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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Queria 
informar que o livro Diálogos Póstumos com Alcides Jorge Costa está na 
gráfica e a previsão é que durante o mês ainda de abril ou maio, ele seja 
lançado juntamente com a dedicação desse auditório ao professor 
Alcides. Esta é uma grande realização, de muita alegria e de 
participação de todos os que colaboraram comentando o trabalho do 
professor Alcides. E para o instituto, obviamente. Comunicar também, 
que já está disponível no site o livro do Hiromi Higuchi sobre Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica, edição de 2017. Não será impressa essa edição 
e ele disponibilizou para o instituto gratuitamente. Agradecemos em 
público aqui, que já fizemos pessoal ao nosso associado Hiromi, que 
durante tantos anos esteve aqui conosco nas Mesas e, por motivo de 
saúde, não pode mais estar aqui presente. Pelo menos com a frequência 
que vinha antes. Mais alguma comunicação? Hoje nós temos a 
assembleia ordinária para ser realizada às nove horas, e temos um 
único assunto na pauta, ele está dividido em três tópicos aqui na pauta. 
E vamos iniciar com o Rodrigo, por favor. Nós estamos tratando, para 
deixar bem claro, do art. 61 da Lei n. 8.981. Esse artigo tributa na fonte 
em 35% sobre base reajustada, os pagamentos feitos sobre despesas 
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reconhecidas, pagamentos a beneficiários não identificados e despesas 
reconhecidas em que a causa não seja conhecida ou comprovada. É o 
artigo que passou por várias, na verdade não o artigo, o artigo passou 
por alterações, mas esta norma, ela passou por várias alterações ao 
longo dos anos ou das décadas, não é? Ela vem sendo, desde 1964, 
objeto de leis esparsas que foram, gradativamente, cobrindo um maior 
espaço para incidência do IR fonte e esta é a redação final, depois de 
muita discussão na jurisprudência administrativa e muitas tentativas 
legislativas de cobrir os buracos. Hoje esse assunto estava um pouco 
morto, embora sempre apareça autos de infração com base no art. 61, 
mas ele estava um pouco morto, pelo menos em termos de produção 
doutrinária, em função de que ele aparece esporadicamente na vida 
prática, né? Agora ele aparece com toda importância que ele tem, em 
função da Operação Lava Jato. As empresas que fizeram delação, que 
estão sendo condenadas, ou as provas que estão sendo coletadas de um 
jeito ou de outro, são objeto de lançamento do IR PJ e da CSL como 
despesas indedutíveis, para aquelas que deduziram, evidentemente, 
durante a operação, e a incidência do Imposto de Renda na fonte, esses 
35% sobre base reajustada. O Diego Miguita fez um artigo que foi 
publicado, pelo menos que me consta, não sei em outro local, publicado 
no Jota, ‘A glosa das despesas e o IR fonte’. Na verdade, ele trata mais 
da cumulação das duas cobranças. E o Rodrigo se prontificou a tratar 
sobre a dedutibilidade. Se eu não estou enganado é isso, né? No CARF e 
na Câmara Superior, até um certo momento, inclusive, em nível de 
Câmara Superior 2ª Turma, havia o entendimento de que esta cobrança 
do Imposto de Renda na fonte não podia ser cumulativa com a cobrança 
do IRPJ pela indedutibilidade. Isso tem mudado. Ainda recentemente eu 
assisti um debate na Câmara Superior em que a tendência, me parece, 
é diferente da que havia nesses precedentes antigos. Antigos, quer 
dizer, de uns cinco, seis anos. Neste caso aqui, a sessão do mês 
passado, o caso MKJ Importação e Comércio, era tipicamente notas 
fiscais inidôneas e o Fisco não provou o pagamento, ou o não 
pagamento aos beneficiários. Foi dado provimento ao recurso na 
Fazenda Nacional, de qualquer forma. Mas me chamou a atenção que 
durante os debates que houve, tanto o presidente Barreto quanto o 
conselheiro Gerson ressalvaram que a aplicação desse art. 61 depende 
de cada caso, as circunstâncias fáticas de cada caso. Quer dizer, não 
seria automática. A gente não sabe, não sabemos o quê que motivou 
essas manifestações. Então, o assunto está na pauta de hoje, porque 
está na pauta da vida das empresas e dos advogados. Muitos de nós já 
foram pedidos a dar parecer ou fazer defesas, de modo, que o assunto, 
realmente, vem para pauta de hoje com muita oportunidade. Você quer 
fazer alguns esclarecimentos antes de passar a palavra? Rodrigo, por 
favor. 

Sr. Rodrigo Maito: Rodrigo Maito. Bom dia a todos. Diante dessa 
contextualização que o Ricardo fez agora, eu me propus a analisar o 
lado da dedutibilidade. Obviamente, que a gente tem dois contextos que 
envolve, de um lado a tributação do pagamento enquanto receita 
tributada na outra ponta, temos a retenção na fonte determinada por 



esse art. 61 da 8.981, que para alguns, pode denotar um caráter 
sancionador, o que seria vedado do art. 3º do Código Tributário, e do 
lado da despesa, no reconhecimento da despesa, o que me motivou, na 
verdade, a investigar o tema com maior vigor foi uma Solução de 
Consulta que saiu no início do ano, a Solução de Consulta COSIT 36 de 
16 de janeiro de 2017, que não tem nada que ver com, exatamente, com 
Lava Jato ou com corrupção. Mas chamou a atenção o fato, de que 
nesta Solução de Consulta, ao que parece um posto de gasolina 
consultou se poderia deduzir pagamentos que ele fez para veiculação de 
anúncios numa rádio comunitária. E o que sucedeu aqui, na resposta 
na Solução da Consulta, foi uma análise sobre a perspectiva 
regulatória, no sentido de que à rádio comunitária é vedado receber 
qualquer espécie de pagamento, ou seja, explorar comercialmente a 
atividade da veiculação de anúncio. Portanto, a conclusão foi: em se 
tratando de uma atividade ilegal, sobre a perspectiva do prestador de 
serviço, a despesa não poderia ser considerada necessária, usual e 
normal e, portanto, foi vedada a dedutibilidade dessa despesa. Isso, 
naturalmente, despertou a atenção pela circunstância de que nós 
temos, sobretudo no art. 118-1 do Código Tributário Nacional, talvez a 
materialização do… ou a positivação, melhor dizendo, do princípio non 
olet, onde o fato gerador do tributo deve ser interpretado abstraindo a 
validade jurídica dos atos. Em outras palavras, se o tributo não tem 
cheiro, eu não vou, exatamente, investigar se a atividade que deu ensejo 
à renda foi uma atividade legal. A renda será tributada justamente 
porque temos na lei a previsão de que auferir renda é suscetível de 
incidência do imposto. Da mesma maneira, a pergunta que vem é, se é 
assim, em relação à formação dessa renda no que diz respeito às 
despesas que são normalmente dedutíveis em função dos critérios 
previstos lá no 299 no Regulamento do Imposto de Renda e por sua vez, 
tem fulcro no art. 47 da Lei 4.506 de 64, os requisitos são: necessidade, 
usualidade e normalidade e comprovação, efetividade da despesa, não 
é? Então, diante disso, o que se coloca é, essa despesa, 
independentemente da atividade praticada pelo prestador de serviço, 
tem algum caráter de ilegalidade ou não, ela, uma vez preenchidos 
aqueles requisitos de dedutibilidade, os requisitos gerais, estaria 
autorizada essa dedução? Então, é algo que não tem uma resposta 
trivial, sobretudo quando a gente se aproxima da questão da corrupção. 
Já há uma série de iniciativas no meio acadêmico para se analisar, 
sobretudo em função da Lava Jato, quais seriam os efeitos contábeis, 
societários e tributários de todas os atos econômicos decorrentes desses 
atos da corrupção em si. Então, o parâmetro de propina etc. Então, 
aqui entra também, em cena, uma questão de moralidade, que alguns 
doutrinadores, eu encontrei, por exemplo, o Edson Fernandes, tem um 
blog onde ele escreveu lá, reflexos tributários da corrupção, onde ele 
trata en passant, da questão de se é moral ou não a glosa dessa 
despesa em função da natureza daquele ilícito etc. Então, o tema, ele 
comporta interpretações das mais variadas, o que a gente tem 
visualizado na linha que o Dr. Ricardo já colocou é, a Receita Federal 
entende tributável a receita para quem recebe, nesse lado, eu não vejo 



grande dificuldade de reconhecer essa... Uma coisa, um ponto que 
surge é: se há a devolução de valores, como o Estado aí, esses acordos 
de leniência têm recebido de volta uma série de valores, se seria possível 
recuperar o tributo, né? Me parece que é algo bastante complicado, mas 
no lado da despesa, eu ainda tenho uma série de dúvidas. Por exemplo, 
só para citar um caso, a gente, há alguns anos, viu aí a máfia dos 
fiscais aqui em São Paulo, relacionada à concessão de habite-se, não é? 
Toda problemática que orbita nesse tema quanto à legalidade dessa… 
desse condicionamento. Mas o fato é que, se as empresas forem 
extorquidas, isso atribui o caráter de necessidade, usualidade e 
normalidade para a despesa? Essa despesa, eu digo, de natureza até 
tributária? Então, muito mais do que propor soluções, eu queria só 
contextualizar para debate. Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. E, 
realmente, aqui a gente não traz soluções prontas, nós podemos trazer 
opinião e aqui, nós estamos aqui para debater. Eu vou passar a palavra 
para o Fernando, que já pediu, mas eu queria também, se me permite, 
Fernando? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Colocar um norte aqui na 
discussão. Vou falar primeiro da despesa e depois da IR fonte e aí, você 
está tratando da despesa. Primeiro, o Fisco sempre, sempre considerou 
que despesas ilegalmente incorridas não são dedutíveis, o que, em tese, 
é uma bobagem, porque se eu tenho uma multa de trânsito com 
inflação com um veículo da empresa, isso é um fato relacionado com as 
atividades da empresa, não é? Mas de qualquer forma, essa é a posição. 
E quando você chega ao CARF, já há bastante tempo, existe uma 
dificuldade muito grande de entendimento que a despesa necessária, 
não é necessária no sentido de eu achar que ela é necessária ou não, ou 
que ela, eu poderia ter evitado. Porque eu posso evitar, por exemplo, 
uma despesa com uma festa de fim de ano dos funcionários se eu não 
der a festa, mas ela é uma despesa integrada na atividade da empresa, 
claro. Então, fica muito difícil um julgamento subjetivo, porque um 
pode achar que sim, outro pode achar que não, e a tendência, 
geralmente, é: ‘ah, não é necessário, porque você não precisava ter pago 
a multa, não precisava ter feito a infração’. Que é, enfim, esse é o 
raciocínio. Esse é em tese. No caso concreto, nós deveríamos analisar 
no ponto que você falou e eu acho que quero dar mais destaque, o 
caráter de extorsão. Evidentemente, é algo muito complicado, mas que 
precisa ser levado em conta. Determinados setores você não atua sem 
admitir ser extorquido, você não consegue nada, entrar na licitação, 
passar para a qualificação, aprovar faturas, enfim, tem uma série de 
coisas. E a terceira questão que eu queria colocar, agora muito dentro 
da Lava Jato, também dentro da Lava Jato, é, você apresenta uma nota 
fiscal ou um recibo, ou uma fatura de prestação de serviços, digamos, 
de propaganda ou de assessoria, geralmente é de assistência técnica, 
assessoria administrativa. Isto não é verdade. Você pode recuperar a 
dedutibilidade dizendo: olha, eu escrevi lá que era, contabilizei na conta 



de assessoria, mas, na verdade, isto aí é extorsão, eu tive que pagar, 
senão não pegava a obra. Então, eu queria só contextualizar dessa 
forma, um complemento do que você falou, e passo a palavra para o 
Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Me restringindo nesse aspecto específico 
apontado pelo Ricardo, nós temos a despesa contratada, então, do 
ponto de vista formal você tem um contrato de prestação de serviços, 
você tem a despesa aprovada, ou seja, ela passa por uma cadeia de 
aprovação dentro do setor de compras até o setor financeiro, e o 
ordenador da despesa certifica que o serviço foi prestado, então, do 
ponto de vista formal, tem toda uma cadeia a cumprir que é respeitada 
nas empresas, você tem um contrato, você tem um ordenamento de 
despesa, você tem uma fatura de serviço e a certificação que o serviço 
foi prestado. E depois, dentro dessa certificação de serviço prestado, 
existe a aprovação do pagamento, por último, existe o pagamento. Tudo 
isso comprovado documentalmente, passando por pessoas e passando 
pelo efetivo pagamento. Então, você constrói toda uma cadeia de prova 
que justifica a despesa. Então, você tem a despesa, até aí, necessária 
dentro do… partindo do pressuposto que ela seja necessária, dentro da 
lógica que você acabou de mencionar. Então, do ponto de vista formal, 
ela está perfeita, ela não tem nenhum óbice que diga que ela não 
aconteceu. Aí, por conta de uma delação premiada, uma colaboração, 
você recebe uma informação de que aquela despesa, que é de serviço, 
não foi prestado para o fim declarado, ou seja, às vezes nem foi 
prestado. Uma confissão ou uma delação. Ok, assumindo que isso 
macule a natureza da despesa, você vai estar diante de um ato 
simulado. O ato simulado, visto por esse viés, leva a uma 
desconsideração da prestação de serviço. Você considera que aquilo, 
pelo Código Civil, nunca existiu, que a diferença do Código Civil 2002, 
você tem ex tunc, ou seja, você fez ex tunc, nunca existiu. A declaração 
tem esse efeito, quer dizer, passa a ser considerado não anulável, ele 
não existiu, então, aquela prestação de serviço não existiu. Se aquela 
prestação de serviço não existiu, o que diria dedutibilidade. Então, você 
não está nem discutindo se o dinheiro cheira ou não cheira, se você... 
Aquele serviço simplesmente não existiu. Porém, o próprio Código fala 
em simulação mantido os atos dissimulados, então, as consequências 
da simulação, a dissimulação, tudo o que se fez, toda essa cadeia e tal, 
todo esse contrato com relatórios, muitas vezes, tem até relatório, tem 
até relatório de prestação de serviço, tem foto do cara lá prestando 
serviço, selfie, então você vai ver, você tem toda uma forma de falar, 
bom, então, a dissimulação prevalece. Então, o quê que é o 
dissimulado? A dissimulação é o que fica, e essa dissimulação pode até 
ensejar uma discussão sobre a necessidade da despesa. Ou seja, de 
fato, ela foi feita, em que pese você anular... o ato nunca ter servido. 
Então você entra numa discussão, que eu confesso, eu não tenho a 
solução, mas eu acho imprescindível a gente passar por essa análise de 
Direito Privado. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você colocou tudo que foi 
dito até agora em termos científicos, jurídicos, não é? Nós estamos 
diante de uma dissimulação, né, o pagamento houve, evidente, tem que 
provar que houve a despesa, só que ele foi intitulado de algo que não é. 
A pergunta é, o algo que é, é possível deduzir? Aí entra essa 
consideração da moralidade que eu, pessoalmente, acho que precisaria 
ser visto com um pouco de cuidado, porque a moralidade juridicamente 
é a moralidade da administração pública. Geralmente, não é das 
pessoas, dos indivíduos, mas de qualquer forma, evidentemente, que é 
um ponto que precisa ser considerado. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, porque entra no debate, do non olet, 
não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí, não se discute se é moral ou imoral 
ou amoral, se discute o efeito. Então, se o efeito, de acordo com o 
Código Civil, se preserva os atos dissimulados, esse ato é dissimulado, o 
olet ou non olet é dissimulado, então, ele se preserva, ele fica na relação 
e como tal, ele tem que ser tratado pelo Imposto de Renda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E o non olet, ele também 
existe para o lado da receita, o que, muitas vezes, essa corrupção toda, 
ela está encobertando também, um cartel de superfaturamento; ou 
mesmo que não tenha cartel, um superfaturamento para dali sair o 
recurso, o recurso da despesa, da propina, vamos falar no bom 
português. Então, a receita está sendo tributada. Aí o Fisco não cheira 
nada, não? 

Sr. Rodrigo Maito: Posso complementar só? Será que haveria um 
enriquecimento ilícito do Estado? Ele quer tributar numa ponta, glosar 
na outra e, eventualmente, até aplicar imposto no IR fonte. Enfim, é só 
uma provocação adicional. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não usaria enriquecimento ilícito, 
porque é conceito de Direito Privado e eu acho que não é aplicável ao 
Direito Tributário. Assim, não usaria. Agora, com relação à regra da 
indedutibilidade das despesas desnecessárias do 299 do RIR, 
diferentemente do Ricardo, eu sempre, até há dez minutos atrás eu 
diria: olha, não tem nenhum problema com isso, afinal de contas, eu 
não posso admitir como necessário que eu descumpra a lei para ter 
renda. Então, o raciocínio que é o tradicional do Fisco sempre me 
pareceu que faz muito sentido. Como admitir que era necessário que eu 
descumprisse a lei. Mas você, Rodrigo, trouxe um argumento para este 
caso muito interessante, non olet, que eu fiquei pensando, se eu tiver 
uma atividade ilícita: se eu produzo entorpecentes e vou tributar a 
renda, será que alguém me vetaria as despesas com o custo de 
produção de entorpecentes? Quer dizer, quer me parecer que, aqui há 
uma coerência para dizer se eu tributo a receita ilícita, e eu tributo, as 
despesas inerentes aquela atividade tem que ser deduzidas para que eu 
tribute a renda líquida, sob pena de não mais tributar a renda líquida, 



preciso da renda líquida, este que é o seu argumento. E agora, nesse 
debate, o Ricardo apresentou um ponto, que nós sabemos também, que 
em virtude desta corrupção, existe um superfaturamento. Ou seja, esse 
dinheiro que é pago da propina não é algo que saia do sacrifício daquele 
que paga porque tinha isso na sua poupança, e sim, é um percentual 
daquilo que ele consegue acrescer no preço. Pelo menos é o que dizem 
os jornais. Se eu tomar por fato essa versão dos jornais, admitindo que 
isso comprovado, eu não estou em nada distante da situação do 
produtor de entorpecentes, que tem uma receita ilícita tributável e tem 
despesas relacionadas aquela despesa ilícita. Então, o argumento que o 
Rodrigo trouxe, somado ao do Ricardo, me parece muito forte para falar 
pela dedutibilidade dessas despesas ser relacionadas às receitas ilícitas. 
Ou seja, eu mantenho minha dúvida, se eu tivesse uma situação de 
uma venda lícita operacional, na operação, e a pessoa comete um ato 
ilícito para suas receitas lícita, exemplo, a multa de trânsito, eu 
continuo tendo dúvida se eu acompanho o Ricardo dizendo que isso 
seria dedutível. Eu tenderia, eu tenho simpatia pela ideia de que o art. 
299, eu não admitiria como necessário que eu descumpra a lei para ter 
uma receita lícita. Essa seria o meu raciocínio normal e eu teria um 
debate com o Ricardo. Mas na circunstância que nós tratamos, eu 
tenho uma receita ilícita e tributável, as despesas vinculadas devem ser 
dedutíveis, porque eu estou falando do princípio da renda líquida. 
Então, nesse sentido, por conta da peculiaridade, eu sou obrigado a 
acompanhar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos deixar a discussão 
do… esse é outro debate que é muito importante, vamos por na pauta? 
Vamos? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, perfeito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas eu vou deixar para 
outra vez. Eu só queria dizer o seguinte, se você atrasa uma obra e 
incorre em multa contratual, essa é uma ilegalidade também, não é? 
Você está mostrando ineficiência. Quando o funcionário da empresa 
comete uma infração de trânsito está mostrando uma ineficiência. Você 
não mede o lucro quando é maior ou menor a ineficiência. Mas esse é o 
ponto de partida de discussão para nós compreendermos o que é 
despesa necessária. Mas vamos, realmente, focar aqui, nessa questão 
da corrupção, da propina. 

Sr. João Francisco Bianco: Essa questão, realmente, é uma questão 
muito interessante, mas eu acho que a gente está… são muitas 
situações, são situações muito variadas, os fatos são muito diferentes e 
eu acho que a gente não pode colocar todos na mesma cesta, sabe? 
Iniciando com esse caso que o Maito trouxe, da Solução de Consulta, eu 
acho que não tem sentido a conclusão da COSIT, porque o serviço foi 
prestado, o pagamento foi feito. O fato do fornecedor do serviço não 
estar legalmente habilitado a prestar o serviço, não pode macular a 
atividade da despesa. Se e estou pensando aqui nuns exemplos. Emitir 
parecer sobre legislação é atividade privativa do advogado, mas o 



contador pode emitir um parecer sobre direito tributável, 
eventualmente, um engenheiro pode emitir um parecer, um geólogo 
pode emitir parecer sobre Direito Tributário. O fato dele não estar 
legalmente habilitado macula a dedutibilidade da despesa?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro que não. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que não, que há um certo 
exagero. Agora, se o diretor da empresa, ele é sequestrado e a empresa 
paga o resgate, o pagamento desse resgate, essa despesa é dedutível 
para a atividade da empresa? É uma despesa necessária, usual, 
normal? Mas é um ilícito, ela foi constrangida a fazer o pagamento para 
preservar a vida do diretor, porque o diretor era absolutamente 
necessário à continuidade das atividades da empresa. Agora, foi feito 
um pagamento que não é decorrente de um crime, não é? Não é nem 
um ilícito, é muito mais do que um ilícito ao Direito Privado, é um 
crime, não é? A empresa, então, ela está compactuando com a atividade 
criminosa? Eu acho que não. Ela está sendo forçada ali, foi obrigada a 
fazer aquele pagamento, foi constrangida, foi extorquida até. Agora, 
essa… Veja, eu mencionei aqui duas situações que são diferentes. E 
agora, eu vou mencionar uma terceira que eu acho que é diferente 
também. O fato da empresa participar de um bando, de uma quadrilha, 
de que reiteradamente faz pagamentos que ela não está sendo obrigada 
a pagar, ela quer pegar aquela obra, mas ela pode não pegar aquela 
obra, ela pode pegar uma outra, ela pode trabalhar para um outro 
cliente. Então, para pegar aquela obra, ela participa de uma gangue que 
reiteradamente pratica atos criminosos. O fato de haver essa intenção, 
essa voluntariedade da participação da empresa nessa gangue, vai 
justificar a dedutibilidade da despesa? Vai dizer que ela foi extorquida, 
foi constrangida? Eu acho que são situações bem diferentes e eu não 
consigo aceitar a dedutibilidade dessa despesa nesse terceiro caso. No 
primeiro, eu não tenho dúvida que é dedutível, no segundo eu tenho 
dúvida, no terceiro eu não tenho dúvida que não é dedutível. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís Flávio. 

Sr. Luís Flávio Neto: Luís Flávio. Eu vou muito na linha do que o João 
disse, eu estava exatamente pensando nisso, a Solução de Consulta nº 
36, parece que ela traz um caso que tem peculiaridades diferentes 
dessa que nós estamos falando. Eu vou fazer a propaganda de um 
curso, vamos fornecer um curso de direito e aí, eu vou veicular na rádio 
que toca notícia, na rádio que toca em âmbito nacional uma série de 
músicas e também, em rádios comunitárias. A despesa foi necessária, 
foi normal e foi usual em todas as rádios. O fato de uma das rádios não 
poder prestar esse serviço, não torna a minha despesa não necessária, 
não normal e não usual. E aí, eu também estava pensando em alguns 
exemplos, João, pensei em um frete que eu contrato e o motorista não é 
habilitado, ele não tem carteira de motorista. Por acaso, o transporte da 
minha mercadoria, ela não foi necessário, normal e usual na atividade? 
Mas eu também tenho uma dificuldade em compreender, que quando 
eu participo de uma licitação e para tanto, eu entro num mercado que é 



usual o pagamento de propina e caso eu não pague essa propina, eu 
não conseguiria participar dessa licitação, ou seja, é necessário para 
obtenção da renda, eu não consigo considerar normal a prática de um 
ato ilícito. Pois se o pagamento de propina, ainda que todos o faça nesse 
mercado, é usual, não é normal você praticar um ato ilícito. Então, me 
parece que o critério da normalidade exige uma melhor reflexão para se 
saber se essa despesa seria ou não dedutível.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós temos que 
fixar, basicamente, um conceito teórico do que é despesa necessária e 
depois aplicar casos a casos. É claro, com consequências diversas. Eu 
queria lembrar também, que alguns meses atrás, nós discutimos aqui, 
exatamente, o problema da devolução pela pessoa jurídica de parte do 
que ela arrecadou. Isso anula ou não anula parte da receita que já foi 
tributada? Superfaturamento, por exemplo, tem que devolver para a 
empresa. Devolve para a empresa, isso anula ou não anula a 
tributação? Nós discutimos aqui se havia direito a reconhecer essa 
perda como dedutível, que é uma outra faceta do mesmo problema, está 
certo, e também, alguém sustentou aqui, que no momento que eu emiti 
a fatura e recebi o dinheiro, eu não teria ainda disponibilidade jurídica, 
porque eu estaria sujeito à devolução que, acho que foi uma ideia não 
acolhida aqui. Mas foi discutida nesse prisma também. O Fernando 
pediu a palavra. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria pontuar essa questão do não 
non olet, porque a gente ouve muito falar sobre non olet no aspecto 
enciclopédico, no Atlas e tal e parou por aí. Só que o debate do non olet 
é muito interessante, porque ele retoma isso que a gente está tratando 
aqui. O non olet não nasceu da cloaca, ele nasceu de uma insatisfação 
do contribuinte com excesso de exação sobre a atividades genéricas, 
atividades, inclusive, de saúde pública, como a própria cloaca, as 
duchas, determinadas ações que eram parte privada só que tinham um 
conteúdo, vamos dizer, não tinha muito distinção de Direito Público e 
Direito Penal nessa época, obviamente, isso foi na Revolução Francesa, 
mas no Direito Romano era assim, o quê que eu estou fazendo? Estou 
fazendo uma atividade que era para benefício do Estado. Eu estou 
suprindo algumas necessidades do Estado e por que eu sou tributado, 
por que eu tenho que ser tributado? Eu estou sofrendo excesso de 
exação, eu sou sofrendo com corrupção. Se discutia, nesse debate, tem 
o debate de corrupção. A corrupção era por todo o Império Romano, 
então, você tinha excesso de exação, você tinha diversos cobradores, 
você tinha... então, não se estudava esses efeitos econômicos, pelo 
menos não se tem registro disso, mas havia uma preocupação do direito 
com relação a isso. Aí o debate do não non olet, ou seja, você fala: puxa, 
o Estado simplesmente decreta que não importa, não importa, eu vou 
tributar, não importa que natureza tenha. Isso foi retomado já no século 
20 como um recurso de tributação e agora vem sendo aplicado de novo. 
É um pouco excessivo. Você fala assim, é moral, é amoral. Eu tenho 
certa restrição de simplesmente decretar esse non olet. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A palavra está concedida 
para quem quiser falar. Michell. 

Sr. Michell Przepiorka: Apenas sobre a questão do non olet, eu acho 
que é muito válida aqui a crítica do professor Renato Becho, quando ele 
fala que essa questão das cloacas, querendo ou não usar uma cloaca 
não é um ato ilícito, espera-se. Então, para você trazer argumentação 
de, ‘ah, vamos usar a cloaca, o dinheiro não fede’, ‘vamos tributar o ato 
ilícito porque o dinheiro não fede’, é um salto argumentativo, talvez um 
pouco grande demais. E todo esse debate, a gente tem que pensar 
também no art. 3º ali do CTN que fala que não é permitido a tributação 
de atos ilícitos. Então, ou bem ignora-se essa parte e tributa-se o ato 
com a respectiva despesa, que foi o que foi sustentado aqui 
anteriormente, ou não se tributa, e meu ponto de vista, declara-se uma 
pena de impedimento e a pessoa… não pode ser cobrado um tributo, 
não seria imposto sobre a renda, mas imposto sobre patrimônio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, eu acho que quando 
nós discutirmos a questão do IR fonte e aspecto de ser ou não ser 
Imposto de Renda, ser ou não ser uma penalização, virá com muito 
mais força. Mas, na medida em que alguém recebe uma renda ilícita e 
tem um acréscimo patrimonial, ele vai ter as penas e as multas 
administrativas ou criminais cabíveis. Mas ele será tributado pelo 
acréscimo patrimonial que ele teve. Eu não vejo distinção ou vedação no 
art. 3º. Mas é uma questão, evidentemente, é uma questão sempre 
levantada. Que, aliás, ele destacou no início entre as opiniões que estão 
aí em caráter penalizante desse imposto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu só faço uma propaganda aqui do 
artigo do Michell na Revista 35, é muito bom esse artigo. Eu só discordo 
da conclusão, mas isso é um detalhe.  

[risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu faço propaganda, porque é uma 
pesquisa muito séria, típica do Michell, provando para todos que ele 
tem uma preocupação com Direito. E o Becho, ele faz realmente essa 
crítica, e esse fim de semana, eu estava na minha casa, com vontade de 
discutir Direito Tributário, mas meu filho não deixou, mas eu acho que 
a gente pode chegar na questão do IR fonte não chega nesse art. 3º, não 
consigo ver essa conclusão, essa forma tão peremptória como você 
coloca nas suas conclusões. Esse trabalho é muito bom. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu iria começar agora, 
às 9h., a AGO e o professor Schoueri está me perguntando se é primeira 
ou segunda convocação 9h. Porque tem que sair para uma reunião da 
congregação e ele queria discutir a questão do IR fonte. O Diego que 
colocou o assunto, escreveu o artigo que eu mencionei, ainda não 
chegou, de forma que eu estava também dando um tempo, mas seria 
utilíssimo nós ouvimos a opinião, pelo menos ouvirmos a sua opinião, 
se o João puder novamente reproduzir o art. 61. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, eu quero ouvir. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele quer ouvir. Então você 
não vai na congregação. Colocando o assunto também, este imposto, 
deixa eu ver se tenho aqui. Este imposto, ele de per si, chega a mais de 
100% do valor da despesa. O IR fonte incide sobre o valor reajustado. 
Então, ele passa a ser, salvo engano, 65, 65%, ou 63, 63% e ele 
acrescido de uma multa que é sempre 150%, ele chega a 134,6% de 
cada real, é cobrado a título de imposto. Então, a empresa tem uma 
despesa, além da indedutibilidade, de mais de 134,6%. A 
indedutibilidade, por sua vez, ela gera uma arrecadação de 85%, são 
34% mais a multa de 150%, então, no total dá 219,6% da acumulação 
das duas incidências. Isto, se eu não pensar que essas despesas, esses 
219% também não seria dedutível. Então, se eu pensar nesse ponto de 
vista também, eu chego a 294,26% de gasto que a empresa tem em 
favor do Fisco para cada um real que ela, ou cem reais que ela 
despendeu com uma despesa desse tipo, ilegal. Então, esse é um 
aspecto que, evidentemente, não será jamais objeto de uma decisão por 
parte das cortes administrativas, porque aí envolve o problema da 
razoabilidade, da confiscariedade. Mas, de qualquer forma, esse é um 
ponto importante. E na lei propriamente dita, na interpretação da lei, se 
o caput não deixa margem a dúvida, porque ele manda incidir esse 
imposto de 35% sobre o pagamento a beneficiário não identificado, o § 
1º, que estende, aplica-se também, estende a outras hipóteses, essas 
outras hipóteses já são bastante, uma delas é tranquila, é o art. 74, § 2º 
da Lei 8.383, e quanto a isso não há dúvida, a questão dos pagamentos 
de salários indiretos, de gastos indiretos em proveito de funcionários, 
por exemplo, veículos, né? Mas a parte conturbada mesmo, é a que diz 
que quando contabilizados ou não, não for comprovada a operação ou a 
sua causa. Este, qual é a extensão desta expressão? Isto tem que estar 
posto para discussão como centro, pelo menos eu penso assim, da 
discussão. Fernando já pediu a palavra. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O aspecto que você mencionou do 
excesso, talvez não sei se foi uma conversa mais específica, o excesso, 
200% com o Fisco, e toda a extensão, como você citou também, o § 1º, 
quando você vai além, desses recursos entregue a terceiros ou sócios, 
acionistas, titular, contabilizados ou não, você vai ampliando a hipótese 
de um jeito quase que… 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Chegou a essa situação... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Interminável, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De absurdo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Absurdo. Uma hipótese, uma hipótese de 
incidência absurda, uma hipótese tão amplificada que você não 
consegue nem calcular o quanto isso tudo significa de fato. Mas o ponto 
importante que eu vejo aqui é a questão da causa, né? Porque a causa 
aqui, não é a causa do ponto de vista tributário, né, aos causalistas, o 
Prof. Alcides, Dr. Schoueri, os que apoiam parte de sua doutrina, é 



respeitável, e causa, causa da tributação. Aqui, eu acho que não é a 
causa da tributação, é a causa do negócio jurídico e aqui, 
provavelmente, a gente entra numa parte importante, porque é a causa, 
não é, causa do negócio jurídico. Os contratos, você tem direito 
americano, a causa, o grão de sal, o que justifica o negócio jurídico, 
qual é a causa do negócio jurídico. O negócio jurídico no Direito 
Privado, e aí, os italianos são muito bons nisso, você trabalharia, então, 
no próprio contrato de prestação de serviço, de novo você está falando 
qual é a causa? A causa é a prestação do serviço, não é a parte da 
identificação, da não identificação é outra… também é outro ponto do 
artigo. Aqui a gente está tratando especificamente do existiu ou não 
existiu a prestação do serviço? Não, não é esse outro ponto. Temos a 
causa do negócio jurídico, que é o contrato, é a natureza do contrato, 
essa é a causa do negócio jurídico, a causa da prestação do serviço, eu 
executei o serviço. Existe uma pessoa física, vou desconsiderando o 
negócio jurídico da pessoa jurídica e falo, existe a pessoa física, é parte 
dissimulada, né? Então, eu tenho a identificação da pessoa jurídica, 
pessoa física, pela própria delação, aquele que recebeu a propina, 
então, ele foi o efetivo prestador de serviço, ele prestou o serviço, seja de 
intermediação, seja de aproximação, ele fez esta ação? Essa seria a 
causa do negócio jurídico sobre o aspecto do Direito Privado? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu tenho duas 
questões para colocar para vocês, o legislador usou a palavra causa aí, 
no sentido jurídico, que você bem colocou ou no sentido de motivo, né? 
Essa é uma primeira indagação, evidentemente, o legislador precisaria 
ser muito mais técnico e usar a palavra certa, se quisesse falar em 
motivo e não causa. Mas de qualquer forma, essa é uma indagação que 
eu sempre coloco aqui a esse respeito. E a segunda questão, só para 
terminar, seja motivo, seja causa, e quando você coloca no lançamento 
contábil e na documentação que a causa é prestação de serviço de 
assistência e ela é falsa, então, não se aplica a causa falsa, se aplica? 
Seja ela qual for, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso, exatamente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Ricardo apresentou algumas dúvidas e 
eu estou com dúvidas muito parecidas aqui, ou seja, é comprovada a 
sua causa, ou seja, acredita que eu não consigo comprovar a causa. 
Então, o problema aqui é eu não comprovei algo. O quê que eu não 
comprovei? Eu não comprovei o motivo, ou seja, eu disse que era um 
motivo e esse motivo não está comprovado. O motivo é o lado subjetivo, 
por que eu paguei? Causa no sentido objetivo, é por que o Direito 
protege a minha pretensão? É uma causa social. Ou seja, o sentido 
passa a ser, qual é a razão que o direito, qual a razão jurídica, porque 
eu posso ter essa pretensão? Existe a causa do negócio que não é o meu 
motivo. Aquela causa é o sinalagma, eu vou tentar descobrir qual é a 
causa. E tem um ponto muito difícil aqui, é porque se causa é causa do 
negócio e não motivo que eu faço, eu posso admitir que o negócio teve 
causa, se o objeto do negócio era ilícito? 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, mas esse é o ponto, não é motivo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, eu não tenho certeza. Você disse, 
não é motivo, eu disse, eu estou pondo o contrário, eu não tenho 
certeza se não é motivo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A causa é falsa, mas a causa é falsa na 
primeira análise. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não tenho certeza de que não é motivo, 
você disse que não é motivo. Essa é minha primeira dúvida, eu não 
tenho essa certeza de que o legislador aqui, não queria apenas que 
houvesse uma motivação que se comprovasse, porque senão, não 
estaria apenas no escopo de dizer: olha, eu quero que você mostre que 
havia uma razão para o seu pagamento. Ou seja, que havia um motivo 
para isso. E se eu fosse tentar identificar a origem desse dispositivo, o 
quê que eu tinha naquele momento, naquele contexto? Eu tinha um 
contexto em que havia cenário de distribuições de lucros, disfarçadas, 
pagamentos que se faziam, em geral, e que a empresa de algum modo 
esvaziava. Então, a ideia era dizer: olha, se você, de algum modo, quiser 
tirar dinheiro da empresa eu vou fazer uma tributação auto o suficiente 
para que os pagamentos sejam regulares. Então, o incremento dessa 
tributação se dava para assegurar que todos os pagamentos se fizessem 
regularmente e não. Então, era o desestímulo ao título ao portador, 
aquela ideia do pagar e não dizer quem é. O desestímulo é aquilo que é 
feito escondido, porque a pessoa não tinha recursos lícitos e, de algum 
modo, procurava colocar os seus recurso na empresa de um modo 
disfarçado e retirava de um modo também... por isso que nós temos 
antes, a questão da identificação que era o escopo, e a causa me parece 
que ganha um acessório aqui, nesse sentido, não há razão para ter feito 
esse pagamento, então, mostre porque você pagou. Então, o primeiro 
ponto que eu não tenho essa convicção, o Fernando falou: "não é 
motivo". Eu não tenho convicção de que não é motivo. Aliás, a minha 
primeira impressão da leitura desse dispositivo é de que o legislador 
aqui está buscando o motivo, está querendo apenas que se comprove 
que havia uma razão para eu pagar. Ou seja, que... Fernando, desculpe, 
eu estou dando a minha opinião. Eu penso que era o motivo e não... Oi? 
E não a causa do negócio. Agora, sendo causa do negócio... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, eu acho que, nós 
estamos discutindo isso, é importante, mas causa falsa ou motivo falso, 
no fundo, no fundo nós vamos acabar na mesma coisa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, motivo não comprovado. Porque, 
especificamente, como esse artigo surge no âmbito da Lava Jato, eu 
diria, no momento, naquela época não era conhecido, hoje eu diria, 
admitindo que eu tenho uma situação de leniência e quetais, que a 
causa esteja mais que comprovada. Ou seja, não era comprovada 
naquele período. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí tem um motivo também, 
né? 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Motivo. Ou seja, a causa que eu chamei de 
motivo, o motivo que eu chamei de causa aqui, ou seja, hoje eu sei por 
que eu paguei. Eu paguei porque eu queria com isso ter uma vantagem 
X, Y, tal. Então... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu queria pagar uma 
propina. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Então o ponto é, o requisito para 
o art. 35 é causa lícita ou é comprovação da causa lícita ou ilícita? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque se o requisito é comprovação, 
naquela época não estava comprovada, hoje, eu tenho por comprovada. 
Admitindo que eu tenha fatos incontroversos que eu, realmente, paguei 
para ter aquela vantagem, fulano já está inclusive preso e quetais. 
Portanto, se o requisito é comprovação e se ele está comprovado, ainda 
que eu tenha causa ilícita, e eu acho que esse é o cerne da questão, o 
art. 61 está dizendo que incide 35% quando a causa do negócio for 
ilícito, ou ele está dizendo, incide 35% quando não se comprovar a 
causa? Na minha leitura, quando não se comprovar, o núcleo é 
comprovação da causa, e a nossa discussão se é causa, se é causa lícita 
ou ilícita, tal, o legislador não parece ter condicionado o art. 61 à 
licitude da causa, apenas que fique comprovado, que haja uma 
comprovação. A questão quanto licitude ou não licitude do non olet que 
discutimos há pouco, pode ser algo relevante para a questão da 
dedutibilidade, que acabamos de discutir isso, mas para este ponto, ou 
seja, e essa é a tese que estava aqui. Comprovada a causa do negócio, o 
art. 61 não se aplicaria. Mas eu quero insistir com isso, ainda assim, 
Fernando, e caminhamos bem, eu quero perguntar, só para uma 
dúvida, comprovado que eu paguei para ter uma vantagem ilícita, isto é 
causa comprovada? Porque se causa for no seu sentido jurídico, causa 
como integrante do negócio jurídico. Causa, o pressuposto é que eu 
tenha um negócio jurídico válido. Causa integrante de um negócio 
jurídico válido. E se o objeto, se o objeto for ilícito, do negócio, ainda 
cabe falar em causa do negócio? Essa é uma dúvida que eu gostaria de 
ouvir a sua erudição, Fernando. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu queria acrescentar 
para esse debate aqui o seguinte, nós temos que ir muito mais longe 
que o tempo disponível para o professor Schoueri. Nós vamos deixar 
isso em aberto para a próxima semana. Eu vou só lembrar aqui 
algumas passagens do Código Civil, eu sei que muitos desses contratos 
não são regidos pelo Código Civil, mas eu quero lembrar algumas 
passagens do Código Civil que toca, exatamente, nessa questão do 
motivo e causa de ser ou não ilícito. Igual eu falei, tá, é o art. 123, 
inciso II do Código Civil: "Invalidam os negócios jurídicos que lhes são 
subordinados [...] às condições ilícitas ou fazer coisa ilícita”. “Considera-
se não inscrito o encargo ilícito ou impossível”. O art. 166, ou melhor, 
antes dele, o 145, “são negócios jurídicos anuláveis o dolo quando este 



foi a sua causa”. Eu estou anotando aqui que o Código Civil usou a 
palavra causa como motivo. O 140: “o falso motivo só vicia a declaração 
de vontade quando expresso como razão determinante.” Art. 166: “é 
nulo o negócio jurídico quando for ilícito o seu objeto”. E no inciso III: 
“quando o motivo determinante comum a ambas as partes, for ilícito”. 
Então nós discutimos há pouco a questão da dedutibilidade e passamos 
por cima de tudo isso aqui. Eu acho que nós não podemos esquecer do 
que está escrito na lei. A gente partiu do pressuposto se é ilícito, mas 
como você bem colocou a questão sob o ponto de vista do art. 167 do 
Código Civil, existem outras discussões que agora me vem à mente, com 
relação ao Imposto de Renda na fonte que precisam ser consideradas, 
mas que eu estou percebendo que tocam também a questão da despesa 
dedutível, quando se fala em tese. É claro que se entrar o problema da 
extorsão comprovada, como é o caso muito bem lembrado do João do 
resgate. Foi você que lembrou, né? Evidentemente que o fato se impõe 
sobre a teoria, não? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só uma coisa, com relação ao negócio ser 
ilícito, parece que o Rodrigo tratou bem quando citou o art. 118. Ou 
seja, me parece que para o Imposto de Renda, o que eu considero são os 
efeitos dos negócios que não os próprios negócios. Então, ocorrido o 
efeito, ainda que o negócio seja inválido, o efeito aconteceu e a lei 
tributária, me parece, busca o efeito positivo ou negativo do acréscimo 
do patrimonial. Então, mesmo com esses artigos eu não mudaria a 
discussão passada e mantenho a relevância. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não, o art. 118, eu não 
quis entrar nele, para não transformar a discussão numa discussão 
sobre o art. 118. O art. 118 é comumente usado pelo Fisco como prova 
que ele pode cobrar. Aliás, ele inverte, porque o inciso II também diz 
que você desconsidera os efeitos do ato. Então, ora ele diz que 
desconsidera a validade jurídica e ora desconsidera o efeito do ato. 
Então, quando o Fisco quer cobrar o imposto sobre uma despesa 
indedutível, ele alega: não interessa se ela é legal ou legal. A gente 
alega: eu fiz tudo certinho, de acordo com a lei, logo, ativa a despesa. 
Não, isso não quer dizer nada, não é oponível ao Fisco por causa do art. 
118. Esse é um artigo traiçoeiro. Ele exigiria e justificaria uma pauta. 
Agora, neste caso, eu estou de acordo com o Schoueri quando se trata 
da cobrança do imposto sobre o acréscimo patrimonial que o indivíduo 
teve ilicitamente. Isso eu estou absolutamente de acordo. O que eu 
questiono é se essa questão poderá ser estendida ou não aos custos, 
porque senão vou tributar a receita, não vou tributar a renda líquida. 
Então é uma questão muito complexa. Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas aí, desculpe, só... Aí, se você não 
tem a comprovação dos custos, lógico que você não vai tributar a renda 
bruta, mas se você não tem a comprovação dos custos, você arbitra o 
lucro e aplica o regime do lucro arbitrado. Quer dizer, indiretamente 
você está acatando a dedução dos custos. Mas eu queria só, ainda 
falando... 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, Bianco, eu comprovei 
custo, não é? Eu comprovei custo, só que o custo é ilícito. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, bom, é que eu estava me referindo ao 
exemplo do Schoueri que fez o traficante que compra, ele produz a 
substância tóxica, então, ele tem custos na aquisição de insumos e 
depois ele vende. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Custos ilícitos também. Ele 
compra insumos que são destinados à Medicina e ele usa para fazer 
entorpecente. Ele contrata mão de obra que sabe fazer, está praticando 
uma atividade ilícita e não paga com recibo. 

Sr. João Francisco Bianco: A despesa para ser dedutível além de ser 
necessária, ela tem que ser comprovada com documentação apta e 
contabilizada. Se ele mantiver a contabilidade normal, logicamente o 
lucro será tributado. Agora, mas eu imaginei que no exemplo do 
Schoueri, ele não tinha nenhuma comprovação de custos e não tinha 
nenhum pagamento de folha de salário, nada disso. Desculpe, só mais 
uma observação. Eu ia falar o seguinte, a gente tem que fazer uma 
interpretação do 161 também, tomando cuidado para não chegar à 
conclusão aqui, que toda despesa indedutível agora, vai estar sujeita ao 
Imposto de Renda na fonte. Esse é o risco da nossa... Então, vamos 
fazer uma interpretação inteligente aqui, desse artigo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que é comprovação da causa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso, inclusive, tem, salvo 
engano, existe parecer normativo dizendo que toda despesa indedutível 
está sujeita à esta norma e existe jurisprudência administrativa 
também. Eu só queria falar uma coisa, Miguel, me dá licença? Quando 
se lê jurisprudência, por favor, vamos verificar qual a base legal que 
está sendo discutida. Como eu disse, essa norma passou por várias 
modificações. Ela começou numa época que havia tributação de 
dividendo, tinha uma alíquota maior sobre ações ao portador, está 
certo? E aí o Fisco gostou dessa norma, que era muito justificada e 
estendeu para essa situação de pagamentos não identificados e aí foi, 
foi, foi. Miguel. 

Sr. Miguel Gutierrez: Não, ainda quanto ao art. 61, só lembrar duas 
coisas, a causa do negócio pode ser ilícita, né, então, a gente precisaria 
analisar se aí, se fala em causa lícita ou ilícita, essa diferenciação que a 
causa também pode ser ilícita. Outra coisa é que a gente tem que 
lembrar caso a caso. Em alguns casos, pelo o que a gente está ouvindo 
no jornal, o corrompido, ele pagava o tributo sobre o valor recebido. 
Então, ele tinha uma empresa e acabava pagando os tributos. Então, 
analisar também se esse tributo que já foi pago poderia ser abatido dos 
35% cobrados na fonte, esse valor. E mais uma coisa também, é que é o 
seguinte, o efeito de eu receber um pagamento ilícito seria o confisco, 
né? E o quê que aconteceria se houvesse o confisco desse valor? O que 
a gente tem ouvido, pelo menos eu tenho lido nos jornais, é que o 
pessoal que recebeu essas propinas, está sendo tributado pelo 



recebimento da propina em 100% do valor recebido. Que eles 
consideram que já tenha tem a disponibilidade econômica no 
recebimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse ponto é fundamental 
para nós discutirmos isso aqui, porque nós estamos discutimos causa e 
motivo e eu, ainda não falei sobre objeto. Eu queria só arrematando 
aqui, porque eu vou ter que encerrar para fazer a assembleia, e o 
assunto vai continuar, não existe causa ilícita. Eu mesmo falei agora 
em causa ilícita. A causa sempre é lícita. A causa é, o sinalagma é a 
prestação e contraprestação de um contrato, isso decorre da lei. Então, 
não existe ilicitude na causa. O que existe é ilicitude no objeto. É 
diferente. Eu não li aqui, mas o Código Civil também fala quando o 
objeto é ilícito. Ele fala em motivo e objeto. E única vez que ele fala em 
causa, na minha percepção, ele fala em causa por um motivo, certo? 
Aliás, o Código Civil anterior, causa é muito usado como motivo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, no Direito Privado existe muito essa 
confusão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Existe. Entre nós também 
alguém que defende aqui o não planejamento tributário, confunde 
causa com motivo. A questão da motivação negocial. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Tem gente assim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem gente assim. E cita 
Caio Mario indevidamente. Bom, pessoal... 

Os debates da mesa foram suspensos para a realização da Assembleia 
Geral Ordinária. 

Debates retomados. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos então retornar, 
ainda temos sete minutos. Retornar ao assunto do art. 61. Eu queria só 
então encerrar dizendo o seguinte. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Deixar na pauta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixar na pauta, claro. Eu 
queria mencionar algo que não foi falado aqui. E eu estou convencido 
disto. E eu vou provocar a cultura aqui do meu back direito - falando na 
linguagem antiga do futebol. Nós não podemos interpretar esse artigo 
pela literalidade. Vocês viram que nós só discutimos e já divergimos e já 
discutimos muito, pensando o quê que é causa e o quê que é motivo e 
enfim. Nós nos ativemos ao que está escrito na lei. É o ponto de partida, 
sem dúvida nenhuma. Mas a compreensão desse dispositivo exige, 
primeiro uma análise histórica, que é o trabalho feito pelo Diego, que 
está na Jota, que é muito interessante nesse ponto de vista e eu acho 
que nós não podemos também, nos afastar da teleologia da norma. Essa 
norma, quer na sua origem, que eu mencionei a pouco, quer hoje, ela 
visa cobrar o imposto que no ato subsequente ao pagamento, o Fisco 
não pode cobrar, ficando na hipótese mais tranquila de se entender 



isso, da não identificação do beneficiário. Se eu pago para o beneficiário 
não identificado, nós temos que admitir também, o momento histórico 
que estamos vivendo, que hoje, não se esconde mais nada, não tem 
mais sigilo bancário. E essa norma apareceu quando existia sigilo 
bancário. Mas vamos supor que, realmente, eu pague em dinheiro para 
alguém que não deposite, portanto, eu não tenho identificação do 
beneficiário. O que essa norma visa é cobrar o imposto que seria devido 
pelo beneficiário e que não será possível cobrar. O dinheiro saiu da 
contabilidade e foi para a economia invisível. Este é o objetivo da 
norma, certo? É por isso que, Michell, penso eu, que é possível cobrar o 
Imposto de Renda da pessoa jurídica que é fonte pagadora, ela é 
substituta tributário, e alguém que tem o enriquecimento. Por toda 
ilicitude que está envolvida aí. Eu vou até reler o seu artigo na revista 
de nº 35. Mas então, voltando. É possível sim, cobrar na fonte, é 
possível reajustar o rendimento bruto, sem dúvida nenhuma, porque 
alguém está tendo enriquecimento e esse alguém não está sendo 
identificado. Fica no caput, sob o qual não há discussão. O problema é 
a extensão que a norma recebeu para uma série de considerações. Pelo 
§ 1º, o Fisco gostou do veículo e aumentou os assentos disponíveis, e 
também e aí, sim, a questão da cumulação com a indedutibilidade e os 
efeitos consequentes. Então, eu tenho insistindo e tenho defendido a 
ideia, que esse art. 61, ele precisa ser interpretado primeiramente pelo 
seu lado histórico, e segundo lugar, pela sua teleologia, para saber se 
eu posso aplicar irrestrita, não estou nem discutir se é constitucional 
ou é inconstitucional, se eu posso aplicar irrestritamente, em qualquer 
situação e de que forma eu posso aplicar essa norma sem que eu 
exceda os limites do campo possível de tributação, os limites do poder 
de tributação. O professor Aliomar Baleeiro gostaria, quem sabe, de dar 
um parecer sobre essa matéria aqui, ou pelo menos escrever um artigo. 
Agora é bom também lembrar que o §3º onera mais ainda a incidência. 
Se originalmente tudo bem, eu posso cobrar o imposto, porque alguém 
lá teve o rendimento que poderá ser cobrado, será que eu posso, ao 
mesmo tempo dizer, bom, então a despesa não é dedutível, se eu estou 
cobrando como se alguém fosse tributado? Primeiro, não é. Em segundo 
lugar, o reajuste do rendimento bruto, que nós já discutimos há pouco 
tempo atrás, é perfeitamente válido por causa do IR, será que ele 
sobrepondo-se com as multas e tudo, não torna a tributação 
verdadeiramente confiscatória? Eu acho que nós precisamos esquecer 
um pouquinho do que está escrito e pensar um pouquinho no objetivo. 
Eu, pessoalmente, tenho a convicção que esse artigo só pode ser 
aplicado quando o dinheiro saiu para a economia invisível. Se ele saiu 
para a economia visível, ele ainda não é aplicável, e eu vou dar um 
exemplo. A empreiteira paga para uma empresa que é um mero veículo 
para a distribuição da propina. A empreiteira pode discutir se é 
dedutível ou não a despesa que ela teve, porque está contaminada 
pelas, não pela ilegalidade, pela falta de documentação adequada de 
comprovação da operação, mas aquele, você mesmo mencionou a 
pouco, aquele que recebeu está tendo tributado. Não há espaço para 
cobrança do Imposto de Renda que seria substitutivo daquele da fase 



seguinte. Agora, o problema pode existir nele, ele recebeu e ele é que 
está colocando na economia invisível. É claro, que para fiscalização é 
muito mais fácil ir na fonte original porque tem mais poder econômico. 
Não sei se vão ter, né, porque as empresas estão todas em situação 
muito difícil, mas é o que o Fisco está fazendo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Antigamente era mais fácil, a pessoa 
pagava para ele, dava o dinheiro e ele não queria saber de problema. Ele 
tem uma consultoria, ele só paga pelo lucro presumido, o outro vão pelo 
Simples. Então, torna-se fácil para essa empresa que pagou, pagar para 
eles já dentro desse esquema, eu paguei meu tributo. Pagou sim, pagou 
7%, enquanto o outro deduziu 34%, Então, tudo isso dessas benesses 
que foram feitas para as pequenas empresas, as grandes também. 
Porque antes eles não deduziam nada, entregavam, mandavam pagar 
em tal lugar. Porque esse caso, por exemplo, é mais fácil uma empresa 
perceber que vai ser fiscalizada, ela estornar o pagamento efetuado a 
pessoa não identificada, do que enfrentar os 200, 300%. Então, estorna 
e não deduz nada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu agradeço a 
presença. Semana que vem teremos mais uma reunião para continuar 
esse assunto. E solicito que mandem outros assuntos para a pauta 
também. 
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