Fernando, dizendo, mas não por 
ser simulada ou não simulado, mas porque uma despesa operacional é 
aquela necessária para tirar da empresa e jamais poderia admitir que 
era necessária uma corrupção para que eu pudesse ter o lucro, ou seja, 
por uma questão de premissa do ordenamento, eu não conseguiria 
conviver com a ideia de que sem essa corrupção jamais eu teria esse 
lucro, o problema me parece ser esse o caminho. Mais alguém quer 
falar?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Um minuto. 

Sr. Michell Przepiorka: Mas mesmo quando todo mundo faz, quando, 
se você não fizer, você não entra na concorrência? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Michell, mesmo quando todo 
mundo faz, mesmo a mesma situação que eu costumo dar até em aula, 
dizendo daquela Kombi que estacionou em lugar proibido para entregar 
mercadoria, porque assim, evitou uma multa maior que seria uma 
multa contratual por não entregar no prazo. Eu sinto muito, mas uma 
despesa, um pagamento contra a lei, não pode ser operacional que isso 
não é rendimento. 

Sr. Rodrigo Maito: Mas, professor... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Trinta segundos. 

Sr. Rodrigo Maito: Rodrigo Maito. Eu só vou dar uma notícia, mas não 
vou exatamente fazê-lo com precisão. Tem uma Solução de Consulta 
que saiu no início desse ano que manifesta o entendimento quanto à 
indedutibilidade de despesas com veiculação de propaganda em rádio 
comunitária, quando a lei que rege essa atividade, veda qualquer 
exploração econômica. Então, parece que a gente tem aplicação do non 
olet que é ao contrário e eu acho que é alguma coisa que a gente preciso 
explorar melhor, porque... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você quer manter por escrito? 

Sr. Rodrigo Maito: Pode ser. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então fica mantido então, 
como outro tema da próxima Sessão, já temos o art. 61 com o Diego e 
segundo... 



Sr. Rodrigo Maito: Pode ser na outra, porque na semana que vem eu 
vou estar no CARF justamente discutindo essa questão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, Rodrigo, então o Diego 
pede que seja daqui a duas semanas, mas o Rodrigo, o seu tema pode 
ser na semana que vem, Rodrigo? 

Sr. Rodrigo Maito: Pode ser. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, na semana fica o 
Rodrigo com a parte então, só da indedutibilidade da despesa. Com 
isso, encerrada a nossa Sessão, obrigado a todos, até a semana que 
vem. 
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