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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, estava eu dizendo que 
estamos recebendo quatro doações hoje da Marta Castelon – 
International Taxation of Income from Services Under Double Taxation 
Conventions. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É muito comum quando recebemos uma 
doação, dizemos: Olha, é um excelente livro, etc. Permitam-se, sem cair 
no jargão, leiam, procurem essa tese de doutorado da Marta Castelon, 
eu fui coorientador dela, esse trabalho está recebendo vários prêmios na 
Europa. Só a pesquisa histórica que ela faz sobre o que é um 
estabelecimento permanente, o tema é Tributação de Serviços, mas ela 
foi descobrir desde a Prússia, como é que funcionava entre aquelas 
nações germânicas. Quando o caixeiro viajante ia fazer negócios na 
cidade vizinha como é que seria tributado, não seria tributado, para 
descobrir a noção da presença física como critério, como é que se faria 
isso com o estabelecimento permanente.  

Ou seja, tem, claro, tributação internacional, você tem dois campos, um 
é o campo de estudar o que está na onda – leia-se Beps – é 
fundamental. Mas existe um outro tipo de estudo, que é saber o porquê, 
como é que aconteceu, qual é o fundamento. Se eu puder falar em 
termos de erudição, alguém que quer ser erudito, eu recomendo a 
leitura integral desse livro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A segunda doação da 
Silvana Tognetti, que escreveu um capítulo entre 39, 38, capítulo de 38 
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países diferentes. Ela nos oferece esse livro, é a sexta edição do The 
Inward Investment and International Taxation Review.  

O Diego Miguita nos entrega aqui um livro do qual ele é coordenador 
tem artigo seu também, né? São três autores, o Aderbal Afonso Hoppe, 
o Diego, o Francisco Lisboa Moreira – Aspectos Contábeis e Tributários 
do Setor Elétrico. Muito obrigado.  

E finalmente o João Bianco e Ricardo Mariz estão doando o livro 
comemorativo de 40 anos do escritório Mariz de Oliveira e Siqueira 
Campos, Estudos de Direitos Tributário, com a colaboração de vários 
advogados do escritório.  

Estou dando a informação aqui que, no dia 12 de abril, haverá o evento 
Brazil Tax Conference, organizado pelo Prof. João Dácio Rolim com a 
participação de vários professores de São Paulo, de fora de São Paulo e, 
inclusive, dos nossos diretores aqui João Bianco e Luís Eduardo 
Schoueri.  

No dia 12 também, aproveito que estão no dia 12, lembrem-se que é a 
data da nossa assembleia ordinária de aprovação das contas de 2017 e 
também extraordinária para a alteração dos estatutos com a finalidade 
de adaptar algumas coisas à nossa realidade atual, inclusive, como 
instituição de ensino. Se alguém tiver interesse, a secretaria pode 
oferecer a minuta do estatuto e, na próxima semana, o Dr. Brandão fará 
uma explicação um pouco mais detalhada sobre as alterações, algumas, 
inclusive, de natureza burocrática entendendo a dificuldade com os 
bancos.  

Mais alguma comunicação? Pois não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Qualquer atitude que você faça na vida 
sempre tem uma consequência, né? E às vezes você puxa uma linha e 
cai uma catedral lá da frente, né? Alguém já disse isso aí. Eu queria 
apenas... 

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, é a consequência, né? Porque 
os advogados tributaristas venceram, pelo menos até agora no STF, com 
referência à questão do ICMS incluso na base de cálculo do PIS/Cofins, 
mas qual foi o argumento? De que o ICMS não faz parte do faturamento 
da empresa, e, sim, ele é simplesmente um intermediário de uma 
Receita do estado.  

Bom, qual é a consequência disso na catedral? É que o direito penal 
agora está capturando isso. Porque antes, quem declarava e não 
pagava, não sofria a consequência penal, por quê? Porque o imposto era 
faturamento, não era aquele tributo arrecadado em substituição 



tributária, e nem arrecadado da fonte, que eram os casos que davam a 
consequência de apropriação indébita. E agora estou vendo que os 
tribunais, já estão chegando nos tribunais casos de empresas que 
declararam, não pagaram, e os sócios estão sofrendo ação penal e já 
estão sendo condenados. Os pioneiros disso são alguns acórdãos lá de 
Santa Catarina. Então, às vezes a gente vai para um lado e acaba tendo 
uma consequência diferente. 

E, se me permite o presidente ainda, dentro desse Pequeno Expediente 
e dentro daquela série, quem não deve não teme, eu faço a análise dos 
balanços que eu examino normalmente, é uma questão interessante, eu 
vi no balanço da... bom, posso falar o nome, né? Está publicado essa 
semana, inclusive, da JBS, o que é que ele diz? Aliás, foi objeto de 
inúmeros protestos publicados pela FESP (Fazenda do Estado de São 
Paulo) de São Paulo, no sentido de glosar aqueles créditos que o estado 
do Mato Grosso dava presumidamente para a JBS.  

E aí São Paulo queriam, eles pediram aqui o aproveitamento e a 
utilização desse crédito. Então, o auto de infração em São Paulo monta 
hoje em 2,4 bilhões, uma coisa assim. E eles colocaram isso como um 
resultado possível, quer dizer, não faz previsão, eles acham que vão 
ganhar, mas, de qualquer maneira, cautelarmente eles entraram com 
ação contra Mato Grosso, para o caso de perder o Mato Grosso, 
reembolsar. Ora, o Mato Grosso já deu o incentivo, vai reembolsar do 
crédito que São Paulo glosou, interessante, né? Entendeu o raciocínio 
deles? Eles estão sendo autuados aqui, se perderem aqui, eles querem 
que Mato Grosso devolva o incentivo que já receberam. É uma coisa 
surreal.  

E outra coisa é aquela questão da desmutualização da Bovespa. Então, 
eu vejo, assim, quais são as posições dos assessores. O grande banco 
considera essa provisão possível, então não tem provisão, é só nota 
explicativa, tanto do imposto de renda, contribuição social, PIS e Cofins. 
Outra corretora grande entrou no Pert dizendo que PIS/Cofins 
realmente incide, os assessores dele disseram que era melhor pagar o 
PIS e Cofins e só discutir o imposto de renda. Essas curiosidades da 
publicação de Manaus. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria só trazer a notícia aqui sobre 
uma decisão da Segunda Turma do STJ que manteve um acórdão do TJ 
aqui de São Paulo anulando uma decisão do Tribunal de Impostos e 
Taxas aqui de São Paulo, tendo em vista que os membros da turma que 
julgaram o caso do Tite, são advogados. Então, segundo o STJ, o 
advogado inscrito na Ordem, ele não pode exercer a advocacia, não 
pode ser advogado e julgador ao mesmo tempo, isso aplicando-se a 
jurisprudência do STJ, vai ocasionar a anulação de todas as decisões do 
Tite dos últimos 60 anos. 



[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E do Carf também. Até a 
alteração do... 

Sr. João Francisco Bianco: As antigas decisões do Carf, se também for 
aplicado o mesmo raciocínio, seriam todas nulas. Então, eu não sei 
como é que o tribunal está encarando isso. Porque a Procuradoria que 
foi entrevistada aqui, o membro da Procuradoria entrevistado, ele 
alegou que o STJ não examinou o mérito, que foi uma decisão relatada 
pelo ministro Herman Benjamin, que examinou uma questão 
processual, ele não quis entrar no mérito. Então, sem entrar no mérito, 
foi mantida a decisão do TJ, mas o TJ entrou no mérito, assim, com 
bastante veemência aparentemente, examinou todos os argumentos e 
concluiu pela impossibilidade de o tribunal administrativo ser composto 
por advogados inscritos na Ordem.  

Então, eu não sei se o pessoal no Tite está preocupado com essa 
decisão, mas o fato é que essa é uma decisão que preocupa, né? Os 
membros do Tite deveriam estar preocupados com uma calamidade 
como essa, com as consequências de uma decisão como essa, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você quer falar, Mara? Só 
lembrando que, com relação ao Carf, quando esse assunto foi 
levantado, digamos, há dez anos atrás, o Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados mencionou, autorizou a participação de advogados 
desde que não houvesse remuneração do cargo de conselheiro, né? 
Depois essa visão foi alterada, mas essa foi uma das razões pelas quais 
advogados militantes com inscrição aberta, ativa, puderam participar de 
julgamentos. 

Sra. Mara Caramico: Bom, o nosso caso aqui do TIT é um pouco 
diferente porque a OAB de São Paulo já tinha se pronunciado 
favoravelmente que não haveria impedimento do advogado participar do 
TIT, o que ele não poderia seria atuar contra a Fazenda, ou 
evidentemente participar de caso de julgamento de casos onde o 
escritório dele fosse o interessado – isso está meio óbvio.  

Agora, o tribunal, nesses últimos tempos, tem tomado uma precaução 
que é referendar pela Ordem todos os membros que são indicados, no 
mais das vezes todos os membros que compõem o tribunal, pelo menos 
aqueles efetivos, são indicados pela Ordem ou referendados pela 
Ordem, por quê? Porque o regulamento prevê uma exceção que não 
haveria esse impedimento se o advogado fosse indicado para esse órgão 
pela OAB, tá? Agora, essa notícia caiu, ainda não sei, vamos dizer 
assim, como é que o TIT vai se pronunciar em relação a isso, mas eu sei 
que existe uma consulta pendente desde aquela época em que o Carf 
teve a mesma situação e que houve toda aquela regulamentação dando 
como um impedimento e etc. E que essa consulta ainda não foi 



respondida. Depois a gente sabe, me parece que esse caso da JBS, se 
eu não me engano, não? 

Sr. João Francisco Bianco: É uma outra empresa. 

Sra. Mara Caramico: Outra empresa. Porque não é a primeira decisão. 

Sr. João Francisco Bianco: Uma holding. O grupo Bertin. 

Sra. Mara Caramico: Não é a primeira decisão que se tem nesse 
sentido, né? Então, eu não sei qual vai ser a atitude, mas eu sei que a 
Ordem aqui em São Paulo já estava para ter essa análise, para divulgar 
essa análise, para ter um posicionamento, independentemente do que 
foi o parecer do Distrito Federal, vamos dizer assim, da Ordem no 
Distrito Federal. Isso que eu sei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Brasil está tão 
organizado, né, que não pode enfrentar um problema como esse, né? 
Anular todas as decisões proferidas em processos administrativos. 

Sra. Mara Caramico: Só uma questão, o que está se falando muito é 
que houve um erro da decisão no sentido de que o advogado não é 
impedido de participar do TIT, o que ele seria impedido é de exercer a 
advocacia se participasse do TIT. Então, não haveria essa nulidade das 
decisões, o que haveria seria a impossibilidade de ele atuar como 
advogado, então ele deveria devolver a carteira dele para a Ordem – essa 
seria a irregularidade dele – e não o fato de ter estado no tribunal e 
atuado como tribunal. Até porque o regulamento fala que tem que ser 
advogado, se eu não me engano, existe hoje no regulamento atual do 
TIT dizendo que tem que ser advogado com experiência e etc. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas, então, Mara, todos os atos 
processuais praticados por advogados seriam prejudicados, né? 

Sra. Mara Caramico: É, de uma forma ou de outra, seria uma coisa 
assim... 

Sr. João Francisco Bianco: Um desastre, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco, vai fazer mais 
alguma comunicação? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, rapidamente aqui, só para noticiar 
que o IBDT firmou um convênio com uma entidade sediada em Londres 
que é a Chartered Institute of the Taxation. E essa entidade faz um 
exame mundial de credenciamento de profissionais em tributação 
internacional, então ela faz um exame, quem passa nesse exame recebe 
um atestado de proficiência em tributação internacional. Esse é um 
exame que é muito reconhecido no exterior, na Europa e nos Estados 



Unidos porque credencia os profissionais. É como se fosse uma espécie 
de Toefl em tributação internacional, o Toefl certifica a proficiência da 
pessoa no conhecimento da língua inglesa, esse exame certifica a 
pessoa no conhecimento de tributação internacional. Isso é bom para 
carreira do profissional, para ser promovido, mudar de emprego, etc. 

Então, o IBDT fez um convênio com esse instituto e nós vamos aqui 
oferecer para esse exame, quer dizer, o exame é feito lá, mas nós vamos 
aqui oferecer esse exame. Quer dizer, não, veja, em condições normais, 
a pessoa teria que ir lá para fazer o exame, agora nós vamos poder 
oferecer a possibilidade de esse exame ser feito aqui. E depois ele vai ser 
corrigido no exterior, ter toda uma... o IBDT é um instrumento apenas, 
mas nós somos credenciados por esse instituto para oferecer esse 
exame aqui.  

Nós não temos nenhum interesse financeiro nessa questão, nós só 
estamos servindo como instrumento. Agora, para auxiliar as pessoas 
que querem fazer esse exame, nós inicialmente imaginamos de oferecer 
um curso aqui, mas, infelizmente, o curso não deu certo porque a 
pessoa que seria encarregada de oferecer o curso, que é o Tomas Balco, 
ele assumiu uma posição de destaque na OCDE agora e ele está muito 
atrapalhado, não vai ter condições de vir aqui ao Brasil para oferecer 
esse curso.  

Mas, então, em substituição ao curso, eu pedi para o Leonardo Moraes 
de Castro e para o Raphael Martins que são advogados experientes, que 
estudaram no exterior, e vão fazer esse exame, vão prestar esse exame, 
eu pedi, então, que eles coordenassem um grupo de estudos aqui no 
IBDT. Então, o IBDT está fornecendo as instalações, nós não temos 
nenhum interesse... A esse grupo de estudos, o acesso é gratuito, mas o 
Leonardo e o Raphael se dispuseram a vir aqui e comentar, discutir, 
estudar junto, porque eles têm um pouco mais de experiência nessa 
área internacional e também já passaram por todos os procedimentos 
para se inscrever no exame, etc. e tal.  

Então, quem quiser, nós estamos organizando no dia 20 de abril, 4 de 
maio, 18 de maio, 1º de junho e 8 de junho, são cinco reuniões, são 
sempre às sextas-feiras das 8h30 até às 10h. Então, quem tiver 
pensando em fazer esse exame, pode então participar desses 
workshops. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Já faz alguns anos, me convidaram para 
participar do Conselho Científico da ADIT, então eu tenho visto a 
seriedade com que é feito, como são preparados os exames. Não sei se 
já vai ter agora, João, um dos exames vai ser sobre a parte brasileira, 
não sei se já é nessa vez, ou seja, são várias... são quantas provas? São 
três? São três provas, sendo que uma delas é eletiva, então um dos 
exames vai ser sobre direito tributário internacional do Brasil, mas você 



tem uma sobre transfer price, eu sei que tem algumas escolhas que você 
faz.  

O nível é bastante alto. E, obviamente, a consequência de você ter um 
certificado como esse implica bastante com relação à sua capacitação, à 
sua carreira, ou seja, não é difícil imaginar que em pouco tempo 
empresas maiores vão passar a exigir, a esperar o ADIT como uma 
informação. Já vem acontecendo isso em muitos países, e você verifica 
grandes empresas: “Você tem o ADIT?”. Ou seja, é um certificado... o 
que é interessante é que isso não é regulado por um governo, na 
verdade, é um reconhecimento internacional. Então, é algo para você 
considerar, entrar no site, ver o que é o ADIT, verificar provas passadas, 
e ver o quanto você precisa estudar ainda para ter condições de tirar o 
seu ADIT. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, mais alguma 
comunicação? Mais nenhuma. Vamos à Pauta. Eu vou começar com o 
Lucas Heck, por favor. Você nos colocou aqui Crédito de PIS/Cofins, 
relativos às mercadorias adquiridas para revenda. É o problema do 
cálculo sobre o valor integral sem o desconto do ICMS. 

Sr. Lucas Heck: Exato. Bom dia a todos, então. Cumprimento os 
integrantes da Mesa, demais colegas.  

Esse tema ele tem nos atormentado um pouco, diz respeito à não 
cumulatividade do PIS e da Cofins insertos no art. 195 da Constituição 
Federal, § 12. A não cumulatividade do PIS e da Cofins já é um pouco 
caótica por excelência, mas, no que diz respeito ao creditamento do PIS 
e da Cofins sobre o valor do ICMS de substituição tributária nos casos 
de quando o substituir o tributário se trata de comerciante varejista, ou 
atacadista em especial, existe essa problemática, por quê? O artigo... 
tanto na Lei nº 10.637, quanto na Lei nº 10.833 que disciplina sobre a 
não cumulatividade do PIS e da Cofins, ambos autorizam, no que tange 
aos bens adquiridos para revenda, o valor dos bens naturalmente que 
serão comercializados na etapa posterior.  

Nasce, então, a grande controvérsia a saber. O contribuinte varejista, 
então, quando adquire os seus produtos para posteriormente 
comercializá-los, ele poderá descontar o crédito sobre o montante 
integral do valor pago na etapa anterior, ou como pretende a Receita 
Federal do Brasil, descontar do montante do crédito na etapa anterior o 
valor do ICMS em substituição tributária.  

Onde reside a grande problemática? A Receita Federal do Brasil, em 
diversas oportunidades em soluções de consulta, autoriza, por exemplo, 
o creditamento de PIS e Cofins sobre o valor do IPI quando destacado no 
documento fiscal na etapa anterior por entender que o IPI, ele se trata 
de custo de aquisição dessa mercadoria por... no comerciante varejista, 
em razão de que ele não é recuperável. Não é recuperável, notadamente, 



em razão de quê? O comerciante varejista, por não industrializar 
produtos, ele não recupera esse ICMS no que tange a escrita fiscal do 
IPI porque ele não vai gerar, com certeza, débito de IPI porque ele não 
industrializa nada.  

Por outro lado, aí se adentra na questão do conceito de custo de 
aquisição, nós temos um entendimento firme no sentido de que esse 
ICMS de substituição tributária, claro que não coloquei um detalhe 
importante. O IPI, o valor do IPI e o valor do ICMS substituição 
tributária na etapa anterior, não servem de base de cálculo para o PIS e 
para a Cofins, né? Não entram na base de cálculo do substituto, do 
industrial, no caso. No entanto, em razão de que a Receita Federal do 
Brasil em diversas soluções de consulta autoriza o creditamento de PIS 
e Cofins sobre o IPI, de certa forma, nos envia uma mensagem muito 
clara. O fato de não incidir PIS e Cofins na etapa interior é irrelevante 
no caso, se, conforme Instrução Normativa nº 204 e a 247, se o IPI, ou 
se o tributo é custo de aquisição, sobre ele está autorizado o 
creditamento. 

Então, nesse caso, existe a situação do ICMS substituição tributária, e 
por isso a gente traz o tema para o debate porque não nos parece que 
existe uma coerência no que tange à análise desse ICMS substituição 
tributária. As soluções de consulta entendem que esse ICMS de 
substituição tributária não é custo de aquisição, não fundamentam em 
momento algum a razão desse posicionamento, mas o que a gente vem 
verificando e, inclusive, com grandes obras que a gente vem 
pesquisando e que esse ICMS de substituição tributária para o 
substituído também é um imposto irrecuperável, por quê?  

Como o substituto, ele será também o sujeito passivo da relação do 
ICMS substituição tributária. Por sua vez, o contribuinte, o atacadista, 
o comerciante varejista ou atacadista, ele não poderá tomar crédito 
desse valor do ICMS substituição tributária porque ele também não 
lança crédito, nem débito por sua vez porque ele nem sujeito passivo 
dessa relação tributária é. Então, a problemática reside exatamente 
nesse ponto, saber se o ICMS substituição tributária para o 
comerciante varejista é custo de aquisição ou não, e nós entendemos 
que sim, a fim de autorização do crédito.  

No entanto, existe um outro fato interessante e desagradável ao nosso 
sentir que o Superior Tribunal de Justiça, na Segunda Turma, vem 
enfrentando o tema de forma contrária ao contribuinte, mas com outro 
posicionamento no sentido de que, como o ICMS substituição tributária 
não serviu de base de cálculo na etapa interior, ele não autoriza crédito 
na etapa posterior para o contribuinte varejista. Claro, porque daí já se 
adentra muito mais do conceito constitucional de não cumulatividade 
para fins de PIS e Cofins, e esse tema não foi abordado ainda, 
especialmente o caso de bens para revenda e o conceito constitucional 
de PIS e Cofins não foi abordado ainda pelo Supremo Tribunal Federal. 



Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal já interpretou a não 
cumulatividade no que tange ao IPI, já interpretou a não 
cumulatividade no que tange o ICMS, no entanto, ainda não nos disse 
que não cumulatividade é essa do PIS e da Cofins.  

Mas esse fato de adentrar no fato de que o Superior Tribunal de Justiça 
inovou nas características, ele saiu um pouco da discussão central que 
era saber se esse ICMS substituição tributária era custo de aquisição a 
fim de autorizar o creditamento, e foi por um outro caminho 
estabelecendo que – se não houve o pagamento, então, pela indústria do 
PIS e da Cofins na etapa anterior sobre o ICMS substituição tributária – 
não existe crédito para o comerciante varejista ou atacadista.  

Então, a gente submete o tema à apreciação dos colegas, especialmente 
nesse sentido, em verificar e acredito que os comerciantes varejistas do 
Brasil inteiro estão tendo esse problema em creditar PIS e Cofins 
somente sobre o IPI nos casos em que ele não é recuperável e não sobre 
o ICMS de substituição tributária.  

E a grande problemática é se o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça prevalecer no sentido de que, se não houve pagamento de PIS e 
Cofins na etapa interior, inovando, inclusive, indo a contrário da 
própria Receita Federal do Brasil, vai causar, entendemos nós, um caos 
no sistema até para fins da tomada de crédito pelo comerciante varejista 
de PIS e Cofins sobre o próprio IPI, que não incidiu na etapa interior. 
Então, a problemática é essa. E a gente gostaria de debater sobre o 
tema porque tenho uma corrente administrativa e também um outro 
entendimento agora inaugurado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Apenas para iniciar o debate, eu até 
pensei que você, pelo o que colocou na Pauta, não era sobre 
substituição tributária, seria sobre a grande discussão do momento que 
é o ICM normal, que é uma outra coisa, uma outra consequência.  

De qualquer maneira, bom, custo de aquisição, o ICMS e substituição 
tributária é, quer dizer, isso nós não temos nenhuma dúvida do ponto 
de vista contábil e fiscal que é custo de aquisição, porque ele não é 
recuperável, vai para custo de aquisição. O problema está na legalidade. 
Porque a não cumulatividade do PIS e Cofins, como já dito aí de forma 
quase que reiterada, ela não tem o mesmo alcance que tem a não 
cumulatividade do ICMS e do IPI, ela é dada pelos termos da legislação. 

E a legislação até contrária ao entendimento de muitas pessoas, eu vou 
citar um deles, o doutor Hiromi, se você pegar o livro do doutor Hiromi 
ele critica esse fato aí do IPI, mas está na lei, escrito na lei que, no caso 
de aquisição com IPI não recuperável, a base de cálculo do PIS/Cofins 
incide sobre o valor total da aquisição. Essa regra não é contrária ao 



sistema do PIS/Cofins porque o PIS/Cofins tem, no caso de aquisição, 
em regra, ele não verifica o que aconteceu atrás. Por exemplo, você pode 
comprar de microempresa, comprar de lucro presumido, você vai ter o 
mesmo crédito, então ele resolveu dessa forma.  

Por outro lado, ele só especificou o IPI. E o ICMS, tanto esse da 
substituição tributária, e eu vou mais adiante, o ICMS que o pessoal 
agora está retirando da base de cálculo da aquisição, tem uma regra na 
lei dizendo que é proibido fazer crédito de PIS e Cofins quando o 
produto na fase interior esteve sujeito à não incidência ou alguma não 
incidência qualificada, vamos dizer, imunidade ou não incidência. 

O que o tribunal disse a respeito do ICMS normal que se estende para 
mim para a substituição? Ele disse que não incide o PIS e Cofins sobre 
o ICMS incluso nas operações de compra e venda de mercadorias. Ora, 
se não incide, não há como você estender isso para o ICMS porque, 
daquele valor de aquisição, apenas 82% houve incidência, os 18 não 
houve incidência – e a regra fala exatamente isso – onde não houver 
incidência, não há direito de crédito de PIS e de Cofins. Então, aí ele já 
restringiu o alcance que foi dado para as aquisições tributadas. Se é 
tributada, não importa de que forma foi tributada, mas onde houver 
não incidência, não há direito de crédito, então fica difícil realmente 
fazer um contraponto a essa decisão do STJ. 

Sr. Lucas Heck: E nos agarrando a esse fundamento, então, mais razão 
ainda para o Supremo Tribunal Federal analisar esse conceito de não 
cumulatividade porque vai entrar no famoso caso de não incidência 
parcial ou isenção parcial, a exemplo dos casos do ICMS na base de 
cálculo reduzida em que em repercussão geral o Supremo Tribunal 
Federal entendeu que, nos casos de base de cálculo reduzida, equivale-
se uma isenção parcial a fim de que possibilite – possibilite, não – que 
obrigue o estorno do ICMS proporcional na base de cálculo reduzida, 
mas é uma situação que deverá ser aventada especialmente pelo 
Supremo Tribunal Federal. Mas, só adentrando, então, no caso da 
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, um outro 
tormento poderá vir porque muitas empresas, como tu bem colocaste, já 
vendem, comercializam os seus produtos sem ICMS na base de cálculo 
do PIS e da Cofins. E as perguntas que nós, no nosso escritório, já 
estamos recebendo dos clientes é saber: “E qual é o crédito que a nossa 
empresa tomará?”. As instruções normativas autorizam um 
creditamento de PIS e Cofins sobre o IPI e sobre o ICMS próprio, em 
instrução normativa, ambas, tanto a 247, quanto a 404, em momento 
algum tratam da não incidência na etapa anterior, seja ela uma não 
incidência parcial ou não. Então, poderá, sim, causar se esse 
atendimento do STJ prevalecer, um caos, um caos porque as empresas 
não terão segurança nenhuma, nem com relação ao crédito de ICMS 
normal, tão pouco com relação ao ICMS de substituição tributária. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Rafael. 



Sr. Rafael Nichele: Bom, em primeiro lugar, bom dia. Muita honra 
estar aqui com os amigos sempre aprendendo pessoalmente aquilo que 
eu costumo visualizar em todas as reuniões e debates dos senhores de 
forma remota, em Porto Alegre, muitas vezes fora do escritório, às vezes 
fiquei com o celular para poder acompanhar – o Ricardo sabe bem do 
que estou falando. No ano passado, eu tive que me ausentar um pouco 
das minhas atividades profissionais.  

Em relação ao tema, eu queria pontuar três questões que me parecem 
relevantes. Primeiro, eu vou abrir uma divergência aqui porque tenho 
enfrentado esse assunto no âmbito do TRF4. Primeiro lembrar que um 
associado da IET, Dr. Walmir Becker, escreveu um artigo há uns cinco 
anos atrás, não menos do que isso, na revista Dialética criticando a 
primeira Sessão do STJ sobre esse assunto – está na revista Dialética 
de uns cinco anos atrás. 

Sr. Lucas Heck: Nós conversamos com o Dr. Walmir, inclusive, no 
escritório. 

Sr. Rafael Nichele: Bom, muito bem. Então, assim, eu queria só 
lembrar as premissas pelas quais julgo que o tema talvez tenha um 
outro encaminhamento – pelo menos na minha ótica.  

Em primeiro lugar, a Receita Federal quando expõe, quando examinou 
várias soluções de consulta, inclusive, em nível de uniformização de 
divergência pela Cosit, obviamente os senhores conhecem o assunto 
talvez muito melhor do que eu, mas enfim, a premissa da Receita 
sempre foi a seguinte. Olha, não gera crédito, ou não é custo de 
aquisição para o substituído porque a lei estabelece que o substituto 
exclui da base de cálculo o ICMS-ST para fins de PIS e Cofins porque 
isso é receita do substituído que ele apenas antecipa. O ICMS-ST é uma 
antecipação, então, ao ICMS próprio pelo substituto e ao ICMS-ST, que 
é do substituído, mas antecipado pelo substituto.  

Bom, se isso é uma antecipação, esse ICMS diz respeito à receita de 
quem? Do substituído. Se é uma receita do substituído, dizia a Receita, 
eu não posso permitir o crédito na aquisição do bem para revenda, o 
credito PIS e Cofins por parte do substituído, por quê? Porque esse é 
um ICMS que diz respeito à sua venda e que só é antecipado pelo 
substituto. É como se esse ICMS vai existir na hora que o senhor 
vender, mas como eu... então, se não tivesse o ICMS de substituição 
tributária, esse ICMS-ST seria base de cálculo, como foi até a decisão do 
Supremo, que nós todos conhecemos, para o substituído para efeito de 
PIS e Cofins. Como é uma antecipação, o ICMS-ST é uma antecipação 
por parte do substituto, e é por isso que a lei exclui da base de cálculo, 
na verdade, não é nem uma exclusão é uma não incidência mesmo 
porque a receita do substituto tributário não pode incidir sobre uma 
receita que será de outro, que diz respeito ao ICMS da venda da 



operação do substituído. Essa era a premissa adotada, é a premissa 
adotada pela Receita Federal.  

Pois bem, considerando, então, que não é custo de aquisição porque diz 
a Receita, inclusive, textualmente, eu permitir que você faça o crédito de 
PIS e Cofins seria o mesmo, e esse seja talvez o ponto mais importante, 
que eu permitir que eu exclua o seu ICMS da sua receita bruta 
substituído, que só é antecipado, mas esse ICMS diz respeito à sua 
receita bruta.  

Bom, partindo desta premissa, que isso diz respeito a um ICMS do 
substituído e que permitir o crédito seria como se excluísse o ICMS da 
receita bruta do substituído, vem a pergunta: Com base na decisão do 
Supremo, de que o ICMS não componha a receita bruta, não importa – 
e aí eu não vou fazer juízo de valor sobre a decisão do Supremo –, mas 
não importa e não me parece que o Supremo tem que examinar essa 
questão por força da não cumulatividade, acho que não tem nada a ver 
com não cumulatividade.  

E, segundo, tenho defendido, e o TRF tem deferido medidas judiciais 
nesse sentido e confirmado, o juiz de Primeira Instância também, de 
que o Supremo não discutiu se o ICMS tem que ser excluído da base de 
cálculo sob esse aspecto do PIS e Cofins no ICMS próprio, ou seja, o 
ICMS não pode compor a base de cálculo da receita bruta, muito bem. 
Diante disso, me parece, além dessa questão, tem uma outra que eu 
acho que é bastante relevante que é o seguinte, que o Dr. Walmir 
Becker também expõe nesse artigo criticando uma decisão do Superior 
Tribunal de Justiça proferida, talvez a primeira a cinco anos atrás sobre 
o tema, que, quando a legislação do PIS e Cofins fala que não há crédito 
de PIS e Cofins se não houver incidência do tributo na etapa anterior, e 
por isso que nós temos no setor de agronegócio, por exemplo, uma série 
de créditos presumidos por conta de que o principal insumo ele é 
adquirido de produtor ou de cooperativa, e, portanto, se não há 
incidência o legislador tem que se ver na obrigação de dar um crédito 
presumido que seria um custo de aquisição irrecuperável também em 
relação à questão da não cumulatividade.  

Muito bem, essa situação, essa interpretação me parece que não pode 
ser feita para o PIS e Cofins primeiro porque o PIS e Cofins não são 
impostos sobre impostos, por enquanto ele é base sobre base. Moral da 
história, a legislação quando fala que não pode haver crédito se não há 
incidência das contribuições da etapa anterior, não existe a 
possibilidade, na minha modestíssima opinião, de isenção parcial ou de 
verificar se a base de crédito é parcial ou não. Neste caso, a não ser se 
fosse um caso de crédito presumido porque obviamente que daí 
seguramente não há incidência do PIS e Cofins da etapa interior.  

Agora, vamos lembrar, na prática, esse PIS e Cofins, ou melhor, a 
receita do substituto tributário, salvo se o produto tiver alíquota zero, 



mas, assim, um produto normal que é vendido pelo substituto, incide o 
PIS e Cofins sobre aquela receita. O ICMS-ST não incide porque é 
receita do outro, mas o que a lei quis dizer, na minha opinião, e o que 
ela disse é que o PIS e Cofins têm que incidir na etapa anterior, pouco... 
então, assim, na etapa anterior, ou seja, quando o substituto vende a 
sua mercadoria, o produto no qual ele vende, ICMS próprio e o PIS e 
Cofins sobre incidência dessa venda, é tributada.  

Bom, se isso é tributado, pouco importa se o ICMS-ST não é, porque 
obviamente não é porque é receita do substituído, e o que a lei, a meu 
ver, quis preservar é saber se houve tributação de PIS e Cofins da etapa 
anterior. Se houve, e nesses casos sim, na maioria das vezes há, o fato 
de haver uma parcela em que não há tributação porque a receita de 
outro não invalida o crédito porque não há na sistemática do PIS e 
Cofins, como há no ICMS, que o crédito que eu tomo é baseado no valor 
que é destacado em nota fiscal. Não há destaque com nota fiscal, por 
enquanto, do PIS e Cofins.  

E só para finalizar, Dr. Ricardo, a minha participação aqui, espero que 
contribua para a debate minimamente, diz respeito ao fato de que em 
relação, e só para dar um dado, talvez mais como a título de informação 
e não como algo a ser debatido, nós estamos verificando no âmbito do 
TRF4 porque como há uma arguição de inconstitucionalidade no TRF4 
sob o argumento que, em relação à exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS e Cofins, valendo, inclusive, para essa questão do ICMS-
ST, porque no tribunal não está se fazendo essa diferenciação que está 
se colocando. Quando o Supremo decidiu a matéria, decidiu no sentido 
que o ICMS não pode compor a base de cálculo da receita bruta. Sim, 
há um problema em saber como é que eu calculo o crédito do 
substituído, porque como o substituído ele tem o valor, e o ICMS-ST, 
sim, ele está lá estampado no custo de aquisição e destacado em nota 
fiscal, então eu sei quanto ele realmente significa em termos de valor na 
hora da aquisição.  

Mas o que eu ia comentar é que o TRF4 está sobrestando todos os 
julgamentos, tanto do ICMS-ST na base de cálculo, e no sentido de que 
o crédito de ICMS-ST para efeito de PIS e Cofins não é um problema de 
não cumulatividade, é um problema de que eu estou excluindo da base 
de cálculo do PIS e Cofins um ICMS que é meu que, na verdade, só é 
antecipado por força da aquisição. Só isso. E aí o tribunal está 
sobrestando esses casos, como também do ICMS próprio na base de 
cálculo do PIS e Cofins sob o argumento de que, com a 12.973 de 2014, 
houve uma alteração na legislação que permitiria que o ICMS 
compusesse a base de cálculo da receita bruta e isso não teria, em 
princípio, sido examinado pelo Supremo. Aí a primeira crítica que se faz 
é que o Supremo quando julga um assunto, e quando julgou em 2016 a 
12.973 já estava em vigor, e, portanto, não há que se presumir que o 
Supremo vá julgar uma matéria em abstrato, como a repercussão geral 
recomenda, em que ele não avalie a compatibilidade de toda a legislação 



que trata da matéria como a Constituição, obviamente, mas esse 
problema também surgiu em relação ao Funrural, todos nós sabemos 
disso.  

De qualquer maneira, a crítica que se está se fazendo, eu pelo menos 
estou fazendo em relação a essa tomada de decisão do TRF em 
sobrestar todos os casos por conta dessa arguição que será julgada pela 
Corte Especial para saber se, a partir de 2014, a decisão do Supremo 
estaria limitada a 2014 ou não, por força de 12.973. O que eu tenho 
sustentado é que, no mínimo, em relação àqueles casos em que há 
período interior a 2014, exemplo, há ações judiciais ajuizadas em 2006, 
2007, algo do gênero. Ou seja, não há dúvida, portanto, que em relação 
à exclusão do ICMS base de cálculo do PIS e Cofins, no período anterior 
a 2014, deveria o tribunal se pronunciar sem sobrestar nada, porque, 
na verdade, a arguição não poderia atingir fatos anteriores a 2014, por 
força do argumento pelo qual há a arguição. De tal sorte que esse 
sobrestamento tem sido alvo de críticas por parte dos advogados e 
estamos aguardando para ver se o tribunal toma uma posição em 
relação aos fatores geradores anteriores. Seriam essas as minhas 
considerações. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso já há muito tempo quando eu vou 
falar de PIS e Cofins, eu falo abaixo PIS e Cofins, a minha esperança é 
que no ano que vem acabe PIS e Cofins e isso tudo vire história porque 
eu nunca vi tanta bagunça. O professor Alcides dizia que: “Erro de juiz 
a gente chama de jurisprudência”. Tem outra frase que diz: “A soma de 
dois erros, não fazem um acerto”. Juntando tudo, eu diria a soma de 
dois erros na jurisprudência não vão trazer uma jurisprudência certa, 
vão provavelmente trazer um terceiro erro. Eu me refiro a erros como a 
decisão do PIS e Cofins na base de cálculo do ICMS, e desculpem-me, 
com todo respeito à maioria, um erro. Refiro-me a erro quando se fala 
da substituição tributária que hoje já não é mais substituição tributária 
no sentido próprio, já que, afinal de contas, se o tributo for devido à 
menor, o contribuinte terá direito à restituição, etc., etc., portanto, um 
segundo erro. Quando eu somo esses dois erros, eu chego a esse tipo de 
absurdo que eu já não sei mais se quero posicionar. Dr. Rafael disse: 
“Olha, o PIS e Cofins não é imposto, imposto, e sim, base a base”. Era. 
Eu não sei ainda é, se esse raciocínio é válido. Mas se for base a base, 
talvez seja esse o raciocínio, é perguntar, e essa é a pergunta no final, 
quanto de valor agregado houve em cada etapa. Ou seja, a pergunta 
sobre se eu me credito ou não me credito na entrada tem a ver 
diretamente com a incidência que eu tenho na saída, porque, afinal de 
contas, se eu não tenho PIS e Cofins na saída, e eu me credito na 
entrada, uma parte do valor que eu agreguei não será tributada. E se o 
PIS e Cofins é base a base, eu tenho que tributar tudo o que eu 
agreguei.  

Então, sem entender, ou seja, sem eu ter a premissa de qual é a 
tributação na saída, ou seja, a pergunta que eu faria, no PIS e Cofins 



substituição, considerando que um, teoricamente, não há incidência, 
dois, por um dos erros da jurisprudência há incidência a ponto de que é 
possível a restituição. Eu pergunto se, na saída, o contribuinte vai 
descontar da base de cálculo do PIS e Cofins o ICMS substituição, 
substituição lá atrás, ou se ele vai incluir isso no preço. Porque se ele 
não vai descontar na saída, porque, afinal de contas, já foi uma etapa 
anterior, já foi incluído no preço e ele reconhece como receita, eu 
concordo que também na entrada haja o crédito, afinal de contas, eu 
vou conseguir tributar o valor agregado.  

Agora, se, por outro lado, ele vai pleitear na saída que aquele ICMS, 
substituição lá atrás, tenha que ser saída só a base de cálculo, porque 
afinal de contas existe uma incidência do ICMS em todos esses dois 
erros da jurisprudência, ele, necessariamente, não pode tomar o crédito 
da entrada. Porque, buscando uma lógica no que não há, insisto, essa 
legislação é uma bagunça, eu endosso o que o Dr. Rafael falou, o tributo 
é base a base, a tributação é sobre o valor agregado. Então, o que seria 
necessário saber – e seria em cada caso – é qual é o valor agregado, 
porque tanto faz eu não tomar o crédito na entrada ou eu excluir na 
saída. O que eu não posso é fazer os dois, porque eu não estou 
tributando o valor agregado. 

Sr. Rafael Nichele: Só mais um comentário, sem querer talvez... até 
porque talvez a resposta não tenha, mas parece, assim, 
independentemente se achamos que é um erro ou não, não vou fazer 
também essa consideração, mas, salvo engano, o ministro Gilmar 
Mendes no seu voto ele disse o seguinte, para dizer que o ICMS deveria 
compor a base de cálculo do PIS e Cofins, um dos argumentos citados 
por ele foi justamente de que o valor que a empresa destaca a título de 
ICMS na sua venda não é o valor de ICMS que ela efetivamente paga, 
por quê? Porque o fim imposto é não cumulativo, porque o sujeito tem 
benefício fiscal e por aí vai.  

De tal sorte que não teria... se o sujeito tem uma alíquota fixa, uma 
alíquota básica, como é o caso do Rio Grande do Sul, de 18% de ICMS, 
necessariamente não quer dizer que, numa receita bruta de 100, ele 
recolha R$ 18 de ICMS, portanto, ele deveria excluir 82. Não! Talvez ele 
não recolha nada de ICMS, mas destaca 18. Então, o raciocínio dele foi, 
não é possível excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins porque 
eu não sei efetivamente qual é o valor de agregação para impactar no 
ICMS que vai ser pago. Embora, e, por isso, e aí usou esses argumentos 
para demonstrar que aquilo que era destacado não refletia no preço, o 
sujeito não baixava um real do valor do preço e nem vai baixar mesmo, 
mas esse argumento, salvo engano, ele foi vencido sobre o ponto de 
vista de que o conceito de receita bruta definido até então pelo 
Supremo, tenho dúvida se o Supremo definiu isso, até tenho medo de 
dizer isso, né, e depois ser questionado. Mas, assim, o conceito de 
receita bruta virou receita líquida, porque é receita bruta menos os 
impostos, virou receita líquida, né?  



Então, assim, professor Schoueri, sem querer adentrar talvez e 
obviamente a discussão relativamente ao fato de que – se eu estou 
dizendo que esse ICMS diz respeito à minha receita bruta como 
substituído, e quero crédito – bom, então eu tenho que ver qual é o 
valor que eu agrego na etapa subsequente para ver se efetivamente isso 
é compatível, pensando na ideia de não cumulatividade neutra, tanto 
para bem, quanto para mal.  

Mas eu só quis fazer esse comentário porque parece que, no voto do 
ministro Gilmar Mendes, esse, embora estivesse se tratando de ICMS 
próprio, me parece que foi usado o argumento de que não se sabia o 
quanto de ICMS repercutiria na receita bruta por conta de não se saber 
e, que muitas vezes, e ele trouxe exemplos disso, de que o contribuinte 
jamais pagaria ICMS de 18, mesmo o produto, a mercadoria estando 
sujeita a uma alíquota básica de 18 porque o regime permitiria, por 
conta de setorial, não cumulatividade, que nunca fosse 18%, às vezes 
zero ou próximo de zero, o ICMS a pagar embora destacado e informado 
em dia 18. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para encerrar, Lucas. 

Sr. Lucas Heck: Com relação a esse ICMS, então, é muito difícil saber, 
na verdade, qual é o ICMS que incidiu porque o ICMS tem outro 
problema do cálculo por dentro, ninguém vai saber o destaque no 
documento fiscal é meramente fiscal ou contábil, ninguém vai conseguir 
comprovar numa análise superficial qual foi o valor do ICMS. Mas, só 
para complementar e colocar um pouco mais de... partindo da premissa 
que tu colocaste, então, se o valor do ICMS-ST é o valor do substituído, 
não propriamente, né? Porque o valor do ICMS-ST não necessariamente 
é o valor do ICMS que o substituído pagaria, mas é o ICMS que o 
Estado deseja arrecadar com toda a operação até o consumidor final. 
Então, é uma outra situação que pode vir a se tornar a efeito.  

E, finalizando, se a Receita Federal nos diz que o ICMS-ST então é o 
ICMS do substituído, então, com mais razão ainda, será admitido o 
crédito porque ela nos diz que o ICMS próprio gera crédito PIS/Cofins. 
Então, se ela nos diz que esse ICMS substituição tributária é o ICMS do 
substituído, então gera crédito porque a instrução normativa autoriza o 
crédito. Mas o tema, com certeza, é muito amplo e a gente agradece o 
espaço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi ótimo. Vamos ao 
primeiro item da Pauta, Tributação de atos ilícitos. Professor Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hã? Não, eu coloquei o 
tema na Pauta a seu pedido. 



[risos] 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Bom, então vamos trabalhar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Silvana, muito obrigado 
pelo livro, foi anunciado, viu? Muito obrigado pela doação. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Vamos entrar no tema aqui. Tributação 
dos atos ilícitos, claro, existem os aspectos do Non olet que nós 
conhecemos, mas o que tem me incomodado são as consequências até 
por conta da atual questão da Lava Jato. Se todos nós, não todos nós, a 
grande maioria de nós não teria dúvida de que aquele que teve uma 
renda decorrente de um ato ilícito deve ser tributado.  

Nós sabemos, chegou a ter uma polêmica aqui, e eu reconheço que, por 
conta de um trabalho muito bem-feito pela professora Misabel, eu 
cheguei a me convencer de que não seria possível a tributação. Mas 
depois, em serviço, se eu não me engano, na segunda edição do meu 
livro eu ia nesse sentido, mas, depois num debate forte aqui no IBDT, 
eu voltei e percebi que não tinha sentido não tributar se havia, afinal de 
contas, capacidade contributiva manifestada naquele momento – e é a 
minha posição atual – e consta das mais recentes edições do meu livro. 
Então, ultrapassada, me parece até desnecessária a discussão da 
Receita, nós temos uns temas correlatados, ou seja, das despesas. E a 
pergunta que nós temos que enfrentar, e que acho que dá mais graça, é 
assim não pensar no crime, vamos pensar...  

Eu acompanhei alguns episódios de um seriado chamado Casa de 
Papel. E a Casa de Papel basicamente se referia um grupo bastante 
inteligente que faz uma operação na Casa da Moeda da Espanha. Eu 
não vou entrar no mérito do seriado até porque não terminei de assisti-
lo, mas o ponto que me interessava era porque o tal do professor, que é 
quem organizaria a quadrilha, ele reúne um grupo de especialistas em 
roubo e fica reunido por quatro ou cinco meses num certo ambiente, 
claramente preparando a operação como um todo. Vamos tomar esse 
cenário, vamos tomar, então, a quadrilha que tem gastos, alugueres e 
que tais para o assalto. E eu me perguntaria se, quando eu tivesse a 
tributação da renda do assalto, se se poderia, o professor, ou quem 
quer que fosse, dizer: “Olha, eu tenho aqui despesa com alugueres”. E o 
que se tributa é a renda bruta, ou a renda líquida? Eu me pergunto se 
cada um de nós, julgando o caso, diria: “Não, se tributa tudo o que você 
recebeu”. Ou diria: “Não, pensando bem, tem sido a renda líquida, você 
deve deduzir o aluguel daquele armazém em que você ficou preparando 
a operação, os computadores, ou o que seja, depreciação de tudo o que 
vocês imaginem para organizar um bom assalto”. Não é brincadeira, 
isso é verdadeiro porque essa questão é importante. E talvez eu diria 
que, sem muito esforço, eu conseguiria garantir que a tributação se 
desse da renda líquida. Mas daí surge a segunda questão, o professor 
diria: “Olha, vocês estão me imputando toda essa renda, mas eu paguei 



esse pessoal todo. Ou seja, cada um dos bandidos que eu contratei, eu 
paguei regularmente, recebeu a sua parte, não tenho nenhum problema 
que você, Receita, os tribute, mas eu quero a dedução das despesas que 
foram necessárias para obtenção da minha receita, mantendo a ideia do 
princípio da renda líquida”.  

Aí seria um pouco mais difícil e, na verdade, o grande desafio que está 
aqui é: Por que não?  Vocês dirão: “Ora, porque, afinal de contas, a 
despesa é ilícita”. Eu diria, sim, a receita também o é. Se non olet vale 
para receita, por que o dinheiro passa a ter cheiro quando se trata da 
despesa? Non olet é non olet, deve valer nos dois sentidos. Eu não teria 
a mínima possibilidade, diria eu ao professor, de fazer esse assalto tão 
bem-feito se eu não contasse com esse especialista em eletricidade, o 
outro em explosivos, e esses todos que me ajudaram a chegar a essa 
perfeição desse meu assalto. E, portanto, as despesas são necessárias. 
E daí talvez uma conversa aqui, non olet vale non olet, e talvez 
concordássemos, espero até que chegaremos à dedução da despesa, 
mas daí vem a terceira questão.  

Agora, eu sou uma empreiteira. Eu sou uma empreiteira que participou 
de uma obra pública, de uma empresa de petróleo qualquer. E esta 
empreiteira, para conseguir o contrato, precisou pagar alguns valores 
que hoje, por conta da delação premiada, então não há mais dúvida 
alguma de que os pagamentos foram feitos. A Receita que corra atrás 
dos que receberam, mas eu, empreiteira, confesso, tinha lançado 
inicialmente como prestação de serviços outros. Hoje já se sabe que os 
serviços foram serviços de intermediação de negócios, mas sem essa 
intermediação eu não teria prestado o serviço, teria sido outro. Eu só 
ganhei aquele contrato porque eu paguei aquela fortuna.  

Notem agora a situação interessante, a receita que eu tenho é de uma 
operação que eu fiz, enquanto tal, a receita é licita. No entanto, houve 
pagamentos ilícitos necessários para obtenção da receita. E eu posso 
trazer todos os argumentos para lhes dizer que se não fosse aquele 
pagamento, eu jamais teria aquela receita. E a pergunta, e é essa que 
nós temos que nos atentar, e o non olet? Ou seja, eu posso negar a 
dedutibilidade de uma despesa porque ilícita, se necessária para 
obtenção de uma receita lícita?  

Vale lembrar que a Receita tradicionalmente, assim nós aprendemos, 
até multa de trânsito é indedutível. E eu estou trazendo isso à 
provocação, eu estou provocando desde a multa de trânsito a qualquer 
outro pagamento ilícito, desde que necessário para a obtenção da 
receita. O desafio para nós, o desafio acadêmico aqui que nós temos que 
enfrentar é até que ponto vale o non olet. Está lançada a pergunta, pelo 
menos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, é muito amplo o 
espectro. Não, eu vou te passar a palavra, só colocando aqui, 



evidentemente que a gente sempre pensa no imposto de renda quando 
se fala em atos ilícitos, né? Mas eu posso também falar da propriedade 
territorial, predial, urbana, eu posso me apossar de algum bem 
ilicitamente e me torno contribuinte desse imposto. Eu posso ter 
alguma irregularidade na revenda, na aquisição de uma mercadoria e 
me torno contribuinte do imposto sobre a venda quando vender.  

Agora, nessa questão das despesas, a gente também tem que separar, 
né? Você colocou bem, eu tenho uma receita que é licita porque eu 
prestei o serviço, e tenho algumas despesas que são ilícitas. Eu também 
posso ter a receita que é ilícita e despesas ilícitas, por causa da sua 
quadrilha, a quadrilha ela terá toda a receita dela será ilícita, aliás, ela 
será um... terá sugestão passiva reconhecida, capacidade tributária 
passiva reconhecida pelo CTN. Mas a sua receita é totalmente ilícita e 
ela terá despesas que são lícitas, por exemplo, se ele tiver alugado um 
estabelecimento para, enfim, para fim pessoal O aluguel é pagamento 
ilícito, agora se ela comprar um insumo, um explosivo, ilícito. Então, 
nós temos um espectro bastante grande.  

Bianco. Bianco e Fernando que pediram a palavra até agora. Não, ele 
quer que eu responda, eu acho que são dedutíveis. Pronto. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que o raciocínio do Schoueri está 
correto, mas eu acho que o exemplo não foi bom.  

Se a gente considerar o exemplo do Fernandinho Beira-mar que tem 
uma organização criminosa cujo o objetivo é compra de armas e venda 
de armas, ele tem uma atividade empresarial, ele tem receitas ilícitas, 
ele tem custos ilícitos de aquisição de mercadoria, de traficantes ilícitos, 
mas o fato é que ele tem custos, tem receitas, tem lucro e não tenho 
dúvida nenhuma de que esse lucro deve ser tributado. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Só o lucro. 

Sr. João Francisco Bianco: Só o lucro, obviamente, se ele tiver a 
comprovação de todas as despesas como nota fiscal e estiver 
contabilizado, se não estiver... 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Nota fiscal não, mas ele tem uma delação 
premiada. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas, veja, se ele não tiver a nota fiscal, não 
tiver a contabilidade em ordem, o lucro vai ser arbitrado. Se ele não 
consegue comprovar... 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Só para registrar. A hipótese é que ele não 
tinha notas fiscais porque ninguém emitiu, houve delação premiada e, 
portanto, hoje ele pode fazer a contabilidade e dizer: “Olha, tendo em 
vista que isso hoje em dia é público, é conhecido, delação premiada, 



etc., eu faço aqui a contabilidade e está aqui comprovado cada um onde 
eu depositei, eu depositei para fulano de tal na conta da Suíça número 
tal e está aqui o inquérito policial que já mostra isso”. Então, vamos 
admitir que a prova existe, só para registrar que não é nota fiscal, mas 
foi produzida a prova, porque, gente, isso é realidade. 

Sr. João Francisco Bianco: Continuo concordando com o Schoueri, 
mas eu acho que o exemplo do professor, da Casa da Moeda, não foi 
feliz porque, na verdade, o produto daquele assalto, na verdade ele 
representa para os assaltantes um sinal exterior de riqueza que poderia 
ser tributado pelo Fisco, mas se ele não fosse pego pela polícia. Eu não 
vou dizer o final do filme, mas imaginemos que ele tenha sido pego pela 
polícia, ele tenha que devolver todo o produto do assalto. Não tem 
sentido ele ser tributado em cima de uma renda cujo direito à aquisição 
dessa titularidade, dessa renda não foi definitivamente adquirido.  

Então, agora, a outra questão que eu coloco, o Schoueri quer levar a 
questão, quer levar a discussão para dedutibilidade das despesas no 
caso das empreiteiras. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Se me permite, é só porque você está 
trazendo de volta o tema da Misabel se se tributam os atos ilícitos. Essa 
é uma outra discussão que eu achei que não caberia, não que não seja 
importante, como eu disse, cheguei a cair nesse tema, e como o 
Fernando disse, está superada. Eu peço, só por questão de ordem, não 
vamos tratar agora dessa parte porque se houve depois o confisco ou 
não houve, se houve capacidade contributiva ou não houve, se era 
definitivo, vamos enfrentar admitindo a tributação dos atos ilícitos. Se 
não nós temos... 

Sr. João Francisco Bianco: Tá. Então, mudando o exemplo, eu estou 
completamente de acordo com o Schoueri. Só queria registrar que esse 
tema foi comentado rapidamente pelo Philippe Martin no Congresso da 
IFA no Rio no ano passado num painel que ele participou, e ele 
comentou que o Conselho do Estado tem duas decisões que analisaram 
dois casos de dedutibilidade de despesas ilícitas em compras de 
grandes empresas francesas. E o tribunal concluiu pela dedutibilidade 
da despesa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Fernando. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Eu não entendi muito os exemplos dados 
do... eu entendi porque o exemplo do Schoueri estava errado, mas, 
pensando só do ponto de vista do caso que a gente estava começando a 
analisar da Lava Jato, você tem a corrupção de um agente público, você 
paga um agente público para obtenção de uma vantagem ilícita, isso 
está até confesso pela delação premiada, como o Schoueri trouxe aqui a 
exemplo. Então, você corrompe e você tem uma receita, por um lado 
você tem uma receita ilícita. Desculpa, receita licita. 



Sr. Luis Eduardo Schoueri: A receita, nesse caso... 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Calma, calma, calma, calma, calma. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Ilícito foi para corrompido. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Receita licita, você tem uma receita 
lícita. Você, corruptor, tem uma receita líquida, você corrompido tem 
uma receita ilícita. Está claro? OK.O corruptor tem uma receita licita e 
tem uma despesa dedutível porque, ao pagar o corrompido, ele paga por 
meio de prestação de serviços de empresa do corruptor, do corrupto, 
né? Então, ele se utiliza de uma empresa para prestar serviços 
fantasiosos ou superfaturados, consultorias que não aconteceram, e 
você paga este corrupto com uma nota que é emitida pelo corrupto por 
uma prestação de serviços e ela entra na tua contabilidade, e até no seu 
departamento financeiro, como uma despesa para pagar. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Fernando, me permite só um aparte para 
que fique o caso claro. Você, então, teve uma nota de um serviço que 
não foi prestado.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Num primeiro momento. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Aparentemente não foi prestado. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Mas que depois você verifica que o serviço 
declarado não o foi, mas um outro serviço já não há mais dúvida de que 
aconteceu e é necessário. Só para a gente focar bem porque é muito 
importante termos a situação concreta. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Isso. Então o corrupto emite uma nota 
de um serviço que não foi prestado – esse é um ponto interessante para 
discussão da dedutibilidade – esse serviço não foi prestado, mas a nota 
existiu. Uma vez que a nota entra no teu fluxo de pagamento, você tem 
toda a legitimidade de dizer, olha, a gente recebeu uma nota fiscal, vou 
e pago esta nota fiscal, tenho, portanto, uma despesa aparentemente 
dedutível, e para ser descontada da minha receita lícita. 

A dúvida que existe sobre a dedutibilidade é que, se esse serviço nunca 
existiu, esse serviço, o serviço, inclusive, confesso, né? Então, lá na 
delação premiada, o corrupto diz: “Eu confesso que eu não prestei 
serviço nenhum, foi só uma forma de eu lavar dinheiro”, certo? Então 
eu peguei, dei uma nota, como a empresa só podia me pagar, a empresa 
corruptora só podia me pagar por nota, eu dei uma nota para ela, mas 
eu nunca prestei consultoria, “eu confesso aqui que eu nunca prestei 
consultoria”.  



Sr. Luis Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: É, enfim. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Eu nunca prestei esta consultoria, mas 
alguma coisa eu fiz. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Não, não, eu estou falando da nota, 
vamos falar da nota, nota foi de 50 milhões, essa consultoria eu nunca 
prestei, não prestei consultoria nenhuma. Então, em princípio, se eu 
olhar só a nota, eu vou dizer, realmente, é uma despesa, está claro que 
tem uma nota fiscal, eu paguei pelos 50 milhões, essa despesa é 
dedutível. Mas o problema está na confissão do corrupto em dizer que 
nunca prestou o serviço, ou seja, aquela nota é fruto de uma fraude, 
não há substância na nota, não há substância na prestação de serviço. 
E aí a questão da dedutibilidade começa a ficar um pouco desafiada.  

Eu estou aqui trazendo ao debate a minha dúvida. Eu tenho uma certa 
dúvida, estou falando especificamente desta nota de 50 milhões 
confessa, confessadamente de prestação de serviço que nunca 
aconteceu. Então, aí a minha dúvida é: Ainda assim, seria dedutível? Aí 
eu começo a ficar em dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu... pediu a palavra? 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: O debate está aberto, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, só para eu não perder 
aqui. A nota fiscal, recibo, fatura ou contrato, eles são um princípio de 
prova, é muito comum a discussão sobre consultoria, qualquer tipo de 
consultoria, o que é que a empresa apresenta? Apresenta um contrato, 
apresenta uma nota fiscal, o Fisco fala: “Não, mas você não provou a 
efetividade do serviço”. Então, a nota é um princípio de prova, mas que 
não esgota o aspecto probatório para chegar à conclusão de que se 
tratou de uma despesa dedutível.  

Se eu posso fazer a prova de que eu tenho uma nota e aquele serviço foi 
prestado efetivamente, eu também posso provar que eu tenho uma nota 
que diz que é uma consultoria e, na verdade, é uma facilitação para ser 
ganha uma determinada concorrência. Está certo? 

A necessidade da despesa está não na nota fiscal, ou no recibo, ou na 
fatura, mas na efetividade do que foi feito, se você dá uma nota fria, 
fria, somente para justificar uma saída de dinheiro e aquilo não 
representa nada, mas apenas uma lavagem, aí eu não tenho nenhuma 
dúvida de que eu não tenho despesa. Mas se eu tenho uma nota, como 
é o caso, falo em consultoria, falo em algum outro trabalho qualquer 
que não foi prestado, mas eu, pelas provas do processo ou do inquérito, 
identifico que houve uma atividade cuja atividade propiciou a geração 



da receita e essa atividade que está sendo remunerada, por mais ilícita 
que seja essa atividade, ela é um fator negativo na apuração do 
acréscimo patrimonial. Ela não pode ser desconsiderada. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Eu concordo, Ricardo, mas veja... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, nós temos que 
separar duas coisas. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Nós temos que separar duas coisas. 
Então, esta nota que é de um serviço que foi aparentemente prestado, 
mas o corrupto declarou que não prestou este serviço, fica com uma 
pecha de dedutibilidade suspeita – vamos colocar assim.  

Por outro lado, eu concordo com a tua colocação de que, nestas 
investigações, ficou bastante comprovado dois tipos de corrupção, uma 
corrupção para eu receber em troca uma lei que vai me beneficiar 
tributariamente, eu vou ter uma renúncia fiscal, então eu pago para ter 
uma renúncia fiscal em troca. E, por outro lado, um outro tipo de 
corrupção, que é o que você está se referindo, que é para eu ter um 
contrato público.  

Se o contrato público, pela investigação, foi obtido por meio desta 
corrupção, desta despesa, do ponto de vista do imposto de renda, aí eu 
passo a não ter dúvida de que é uma despesa necessária porque entrou 
na composição da minha operação para receber a receita. Então, eu tive 
essa despesa, eu, empreiteira, incorri essa despesa de intermediação, a 
intermediação, lícita ou ilícita, não é um fator de desconsideração da 
dedutibilidade, é intermediação, eu paguei um terceiro e tenho a nota. 
Então, neste caso, aí eu vejo clara a dedutibilidade, mas, num outro 
caso de consultorias outras, que são notadamente fraudulentas, eu fico 
com a dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pediu a palavra? 

Sr. Diego Miguita: Diego. Eu gostaria de colocar duas questões 
rápidas, uma teórica e uma prática. Do ponto de vista teórico, eu 
gostaria de saber se no caso de despesas com ilícitos que geram receitas 
lícitas a capacidade contributiva deveria ser necessariamente 
observada, ou se ela seria passo a outros princípios e valores 
constitucionais como segurança, liberdade, de concorrência, vida nos 
casos de assaltos, né, e outras operações.  

E do ponto de vista prático, nas delações e operações de intermediação 
para licitações, etc., você não tem uma vinculação clara de determinado 
pagamento a uma obra específica, são pagamentos periódicos que 
muitas vezes, em conjunto com várias empresas, representam várias 
obras em si. Do ponto de vista prático, como conciliar se um não fosse 
dedutível, o pagamento efetuado com o regime de competência e com a 



vinculação com receitas de várias obras, de vários períodos de apuração 
diferentes? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, nós estamos 
figurando aqui uma situação teórica. Se nós não superarmos... e 
teoricamente uma situação em que eu faço prova de uma utilidade 
recebida, de uma utilidade ilícita, mas recebida, e que eu usufruí, não 
existe o problema, nós estamos figurando uma situação teórica. Na 
prática, eu concordo com você, nem todos os casos eu consigo 
comprovar e eu concordo também com o Fernando que vai haver uma 
antipatia muito grande de qualquer julgador de dizer que é dedutível 
essa despesa. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Olha, com relação à prova, sem dúvida me 
parece que à medida em que a nota era fria, é ônus do contribuinte 
comprovar isso. Então, vamos a isso. Agora, o Diego entrou num ponto 
interessante, eu queria somar, permita-me agora dar um outro caso. 
Agora eu vou... porque o crime de colarinho branco a gente até trabalha 
bem, agora vai ser um latrocínio. E vocês sabem que bala, bala, aliás, 
uma de prata custa muito dinheiro. E eu gastei com uma bala de prata 
para ter um assalto. Desculpa, eu quero chegar ao limite porque aí nós 
trabalhamos bem o tema como o Diego está nos trazendo, entra naquele 
tema moral de valores e tudo mais. Ou seja, se você me permite, a 
pergunta que nós temos é: Cabe ponderação de princípios quando eu 
tenho uma regra de competência que fala em renda? Ou seja, ainda que 
entendendo toda essa preocupação, eu tenho uma regra, a União não 
pode tributar se não houver renda. E sinto muito, mas a minha renda 
tem um elemento de despesa que foi a bala de prata.  

Para eu matar aquele... imagine, pegue aquele velhinho, imagine que eu 
sou horrível, me ponha como a pior pessoa, mas eu gastei com uma 
bala de prata. Eu deduziria a bala de prata, ou os valores morais 
porque a vida vale muito, porque, afinal de contas, ontem nós ouvimos 
na decisão do Supremo que propriedade não pode valer tanto quanto a 
vida e questões como essas. Cabe esse tipo de ponderação? Ou, afinal 
de contas, eu tenho que... se não há renda, não há como tributar? Eu 
vou já dizer, Diego, que, pelo menos neste momento, claro que ouvidos 
os demais, eu tendo a dizer que diante de uma regra de competência 
não cabe a ponderação com princípios. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pela ordem, Fernando 
Zilveti, Rodrigo e a Mara. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Eu até fiquei espantado com o Schoueri 
falando em regra de competência e princípios porque eu acho que esse é 
um debate interminável. Mas o fato é, eu não acho que caiba, assim, 
você tratar de capacidade contributiva nesse assunto porque 
capacidade contributiva não está nem perto disso. Você não mede 
capacidade contributiva. Eu tenho lido muita coisa sobre isso, até 



alguns autores jovens relacionando a capacidade contributiva com 
solidariedade – o que eu lamento. Você não tem capacidades 
contributivas, fulano não tem mais capacidade contributiva, eu acho 
isso muito impróprio.  

E até no debate de ontem eu também achei impróprio você falar em 
nível de comparação, você comparar propriedade com direitos 
humanos, isso é de uma inadequação total. Então, eu não colocaria 
isso. Você tem uma dedutibilidade expressa, né? Então, a lei dá na 
apuração de renda a possibilidade de você abater da sua renda 
despesas dedutíveis, e o que são despesas dedutíveis é uma cláusula 
geral, não tem nem o que falar. É do próprio tipo renda, né? Porque 
você vai aproximar do que é renda tudo aquilo que você considera 
dedutível, mas você não pode dizer que uma despesa não é dedutível 
porque ela é ilícita. Se tivesse uma lei, olha, as despesas ilícitas serão 
indedutíveis. Você estaria transformando uma cláusula geral em 
cláusula especial, o que novamente seria um equívoco para o direito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Rodrigo. 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: Bom dia. Eu não queria perder a 
oportunidade só de dizer, Schoueri, que, no caso da bala da prata, a 
gente teria que analisar além da necessidade, a usualidade e a 
normalidade desse dispêndio talvez para matar um vampiro pudesse a 
despesa ser dedutível. 

[risos] 

Sr. Rodrigo Maito da Silveira: Mas em outras circunstâncias, eu tenho 
dúvida. Mas o que eu queria dizer, na verdade, eu queria sugerir que a 
gente analisasse esse tema também à luz daquele dispositivo que prevê 
a tributação na fonte de 35% nos pagamentos sem causa, ou seja, se a 
gente considerar que a despesa ainda que lícita seja dedutível, haveria 
causa, né? Então, justamente para afastar essa tributação da fonte, não 
é uma provocação que eu coloco, eu acho também relevante nessa 
discussão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito relevante. Quando a 
lei se refere a não comprovado ou sem causa, o que é que é a causa no 
caso? É motivo? Ou é causa jurídica? Mas vamos deixar um pouquinho 
essa questão porque eu acho que nós devemos discuti-la, mas vamos 
deixar para daqui a pouquinho. Mara. 

Sra. Mara Caramico: Eu queria pegar um gancho do que ele falou em 
relação aos princípios, porque esse tipo de despesa, vamos dizer assim, 
ela pode ser considerada como necessária para se conseguir a 
concorrência, mas ela também implica numa, vamos dizer assim, num 
problema concorrencial entre as empresas, por quê? Porque por causa 
daquele sistema, por causa daquela bola, ou por causa daquele tipo de 



intermediação, eu estou desclassificando um outro concorrente, eu 
estou agindo numa concorrência desleal. Então, este tipo de 
comportamento justificaria eu fazer, considerar esta despesa como 
dedutível porque ela é necessária para o meu negócio, mas será que é 
necessária para o negócio em si, né? Quer dizer, para a concorrência em 
si. Será que eu não estaria violando um princípio constitucional da livre 
concorrência, desde que dentro de uma proporcionalidade?  

Eu entendo até porque a Receita, vamos dizer assim, se eu paguei uma 
nota fiscal, essa nota fiscal para quem recebeu, pagou impostos 
também, quer dizer, ela entrou no ciclo econômico, gerou uma 
economia. Mas, a se permitir também esse tipo de raciocínio, a gente 
estaria enfrentando e, vamos dizer assim, autorizando um tipo de 
ilicitude para tipo assim: Vale qualquer coisa para se conseguir um 
contrato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não vai dar tempo. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera um pouquinho. 
Acabou? Só quero... não, não é você ainda não. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só quero dizer o seguinte, 
então não tribute a renda que foi obtida em detrimento da concorrência, 
tá certo? 

Sra. Mara Caramico: A renda... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se eu tributo a renda que 
foi obtida ilicitamente, né, porque eu estou violando, agora você já 
trouxe um outro problema. Eu queria dizer que eu estou dizendo um 
artigo sobre esse assunto e eu dei como exemplo exatamente isso, não é 
pelo fato de que você prejudica a sua concorrência que você pode dizer: 
“Bom, eu não sou tributado”. 

Sra. Mara Caramico: Não, não, pelo contrário, a renda é tributada, isso 
eu acho que não tem a menor dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A renda não é a receita. 

Sra. Mara Caramico: Mas esse tipo de... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A renda não é receita, é o 
resultado acrescido. 



Sra. Mara Caramico: Veja, isso é uma coisa se a gente olhar para a 
coisa particularmente. Então, para a empresa aquilo se torna uma 
despesa necessária, tá? Mas, para o sistema, aquilo não é uma despesa 
necessária. A renda, fruto de um roubo ou a renda ilícita, ela está na 
lei, ela é, vamos dizer assim, tributada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer que você acha 
que o traficante de droga tem que ser tributado pelo preço que ele cobra 
pela droga, mas não tem dedução do custo de aquisição da droga? 

Sra. Mara Caramico: Eu não estou gerando, vamos dizer assim, eu não 
estou com uma opinião formada.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá. 

Sra. Mara Caramico: Eu só estou trazendo uma discussão porque é a 
mesma coisa que a gente ter situações em que a concorrência desleal é 
feita não de uma maneira legal, mas de uma maneira ilegal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tá bom. Schoueri. Depois 
você. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Olha, o tema começa a crescer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem um monte de gente. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Primeira informação para vocês, até por 
questão de transparência. Eu estou escrevendo um trabalho sobre 
dedutibilidade de despesas, o Ricardo está escrevendo sobre isso 
também, porque o IET do Rafael vai fazer um livro sobre tributação de 
atos ilícitos e nós vamos escrever nisso. Então, o Rafael que é o culpado 
de toda essa discussão, só para dar transparência, ele ficou quieto, mas 
a culpa está lá. E a gente quer discutir isso até para sair um trabalho 
melhor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não vou escrever sobre 
despesa, viu? É outra... 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: O meu tema é despesa. Mas só uma 
informação que existe uma relação aqui, por isso essa graça do tema. 
Com relação... 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: [ininteligível] contributiva e 
dedutibilidade de despesa... 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: Eu confesso que eu gostei da questão do 
negócio da contributiva porque eu fui chamado de jovem pelo Fernando, 
só isso me valeu o dia. Eu sou muito mais jovem do que ele, então 
fiquei muito contente com isso. Os jovens que relacionam a capacidade 



contributiva, a solidariedade, eu me incluo, então eu fiquei muito feliz 
por isso.  

Mas, tirados os parênteses, para o Diego eu já respondi, eu não consigo 
admitir ponderação de princípios diante de uma regra. Mas quando a 
Mara trouxe o tema, eu fiquei me perguntando: E se houvesse uma lei 
que trouxesse a indedutibilidade das despesas? Portanto, agora eu 
entrei no ‘lege ferenda’, não há. E justificada no princípio da livre 
concorrência, uma norma indutora. Eu conto para vocês, gente, que a 
grande questão, o lado positivo de ser pesquisador e professor é que 
quando você tem algumas dúvidas você tem dez pessoas que estão lá 
para tirar as suas dúvidas e passarem dois ou três anos estudando o 
tema, para depois lhe trazerem uma resposta, e basta você estar na 
banca. E se a resposta for boa, você vai ter resposta.  

Eu tenho uma doutoranda a quem eu passei esse desafio. Então, ela 
está no... eu não vou dar o nome, mas ela está hoje dia no exterior, 
inclusive, estudando esse tema, e a pergunta que eu passei para ela 
como tema, porque eu provoquei o tema, foi sobre a questão da 
indedutibilidade e o conceito de renda. Ou seja, como é que eu posso, o 
tema dela, no caso, não é livre concorrência, mas eu tenho normas 
antiabuso. Em nome do antiabuso, eu acabo tributando situações que, 
no conceito de renda, eu não teria porque tributar, mas eu invoco o 
antiabuso para tributar. Em outras jurisdições, a norma antiabuso, 
como uma exceção à ideia da tributação da renda, se justifica porque, 
afinal de contas, em outras jurisdições capacidade contributiva é um 
princípio que pode ser ponderado com outros princípios. Então, eu 
posso ter uma legislação de imposto de renda que, mesmo diante de 
uma renda, dirá é indedutível afinal de contas há outros princípios e a 
capacidade contributiva é apenas um deles.  

O desafio que eu soltei a esta moça, e eu espero que ela me dê a 
resposta é, sim, mas na nossa jurisdição a tributação da renda, embora 
conquanto informada pela capacidade contributiva, tem uma regra, a 
regra de competência tributária. E eu tenho um conceito de renda, uns 
dizem que é constitucional, eu vejo isso no código, mas o fato é que eu 
tenho o que é renda. E quando eu tenho uma norma antiabuso, e a 
pergunta é a mesma para o seu caso da... enfim, quando eu tenho uma 
regra, eu tenho uma lei que de algum modo torne indedutível uma 
despesa que é necessária, mas torno indedutível por razões, vou usar o 
termo amplo, extrafiscais, concorrência, o que seja, razões extrafiscais. 
Do mesmo modo como tributa algo que não é renda, mas por razões 
extrafiscais, eu vou tributar. Desculpe, só para ser técnico, norma 
antiabuso não é extrafiscal, ela é fiscal também. Mas, de qualquer 
modo, o que eu estou pegando são essas situações.  

Eu espero, em dois anos, mais ou menos, Mara, se tudo der certo, que 
nós tenhamos uma resposta e devo convidar essa moça para vir aqui e 
apresentar o tema. Por enquanto eu só lhe digo, eu também não sei. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O nosso tempo está indo 
rapidamente, por favor. 

Sr. Diogo Ferreira: De vez em quando, na Mesa de debates você tem 
uma ideia e fala: Vou fazer essa pergunta. Ela vai evoluindo e você 
acaba perdendo o fio da meada. Mas o que eu queria trazer como um 
pouco de dúvida e um pouco de desconforto é toda vez que eu ouço...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do 
microfone].  

Sr. Diogo Ferreira: Diogo Ferreira. Desculpa. O que eu fico com um 
pouco de desconforto é quanto à questão da necessidade, aparece como 
uma causa e efeito. Você, para ter aquela receita, precisa 
necessariamente corromper alguém, você precisou comprar a bala de 
prata para realizar o assalto. E eu sempre achei estranho você falar de 
um ilícito que era necessário, e ele está um pouco em torno do que a 
Mara estava falando, talvez a própria necessidade como uma palavra, 
sabe, coloquial me deixa um pouco preocupado de você falar assim: 
“Olha, essa despesa que tal empreiteira teve era necessária”. Para se 
operar no Brasil, é necessário o crime? Eu acho que isso vai um pouco 
para as questões extrafiscais, questões de concorrência que a gente 
estava falando.  

Mas, antes disso, eu também penso, porque a necessidade de uma 
despesa se ela é tão importante? Porque a usualidade, porque todos 
esses critérios são necessários para você capturar o que é efetivamente 
um acréscimo patrimonial, não tem desses elementos estar só diante de 
uma transferência patrimonial, uma liberalidade. Isso não influencia na 
mensuração da capacidade contributiva, ou ainda a existência ou não 
desse acréscimo patrimonial? Eu acho que talvez isso fuja um pouco da 
questão central da discussão, já entra mais no que é renda e no por que 
a necessidade é algo relevante, mas eu acho que circunda, é uma 
premissa para debate. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você trouxe um ponto 
importante da necessidade, né? Que eu acho que é um aspecto 
específico. E olha, eu vou te dar 30 segundos porque o Rafael também 
pediu, 30 segundos. 

Orador Não Identificado: Na Verdade, é mais uma sugestão de 
encaminhamento pro assunto porque a minha pergunta é no seguinte 
sentido, nós não temos que separar o ato ilícito do agente privado que 
corrompeu a despesa que é da empresa, mas ele é decorrente. E eu falo 
isso porque a realização do imposto de renda tem um artigo específico 
que trata a dedutibilidade de perdas, dos prejuízos causado por 
desfalque, que venha a ser um ato ilícito causado por um agente interno 
da empresa, desde que a pessoa jurídica da empresa vá até... faça 
queixa, promova a persecução criminal do assunto, que é um 



reconhecimento da própria legislação do imposto de renda sobre a 
diferença entre o que é a despesa, que é da empresa, e a origem dela 
que é um ato lícito de um agente privado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito bem pensado, hein? 
Eu acho que é um ponto importante. Rafael. 

Sr. Rafael Nichele: Ricardo, é só a título de sugestão, e não sei se é o 
caso de pegar como algum tipo de parâmetro, mas algum tempo atrás o 
Supremo foi questionado em manter a sua tradicional jurisprudência 
contra leis antiabuso que permitiriam uma espécie de sanção política 
por meio de cobrança de tributo por meios que não fossem execução 
fiscal, enfim, etc. Eu estou falando daquela questão da cassação do 
registro de uma pessoa jurídica que era um contumaz devedor.  

E o Supremo, naquele caso, salvo engano, acho que o professor 
Humberto até deu um parecer sobre esse assunto, ele superou a 
questão da sanção política dizendo que deveria ser cassado o registro 
porque aquela era, sim, uma... não seria uma sanção política porque ele 
teria, sim, violado a concorrência ao não recolher o tributo de forma 
contumaz como vinha. Ou seja, pensando... eu estou só fazendo essa... 
só estou sugerindo a invocação desse julgamento do Supremo 
justamente pela invocação que fez a colega Mara no que diz respeito à 
questão sistêmica, né? Da questão da despesa necessária. Era só isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado pela presença, 
pela participação, nos encontramos na semana que vem. Inclusive, com 
assembleia. 

Sr. Luis Eduardo Schoueri: O tema fica na Pauta? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse tema fica na Pauta, 
evidente. Você levantou um ponto importante, o Diogo também. 
Infelizmente, você vai ter que falar na próxima vez. 
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