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Non olet: vale para os dois lados?

Despesa
Receita

TributaDeduz?
?



Ex: suborno pago para ganhar licitação

Gasto ilícito Renda lícita

Gasto lícito Renda ilícita

Gasto ilícito Renda ilícita

Ex: aluguel pago para estabelecer um cassino

Ex: capanga pago para assaltar um banco

TRIBUTA DEDUZ ?

TRIBUTA DEDUZ ?

TRIBUTA DEDUZ ?

Non olet: vale para os dois lados?



Art. 311. São operacionais as despesas não

computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à

manutenção da fonte produtora.

§ 1º São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a

realização das transações ou operações exigidas pela atividade

da empresa.

§ 2º As despesas operacionais admitidas são as usuais ou

normais no tipo de transações, operações ou atividades da

empresa.

RIR/18 (Lei n. 4.506/64)

Despesas operacionais



Relação de causalidade 

entre despesa e receita

Teoria do Ato Anormal de 

Gestão

Despesa
Despesas

Objeto social

DespesaDespesa

Despesa

Despesas operacionais

D R

Necessidade

Usualidade



Art. 43 do CTN

Renda disponível é renda líquida 

Renda Bruta
Despesas 

operacionais

Renda 

Disponível



Pena prevista para o crime de 

corrupção

Indedutibilidade do valor 

pago em propina

“Pena tributária”

Tributo como Sanção de Ato Ilícito

Sanção penal

Indedutibilidade como sanção



O non olet vale para os 

dois lados, sob pena de...

Tributação além da renda disponível

Ter-se indedutibilidade como sanção

Non olet: vale para os dois lados?



Despesas com Atividades 

Ilícitas: choque de argumentos



Dedução de despesa 

necessária
Benefício fiscal

Unidade do Ordenamento

“os recorrentes (...) buscam, cinicamente,

extrair benefícios fiscais das condutas

ilícitas, que tanto prejuízo causaram à

sociedade brasileira. Porém, sua pretensão

não tem guarida no nosso direito (...) que

repudia que a má fé e a conduta antiética

sejam premiadas”.

Ac. 1302-002.549/2018



Outros princípios

“O pagamento de subornos a agentes

públicos ou privados atenta contra a função

social da empresa consagrada no direito

brasileiro e ofende os princípios

constitucionais voltados para assegurar a

ordem econômica fundada na valorização

do trabalho humano e na livre iniciativa”.

Ac. 1302-002.549/2018

Emprego de outros princípios para 

justificar a indedutibilidade



Outros princípios

Origem da dedução

Limite de competência

Benefício fiscal

Regra do 

art. 43, CTN

Princípios

constitucionais



Outros princípios

Dedução de despesas 

ilícitas

Limite de competência

Benefício fiscal

Regra do 

art. 43, CTN

Princípios

constitucionais

Não cabe ponderação



“A legislação é rigorosa nesse

sentido, ao estabelecer (...) que não

são dedutíveis as multas impostas por

infrações fiscais”

Ac. 107-07.311/2003

“Legislação rigorosa”

Sim, o art. 43 do 

CTN é rigoroso...

“O imposto (...) tem como fato gerador 

a aquisição da disponibilidade

econômica ou jurídica”

Não se tributa renda indisponível



Natureza da norma violada

Indedutibilidade de 

multas

administrativas: 

“norma de ordem 

pública”

Dedutibilidade de 

multas contratuais: 

“ônus inerente”

PN 50/76PN 61/79



Natureza da norma violada

Irrelevância do 

critério da 

natureza da norma

Abstração da validade 

jurídica (art. 118, I CTN) 

Critério é renda disponível

Non olet



Natureza da norma violada

Inconsistência do 

critério da 

natureza da norma

O “ônus inerente” varia 

conforme a atividade

Multa de trânsito

Multa contratual

(atraso na entrega)



Despesas com Atividades Ilícitas: 

indedutibilidade como sanção do 

ilícito



Punição 

anômala

Mesmo ilícito, duas punições...

Ilícito

Punição 

regular

Indedutibilidade da 

multa
Ex. Multa



Punição 

anômala

Indedutibilidade como sanção do 

ilícito

Desproporcionalidade

Arbitrariedade

Assistematicidade



Paga 50 mil para assassino 

matar concorrente 

empresarial

Paga 600 mil para aluguel 

de edifício de apostas 

ilegais

Gravidade da conduta Punição

Empresário A

Empresário B

(Des)proporcionalidadeDesproporcionalidade



Sanção penal e 

fiscal
Sanção penal, 

apenas 

Arbitrariedade



Efeitos da revelia

(Des)proporcionalidade

Identidade física do juiz

CPC CPP

Assistematicidade



(Des)proporcionalidadeConclusão: Brasil x OCDE

“[...] recommends in particular ‘that

Member countries and other Parties to the

OECD Anti-Bribery Convention explicitly

disallow the tax deductibility of bribes to

foreign public officials, for all tax purposes

in an effective manner’”.

(Recomendação do Conselho de Combate ao

Suborno de 2009, anexada à Convenção)

Convenção sobre o 

Combate ao Suborno de 

Funcionários Públicos 

Estrangeiros em Transações 

Comerciais Internacionais 



(Des)proporcionalidadeConclusão: Brasil x OCDE

Denunciar as convenções

Alterar o art. 43, CTN

Ou bem...

Ou bem...



Obrigado!

schoueri@lacazmartins.com.br


