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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. O 
professor Schoueri hoje não pode estar presente, mas um aviso recebido 
por e-mail, lembrando que amanhã ele coordena uma Mesa de debates 
na faculdade a respeito de transparência dos sistemas tributários para 
investidores. Previsibilidade e estabilidade das regras jurídicas. 
Amanhã, dia 4, na sala Arouche Rondon, no 2º andar da faculdade. 
Entrada franca. Organização do Victor Polizelli, coordenação do 
professor Schoueri, participação do Eurico, Quiroga. Horário eu não 
falei? Dez horas. Também comunicar... Hoje, vindo do nosso associado 
Daniel Bellan, um seminário do IBDT sobre impacto tributário no novo 
Código de Processo Civil. Infelizmente, ficamos para anunciar apenas no 
dia do evento, em todo caso é uma matéria altamente importante. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Muito bem. Nós estamos com a felicidade 
de anunciar que a nossa biblioteca vai contar com uma revista de 
Direito Tributário tradicional, eu posso dizer no mundo jurídico, no 
mundo do direito tributário, e uma das mais importantes revistas de 
Direito Tributário da Alemanha, que é a revista Steuer und 
Wirtschaft, uma revista que todo tributarista alemão precisa ter, seria 
uma revista comparável do ponto de vista de mercado a uma dialética 
em termos de que todo mercado de Direito Tributário quer escrever e 
quer que os seus artigos estejam nessa revista. Mas em termos de 
conteúdo científico, fazendo um elogio ao nosso instituto, mas parecida 



com a nosso Direito Tributário atual, em função do caráter científico 
dessa revista. Essa é uma revista que é organizada por ninguém menos 
do que Joachim Lang, e conta com, vamos dizer, uma supervisão, uma 
colaboração dos tributaristas das principais universidades alemãs. Isso 
eu estou falando de muito tempo. Então é uma revista que nós 
recebemos agora o número 2014 e que tem contribuições valiosíssimas, 
infelizmente, em alemão, para os que não leem esse idioma, mas sem 
dúvida nenhuma é a principal fonte de Direito Tributário em termos de 
doutrina científica na Alemanha até hoje. Eu não conheço outra revista 
tão boa e tão importante para a formação dos juristas para informação 
dos práticos do Direito para a discussão de jurisprudência da Corte 
Fiscal, das cortes fiscais, e também da Corte Constitucional Alemã. É 
um “revistão”, vamos dizer assim, é uma baita de uma revista, e eu 
particularmente fico até emocionado de ver que o nosso instituto está 
recebendo esta revista, está colocando esta revista no seu acervo para 
todos aqueles que quiserem fazer uso dela, tanto de São Paulo, quanto 
de qualquer lugar do Brasil. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Posso? Queria justamente acrescentar um 
aspecto histórico, porque o IBDT está muito ligado a essa revista. Por 
quê? Porque o fundador foi um cidadão, um tributarista 
alemão, Heinrich Reinach, que justamente, deixa ver que ano foi, 1934 
ele fundou essa revista. Como era de origem israelita, judaica, teve que 
fugir dos nazistas e veio para onde? Para São Paulo, onde conheceu o 
tributarista chamado Rui Barbosa Nogueira. Então é muito interessante 
esse aspecto e o Heinrich Reinach, ele participou ativamente da, vamos 
dizer, na discussão do Direito Tributário e na participação ativa, ele é... 
inclusive é curioso que o filho dele foi o primeiro juiz brasileiro 
naturalizado, porque antes não aceitava, só aceitava juízes brasileiros 
natos. Então o filho dele também se entrosou muito bem aqui e foi 
realmente uma contribuição, que como veem, essa revista, da mesma 
forma que as nossas atividades, da nossa Mesa, tem uma vida muito 
longa e sempre atualizada, inclusive um pouco sobre Direito 
Comparado. Aqui, por exemplo, eu vi um artigo de um professor 
espanhol que fala exatamente sobre novas medidas contra a sonegação 
fiscal na Espanha e a obrigação de comunicação de patrimônio 
existente no exterior. Então é muito interessante porque apresenta uma 
série de aspectos, questionamentos de Direito Constitucional, inclusive 
o princípio da proporcionalidade, da capacidade contributiva, etc., 
também quanto ao custo, não é, exatamente o, como diria Camões, o 
‘compliance cost’. Então isso é... Então se vê também nesse aspecto, 
nós não temos monopólio de especulações, é mais ou menos tendência 
universal e principalmente também nos países da Europa. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu só queria acrescentar um aspecto que 
para nosso registro, principalmente quando nós estamos sempre vendo 
e revendo nossos critérios aqui na nossa revista. Essa revista é uma 
revista longeva, como o professor Gerd disse, é raro a revista longeva 
não só no Brasil, mas no mundo, ela está sob constante ataque, porque 
hoje em dia vocês sabem, as revistas não estão conseguindo se 



sustentar em função dos ataques da quebra de direito autoral, infração 
de direito autoral por usuários das revistas, mas o que é positivo nesta 
revista, ela não tem ‘blind review’, mas ela tem um conselho editorial 
bastante ativo, e com pessoas sérias, de universidades, de centros 
científicos, pesquisadores que participam do conselho editorial e se 
preocupam com a linha editorial da revista, que é uma coisa que nós 
estamos discutindo, inclusive no nosso instituto. A linha editorial 
científica, a linha editorial propositiva, a linha editorial que discuta 
teses, que discuta posições jurisprudenciais e que até se admita 
polêmicas, mas sempre no campo científico. Então isto é muito 
importante que uma revista dessa importância não siga padrões ditados 
por Ministério da Educação, ou por quaisquer outros órgãos 
reguladores, mas sim pela sua própria instituição, ela é uma 
instituição, como é a nossa instituição, como é o IBDT, por isso que eu 
faço essa comparação com a nossa revista de Direito Tributário atual. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aproveitando essa última 
referência do Zilveti, está em aberta a temporada de apresentação de 
artigos para o nosso nº 35. A nossa linha editorial está, na minha 
maneira de ver, muito clara, publicada em todos os lugares possíveis, 
nós temos o ‘double blind review’, mas infelizmente algumas vezes 
alguns artigos têm escapado desse rigor que a gente quer que a revista 
tenha. Então a primeira coisa, solicitar quem vai querer escrever, vamos 
dar uma relida no editorial, na linha editorial para que adapte. Não que 
vá fazer o artigo em função da linha, mas já faz as adaptações 
necessárias. Em segundo lugar, em função até de um acontecimento 
recente, nós não vamos admitir de forma nenhuma ataques pessoais. É 
claro que faz parte do objetivo do instituto e de qualquer revista como 
essa, o debate científico e as ideias opostas. Pode haver evidentemente 
referência a outros autores ou outros juristas e discordância deles no 
plano das ideias, mas não no plano da ação pessoal de cada um, do 
modo de agir ou das suas universidades. Então nós estamos inclusive 
alterando, incluindo essa advertência na linha editorial. Por favor, 
observem isso no futuro. Alguma comunicação mais? Você tem? Pois 
não. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Evidentemente não é do nível que foi 
colocado aqui nessa... na revista, mas é uma coisa que a gente vem 
sempre discutindo aqui, e  que a Mesa firmou mais ou menos uma 
posição, referente aquela famosa cláusula non olet e que agora, segundo 
o noticiário, a Receita tem uma força tarefa que ela diz que realmente 
haverá autuações de todos os delatores que devolveram o dinheiro, 
sobre esse dinheiro devolvido, se dentro do prazo da decadência já 
foram e continuarão a ser autuados. O Schoueri tem aquela posição no 
sentido de que se devolver tudo, não há como haver cobrança, mas a 
Receita parece que firmou posição no sentido de que isso não é 
problema da Receita, a Receita vai fazendo a autuação pelo acréscimo 
patrimonial observadas todas as regras do código, inclusive a questão 
da decadência. Então inclusive o acórdão que a gente até trouxe aqui 
para a discussão naquela vez foi exatamente o acórdão que eles estão 



usando como base para prosseguir, até que se resolva os regimes 
competentes nessa questão. Mas ela vai... há uma preocupação do 
Ministério Público que isso vai impedir a delação premiada, que foi até 
um dos argumentos do advogado que foi preso, nesse sentido, que se 
você fizer a delação premiada e devolver o dinheiro, a Receita vai tomar 
o resto dos seus bens. E é assim que parece que vai acontecer. Se é um 
temor imposto, ou se é mesmo uma regra de Direito. Está na Gazeta 
Mercantil dessa semana, se alguém quiser ver. Ah desculpe, o Valor 
Econômico. Eu vou até, se alguém quiser ler. Do dia 30 de novembro foi 
a receita de dissídio tributado, dinheiro devolvido por delator da Lava 
Jato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não estou aqui defendendo o 
Schoueri, até porque ele não precisa de defesa, ele não é um jurista que 
precisa de defesa, mas o que a gente tem discutido na questão da 
'pecunia non olet', é uma coisa um pouquinho diferente. De fato, o 
princípio da 'pecunia non olet' é realmente muito antigo no Direito 
Romano, não se aplicava tributação das cloacas espalhadas por Roma e 
acabou sendo emprestado para questões de toda sorte, ou seja, no 
sentido de que o dinheiro não interessa a procedência, ele pode ser 
tributado se for constatado acréscimo patrimonial, se for constatado 
renda. O que a gente discutia em relação a um dinheiro que você ganha 
e depois você devolve, você ganha em ato ilícito e depois você devolve o 
dinheiro, é se haveria renda nesta operação pelo fato do agente 
perigoso, aquele que praticou o delito e auferiu uma renda ilícita, se o 
ato de devolução dessa renda se for completo, ele devolver o dinheiro 
que ele ganhou, se haveria aí renda efetiva passível de tributação, 
independentemente de ele ter sido objeto de ato ilícito ou não. Porque 
uma coisa é o perdão penal e outra coisa é a questão de você não ter 
auferido renda. Essa é a discussão que eu não sei se a Receita resolveu 
esse assunto, mas ela, claro, ela quer, se ela vai autuar ou não vai 
autuar, isso é outra coisa, mas do ponto de vista de tributação, direito 
tributado se haveria aí um fato gerador do Imposto de Renda quando do 
ato delituoso, que haveria o acréscimo patrimonial naquela ocasião, e se 
o fato dele devolver a renda, for apreendido o fruto da riqueza se isto 
resolveria o fato gerador dessa questão. Essa acho que foi a discussão 
que nós levamos adiante aqui na Mesa naquela ocasião. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Não sei se esse é o primeiro tema em 
discussão, a gente só está... comentando, mas é que... Eu só queria 
pontuar uma coisa. Realmente, o Fernando disse bem, existe uma 
diferença entre a situação do Fernandinho Beira Mar, que compra e 
vende droga, ele tem custo, ele tem despesas, ele tem receitas, ele apura 
lucro, ele pratica com habitualidade uma atividade empresarial com o 
objetivo de lucro, ele não emite nota, ele se for autuado, tenha receita 
conhecida ou não tenha receita conhecida, para ele estar submetido ao 
regime tributário das pessoas jurídicas, que ele é equiparado à pessoa 



jurídica, e se não tiver livros em ordem, vai ser autuado pelo regime de 
arbitramento. Isso é uma coisa. Outra coisa é o sujeito que rouba 
dinheiro, pega o dinheiro, compra um imóvel, tem um acréscimo 
patrimonial, sinal exterior de riqueza, omissão de Receita. São coisas 
diferentes. O sujeito que omite rendimento é uma questão interessante, 
ele vai estar sujeito à tributação pela omissão de rendimento, sinal 
exterior de riqueza, qualquer que seja a forma como vai ser apurado o 
imposto. Mas o fato é que em que medida a devolução desse dinheiro 
que ele furtou, que se ele apropriou indevidamente vai afetar a 
ocorrência do fato gerador. E eu me lembro de uma decisão do Supremo 
dizendo que não afeta em nada, que o imposto é devido. Está 
mencionado esse acórdão do Supremo? Infelizmente eu tentei localizar. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Eles falam. Eu tenho essa fala. 

Sr. João Francisco Bianco: Ah, então, Brandão, eu vou pedir para 
você me dar, porque eu tentei localizar uma vez e não consegui. Mas o 
fato é que tem uma decisão do Supremo, se eu não me engano, é 
relatado pelo ministro Eros Grau, que ele diz que o fato gerador ocorre 
independentemente da devolução do dinheiro, e era um caso de um 
político, um caso de um prefeito de uma municipalidade que havia se 
apropriado de recurso e que depois teve que devolver o dinheiro, mas o 
imposto foi devido, e criou uma situação meio inusitada. Como ele vai 
pagar o imposto se ele está devolvendo o dinheiro que ele furtou? Mas o 
que eu queria pontuar é essa diferença entre omissão de rendimento e 
rendimento proveniente de atividades ilícitas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós 
precisaríamos discutir esse assunto. Vamos pela Pauta da semana que 
vem já, para nós esquentarmos o assunto, porque evidentemente ele 
não será esgotado, até o Schoueri também não poderá estar aqui a 
semana que vem, e é uma matéria que a presença dele é importante. 
Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria colocar na discussão para a 
gente desenvolver isso até no debate, é que quando isso aqui foi trazido 
à Mesa a primeira vez, a gente até tratou de um caso prático de um 
prefeito que teria sido surpreendido recebendo uma propina, inclusive 
no carro, né? Ele estava no carro, recebeu a propina e foi dado voz de 
prisão em flagrante. E aí, lógico, ele devolveu esse dinheiro. A questão é, 
se ele foi pego com dinheiro, e aí tem a ver com a delação premiada, ele 
foi pego com o dinheiro, esse dinheiro foi pego na hora, em flagrante, ele 
já recebeu o dinheiro, ele já teve a tradição, ele já auferiu a renda, só 
que ele não teve tempo de gastar, né, usufruir... só para a gente 
encaminhar. Então são alguns fatos distintos. O outro, bem relatado 
pelo Bianco, perfeito, o negócio do criminoso contumaz, aquele que tem 
prática criminosa contumaz, é um criminoso frequente que tem na sua 
prática criminosa um negócio. Esse é um fato. O outro é aquele que foi 
pego com a boca na botija, com a mão da cumbuca, mas ele nem, não 
deu tempo nem de esquentar o dinheiro na mão dele, mesmo o dinheiro 
sendo frio. E aí o outro seria aquele que teve o dinheiro, que é o caso da 



delação premiada, pôs esse dinheiro em algum lugar fora do alcance 
das autoridades, e um belo dia quando ele é surpreendido com uma 
ação que o leva à prisão, ou leva a uma constrição qualquer, ele para 
resolver a questão, decide então: eu vou devolver o dinheiro para a 
autoridade, que é o que a gente está observando aí na prática, vou 
devolver o dinheiro para as autoridades brasileiras e consequentemente 
esse dinheiro não é meu, é do contribuinte brasileiro, do Estado 
brasileiro, logo então eu não tenho que pagar Imposto de Renda a 
ninguém. São três hipóteses, é isso? Podemos encaminhar assim? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Podemos. Quem quer 
relatar semana que vem? Brandão? Salvador. Eu queria recomendar a 
leitura de um excelente artigo no nosso nº 34 do Oswaldo Gonçalves de 
Castro Neto. O título é o seguinte: é o ladrão... Castro Neto, desculpa. É 
o ladrão contribuinte? A (im)possibilidade do furto como forma de 
aquisição da disponibilidade econômica jurídica de renda ou proventos. 
Esse é um artigo muito curto, muito estudado, com muita bibliografia, e 
só tem um defeito na minha maneira de ver para nós aqui, ele 
concentra a observação na hipótese de furto. Nós temos situações como 
estão sendo faladas aqui, não são de furto propriamente dito. Mas 
posição do Oswaldo Gonçalves é a seguinte, não existe disponibilidade 
econômica jurídica enquanto, e ele vai até o Código Penal, enfim, Código 
Civil, mas não existe disponibilidade econômica ou jurídica enquanto 
não está prescrita a ação criminal, a partir de quando, entende ele, 
haveria incorporação ao patrimônio do ladrão, do seu... do produto do 
furto. É muito interessante, porque afinal de contas, no furto ocorre ou 
não ocorre o acréscimo patrimonial? Mas como já foi pontuado aqui, 
nós temos situações diferentes, nós temos situações na prática na vida 
real em que a exploração da prostituição, por exemplo, é dinheiro, entra 
no patrimônio do indivíduo, e ele usa esse dinheiro, né, passa a 
produzir renda a partir desse dinheiro, consome a partir desse dinheiro. 
Por outro lado, um aspecto que não foi tratado pelo Oswaldo nesse 
trabalho aqui é que se o furto foi de moeda pelo menos, a moeda, a 
propriedade se transfere pelo apossamento, né? Quem está com a 
moeda no bolso não precisa explicar se a moeda foi obtida de uma 
forma ou de outra, ele é dono daquela coisa. Então são ideias que 
ocorrem aqui que justificam que esse assunto seja discutido. Fernando, 
de novo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só um comentário sobre esse artigo, 
porque realmente é excelente, porque ele aborda o fato. Embora não 
seja amplo na questão de tipos penais, até porque ele é muito difícil, ele 
abordou só o furto. Ele poderia ter abordado outros atos delituosos, 
mas em razão do furto ele foi lembrando a questão da ocorrência ou não 
do fato gerador. Na minha visão o defeito do aspecto que tem tratado 
nesse artigo, mas não tira o brilhantismo do trabalho em nenhum 
momento, muito culto, muito cheio de informação, que quando você 
trata do Direito Penal e tem alguns estudos comparados sobre a 
influência do Direito Penal na questão da renda, e a conclusão que se 
tem é que não há influência do Direito Penal em relação à renda, a 



renda se dá independentemente da tipificação do ato pelo Direito Penal, 
porque não há uma, senão haveria uma dependência que me parece 
esdrúxula de uma posse, de uma apropriação do dinheiro para partir de 
um ato ilícito depender da configuração do tipo penal ou da prescrição 
do delito penal em relação, para que se considere a tradição feita. Mas 
isso existe de fato, né, essa discussão existe já há muito tempo, e que, 
enfim, cada um tem o seu modo de pensar, eu acho que o Neto não 
deixou de abordar o assunto de modo muito científico. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A minha discordância com 
relação ao artigo, eu não concordo com a conclusão necessariamente, 
mas a minha discordância é uma generalização, a partir do furto 
generalizou, está certo? E nós já vimos situações aqui em que pode ficar 
caracterizada realmente a existência de acréscimo patrimonial. O cara 
entrou na casa, roubou, quando está na esquina, a polícia prende ele. 
Não houve nem a consumação do fato, né? Não houve a consumação, 
quer dizer, houve já o delito, mas em termos tributários pelo menos, 
que acréscimo patrimonial ele teve? Agora, se ele rouba, fica cinco anos, 
como é que está sustentado? Fica cinco anos usando o dinheiro, 
produzindo dinheiro e não tem acréscimo patrimonial? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Então seria de uma certa forma um 
empréstimo compulsório. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com tributação de empresa 
compulsória. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Literalmente, empréstimo compulsório. 

Sr. Salvador Candido Brandão: O STJ, só para... o STJ acabou de 
editar uma súmula exatamente usando quando o crime de furto se 
consuma. No Código Penal o crime de furto se consuma quando o autor 
adquire tranquilidade, quer dizer, ele se sente aliviado, sem 
perseguição, mas há uma súmula existente do STJ. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você vai trazer isso a 
semana que vem. Bom, ainda no pequeno expediente, eu acho que 
merece referência o CARF. Por três razões. Primeira razão, o CARF 
reabre segunda-feira. Segunda razão, nessa reabertura o nosso Luís 
Flávio Neto já começa a autuar como representante de contribuintes na 
Câmara Superior de Recursos Fiscais, na 1ª Turma, que está 
qualificada na representação dos contribuintes, bons juristas. 
Infelizmente, no lado da Fazenda, embora haja juristas com 
conhecimento, infelizmente nós sabemos que a representação da 
Fazenda é uma representação com viés fiscalista, apesar de alguns 
serem juristas e terem bastante experiência teórica também. De modo 
que vamos ver como se comportará a Câmara Superior e as Câmaras 
Ordinárias também, as Turmas Ordinária das Câmaras do CARF, que 
começa semana que vem com várias sessões. E dentro da questão CARF 
também, nós tivemos o término da CPI do CARF, lá no Congresso, e 



essa comissão parlamentar infelizmente produziu um resultado, que eu 
creio que todos tenham lido, que não passa de uma... pegou carona nos 
trabalhos da Polícia Federal, na Operação Zelotes, propondo a denúncia 
de umas tantas pessoas aqui. E quanto a isso, é interessante também 
observar que em absoluto o que aconteceu justificava ter fechado o 
CARF por nove meses ou dez meses. Porque como se esperava, as 
pessoas que atuam dentro do CARF, dentro do CARF, são muito 
poucas, não chegam a seis. E eram todas conhecidas. Quer dizer, não 
havia necessidade nenhuma de tirar dezenas de conselheiros, só 
conselheiros, representantes de contribuintes para... sob a justificativa 
de que havia desvio de recursos, que havia realmente, mas cometidos 
por pessoas de fora do conselho que usavam as suas influências, e por 
pessoas de dentro, muito poucas, e dessas não excluídos os 
representantes do fisco também, de forma que foi lamentável realmente 
o fechamento do CARF. É preocupante verificar que três ex-presidentes 
estiveram envolvidos nas investigações, um deles denunciado, é 
preocupante verificar que algumas pessoas que também se tem 
conhecimento de envolvimento não foram denunciadas apesar de 
citadas. Não estou criticando a falta de denúncia do Ministério Público, 
porque pode ser que não tenha sido feita em função da insuficiência 
probatória. Mas de qualquer forma eu acho muito ruim que pessoas que 
são conhecidas, que nós sabíamos que praticavam determinadas 
facilidades até mais fortes do que alguns dos denunciados não tenham 
sido denunciadas. De qualquer forma, o resultado é pífio em termos 
assim de instituição, eu acho que os que foram localizados, a sua 
responsabilidade, devem ser processados evidentemente, alguns estão 
presos inclusive. Agora, em termos de CPI, o que preocupa são as 
considerações, né, as considerações a favor de certas medidas, 
mostrando pessoas e afirmações completamente dissociadas da 
realidade de processo administrativo e do que acontece efetivamente 
dentro do CARF. É um trabalho que eu espero que vá para um lugar 
mais fundo das gavetas e não produza efeito nenhum. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Eu só queria... eu vou falar fora do 
microfone o que eu quero. Não, é só para dizer o seguinte, como você 
falou aí que não sabe... e você colocando a palavra CARF, surge a nossa 
publicação. Então não sei se seria conveniente, nisso que você disse que 
sabe de pessoas, que isso vá para a Internet, de repente você pode ser 
chamado a dizer quem são essas pessoas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não estou obrigado a 
dizer, eu não sou investigador, eu estou inclusive manifestando uma 
visão de alguém que convive dentro do CARF e vê coisas, né, sabe de 
coisas, mas eu, se me chamarem, o que eu tiver que dizer eu digo, não 
tenho nenhum problema quanto a isso. Eu acho que também não vai 
muito mais longe não, eu acho que acabou por aqui, sabe? Mas é 
lamentável. Inclusive um ex-coordenador do Sistema de Tributação, 
quer dizer, é gente transitou dentro da Receita Federal, e para mim, que 
sou um advogado militante, nós aqui que somos advogados militantes, é 
desgostoso você saber que você conviveu com pessoas que estavam 



produzindo essas fortunas assim, à margem da instituição, e a gente lá 
lutando para conseguir livrar clientes de, pelas vias legais, clientes de 
autuações fiscais e para conseguirmos decisões favoráveis com uma 
dificuldade enorme, honorários infinitamente inferior a essas propinas 
que aconteceram lá. Nós sabemos também que muita gente oferecia 
para as empresas facilidades que não tinham condições de vender, nós 
sabemos disso. Ah, deixa que eu vou resolver, e só cobro se ganhar. Se 
ganhasse, não, fui que consegui. Nós sabemos que isso existe. Há 
inclusive um advogado cujo nome foi citado aqui, cujo cliente 
provavelmente tenha feito contato, um dos clientes tenha feito contato 
direto com alguma dessas pessoas aqui, mas sem conhecimento dele. 
Esse é outro problema que nós advogados vivemos, até que ponto nós 
temos segurança de que não seremos envolvidos eventualmente por 
uma ação que nós nem temos conhecimento. Bom, era isso que eu 
queria dizer a respeito do CARF. Luís, bom trabalho, espero que o CARF 
se reerga, volte a ser aquele Conselho de contribuintes que foi, pelo 
menos de dez anos para trás, e que o CARF, com esse nome nunca foi. 

Sr. Luís Flávio Neto: Obrigado, Ricardo. Eu não posso deixar de dar 
um testemunho. Esse processo todo tem durado seis meses já, né, 
desde que eu particularmente fui nomeado, e muita coisa aconteceu 
desde então, então, muita desorganização nesse processo todo, muitas 
informações desencontradas, muitas pessoas nomeadas que desistiram, 
mas o que eu tenho presenciado das pessoas que eu estou tendo 
contato pessoal é que está todo mundo muito empenhado, eu estou 
vendo muita gente muito bem preparada, as pessoas obviamente, 
obviamente elas estão muito receosas por conta dessas coisas todas que 
estão sendo ditas, então muitas cautelas precisam ser tomadas, um 
conservadorismo maior até em contato  com advogado, inevitavelmente 
vai ter que ser adotado, mas a respeito do caráter técnico das pessoas 
que eu estou tenho contato, eu estou muito confiante. Eu realmente 
acredito que as pessoas que estão envolvidas nisso têm as melhores, 
pelo menos as que eu tenho contato, têm os melhores propósitos e 
todos, assim como eu, vão trabalhar para ter um ótimo CARF. Por conta 
dessas confusões de aspectos pessoais, agora nós temos alguns lugares 
vagos. A própria Câmara Superior na semana passada, na primeira 
Sessão, a 1ª Turma teve, nós tivemos duas renúncias, então agora novo 
processo para que novas pessoas sejam convocadas. Mas acredito que 
em janeiro com toda, a composição toda completa, realmente o CARF 
inicia os seus trabalhos com sua vocação que ele realmente merece. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu faço votos. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, a minha opinião em geral é o seguinte, 
realmente corrupção e essas coisas todas ilícitas, criminosas são muito 
sérias, têm que ser combatidas, mas o problema maior, para mim, é 
justamente o que o Ricardo referiu, que justamente a tendência, o viés 
fiscalista. Da mesma forma que a corrupção no governo é lamentável, é 
excelente tomar todas as medidas, mas o prejuízo maior ao País é o 
desgoverno. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não poderia deixar de ressalvar esse 
testemunho do Ricardo em relação ao que foi visto, que a gente vive no 
CARF, principalmente pela coragem de colocar isto de uma maneira 
absolutamente clara, e preocupação de um advogado, né, é isso que nos 
toca, né, a preocupação de um advogado com a sua advocacia. É o que 
nós queremos como juristas, é o que nós muitas vezes não 
encontramos, essa liberdade de advogar. Ou porque as instituições não 
nos dão esta condição, ou porque a regulação dessas instituições é 
falha, ou porque se coloca no comando ou na atuação dessas 
instituições pessoas que não têm absolutamente nenhuma relação com 
a instituição em si, e nem compromisso com a instituição. Além do fato 
de permearem por essas instituições pessoas que, como o Ricardo disse, 
sabe-se como atuam, sabe-se o que fazem, sabe-se como às vezes 
trabalham à revelia dos advogados que estão no caso e que maculam 
muitas vezes pessoas que estão advogando e que estão só cuidando dos 
interesses de seus mandantes, e que quando a gente vê uma 
investigação como essa, nós tivemos uma instituição fechada desta 
forma e o resultado disso, a gente fala: puxa, mas era para isso? E a 
instituição em si? Então realmente a gente espera que como pessoas da 
estatura moral e seriedade científica do Luís Flávio e seus colegas, o 
CARF possa se reerguer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então vamos trabalhar no 
CARF a semana que vem, uns como advogados, outros como 
conselheiros e vamos verificar se conseguimos que a justiça tributária 
administrativa retorne ao País, onde nós temos o sentimento e a 
observação em que ela está cada vez mais fraca perto dos demais 
estaduais, alguns municipais, e infelizmente principalmente no 
Tribunal Federal, no CARF. Vamos esperar que as coisas melhorem. É 
preocupante ouvir o ministro da Fazenda manifestar que é bom que o 
CARF retome suas atividades porque nós precisamos de arrecadação. 
Quer dizer, que a sua função lá é arrecadar. É uma brincadeira, né? O 
Luís estava lembrando aqui, um tribunal estadual, um administrativo 
estadual que os seus juízes têm participação no resultado das 
condenações. É brincadeira também, né? Então se eu ganho, se eu 
negar o provimento ao recurso do contribuinte, que independência eu 
tenho para julgar? É uma coisa horrorosa, bem ao nível do que 
aconteceu ontem no Congresso Nacional. Essa é a grande preocupação 
nossa, né? Afinal de contas, para onde nós estamos indo, né, em termos 
de instituições no Brasil. Não é uma coisa de agora, de ontem, mas uma 
coisa que vem se deteriorando ano após ano, e não há nenhuma 
perspectiva de que possa mudar, não é? Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A propósito, eu estava mostrando para o 
professor Gerd um artigo aqui na revista de ninguém menos do 
que Klaus Tipke, e ele trata da liberdade do legislador tributário de criar 
hipóteses, incidências sobre o contribuinte, sobre o que ele está 
preocupado aqui. E ele analisa o trabalho de dois juristas para fazer 
algumas considerações que até choca um pouco, não é, professor? Que 
de fato existe uma liberdade que preocupa quem estuda o Direito 



Tributário, uma liberdade excessiva, como se o legislador fiscal não 
estivesse obrigado a seguir a orientação de justiça fiscal, né, ou de 
buscar uma ordem, né, sistemática tributária, dentro da ideia de um 
sistema tributário, ele procurar seguir. E por aí afora. Então quando a 
gente vê um trabalho comparado de um jurista dessa estatura 
preocupado com a liberdade do legislador tributário, fazendo um 
paralelo com o nosso sistema, o que nos preocupa é isso, que o 
legislador tributário brasileiro, ele não tem nenhuma preocupação com 
qualquer princípio, e que nós estamos vendo a pressão por meta fiscal, 
a pressão por arrecadação faz com que qualquer debate sobre justiça 
fiscal, qualquer debate sobre sistema tributário no Brasil fique 
esvaziado, porque não é isso que interessa no momento, o que interessa 
é arrecadar, e claro, em detrimento de tudo que a gente discute aqui no 
instituto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A propósito, o ano que vem 
o Simpósio do Centro de Extensão Universitária será sobre segurança 
jurídica. E a nossa ideia no IBDT é que o Congresso Brasileiro de 
Direito Tributário, que ocorrerá no primeiro semestre do ano que vem 
seja sobre o tema segurança jurídica, mas não apenas o tema 
segurança jurídica, é o limite da capacidade contributiva, até que ponto 
eu posso fazer como o congresso fez ontem, transformar uma obrigação 
de um superávit de 50 bilhões num déficit de 120 bilhões, e agora está 
tudo resolvido, nós estamos empatados nas contas, mas a realidade 
continua a mesma, porque você não muda a economia do governo com 
uma lei posterior aos fatos. Mas é o que aconteceu. Bom, aí eu coloco 
na lei orçamentária a CPMF, que ainda não está aprovada, que é o que 
se ouve pelo menos das manifestações das principais lideranças 
políticas é que não vai ser aprovada. Mas se for aprovada, a sociedade 
tem obrigação de arcar com mais esse ônus? Este é o objeto talvez do 
nosso próximo congresso. Para finalizar o CARF, eu queria repartir com 
vocês uma observação que me foi feita ontem, claro, para nós como 
advogados, a preocupação que nós devemos ter é com conselheiros que 
tenham eventualmente trabalhado nos nossos escritórios, porque os 
limites da... o impedimento, os limites do impedimento, não da 
suspensão, do impedimento, são tão amplos que está perigoso. E eu 
acho que para nós advogados é muito ruim você de repente ter uma 
eventual declaração de nulidade com participação de um ex-colega do 
escritório que agora esteja no CARF. Então nós vamos estabelecer uma 
diretriz interna no escritório de nós verificarmos entre os eventuais 
conselheiros do CARF quais que eventualmente tenham passado pelo 
escritório para nós sabermos se tivermos um processo nosso na Pauta 
da Turma desse conselheiro, alertarmos esse conselheiro que vai, aliás, 
quando o escritório tem muitos clientes como a gente tem, não pode 
nem saber que trabalhou no escritório que aquele cliente, que seja 
recorrente naquele processo. Penso eu, a nossa política lá no escritório 
agora é que nós devemos fazer essa vigilância. Não em proveito dos 
conselheiros, mas em proveito dos nossos clientes. É um encargo a 
mais que o regimento nos coloca. Nós sabemos aqui, o Luís pode 
confirmar que há muitas dúvidas de interpretação sobre esses limites lá 



dentro do CARF, né, limites dessa norma regimental, mas em face 
dessas dúvidas, é bom nós sermos cautelosos, como nós estamos sendo 
lá no escritório. Bom, vamos à Pauta, depois de muito tempo falando 
sobre outros assuntos. Eu coloquei na Pauta este tema da 
anterioridade, e da irretroatividade na visão do Supremo Tribunal 
Federal, porque há duas semanas nós discutimos aqui o Recurso 
Ordinário 183.130, que foi festejado pelo professor Schoueri como 
sendo a primeira manifestação do Supremo no sentido de que a lei 
posterior ao encerramento do período base não poderia atingir os fatos 
desse período base. Na verdade, nós discutimos lá uma majoração de 
alíquota, era objeto desse recurso extraordinário, nós discutimos uma 
majoração de alíquota no lucro da exploração de exportações, salvo 
engano, o cara tinha até incentivo ou mesmo que não tivesse, a 
discussão era não no prisma do direito adquirido, nas isenções ou 
reduções de alíquotas comissionadas, mas sim o plano geral de validade 
temporal das normas, novas normas que criem fatos geradores ou 
elevem a carga tributária. Eu resolvi colocar esse assunto na Pauta 
apenas para mostrar como é que a questão está, reavivar na verdade 
para todos nós como é que a questão está conturbada, esteve 
conturbada no Supremo Tribunal de Justiça... Ufa! Pelo menos desde 
1985, são 30 anos. Então a matéria não se resolve no Supremo 
Tribunal Federal. O Schoueri saudou esse RE 183.130, eu queria 
acrescentar o que nós falamos naquela ocasião que ele foi reconhecido, 
ou melhor, o tema por ele tratado e se referindo especificamente a ele foi 
reconhecido como de repercussão geral no RE 592.396, a repercussão 
geral foi reconhecida, mas o Supremo vai reapreciar a questão, agora já 
em nível de repercussão geral. A matéria não está terminada ainda no 
Supremo. Lembre-se, quem esteve aqui talvez se lembre que eu disse 
que a Súmula 584, que ela sempre vem à baila nessas questões, era 
uma súmula feita para pessoas físicas em função de decisões do 
Supremo em um processo de Imposto de Renda de pessoa física e num 
período em que o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal e 
da doutrina predominante, senão total, não sei se o Gerd concorda com 
isso, mas naquela ocasião a doutrina entendia que o fato gerador 
ocorria em 1º de janeiro de cada exercício financeiro, e o ano base, que 
era o ano civil anterior ao exercício financeiro em que o imposto era 
devido, era apenas a base de cálculo do imposto. Certo ou errado, nesse 
entendimento, uma lei que fosse publicada no último dia do ano poderia 
ser aplicada ao Imposto de Renda a ser pago no ano seguinte porque ela 
receberia a ocorrência do fato gerador só em 1º de janeiro. Se nós 
lermos a Súmula 584, nós vamos ver que é isso mesmo, porque ela diz 
o seguinte: ao imposto calculado sobre os rendimentos do ano base 
aplica-se a lei vigente no exercício financeiro, o que deve ser 
apresentado à declaração. Porque naquela época a declaração era 
apresentada, o contribuinte recebia em casa o lançamento do fisco, não 
tinha essa, o que nós conhecemos hoje no CARF, ele recebia em casa o 
lançamento, fazia a guia, ia no banco e pagava. Aliás, eu acho que na 
época da 584 tinha que pagar na repartição, que não chamava Receita 
Federal, chamava Recebedoria Federal. Então era outro tempo. Essa 



súmula, ela não foi revogada, mas ela caducou, ela perdeu o que a 
gente chama de eficácia, porque ela se aplica a um sistema que não 
mais vigora. Mas lá naqueles anos de 95, aliás, 85, nós tivemos entre a 
1ª e a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal uma divergência a esse 
respeito. Na 1ª Turma, se alguém quiser anotar, RE 103.553, na 1ª 
Turma o entendimento é esse correspondente à Súmula 584, no sentido 
de que o fato gerador ocorreria em 1º de janeiro e, portanto, a lei não 
seria posterior. Ao contrário, desculpe. A 1ª Turma entendia, já 
manifestou entendimento que ocorreu fato gerador no encerramento do 
período base, portanto a lei posterior não poderia retroagir, nos termos, 
portanto, do que foi julgado no acórdão, no RE 183.130. Na 2ª Turma 
prevaleceu o entendimento contrário, baseado estritamente na Súmula 
584. Se quiserem anotar, o RE 104.259. Bom, pessoal, eu não vou ler 
tudo aqui porque tem uns 30 RE, acho que talvez eu escreva um artigo 
de registro histórico, mas esse assunto vem sendo trazido ao Supremo 
de épocas em épocas, e o Supremo é um carnaval de decisões e de 
fundamentos. Eu queria registrar aqui uma decisão de plenário em que 
o Supremo Tribunal Federal tentando resolver aquela controvérsia entre 
as duas turmas, agora, novamente no 103.553, ele disse o seguinte: a 
Súmula 584 voltou a ter tranquila vigência num momento em que já se 
discutia a tributação na Lei 7.450. A Lei 7.450 é a lei que mudou 
totalmente o sistema anterior de fato gerador em 1º de janeiro, passou a 
declarar que o fato gerador ocorria na data de encerramento do período 
base. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal pleno em plena vigência 
dessa lei declara que a 584 em função dessa lei voltou a ter tranquila 
vigência. Quer dizer, é um absurdo completo o que você encontra nessa 
decisão. Lembre-se que o 103.553 havia contraditado a súmula. Então 
em plenário foi revertida a decisão. Certo? Bom, eu quero registrar 
também a Representação 1.451 do Distrito Federal, julgado em 1988, 
em que o Supremo Tribunal Federal já declarou que o fato gerador 
ocorre no encerramento do período base. Eu estou pulando várias, 
estou pegando aqui os mais significativos. E essa questão foi indo, foi 
indo, foi indo... desculpem eu estar olhando aqui, porque realmente é 
muita informação constante nesse texto. Mais recentemente nós 
tivemos um RE que nós discutimos aqui também, o RE 230.539 da 1ª 
Turma em que foi, lembre-se que foi discutida a questão da aplicação de 
uma lei posterior em que a decisão do Supremo, mas de qualquer forma 
é importante pela sua proximidade com a data hoje, uma decisão 
tomada no ano passado, 10 de junho de 2014 em que o Supremo, agora 
muito na linha do professor Schoueri, declarou que além da 
anterioridade, deve se respeitar o princípio que visa a segurança 
jurídica, que é um tema que eu sempre venho referindo aqui, não é só 
uma questão de anterioridade e de irretroatividade, e o princípio da não 
surpresa, e esse é aquele caso que afastou a incidência do Imposto de 
Renda na fonte sobre prêmios de sorteio cujo sorteio havia sido 
aprovado pelo governo do Ministério da Fazenda antes da lei, mas cujo 
fato gerador ocorreu depois, então essa era a controvérsia, que não era 
encerramento em período base. O ministro Barroso estando, assim, com 
pouca familiaridade com o Direito Tributário, falou que o fato gerador 



ocorreu após a edição da norma. Então se ocorreu após a edição da 
norma, não haveria retroatividade. Mas ele reconhece. Mas no caso, a 
impossibilidade de retroagir decorre da garantia do ato jurídico perfeito, 
como se a norma tivesse atingido a validade do ato jurídico perfeito e 
não o efeito que o ato jurídico perfeito produziu posteriormente à lei. 
Este foi um detalhe dessa decisão que eu fiz questão de anotar aqui, 
para depois ver isso, porque é paradigmático, assim, de como as 
decisões são tomadas com bastante despreocupação em relação às 
preocupações que nós temos aqui na Mesa, né? E isto volta naquela 
questão do CARF e da justiça tributária, onde nós estamos, para onde 
nós vamos, que segurança nós temos para a nossa atividade? Quer 
atividade consultiva, quer atividade de advocacia propriamente dita 
contenciosa. Bom, eu só queria apresentar esses termos. Se alguém 
quiser, eu posso disponibilizar o texto aqui. Na verdade, esse texto 
maior que eu tenho é extraído do IOB de Imposto de Renda, de minha 
autoria, do meu escritório, de modo que esse texto para quem tem esse 
guia já está lá também, eu só estou recuperando, porque eu tive essa 
preocupação ao longo desses anos todos de contar a história do 
Supremo Tribunal Federal na visão desta, perante esta questão de 
irretroatividade e anterioridade. Se querem a minha opinião, o fato 
gerador ocorre no encerramento do período base, não é a minha 
opinião, eu acho que é opinião hoje unânime e, portanto, uma lei 
anterior ao encerramento do período base, mas votada durante o 
período base ela poderia ser aplicada face ao princípio da 
irretroatividade. Mas se eu for ao princípio da anterioridade que exige 
que a lei tenha sido publicada até 31 de dezembro do ano civil anterior 
ao da ocorrência do fato gerador, isto é, o encerramento do período 
base, essa lei publicada durante o ano, já que hoje não tem mais como 
na época da 584, só lembrar isso também, na época da 584 para 
pessoas jurídicas o encerramento do período base ocorria na data do 
encerramento do exercício social, portanto era qualquer data do ano. 
Havia planejamentos tributários que alteravam o exercício social para 2 
de janeiro, não é, e você ficava com o exercício só de dois dias, e o outro 
com 23 meses e 29 dias. Então eram planejamentos tributários válidos 
na época, validados pela jurisprudência inclusive. Era nesse âmbito que 
a 584 existiu. A Lei 7.450 e as suas alterações posteriores, o período 
base sempre se encerra em alguma data estabelecida pela lei, pessoa 
física 31 de dezembro, pessoa jurídica é cada trimestre civil ou 
opcionalmente 31 de janeiro, de modo que a lei necessariamente tem 
que ser, a lei majoradora ou criadora de novos impostos tem que ser 
publicada antes de 31 de dezembro do ano anterior, não pela 
irretroatividade, mas pela anterioridade. Essa distinção é que eu acho 
que o Supremo ainda não conseguiu fazer, que é tão simples, né, mas 
eu acho que ele não conseguiu fazer. Alguém quer falar? Bianco, depois 
Fernando. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria mencionar aqui o Recurso 
Extraordinário 587.008, ele é de fevereiro de 2011. Ele trata da questão 
do aumento da alíquota da contribuição social sobre o lucro. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: 587...? 

Sr. João Francisco Bianco: 008. Ele é do Pleno do Supremo e trata do 
aumento da alíquota da contribuição social sobre o lucro para os 
bancos, de 18% para 30%. Em 19... pela Emenda Constitucional 
10/1996. Foi em 1996. O fato é que todos os ministros aqui que se 
manifestaram, manifestaram-se nesse sentido que o Ricardo mencionou 
aqui, de que a aplicação, o aumento da alíquota antes do termino do 
exercício social se aplica para o período do termo, para a contribuição 
social sobre o lucro também. Agora, o que eu queria mencionar é o voto 
da ministra Ellen Gracie. Ela vem aqui historiando a jurisprudência do 
Supremo e ela relaciona vários acórdãos aqui nesse sentido, de que a 
aplicação, o aumento da alíquota se aplica para o exercício todo, tanto 
para a contribuição social sobre o lucro, como para o Imposto de Renda, 
isso para vários casos, o RE 197.790, o RE 182.574 e vários. Mas o 
interessante é o seguinte, eu vou me permitir ler aqui rapidamente. Não 
obstante se deva como regra prestigiar a jurisprudência desse tribunal, 
evitando a flutuação de entendimentos e insegurança quanto ao que é 
válido ou invalido em face da constituição, tenho que é chegada a hora 
de avançarmos na compreensão da matéria ora em julgamento. A 
necessidade de revisão do posicionamento do Supremo quanto a este 
ponto é há muito tempo apontada pela doutrina e pelas instâncias 
intermediárias da própria justiça. Vale lembrar que o ministro Velloso já 
havia votado no sentido favorável, também o ministro Joaquim Barbosa 
em outros acórdãos. Destaco também que a proteção do contribuinte 
nesses casos de fatos geradores de período vem sendo consagrado de 
modo expresso em Portugal e na Itália e discorre longamente sobre a 
necessidade então de revisão da jurisprudência, cita também Luciano 
da Silva Amaro, em sua obra do Direito Tributário brasileiro, 
que ressalta que pode ocorrer fato gerador de determinado tributo seja 
composto pela soma de vários fatos isolados, aquele entendimento que 
a gente já conhece bem. O fato é que ela manifestou o seu 
entendimento, claro, no sentido de necessidade de revisão da 
jurisprudência. E o voto dela foi absolutamente isolado porque no final 
ninguém deu bola para o que ela disse e neste acórdão específico o 
pleno confirmou a jurisprudência no sentido que se aplica para o 
período inteiro. Isso foi em fevereiro de 2011. Em maio de 2011, no 
agravo regimental do RE 553.508 da 2ª Turma, em que foi discutida a 
MP 492, mas era o mesmo tema, aqui já para Imposto de Renda, a 
ministra Ellen Gracie passou por cima de tudo que ela havia dito 
anteriormente e votou acompanhando a jurisprudência que está 
solidificada no sentido de aplicar, no sentido do entendimento que se 
aplica a alíquota majorada para todo o período base. E eu queria 
relembrar aqui um acórdão que nós já discutimos, que é o RE 186.130 
em que se discute também um aumento de alíquota, mas 
especificamente para um benefício fiscal em que todas as manifestações 
são no mesmo sentido, vamos manter a jurisprudência do Supremo já 
consolidada de que havia um aumento de alíquota e que se aplica por 
um período todo. Mas nesse caso específico, o ministro Nelson Jobim 
começou aqui, puxou um voto no sentido de que como é um caso de 



revogação de benefício e o contribuinte tinha aquela expectativa de ter o 
benefício, então no caso específico abriu-se uma exceção, mas em 
nenhuma forma foi sugerida a mudança de entendimento do Supremo 
sobre esse tema. Foi aberta uma exceção excepcionalíssima para esse 
caso concreto, mas me parece que está muito solidificada a 
jurisprudência do Supremo, esse entendimento do Supremo no sentido 
de que o aumento de alíquota antes de 31 de dezembro, que é a data 
que ocorre o fato gerador, vai haver a aplicação da alíquota sobre o 
resultado, sobre o período inteiro, sobre o balanço apurado em 31 de 
dezembro, que é o balanço que reflete as operações da empresa no 
período todo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esta colocação, e quem 
tiver eventualmente litigando, está pondo o seu ponto de vista da 
irretroatividade. Precisa ser considerado o princípio da anterioridade. 
Faz o princípio da anterioridade, não é possível essa aplicação. O caso 
citado por Bianco do RE 587.008 tem uma peculiaridade, a norma que 
fundamentou esta discussão é uma emenda constitucional, a 10/1996, 
e ela tem a peculiaridade de ser relativa à contribuição social sobre o 
lucro em que a anterioridade é de 90 dias. Uma questão, portanto, que 
tem uns detalhes a serem considerados em relação ao que foi dito 
antes, aqui por mim pelo menos. Mas realmente a manifestação da 
Ellen Gracie é muito interessante porque ela ressalta que a lei 
precisaria ser publicada antes do início do período base, no caso 
trimestral por ser contribuição social. E ela diz claramente, só poderá 
ser atingido os períodos base que se iniciarem depois dela em atenção 
ao princípio da anterioridade nonagesimal. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, Fernando Zilveti. Eu não sei eu já 
disse isso aqui na vez que a gente discutiu, a gente vai ficando velho e 
esquece se repetiu. Mas uma das aulas de pós-graduação que me 
marcaram sobre esse assunto foi a aula do professor Gerd, que aqui 
está do meu lado para me desmentir, sobre anterioridade e 
retroatividade. E as confusões que são feitas sobre as duas coisas, tanto 
na doutrina, quanto na jurisprudência, nós ficamos de fazer vários 
estudos, né, e como a aula do professor Gerd, não sei como é hoje, mas 
na minha época era uma aula que ele dava trabalho para os alunos se 
divertirem, e depois ele cobrava o resultado. E o que me marcou 
naquela época, depois eu estudei isso na minha dissertação de 
mestrado, e me preocupa até hoje, é que realmente a parte que 
precisaria ter um avanço na nossa jurisprudência, que foi proposta pela 
Ellen Gracie, mas no final não vingou, é a questão da anterioridade. A 
anterioridade está mais ou menos resolvida. Mas a anterioridade em si, 
ela acerta visceralmente a segurança jurídica, e nesse aspecto falta uma 
aplicação adequada do princípio, até o Schoueri disse que era uma 
irretroatividade imprópria, no curso dele ele aborda essa, mas eu ainda 
prefiro a questão da segurança jurídica para a aplicação da 
anterioridade. E a anterioridade não pode só com aspecto temporal, 
mas sim com o que afeta em termos de segurança jurídica do 
contribuinte, para que o contribuinte não seja pego, ou seja, aviltado 



naquilo que eu lembro qual foi a nossa conclusão na aula, que é a 
previsibilidade, ou seja, você conseguir prever e organizar os seus 
negócios de modo a poder investir, que é um pouco o que preocupa o 
Schoueri, até estava conversando esse fim de semana passado sobre 
isso, retrasado, como você trabalha com o investimento, porque com o 
avanço das regras fiscais e esse descuido com a segurança jurídica, a 
anterioridade parece uma coisa muito simples, é um aspecto, se eu 
publicar desse jeito, eu resolvo a questão da anterioridade e o 
contribuinte tem que pagar. Então com os recursos da informática, com 
os recursos dos sistemas fica cada vez mais simples na visão do fisco eu 
aumentar tributos com o menor prazo possível para que o contribuinte 
se organize. Quando é justamente o contrário que se pretende em 
termos de segurança jurídica. Então a segurança jurídica, ela não 
trabalha só com o tempo, ela trabalha com o tempo e a previsibilidade. 
A previsibilidade é um princípio, como todo princípio, muito castigado, é 
bem pouco explorado, um trabalho mais profundo, mais dessa 
provocação do Ricardo, segurança jurídica e previsibilidade em face da 
anterioridade. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, já que fui citado, né, e tenho que dizer 
realmente, não dou mais tanto trabalho para os alunos, hoje os alunos 
dão trabalho para mim. Mas quanto à segurança jurídica, realmente, 
ela cada vez mais ela é solapada e inclusive antigamente havia mais um 
aspecto a favor da segurança jurídica que nós não temos mais. Vejam 
agora, foi incluído na proposta orçamentária o imposto que sequer 
existe ainda e assim por diante. Antigamente, aliás, isso é pela tradição 
mesmo, havia o princípio da prévia autorização orçamentária. Quer 
dizer, não era necessário, não era suficiente, melhor dizendo, a 
existência da lei, mas essa lei já precisava ser incluída no orçamento, 
com isso praticamente o prazo para evitar uma lei determinava em 
setembro de cada ano. Então, mudou completamente e a tendência é 
exatamente a não surpresa, mas a surpresa. A rigor é um pouco difícil 
também de dizer que o aumento de imposto aqui no Brasil é surpresa, 
né? Então a rigor, o contribuinte tem que contar a qualquer instante, 
porque nós temos medida provisória, temos leis complementares, a 
emendas constitucionais inconstitucionais e assim por diante. 
Realmente, hoje falar em segurança jurídica é mais para a Academia 
Brasileira de Letras e não para um Instituto Técnico Tributário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Às vezes a gente ouve 
algumas coisas que são doloridas, não? Falar para um professor de 
Direito dentro de um instituto, mas é a pura verdade. Outro dia eu falei 
para um cliente algo que foi dolorido para mim, eu não posso garantir 
nada em relação à defesa que você está me pedindo. Mas você acha que 
tem segurança? Eu estou convencido do seu direito, mas e daí? Eu 
queria lembrar a respeito disso, como eu mencionei, acho que 
mencionei, tenho quase certeza, na Sessão anterior que discutimos a 
183.130, que a Lei Complementar 95, reserva a vigência na data da sua 
publicação para as leis de pequena repercussão, art. 8º da lei. Este 
aqui, se nós imaginarmos, lembrarmos que a Lei Complementar 95 é a 



lei para feitura das leis, inclusive de emendas constitucionais e que ela 
tem embasamento constitucional, né, porque ela foi editada, 
complementa o Parágrafo Único do art. 59 da Constituição Federal, esta 
lei aqui contém um mandamento que é uma concretização do princípio 
da segurança, da não surpresa, não é? O problema é que em... com 
relação a Imposto de Renda, você vai praticar os fatos no ano que vem. 
Mas com relação aos fatos, muitos deles estão, são decorrentes de 
negociações iniciadas antes, as grandes empresas bem assessoradas 
costumam colocar nos seus contratos de longa duração cláusulas de 
revisão toda vez que houver uma alteração de tributos que incidam 
diretamente sobre o preço, mas eu não conheço contrato que preveja a 
revisão em função da alteração do Imposto de Renda. Então o Imposto 
de Renda realmente, e a CSL mais ainda, porque os 90 dias na verdade 
pensam que há uma garantia maior do que a anterioridade, da 
anterioridade anual, porque a anterioridade anual, segundo se fala, 
basta um dia, e a nonagesimal precisa de 90 dias, então geralmente se 
pensa que a nonagesimal é uma garantia maior, mas não é, porque ela 
pega períodos que começam logo a seguir, durante o próprio ano. Mas é 
uma matéria realmente que infelizmente vamos ter que aguardar a 
decisão do Supremo na repercussão geral. Eu não sei se o João 
manifestou assim, uma perspectiva de que estaria encaminhada uma 
decisão, mas a composição do Supremo está muito alterada e eu não sei 
como é pensarão os atuais ministros a respeito dessa questão. Pois não, 
Miguel. 

Sr. Miguel Gutierrez: Só uma colocação. Essa questão da 
anterioridade, aqui falando a respeito é o Luciano Amaro, né, e na 
doutrina parecia já resolvida a questão, que é uma questão muito 
antiga em se dizer quando que era o fato gerador do Imposto de Renda, 
né, era o primeiro dia de janeiro ou no último dia de dezembro, no dia 
31 de dezembro, ou no primeiro dia de janeiro, que era a questão até da 
Súmula... 584. Então aparentemente na doutrina já estava resolvida 
essa questão, inclusive porque se não me engano houve uma lei que 
fixou que o fato gerador do Imposto de Renda seria no dia 31 de 
dezembro. Então fico, assim, espantado com essa reviravolta do 
Supremo e essa insegurança, até porque no livro do professor Luciano 
Amaro ele cita vários acórdãos do Supremo nessa linha, e até ele fala 
em um acórdão que teria sido desgarrado dessa orientação, mas que 
parecia que era uma coisa pacifica. Então realmente eu acho que a 
preocupação é com o princípio da anterioridade, né, que é o princípio 
que é de fácil aplicação, se definido o fato gerador do Imposto de Renda, 
caso se defina realmente dia 31 de dezembro, então a lei só vai, a nova 
lei só vai alcançar os fatos geradores ocorridos no exercício financeiro 
seguinte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aqui parece, Miguel, é que o 
Supremo faz uma leitura parcial da Constituição, né? Quer dizer, ele 
não chega até o inciso III do art. 150, ele para nos anteriores e, como 
disse o ministro Barroso, o ato jurídico perfeito, que nem está lá no art. 



150, ele está no art. 5º, parece que não chega até o 150, inciso III. 
Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o tema? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Essa questão criou até situações 
folclóricas no passado, né? Eu lembro muito bem que durante a, 
quando foi editada a Lei 8391... Desculpe. O professor Ives telefonou 
para o secretário da Receita Federal e pediu para que tirasse uma 
fotografia com o Diário Oficial às 21h45 do dia 31 de dezembro para 
provar que o Diário Oficial tinha sido editado naquele dia e, portanto, ia 
entrar em vigor dia 1º de janeiro, porque na verdade a circulação, a 
discussão também é quanto à circulação, né? Como circulou dia 2 de 
janeiro, então não estava em vigor dia 1º de janeiro, vai ver que foi isso, 
o professor Ives conta isso nas suas gratas memórias, e nós também, 
né, pelo menos a velha geração passava o 31 de dezembro vendo todos 
os decretos leis que na época que eram comunicados os decretos leis, 
ou medidas provisórias posteriormente, que eram assinadas exatamente 
no dia 31 de dezembro, né, e era uma loucura porque já estava, dia 2 já 
se começava o ano com essas novas regras em discussão. Mas eu 
queria ressaltar uma coisa da anterioridade que quase diz respeito 
exatamente à atividade que a gente exerce. Nós tivemos no começo do 
ano exatamente essa discussão aqui e a Mesa tomou uma posição que 
pareceu que foi adotada pelo fisco acertadamente como todos nós aqui, 
a questão da Emenda Constitucional 87 que por equívoco foi assinada 
este ano, quando devia ter sido assinada no ano passado, porque ela 
falava que entrava em vigor 90 dias após, mas no exercício financeiro 
seguinte. Então nós estabelecemos que em função dela ter sido 
publicada em 2015 ela produziria efeito, mas não precisaria observar a 
nonagesimalidade, porque já estava observado e entraria em vigor dia 1º 
de janeiro com a supressão do inciso I que falava que este ano a 
participação dos estados nas vendas aos consumidores interestaduais 
seria de 20%, e esse item, apesar de dizer que as emendas, as leis não 
contêm palavras inúteis, o que está acontecendo é exatamente isso, vai 
entrar em vigor dia 1º de janeiro com 40%, os 20% realmente ficou... 
apesar de alguma reclamação que a gente via lá nos estados do Norte e 
Nordeste, acho que esse princípio da anterioridade parece que foi bem 
aplicado nesse ponto. E foi exatamente a condição que nós adotamos 
aqui na Mesa quando ainda estava a coisa fervendo, foram fazer uma 
edição desta Emenda Constitucional. Você lembra disso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se ninguém quiser mais 
falar, damos o assunto por encerrado. Alguém tem um assunto para 
apresentar na Pauta? 

Orador Não Identificado: Rafael. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o Rafael é a semana 
que vem, né? Semana que vem nós vamos ter reunião conjunta com o 
IET via Internet, o Rafael Nichele apresentará a remuneração da folha e 
a anterioridade. É a questão da, vocês já sabem, da contribuição 
alternativa, e vamos deixar o Rafael apresentar. Lembrem-se que o 
Rafael esteve aqui há duas semanas conosco, é o presidente do IET e ele 



apresentará. Já foi colocado na Pauta, mas a combinação com o IET é a 
semana que vem. Alguém tem algum assunto para apresentar? Pois 
não. 

Sra. Mara: Eu queria colocar só rapidamente, um assunto de Sisco 
Software, de Siscoserv, e a obrigação de declarar para o Siscoserv, na 
questão dos transportes internacionais onde existe um agente de 
cargas. Porque geralmente a contratação do transportador lá fora é feita 
através da intermediação de um agente de cargas que escolhe quem é o 
transportador, apresenta o transportador e esse transportador é 
contratado, vamos dizer assim, quem pagaria indiretamente esse frete 
seria um importador aqui, brasileiro. Existe recentemente, a Receita 
Federal, eu não me lembro o número da solução de consulta, mas ela é 
de 2014, e a Cosit disse o seguinte, que o agente de cargas, ele só tem 
que declarar ao Sisco, ao Siscoserv a comissão que ele ganha por esse 
agenciamento do transportador internacional. E que o ‘bill of 
lading’ serviria como documento para que o importador fizesse essa 
declaração perante o Siscoserv. Porém outras soluções de consulta vêm 
sendo feitas com base nessa consulta dizendo o seguinte, você tem que 
olhar o contrato, exatamente quais são as condições do contrato, e aí 
muitas situações se dão da seguinte forma, onde este agente de cargas 
ele é o desconsolidador da carga no Brasil, só que ele tem contra ele a 
‘invoice’ dos pagamentos desse transporte internacional, ele emite uma 
fatura contra o transportador internacional para receber a comissão, 
mas quem paga isso, quem fecha câmbio, quem paga todos os valores 
ao transportador internacional é o agente de cargas. Até porque o 
importador não tem acesso à conta para fechamento de câmbio, para 
pagamento desse frete internacional. Quem faz toda essa operação é o 
agente de cargas e depois cobra este valor, vamos dizer assim, nos 
serviços como nota de débito, vamos dizer assim, aqui do importador 
brasileiro. Então eu gostaria de saber, porque existe muita discussão 
em relação a quem deve ser aquele que declara ao Siscoserv este 
transporte internacional contratado através de um intermediário e cujo 
acesso vamos dizer assim, de pagamento, não é feito pelo importador. O 
importador paga no Brasil um valor em reais equivalente ao que foi 
gasto em, vamos dizer assim, divisa internacional e, portanto, ele não 
tem um contrato de câmbio que justifique, vamos dizer assim, esse 
fechamento desta operação. Então gostaria de ouvir a opinião da Mesa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O importador retém 
Imposto de Renda na Fonte sobre o pagamento de reembolso ao agente? 

Sra. Mara: Não faço a menor ideia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, porque as coisas se 
colocam juntas, né? A minha pergunta é, realmente, é para te pegar 
assim na surpresa. Me desculpe, o princípio da anterioridade devia ter 
te dado tempo para você pensar e responder a semana que vem. Pelo 
seguinte, há um frete internacional cuja alíquota é zero, exportação. 
Mas há um serviço interno cuja alíquota pode, eu acho que é 3%, né? 
Incidência de Imposto de Renda na Fonte de determinadas atividades de 



prestação de serviço de... Então como o importador trata esse dispêndio 
que ele tem com relação ao Imposto de Renda na Fonte. Mas se... 
podemos discutir isso, a pergunta que eu coloco aqui devolvendo a 
questão para você, já que você só apresentou a pergunta e não deu 
opinião, quem tem o seu patrimônio afetado? Porque o Siscoserv, ele 
tem um princípio, né, que quando há afetação patrimonial, é que você 
faz a declaração, nos casos evidentemente que existe a previsão de 
obrigação, da obrigação de declarar. Qual patrimônio é afetado aí? 

Sra. Mara: Eu acho que, vamos dizer assim, a Receita Federal quando 
ela coloca essa questão, ela se baseia muito em quem tem o ‘bill of 
lading’, ou seja, quem tem o título sobre a propriedade dessa 
mercadoria, e que o simples fato de que o importador estivesse 
nomeado neste ‘bill of lading’ como sendo aquele que teria direito a 
retirar a mercadoria, seria suficiente para dizer quem é o responsável 
pelo pagamento desse frete e, portanto, quem deveria efetuar a 
declaração do Siscoserv. Eu acho que isso não tem muita a ver com o 
fato de você ter um ‘bill of lading’, assim, em seu nome, quem tem o ‘bill 
of lading’ tem o direito de propriedade sobre a carga, é um título de 
crédito, vamos dizer assim, que dá o direito de quem o detém retirar a 
carga, vamos dizer assim, importar. Tanto é que ele pode até ser 
endossado. Isso para mim não seria o título que me convenceria que 
essa obrigação é do importador. Agora, eu acho que a partir do 
momento que o agente de cargas, ele é desconsolidador da mercadoria, 
só ele pode autorizar o embarque desta mercadoria autorizando o 
transportador a fazer esse transporte, ele tem um pouco demais de 
obrigações do que simplesmente ser um intermediário, pelo menos na 
minha visão. É um agente fiduciário, e como a ‘invoice’, a cobrança 
deste frete é dele, quer dizer, se ele não pagar, quem vai reclamar vai 
ser o importador, mas vai reclamar dele, perdão, não o importador, vai 
ser... o transportador tem direito de reclamar este frete, eu entendo, 
desde que o agente de cargas, a partir do momento que a 'invoice’ é em 
nome dele, é ele que fecha o câmbio, etc., eu acho que a obrigação é 
dele e não... eu vejo uma, vamos dizer assim, uma visão um pouco 
distorcida de uma simples intermediação e que seria só o valor da 
intermediação a obrigação que esse agente de cargas teria que declarar. 
Pelo menos essa é a minha visão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu vou só fazer um parêntese 
rápido para anunciar, eu devia ter feito isso no pequeno expediente e 
esqueci, me desculpe. A semana que vem a Faculdade de Direito da 
Universidade Mackenzie, Academia Paulista de Letras Jurídicas e a 
Editora IASP, vão promover o lançamento de uma obra que é bastante 
importante no meu modo de pensar, principalmente em razão da pessoa 
homenageada, que se chama Direito, Economia e Política. Ives Gandra, 
80 anos do humanista. Esse livro vai ser lançado no dia 8 de dezembro, 
ou seja, na semana que vem, às 17h no auditório do Centro Histórico 
Mackenzie, no prédio 1 do Campus Higienópolis, São Paulo. E a partir 
das 18h15 haverá um coquetel com sessão de autógrafos com os 



autores e o homenageado, professor Ives Gandra da Silva Martins, que 
dispensa qualquer outro comentário a respeito dele e, claro, uma obra 
como essa é para homenageá-lo como jurista e humanista que é. Feito 
esse parêntese-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só fazendo uma referência. 
A obra, além do autor, do homenageado, tem uma lista extensíssima de 
autores de primeira linha, de forma que o conteúdo, eu não conheço, 
mas deve ser de alto nível também. E o professor Ives merece todas as 
homenagens que está recebendo pelo passar dos seus 80 anos, dos 
quais a maior parte dos anos foi dedicado ao Direito Tributário. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Feito esse comunicado, eu estou 
entendendo ou entendo que o agente de cargas aí ele tem uma função 
que é equivalente ao ‘trustee’, ele é um agente fiduciário, pois a 
figura do ‘trustee’ que nós temos no nosso direito brasileiro, não há 
outra, pelo menos eu não conheço outro exemplo tão claro de um 
‘trustee’ como esse. Então ele recebe um mandato, ele tem esse 
mandato, só que ao receber esse mandato ele age por conta e ordem de 
um terceiro, que normalmente é um importador. Então o título do ‘bill 
of lading’, que é o título que está em discussão pela Mara, traz ali uma 
obrigação nítida, uma responsabilidade nítida do importador pelo ato de 
importar tudo aquilo que corresponda a funções do seu mandatário 
expressa no mandato de agente aduaneiro, agente de cargas, consiste 
numa afetação, vamos pensar assim, como o Ricardo sugeriu, do agente 
de cargas, muito embora o fisco e as autoridades fiscais numa análise 
atribuam a responsabilidade ao importador subsidiariamente e não, a 
primeira obrigação é do agente de cargas porque ele pratica atos para a 
liberação da carga, para tudo que está dentro do mandato. 

Sra. Mara: Mas ele não tem responsabilidade nenhuma, ao contrário, a 
Receita Federal entende que este agente de cargas é um mero 
intermediário. Quem teria que fazer a declaração perante o fisco, 
perante o Siscoserv, seria o importador, porque ele é que tem o ‘bill of 
landing’ então ele é o proprietário da carga e ele em última análise teria 
contratado este frete internacional. Agora, pergunto, com que, vamos 
dizer assim, se você não tem o fechamento de câmbio, se você não tem 
uma 'invoice' em seu nome, se você não tem nenhum documento que 
diga que você tem esta, vamos dizer assim, que você tenha que fazer 
uma remessa internacional de divisas, como que você tem esta 
obrigação de declaração perante o Siscoserv? Quer dizer, o que me 
incomoda é que você não está fazendo um pagamento internacional, 
quem faz esse pagamento é o agente de cargas, ainda que por conta e 
ordem dele. Mas a 'invoice' é contra ele, a obrigação de pagar é perante, 
a 'invoice’ vem para ele, e ele paga por conta e ordem e tal, mas a 
'invoice' do pagamento disso, ou seja, a nota fiscal do serviço é sacada 
contra o agente de cargas e não contra o importador. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara, nós infelizmente 
esgotamos o nosso tempo, você foi salva pelo gongo. Eu acho que essa 
matéria, se quiser, colocamos na Pauta e prosseguimos. Ela tem 



ramificações, eu lembrei, se fosse o caso de exportações do Imposto de 
Renda na fonte, né, então eu acho que nós precisaríamos talvez 
continuar e ler um pouquinho mais a lei. Posso manter na Pauta? 

Sra. Mara: Claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom. Obrigado pela 
presença de todos. Eu lembro que a semana que vem é a última Sessão 
do ano. 
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