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Sr. João Francisco Bianco: Bem, senhores, senhoras, bom dia a todos. Vamos 
dar início à nossa Mesa de hoje. Nós estamos neste meio de feriado aqui, por 
isso nossa Mesa está desfalcada, vários dos nossos integrantes estão viajando, 
mas nós vamos manter a nossa tradição aqui, vamos dar início aos nossos 
trabalhos.  

Então, eu pergunto se, no pequeno expediente, alguém tem alguma 
comunicação a fazer. Brandão, você quer comentar as últimas novidades sobre 
o programa de repatriação? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, queria fazer ujm breve cometário sobre 
uma notícia que saiu, inclusive hoje, de que, justamente, o Partido 
Solidariedade – então, boas lembranças quanto à qualidade desse partido – 
mas eles entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para, com base 
no Princípio da Isonomia, a julgar inconstitucional o artigo 11 que veda a 
adesão às pessoas que estão ligadas ao rumo político ou que sejam servidores 
públicos. E seria mais um componente nessa balbúrdia que está o programa de 
repatriação de recursos, né? E não sabemos até quanto, estamos a par, a 
menos de 45 dias do término e que parece que não será prorrogado, e nós 
estamos com essa dificuldade toda de insegurança jurídica.  

Texto sem revisão dos autores 

A presente transcrição apenas visa a ampliar o acesso à Mesa de 
Debates, dada a natureza informal dos debates e a falta de revisão. 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO não 
recomenda que seja a transcrição utilizada como fonte de referência 

bibliográfica. 
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Sr. João Francisco Bianco: Eu li essa notícia e fiquei meditando sobre esse 
assunto, e a questão é da origem ilícita, né?, desses rendimentos não 
declarados. Porque o médico, o advogado, o empresário, ele pode dizer que, 
olha, a origem é lícita, mas os valores todos são negados. Mas o político, a não 
ser que ele tenha uma atividade profissional paralela à política – por exemplo, 
tem políticos, deputados que são médicos e atendem no final da semana, tem 
outros políticos, deputados que são empresários, têm empresas, recebem, a 
empresa pode ter um caixa dois não declarado. Mas, como regra geral, acho 
que o espírito da lei foi o seguinte: é meio incompatível o político ter 
rendimentos lícitos não declarados. Porque se ele, um político, que só exerce a 
função de político, não tem outra atividade remunerada, tem dinheiro não 
declarado, existe uma forte presunção, um forte indício, de que essa origem 
não é lícita, daí a ideia de excluí-lo do regime.  

Fernando, por favor. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, eu queria comentar um outro aspecto 
prático que tem chegado à nossa análise em termos de reflexão também em 
relação à origem dos recursos. Você tem que demonstrar que em 31 de 
dezembro de 2014, você tinha a propriedade de ativos financeiros e outros 
ativos não financeiros. Como você comprova, por exemplo, que você era sócio 
de uma empresa cujas ações eram ao portador? Esta é uma discussão que 
surge.  

Hoje, você tem as ações em seu poder, já foram transformadas em grande parte 
nominativa em função das atualizações das leis em diversas jurisdições, que 
passaram a exigir dessas empresas a transformação de ações ao portador em 
ações nominativas. E como você comprova essa propriedade? Porque a ação era 
ao portador, a tradição era a prova, mas, mesmo assim, para esse fim do 
RERCT, você tem que ter um documento que comprove a propriedade. Que 
documento é esse? É uma declaração? Declaração de quem? Declaração do 
gestor da empresa, que pode ser você mesmo ou que pode ser algum que já não 
é mais gestor, que não tem contato mais com a empresa? E, aí, surge a 
questão, se você tem uma declaração de alguém que, hoje, administra a 
sociedade, que pode ser ou não responsável pelo balanço da sociedade hoje, 
refletindo a posição do Patrimônio Líquido de 2014, ele vem e diz: “Você é 
sócio”. Qual é a credibilidade dessa pessoa? Ele não vai reconhecer firma em 
cartório – mesmo porque, nessas jurisdições, não existe isso; aliás, não tem 
nem cartório, não é cartorial o sistema jurídico dessas jurisdições, grande parte 
delas, vamos dizer, é vinculada a um Common Law, são colônias ou ex-colônias 
britânicas. Então, é um documento, eles não vão fazer senão um documento, 
uma carta com assinatura para a pessoa hoje. E vem pergunta: esta carta é 
válida para o fim, para a finalidade do RERCT? O que eu penso – e gostaria de 
ouvir na sequência a opinião dos colegas – é que sim, ela é válida, ela joga para 
o Fisco o ônus da contraprova.  
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Então, pensando nisso que o Bianco pontuou: se a pessoa for um político – veja 
bem que nós não estamos dando indicações de saída para político; ao 
contrário, estamos fazendo um exercício de reflexão – ele fala assim: “Tá bom, 
então, eu sou político, eu vou colocar no nome de uma pessoa que não é política e 
essa pessoa que não é política vai pagar o imposto”, que pode não ter relação 
familiar, pode também ser até filho, parente. Então, você já era em 31 de 
dezembro de 2014. Então, essas exigências normativas tendem a criar 
subterfúgios, como as doações de campanha, né? É proibido a doação de 
empresa privada. Aí, sai um monte de doação de pessoa física que doa dez 
vezes o salário.  Então, isso acaba gerando outra distorção quando a questão 
da repatriação – e, aqui, não estou defendendo que se estenda à políticos ou 
terceiros, mas a repatriação pressupõe uma anistia e essa anistia é fria, ela não 
visa olhar para quem está sendo anistiado e saber dele o que ele fez, até antes 
da anistia. Nisso que eu vejo uma fragilidade. E eu vi até um estudo feito por 
um escritório de advocacia falando das jurisdições que repartriaram e fizeram 
uma alíquota baixa e sem tanta exigência, e o reflexo dessa alíquota baixa sem 
tanta exigência foi o aumento de arrecadação.  

Não sei se vale a pena comentar, mas enfim, a Alemanha tem dois sistemas: fez 
um sistema para quem tinha ativo financeiro e outro sistema para quem tinha 
outros ativos, com duas alíquotas e fazendo com que o fato gerador fosse a 
operação de internação, estimulando a internação do ativo. O que a gente está 
sugerindo é a mudança na lei nessa altura do campeonato, mas me pareceu 
mais razoável em termos de regra de repatriação, até porque não foi dada a 
anistia a quem pratica crime – porque anistia é fiscal, se o sujeito é criminoso, 
ele tem dinheiro fruto de atividade política ou atividade ilícitas, ele vai 
continuar sujeito à investigação. Ele só está livre se não tiver praticado 
atividade ilícitas, o que é óbvio. Aqui, a gente fica preocupado como o debate se 
anistia todo mundo, inclusive os criminosos, ou fica com uma moralidade 
seletiva que não resiste à primeira movimentação jurídica. 

Sr. João Francisco Bianco: É que, no nosso caso, quem mandou dinheiro 
para o exterior via doleiro praticou o crime. Talvez na Europa, o fato de enviar 
dinheiro para o exterior não fosse caracterizado como crime – mas aqui, o envio 
via doleiro já foi o crime. Então, é esse crime que se buscou também extinguir 
a punibilidade. Mas o fato é que, na Europa, até onde eu saiba as alíquotas 
eram bem inferiores – como na Itália – e também se buscou dar um corte no 
tempo, quer dizer, naquela data, aquele valor, não importava o passado – era 
os bens não declarados naquela data e uma alíquota pequena.  

Agora, nos Estados Unidos, quando surgiu aquela questão lá do UBS, quando 
o governo americano descobriu que um monte de americano tinha dinheiro no 
exterior, aí, se não me engano, não houve bem um programa de repatriação, o 
que houve foi uma transação em que se pagou o imposto, pagou a multa, mas, 
aí, o Fisco americano, ele quis cobrar o imposto sobre a base de cálculo 
corresponde ao maior saldo. Não foi dado um momento para verificar quanto 
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tinha, foi calculado em cima do maior saldo existente num período de tempo 
para trás.  

E eu acho que, aqui, a Receita Federal brasileira meio que se inspirou no 
sistema americano e quis cobrar o imposto sobre o maior saldo existente num 
período de tempo que não se sabe qual é. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, você trouxe um dado interessante. De fato, a 
Itália e outros países não tinham regras claras criminalizando evasão de 
divisas, mas, sim, evasão fiscal em geral. Mas eles criaram uma regra – pelo 
menos na Itália – depois da anistia, o que faz mais sentido. A anistia estabelece 
uma regra que, se você resolver não aderir, você já vai saber onde vai doer a 
tua não adesão. Então, é uma ameaça para a frente. Você ter uma ameaça 
para trás, como a gente tem, é meio esquizofrênico, você fica assim, se você não 
aderir, você tem uma ameaça para a frente, além disso, você tem uma ameaça 
para trás. Então, você fala: “Bom, então, eu fico onde eu estou”. É uma 
estrutura viciada nesse aspecto, e aí, não acompanha a ideia da transparência 
porque você fala: “Bom, se a partir de 2017, você vai ter transparência, a 
transparência vai revelar recursos existentes a partir de 2017”. Aí, a mensagem 
é assim: “Não, vale a partir de 2017 os tratados de transparência, só que vai 
revelar fatos 16 anos para trás e eu vou te pegar 16 anos para trás”. Então, você 
fica numa insegurança jurídica desagradável, porque você ter a insegurança a 
partir de uma regra de transparência global, movimento global de troca de 
informações, de colaboração faz sentido dentro da ordem jurídica que estão 
vivendo. Agora, você falar: “Não, então, a partir de 2017, você aderindo ótimo, 
mais ou menos, dependendo de quão sólida é a comprovação das tuas origens”, 
e todos nós sabemos que a origem dos recursos de boa parte dos contribuintes 
é, – não estou dizendo nem que é certo ou errado, não estou julgando ninguém 
– mas ela é de pouca documentação, pela própria natureza dos recursos. 
Nunca vi gente guardar registro de ativos que ele não queria que aparecesse. E, 
aí, ele tem que buscar agora, quando os bancos têm prazo entre cinco e dez 
anos, depende da jurisdição, para a guarda de documentos. Se for questão de 
Inventário – que é outra coisa que foi esclarecida nas últimas perguntas e 
respostas – fica pior ainda, porque como é que eu sei que a Tia Maricotinha 
deixou uma casa para mim na Áustria e depois, passou para um primo, depois, 
passou para a minha mãe, depois, vendeu, veio para mim. Ora, onde está essa 
documentação? Aqui, a gente guarda, né?, porque tem escritura, tem uma 
série de coisas. Lá, não tem esse negócio de fazer um documento, vai no 
cartório, registra, firma reconhecida, depois, faz uma escritura. Lá, é uma coisa 
muito simples, chega a ser até informal, é um advogado que tem fé pública que 
faz a operação. E, depois que ele fez a operação, não vai ficar guardando isso, 
não tem nem espaço – o espaço físico na Europa é bem menor que aqui, né? 
Então, ele não guarda. E como você vai comprovar isso? Então, você cria uma 
dificuldade para pessoa de bem que quer regularizar um ativo preocupado com 
esses 16 anos pra trás. Ele fica preocupado: “Poxa, eu vou declarar algo que eu 
não consigo comprovar a origem.do recurso?”. Alguém vai dizer, falar: “Não, mas 
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você teve origem ilícita”. “Eu não tive, foi a tia Maricotinha”. “Mas cadê o 
documento da tia Maricotinha?”. “Ah, está lá, sei lá, na Itália, na Áustria, sei lá 
onde for, que não existe mais o documento”. 

Sr. João Francisco Bianco: Alexandre, por favor. 

Sr. Alexandre: Eu fui numa palestra com o Dr. Hamilton Dias de Souza, com o 
subsecretário da Receita Federal que está cuidando do “Perguntas e 
Respostas”, um procurador federal muito embrenhado nessa questão e uma 
criminalista. E foi muito proficiente essa palestra na AASP, eu acho inclusive 
que seria bastante interessante a vinda do Hamilton para falar sobre isso aqui.  

Bom,  ele me convenceu, e acho que convenceu a todos, que essa lei parte tão 
somente de presunções, né? Não tem fatos, cumpre-se dizer. E que isso 
reforçaria que a foto de 31 de dezembro de 2014, que isso deixaria os 
contribuintes mais confortáveis, que isso acabaria um pouco com essa paúra 
que as pessoas têm – tem que saber o maior saldo. Não, a lei disse que é 31 de 
dezembro de 2014, presumiu que é 31 de dezembro, e, aí, partiria para a 
questão da foto, não do filme.  

Achei isso muito, muito consistente, ele trouxe lá, tem esse trabalho todo em 
PowerPoint, ele passou para todos nós e tal, achei muito consistente essa 
postura. E eu colocaria o seguinte, que nem o Fernando Zilveti disse: a gente 
tem que cultivar que a pessoa que faz uma declaração, se for falsa, é falsidade 
ideológica, como a gente nota. Se vai nos Estados Unidos e se faz isso, eu não 
posso, se você falar, é que nem aqui, você estava na fila? Ah, estou, eu estava 
na fila. E as pessoas mentem, assim, de uma forma... e cometem crimes, como 
se fosse uma coisa natural. Então, a gente tem que começar a pensar e 
criminalizar isso nessas atitudes que a lei penal brasileira prevê. E a gente, que 
nem, declarar a declaração de bagagens, você não vai, se você declarar errado e 
a Receita te pegar, além do descaminho, você ainda tem falsidade, e aí, eu acho 
que tem que se aplicar a lei. Isso vai moralizar.  

Então, Zilveti, eu acho que pessoas que têm essa declaração ou o advogado 
declarar, tem fé pública ou o consulado lá do país fiscal declarar alguma coisa 
assim, eu acho que tem que ser validado, a gente não pode ficar preso a você 
prova que é inocente primeiro para, depois, a gente ver se você, realmente, é 
inocente. Não existe isso, eu acho que nós estamos complicando muito. Aí, 
ninguém vai aderir. Se complicar muito, como eu disse antes, é preferível a 
pessoa, no caso, esperar uma parcimônia jurisprudencial – que virá com 
certeza, eu tenho a absoluta certeza que nenhum juiz vai criminalizar, vai 
colocar na cadeia uma pessoa que... alguns, inclusive, né, Fernando, esfriaram 
o dinheiro, a pessoa tinha dinheiro quente, fica com medo aqui do nosso país, 
com medo das eleições, com medo de partidos revolucionários e tal, pega o 
dinheiro e leva embora, e aí, esfria o dinheiro. Então, tem muita gente nessa 
situação. Então, eu acho que, eu não vejo: “Ah, eu vou punir todo mundo que 
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tem dinheiro lá fora”. Se for criminoso, se for sonegador, ok. Claro que muita 
parte desse dinheiro é fruto de caixa dois das empresas, a pessoa tira o 
dinheiro e leva para fora. Mas, mesmo assim, no Brasil, não é uma coisa tão 
grave. Estão querendo anistiar tudo agora, né? Estão querendo anistiar tudo. 
Quer dizer, é uma coisa assim, aí você fala: “Mas eu sou empresário, estava 
com medo, peguei lá 100 mil dólares, levei para fora, agora, vou ser punido com 
dez anos de cadeia?”. Eu acho que a gente tem que pensar na parte, como 
advogados, que não é uma coisa tão aterrorizante assim. É isso que eu penso. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que nós poderíamos estudar aqui, 
depois, um convite ao Hamilton Dias de Souza para vir aqui, para a gente fazer, 
eventualmente, uma Mesa aqui só sobre esse assunto. E saber as últimas 
repercussões aí. 

Sr. Alexandre: Eu achei que foi muito... Ele está muito... E ele está com um 
pessoal, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu concordo, mas eu acho que o Alexandre 
tocou num ponto que é diferente daquilo que a gente estava falando. A gente 
não estava falando do filme ou foto. 

Sr. Alexandre: Eu só quis colocar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É porque o filme ou foto, até tem uma 
declaração meio perigosa do Presidente da Câmara dos Deputados que quer 
fazer uma alteração na lei agora, para ficar claro que é foto e não filme.  

A gente está falando é da documentação que você tem que guardar por cinco 
anos. E aí, não é um problema de interpretação, é que a lei que considera 
crimes determinadas condutas tem um prazo prescricional que vai até 16 anos. 
Então, quando se interpretou essa necessidade de manutenção e 
documentação, e se chegou à conclusão de que seria de 16 anos – até o topo da 
prescrição dos crimes, que, aí, pode ser 12 e 14, enfim, aí é uma outra coisa. 
Mas o fato é: você tem uma prescrição grande, então, você tem que comprovar 
a origem documentalmente, não para o pagamento da quantia, para comprovar 
que você tem origem lícita, e essa prova da origem lícita que é muito difícil.  

E aí, assim, já que a gente está falando de convidar o Hamilton Dias de Souza, 
que é um excelente jurista, eu convidaria também o Toron, já que é que para 
convidar. Porque o problema não é fiscal, eu acho que o problema... o problema 
depois que você faz a adesão, ele deixa de ser fiscal e passa a ser penal. 
Concorda, Bianco? A parte fiscal, eu paguei lá o RERCT, paguei lá a guia, 
paguei o imposto, eu cumpri minha obrigação tributária. Ah, tem acessória 
ainda, que é fazer a revisão do Imposto de Renda? Ok. Então, eu tenho a 
obrigação de corrigir minha declaração de Imposto de Renda – corrigi a 
obrigação de Imposto de Renda – aí, tem a obrigação no Banco Central, que não 
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é fiscal, mas é regulatória, você faz uma regularização, pronto. Aí, você fala: 
“Agora, estou aliviado”. Aí, vem teu advogado e fala: “Não tanto, agora você tem 
que ver a origem do recurso”, porque a origem do recurso, se você não tiver, 
além de você ser descredenciado, ‘des’ alguma coisa do resto, desanistiado, 
você perde a anistia e você passa a ter um problemaço penal, estritamente 
penal, num prazo prescricional que você não consegue caçar. É o que os 
criminalistas falam: você caçar prescrição de crime de quatro anos, né, que eles 
falam caçar prescrição, você vai discutindo, discutindo, discutindo, você vai ver 
prescrever o crime.  

Então, é mais fácil prescrever um crime de homicídio – isso é dito pelos 
criminalistas – do que um crime de evasão de divisa. É um paradoxo. Então, o 
sujeito mata, ele, dependendo do tempo de duração do processo, consegue 
caçar a prescrição, ele não cumpre pena; e o sujeito que evade divisas – não 
estou comparando crime, não estou falando que é maior ou menor, mas é uma 
incoerência você ter crimes, assim, de extensão, e crimes somados, né, crime 
que você vai... falsidade ideológica, falsidade documental, formação de 
quadrilha, aí, começa uma série de crimes que você vai somando, somando, 
somando e você, dificilmente, consegue sequer se defender de todos esses 
delitos porque você não tem documentação dessa época. 

Sr. João Francisco Bianco: Bom, acho que esse assunto também, a gente está 
sempre mantendo debate aqui nas nossas reuniões e a gente, certamente, nas 
próximas, ainda vamos falar sobre ele. Mas eu peço, pergunto se alguém tem 
outro assunto, a nossa Pauta não está extensa, pergunto se alguém tem outro 
assunto para comentar.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É só pra... 

Sr. João Francisco Bianco: Pois, não, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ainda dentro do RERCT, vale destacar que 
estamos falando de duas coisas diferentes, porque nós temos o crime de evasão 
e o crime de lavagem de dinheiro – são crimes recentes, um é de 1998 a lei, e a 
outra, eu acho que é de 2002, não é isso?  

Então, a questão do crime, como diz o Fernando, tem um verbo, enviar e 
manter. E esse manter é permanente. Quer dizer, então manter, manter, 
manter. Então, a prescrição começa a contar quando? Quando você, realmente, 
cessa de manter e informa às autoridades o que você tem. Mas, vamos supor, 
todo mundo que mandou durante o Plano Collor, que foi uma época que, 
realmente, houve muita evasão, mas evasão não é crime. Então, se a 
Promotoria não conseguir provar o fato se deu depois da lei, não há crime, 
porque, na época, não era crime. Tinha outros crimes, tinha – sonegação fiscal. 
Mas sonegação está prescrito. A própria Receita Federal já disse, é um curta-
metragem. Não é nem um filme, nem uma foto, é um curta-metragem. Curta-
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metragem por que? Porque vai pegar só cinco anos do que você estava. Então, 
está resolvido. Mas você vai se preocupar lá com o aspecto criminal. Ela mesmo 
escreve: “Olha, quanto ao criminal, a gente não faz, se você tiver tantos anos, 
você vai, analisa aí a sua situação”.  

Mas, realmente, há centenas de casos que, você falou assim, você tem que falar 
para o cliente – a pior coisa que tem para uma pessoa que nunca teve contato 
com a justiça é sofrer um processo pelo Ministério Público, é, realmente, 
agonizante, é constrangedor e agonizante. É muito chato, muito ruim. Então, 
às vezes, fica essa preocupação.  

Mas, realmente, esse verbo manter é um dos que traz maior insegurança na 
questão da prescrição. E tem prescrição que você pode ter várias fórmulas de 
calcular; e essa, de 16 anos, é uma daquelas difíceis, né, por que? Porque tem 
o verbo manter. Se fosse o verbo enviar só, já estava, quando enviou, cometeu 
o crime, passado esse tempo, né, tem reduções de prescrição por idade, tem 
pela aplicação da lei concreto, né, se o crime é de dois a quatro anos e se ele for 
condenado a quatro, já se passaram 12 anos. Isso comenta o criminalista. Mas 
que, realmente, traz essa insegurança, traz.  

E essa proposta da primeira intervenção, eu acho que os políticos, quando 
fizeram a lei, deram a entender que não queriam, na verdade, nem poderiam 
dizer que eles estavam fazendo em causa própria, porque fala assim, todos 
políticos, parentes estão dentro da anistia, iam dizer que eles estavam em causa 
própria; então, deixou uma mãozinha, né, vão jogar para o Supremo e decidir 
se eles estão dentro ou não. Se o Supremo falar não, pelo princípio da 
isonomia, todo mundo tem o direito de aderir, o Congresso que fica protegido, 
né, pelo mesmo da opinião pública. 

Sr. João Francisco Bianco: Pois não. Esse assunto já está bem discutido, 
vamos passar para outro assunto. Alguém tem outro assunto para colocar? 
Fernando, por favor. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, a gente estava discutindo um pouco o 
caso Apple na Irlanda em termos, assim, de uma análise sobre guerra fiscal, 
sobre estruturas fiscais vantajosas, e como isso afeta uma confederação, uma 
organização confederativa ou uma organização federativa como a nossa, né?  

O caso Apple é interessante porque? As operações da Apple, durante um 
período, foram consideradas vendas como resultado para a holding irlandesa, 
vendas essas feitas na Ásia, na Europa, na Oceania, na Índia – ou seja, valores, 
volume muito alto de vendas – foi considerado, para fins fiscais, tributável na 
Irlanda, que tem um benefício fiscal bastante grande. E, com isso, nem se diga, 
a Apple teve uma vantagem de mercado absolutamente desproporcional. Na 
Irlanda também, teve o caso Vodafone – então, tem alguns casos que já são 
rumorosos na Irlanda. Mas o que chamou a atenção, nesse caso em especial, 



 9 

foi o posicionamento da Comunidade Europeia, o Tribunal Europeu em relação 
a essa guerra fiscal. O Bianco falou, é uma guerra fiscal, porque os países 
comunitários, em princípio, não deveriam fazer guerra fiscal. A essência do 
tratado que estrutura a Comunidade Econômica Europeia é o livre trânsito de 
mercadorias, de pessoas, dentro de regras comuns fiscais – e eles tinham todo 
o movimento e, efetivamente, se deu a homogeneização do VAT, que é o 
imposto considerado imposto de mercado – mais, especificamente, um imposto 
comunitário, porque ele premia as transações dentro de um mercado de modo 
a dar igualdade de competição/concorrencial entre as jurisdições 
comunitárias.  

Quando você tem uma estrutura fiscal como a discutida no caso Apple, você 
desequilibra frontalmente esta estrutura de livre mercado, fazendo com que um 
dos países seja beneficiado. Essa discussão, lógico, com foco na Irlanda, mas, 
se a gente for avançar vamos observar que outros países também praticam 
guerra fiscal – vale destacar que não existe nome por lá, ao menos eu ainda 
não vi – porque não existe uma Constituição ou uma regra tão clara de que os 
arranjos fiscais precisem passar por uma comissão de todos os países 
integrantes. Mas, até me corrigindo, não é possível que um dos países 
modifique as regras artificialmente.  

Eu já tenho precedentes do Tribunal Europeu, em relação à Itália, que fez um 
imposto – um adicional do ICMS, vamos dizer assim – criou um outro IVA, 
criou um IVA disfarçado, e isso foi repelido pela Corte Europeia porque feria a 
estrutura tributária comunitária. Nesse caso em especial, não é bem um 
imposto adicional, não é outro tipo de imposto, é uma construção jurídica que 
dá um benefício fiscal a uma empresa para que ela se instale sem qualquer 
substância, que também é uma discussão que foi feita: ela tem uma holding, e 
aí, vem a questão do planejamento tributário agressivo – do BEPS – então, ela 
tem uma holding, mas ela é uma holding que não tem substância suficiente 
para convencer os julgadores de que ela, efetivamente, trabalha e concentra 
operações com poder de decisão, com poder de determinar a coadministração 
da sociedade localmente. Então, tem esse aspecto.  

Claro que o Bianco quer falar porque eu acho que ele tem algo a acrescentar. 

Sr. João Francisco Bianco: Os detalhes dessa decisão eu, pessoalmente, não 
conheço, eu estou falando daquilo que eu estou lendo nos jornais.  

Segundo o que se diz nos jornais, a Apple tem centenas de funcionários na 
Irlanda, quer dizer, realmente, ela tem uma atividade operacional. Mas eu acho 
que a discussão não é essa. A discussão é que existem regras dos chamados 
state aids – quer dizer, a ajuda do Estado – que seriam os incentivos fiscais. E, 
na Comunidade Europeia, se discute muito os limites do state aids, do 
benefício fiscal dos Estados. Houve uma discussão no âmbito da Comissão 
Europeia, que é um órgão administrativo da Europa, e essa Comissão 
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Europeia, que estudou o caso da Apple na Irlanda, chegou à conclusão que a 
alíquota de Imposto de Renda oferecida pela Irlanda à Apple era considerada 
state aid e estava em desacordo com as regras da comunidade europeia.  

E o que me chamou a atenção nessa decisão é que houve uma ordem desse 
órgão administrativo para o governo da Irlanda, para que o governo da Irlanda 
cobrasse esse imposto da Apple, retroativamente, nos últimos 20 anos, ou 18 
ou 20 anos. E o interessante é que a Apple, logicamente, está discutindo essa 
questão e vai aos tribunais discutir. Mas o governo da Irlanda já disse que não 
quer cobrar. Então, é uma decisão de um órgão administrativo da Comunidade 
Europeia mandando um Estado da comunidade europeia cobrar um imposto 
que ele não quer cobrar de um contribuinte que não quer pagar.  

O que me chamou a atenção foram dois aspectos aqui dessa decisão... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bianco, para ficar mais claro, você poderia 
explicar o que é o state aid nesse aspecto. Porque é importante você dizer, 
porque tem essa discussão também, eu vi por notícias de jornal – não tem a 
decisão também – mas me chama a atenção o reflexo do state aid e por que o 
state aid é considerado uma guerra fiscal. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu não sei dizer, Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Porque ele, no final de contas, faz o que a gente 
vê nos estados brasileiros: ele reduz artificialmente a alíquota efetiva do 
imposto, então, ficou 0,05% o imposto pago pela Apple, quando, normalmente, 
deveria pagar 12 ou 13%, não me lembro de cabeça. Então, em lugar de 12 ou 
13%, paga 0,05%.  

Então, essa é a distorção, ele cria uma distorção intercomunitária que as 
empresas comuns pagam algo em torno de 12 ou 13% e a Apple paga 0,05%, 
então, esse seria o state aid, ou seja, é um auxílio para o Estado, é um... 

Sr. João Francisco Bianco: É um benefício fiscal. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É um benefício fiscal, realmente, é um benefício 
fiscal indevido, vamos dizer, indevido, nesse sentido. Pode haver...  

Sr. João Francisco Bianco: O que me chamou a atenção nessa decisão foram 
duas coisas.  

Primeiro, foi a questão da retroatividade, quer dizer, você retroagir 18 ou 20 
anos é uma coisa que, até aqui no Brasil, soaria estranho.  

E outro aspecto que me chamou a atenção foi a questão dessa ordem da 
Comissão Europeia para que a Irlanda cobre esse imposto. E a primeira coisa 
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que me veio à mente foi traçar um paralelo, aqui, com o nosso sistema, com a 
nossa guerra fiscal entre os nossos estados. E nós estamos enfrentando essa 
questão aqui nesse momento. Porque existem vários estados, vários estados 
que concedem, até hoje, benefícios fiscais, o Supremo Tribunal Federal vem e 
diz que esses benefícios fiscais são inconstitucionais porque estão em 
desacordo com a Constituição Federal, em desacordo com a Lei Complementar 
n. 24, de 07 de janeiro de 1975 – essa é uma questão que está em aberto hoje 
aqui no Brasil.  

Qual é a atitude do contribuinte diante dessa situação? Ele vai retroagir, vai 
ser obrigado a retroagir para pagar aquele imposto que deixou de ser pago ao 
estado? Deixou de ser pago em função de uma lei estadual, quer dizer, o 
contribuinte de boa-fé ingressou naquele regime legal que foi oferecido a ele e, 
agora, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, isso aí se reverte e ele é 
obrigado a pagar um imposto que os estados não estão querendo cobrar, mas 
que os Ministérios Públicos Estaduais estão propondo ações de cobrança?  

Quer dizer, Brandão, você quer comentar alguma coisa, como é que está essa 
situação hoje? Você conhece alguma situação de algum estado? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O caso mais surpreendente é o Distrito 
Federal... porque, na verdade, o Distrito Federal não fez uma guerra fiscal, ele 
fez uma fraude fiscal, né? O Distrito Federal, diferentemente de outros estados 
que concedem incentivos para que as indústrias lá se instalem – tem toda uma 
situação de investimento, inclusive, eles dão o ICMS mais como uma 
compensação pelos investimentos, pelos empregos gerados – o Distrito Federal 
se ligou a uma fraude. Ele não tem incentivo para as indústrias lá se 
instalarem de forma muito volumosa. O que ele fez? Ele fez um trato com os 
comerciantes, grandes comerciantes de São Paulo para que passasse por 
Brasília uma nota fiscal de venda à ordem, cuja entrega era em Minas Gerais – 
se saísse de São Paulo para Minas, seria 12%, se saísse para Brasília, é 7%. 
Então, ao sair com 7%, o contribuinte de Brasília ficava com 3% e o 1% para o 
Distrito Federal na venda, uma nota que transitava por Minas Gerais.  

Então, isso aí não é nem uma guerra fiscal, né, isso aí é um tremendo de um 
crime fiscal mesmo, não é? De qualquer maneira, tinha lei, tinha lá a lei que 
dava essa situação e, como o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional 
e não fez a modulação, ou estar para fazer, e esse é o problema, o Ministério 
Público do Distrito Federal entrou com uma ação para que o Estado cobrasse 
do contribuinte. Está na mesma situação que o João diz: o Estado não quer 
cobrar, o Distrito Federal não quer cobrar, apesar de estar precisando, porque 
tem uma lei que eles iam criar, e o contribuinte também não quer pagar porque 
fez com base na lei que lá estava.  

Olha, qual vai ser o fim disso, a gente ainda não sabe, mas que... 
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Sr. João Francisco Bianco: É, mas tem uma diferença... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: No caso europeu, né, que eu noto, é uma 
determinação da autoridade europeia – ou seja, é um ruling – é uma 
determinação para que o Estado recolha. Ele pode recorrer, aliás, deve 
recorrer, não sei se já recorreu, mas ele pode recorrer. Mas decidido, ele tem 
que recolher o tributo. Não pode não recolher, por mais que ele não queira, 
pelo menos, enquanto país membro da União Europeia. Porque não está dentro 
daquelas regras que o Estado pode não aderir, que o Estado membro pode não 
aderir. Não, ele tem que cumprir aquilo que está no tratado, aquilo que é uma 
regra comunitária.  

Então, se é proibido state aid e ele praticou state aid, vem a Comunidade 
Europeia e fala: “Pare com state aid e cobre isto, porque, se você não cobrar, 
você mantém a distorção de mercado”.  

A diferença com o Brasil é um pouco, assim...se o estado não cobra, ele está 
dentro da competência, vamos dizer, competência jurisdicional dele, de estado, 
ele tem uma autonomia de cobrar o ICMS e, se ele não cobrar supostamente 
essa dívida, ele, em princípio, não está infringindo uma lei. Até podem falar: 
“Ah, mas renúncia fiscal fere a lei de responsabilidade fiscal”. Ok, mas supondo 
que essa discussão aconteça, eu acho que é um pouco diferente, não é tão 
direto – não estou dizendo que não exista, mas não é tão direta.  

Claro, cabe ação do Ministério Público Estadual, cabe ação dos órgãos de 
controle estaduais, pode ser que ele não perca direito à repartição de receitas 
da Federação por conta dessa renúncia, não é assim, direto: “Olha, você fez um 
state aid, você vai lá e desfaça, você vai lá e cobra”.  

Eu acho que a estrutura comunitária me parece mais, usando um termo que... 
enforceable, vai lá e fala: “Escuta, se vira aí, põe esse dinheiro aqui para 
dentro”. Enquanto, no Brasil, tem uma estrutura federativa, do jeitinho 
federativa e toda uma estrutura legal que deve ser cumprida, sem dúvida 
nenhuma, mas já é um controle indireto. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu vou passar a palavra aqui para o Alexandre e, 
depois, para o Renato. 

Sr. Alexandre: Só três observações. Primeira, que a Irlanda, salvo o falhar da 
minha memória, no ano passado teve um PIB positivo de 16% em função desse 
desequilíbrio macro que eles fizeram na Comunidade Europeia. Então, eu creio 
que foi até um efeito psicológico para as empresas a decisão. O PIB de 16%, 
realmente chama a atenção. 

No caso do Brandão, duas questões. A primeira é que não foi só com o 
contribuinte que o Distrito Federal fez. Tem uma lei, e pelo o que eu entendo, o 
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Supremo Tribunal Federal já disse que o contribuinte que seguiu uma lei de 
benefício fiscal não está sujeito à sanção pecuniária de pagar o imposto, ou 
estornar o crédito, etc – o Supremo Tribunal Federal aliviou os contribuintes. 
Dessa forma, tem os mais arrojados e tem os que seguem uma lei porque tem... 
e se não seguir aquela linha, vai quebrar, vai sair da concorrência. É uma 
questão de concorrência. Eu tenho caso de distribuidores em geral, quem não 
aderisse, o outro estava, ele viria à falência. Então, a questão tem que sopesar, 
por isso que o Supremo Tribunal Federal está incorreto.  

Segundo ponto, é que o Ministério Público... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Alexandre, desculpa te interromper, mas você 
está falando de um posicionamento do Supremo Tribunal Federal que eu acho 
que você está equivocado. 

Sr. Alexandre: Não. Ele falou da cobrança do Ministério Público do crédito. Eu 
acho que o Ministério Público tem que cobrar dos governantes sem até, até 
criminalmente essa edição de leis, ou de não cobrar ou de dar essa renúncia 
fiscal de acordo com as leis de responsabilidade fiscal, etc., etc.  

Agora, o Ministério Público ir contra o contribuinte, também já tem decisão... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, Alexandre. Acho que estamos falando de 
outra coisa... 

Sr. Alexandre: Não, você disse que o Ministério Público tem que cobrar, você 
falou genericamente, eu só estou pontuando.  

E outra questão que a jurisprudência já fixou, que o Ministério Público não tem 
competência para discutir questões tributárias, questões assim, se o crédito... 
então, me parece que a legitimidade do Ministério Público é restrita em 
questões tributárias, senão eu poderia entrar com qualquer ação contra o 
contribuinte, etc., para dizer “olha, você tem que pagar esse imposto”, ou 
mesmo na defesa de contribuintes. Então, parece que já pacificou na 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justição que não cabe ação civil 
pública para discutir questões tributárias, etc., mas é conexo, né? 

Sr. João Francisco Bianco: Renato, por favor. 

Sr. Renato: Primeiro, bom dia a todos. Zilveti, realmente, você está correto 
num posicionamento, na diferenciação que você fez do sistema dentro da União 
Europeia e no Brasil. De fato, aqui, a quantidade de instância pelas quais uma 
decisão tem que passar para ser cumprida é muito maior do que uma ordem de 
um ente administrativo que determina a cobrança pelo Estado.  
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Mas vamos lá, duas coisas. Primeiro, no caso da decisão, eu acho que uma 
coisa que falta é a gente ver o efeito da decisão da declaração de 
inconstitucionalidade. Se declarou inconstitucional sem modular, a lei não 
existiu, é devido para trás e ponto final. Se Supremo Tribunal Federal não 
modulou, tem que reclamar com com ele, mas o tributo passa a ser exigido 
porque não tem base legal. É segurança jurídica e tudo mais? Sim, é, mas o 
sistema posto é esse. Tem que cumprir.  

A questão da legitimidade do Ministério Público não é cobrar o tributo, ou ele 
entrar com ação de execução fiscal de forma disjuntiva à Procuradoria e 
cobrar. É, sim, entrar com ação civil pública contra o ente político para adotar 
as medidas cabíveis para cobrar os créditos tributários que foram objetos da 
renúncia. E o pedido pode envolver medidas com sentido à FPM, a FPE – 
inclusive, caso isso não seja feito, legitima a improbidade administrativa contra 
o próprio servidor, o fiscal que não lança, o Secretário da Fazenda, etc. Então, 
assim, é diferente as coisas.  

E, com relação à ação civil pública pelo Ministério Público, eu, lá em Roraima,  
eu tive que responder ofício para o Ministério Público Federal, para o Ministério 
Público Estadual perguntando como que funciona as emissões de IPI para 
deficiente lá na Receita Federal. Eles vão entrar com ação civil pública para 
questionar, dentro do Estado, determinados critérios de restrição. Quer dizer, 
existe autorização na lei de ação civil pública para tratar de matérias fiscais, 
tanto que isso está se verificando na prática.  

Então, eram essas as considerações que eu tinha para fazer aqui sobre esse 
assunto levantado. Vou apenas fazer mais um comentário. Eu acho que falta 
analisar de acordo com o direito posto que diz, eu sei que pode virar uma 
situação de injustiça, pode criar uma situação de surpresa, mas é o direito posto. 
Mais segurança que o direito posto, eu acho que não tem. Não dá para tirar 
uma decisão da cartola, como o Ministro Barroso queria bloquear verbas de 
publicidade caso não pagasse o precatório – coisas assim são mais 
inadmissíveis do que uma observância de uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal.  

Eu acho que eram essas as considerações. 

Sr. João Francisco Bianco: Muito obrigado, Renato. Fernando, quer 
comentar? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria comentar que você realmente acertou 
na tua observação quando você diz que a decisão do Supremo Tribunal 
Federal, julgar inconstitucional uma lei, a ADIN, sem modular, faz com que o 
efeito seja como se a lei nunca tivesse existido. Então, não é efeito prospectivo, 
daqui para frente. Se é efeito como ela nunca tivesse sido, o imposto é devido e, 
aí, é obrigação da Procuradoria cobrar.  
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O que eu tenho observado é que, em que pese ser uma obrigação da 
Procuradoria cobrar, os próprios governadores e secretários de Fazenda têm 
promovido anistias para os contribuintes que devem o imposto. Então, aí, tem 
a questão do Ministério Público sobre improbidade e que eu já observei 
algumas medidas tomadas contra os administradores públicos, não por terem 
dado o primeiro benefício fiscal, mas por anistiarem o segundo benefício, o 
segundo... não é um benefício fiscal, mas, indiretamente, acaba dando um 
benefício fiscal, deixando de arrecadar um imposto declarado pela Suprema 
Corte como constitucional. E aí, cabe um reparo no que o Alexandre disse: não 
conheço decisão do Supremo que anistie contribuinte nesse sentido, eu não 
conheço decisão que diga que o contribuinte agiu de boa-fé. Aqui, não se trata de 
boa-fé ou má-fé, é cobrança de imposto.  

Outra questão quando você fala assim: “Ele praticou crime contra a ordem 
tributária”. É uma outra discussão que não é essa aqui. Aqui é cobrança de 
imposto declarado como constitucional.  

E aí, o que eu quis dizer com relação à Irlanda? Por força da estrutura 
federativa, por força do nosso sistema muito legalista, muito truncado, ele 
acaba beneficiando o contribuinte nessas circunstâncias. E mais, beneficiando 
o agente fiscal faltoso. Porque o contribuinte pode ser até que ele não tenha 
grande culpa nesse cartório, embora ele devesse saber que ele está fazendo uso 
de um benefício fiscal inconstitucional. Então, tenho minhas dúvidas sobre a 
boa-fé plena do contribuinte. Mas o fato é o seguinte: independente disso, 
quem agiu mal foi o gestor público, e esse gestor público tem que ter uma 
responsabilidade não dele ficar 100 anos inelegível, essas coisas que a gente 
vê, crime hediondo e, depois, não pega. Precisa ser: “Olha, você praticou um ato 
lesível ao erário, você vai responder por isso”. É assim que funciona a coisa. 

Sr. João Francisco Bianco: Pois não, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Renato, na verdade o que você falou, falou 
com muito mais precisão do que eu ia dizer. Talvez, faltou eu apenas esclarecer 
para o Alexandre, nosso amigo aqui, que é claro que o Ministério Público 
adquiriu a condição de parte, ele pode entrar desde que haja um interesse 
público. Ele não pode entrar para defender nenhum interesse e nem atacar 
nenhum interesse individual, mas, se for caso de interesse público – que já 
está sendo vários casos – o Supremo Tribunal Federal diz que o Ministério 
Público tem legitimidade para ser parte e entrar com uma ação de 
inconstitucionalidade.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, você quer acrescentar alguma coisa? 

Sr. Alexandre: Eu concordo que quando eu defendi que o Supremo Tribunal 
Federal disse que o contribuinte não deve pagar sob o benefício fiscal, é aquele 
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contribuinte que recebe uma nota com crédito originário de uma operação que 
tinha um benefício.  

No caso que se fala diretamente do próprio contribuinte no Distrito Federal, 
dos 4% que você está falando, eu, sinceramente, acho que seria uma aplicação 
analógica do que recebe também o crédito. Porque se eu, comerciante, aderir a 
uma lei que o Supremo Tribunal Federal demora 15 anos, 10 anos, 5 anos para 
decidir que aquela lei é inconstitucional, eu acho que, também, todos têm que 
fazer a sua mea-culpa aqui. O Poder Judiciário também demora muito, era 
complacente com essas leis – como no Espírito Santo, lá do Fundap, veio a 
anistia, São Paulo teve que anistiar porque quantas milhares de empresas 
estavam na mesma situação. Então, por que no Espírito Santo é diferente do 
Distrito Federal? Então, tem que pensar em termos igualitários.  

Eu acho que, também, o Supremo Tribunal Federal, num caso desse, não 
deveria permitir que o contribuinte que seguiu uma lei até sua declaração de 
inconstitucionalidade, retroativamente, seja penalizado, porque eu acho que é 
uma grande injustiça, eu acho que a balança da justiça deve pesar aqui. 

Sr. João Francisco Bianco: Pois não? Michell quer comentar? Michell, por 
favor. 

Sr. Michell Przepiorka: Em relação ao último comentário do Zilveti, em 
relação à boa-fé, se é verdade que o contribuinte deveria saber que essas leis 
são inconstitucionais, quando a gente pensa no Brasil, existem também 
empresas de todos os tamanhos – empresas grandes com o jurídico interno 
muito preparado, e existem as pequenas empresas familiares que, realmente, 
estavam agindo de boa-fé. Então, eu acho que tem que existir uma ponderação 
aí. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu concordo com você, Michell, que existem 
empresas grandes e pequenas. É que a minha dúvida é a questão do que é boa-
fé nessa história.  

Porque, nesse caso da Irlanda, é bem interessante que você tem uma discussão 
sobre o benefício fiscal. Ele não leva adiante se o contribuinte estava de boa-fé, 
se ele era grande ou pequeno, ele analisa o fato. O fato é 0,05% de imposto – 
esse imposto causa um desequilíbrio. Ele também não fica discutindo se a lei é 
inconstitucional com efeito ex tunc, ex nunc, se a gente está analisando a ação 
direta de inconstitucionalidade – ele não entra nesse problema que é típico do 
nosso sistema jurídico, e é ruim. Porque, veja só como é ruim: ele permite que 
surjam outras discussões, inclusive a da boa-fé e da má-fé. Quando o assunto 
é o seguinte: você causou um desequilíbrio, 0,05% de imposto no lugar de 13%, 
então, você vai lá e cobre. Na ADIn, você nem pode fazer isso, porque vem a 
questão, tem que analisar a lei em abstrato. Então, analisa a lei em abstrato. 
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Aí, qual a consequência? A consequência é afastar a lei do mundo jurídico. 
Ponto. Então, não corrige o problema.  

Enquanto... se fizesse: “Olha, a lei é inconstitucional” – esquece boa-fé ou má-fé 
– “então, Estado cobre, porque, ao deixar de cobrar, você causa um desequilíbrio” 
– que era a intenção do Bianco, quero crer. Você cria um desequilíbrio 
federativo, não é só a questão concorrencial, temos um desequilíbrio federativo 
porque essa conta, alguém vai pagar. E quem vai pagar? É a Federação. Porque 
o Estado deixa de recolher, faz uma renúncia fiscal indevida que vai pesar na 
arrecadação como um todo e, depois, vai querer ser perdoada a dívida, e, com 
pressão política, acaba ganhando – que é o que está acontecendo – uma 
renegociação da dívida. E onde vai cair isso? No bolso do contribuinte.  

Então, eu acho que nosso sistema premia essas discussões e eu tenho certa 
dúvida de que o contribuinte – a empresa pequena ou grande – quando assina 
um contrato fiscal, está escrito desse tamanho, é gritante: a redução do 
imposto. Então, a cláusula, para que não tenha dúvida, a cláusula do contrato 
fiscal não é só de redução assim: “Olha, você vai fazer uma industrialização 
mais ou menos, depois, você faz um CD também de estrutura duvidosa, mas a 
redução, você passa a pagar 0,01% de ICMS, para não dizer que é 0%”.  

Então, eu acho, não estou falando de má-fé, mas eu acho que qualquer 
empresário que assine um contrato com o mínimo de assessoria jurídica, ou 
ainda que ele assine e leia, ele sabe que, em vez de 18%, ele está pagando 
0,01%. Independente de ser má-fé ou boa-fé, ele sabe que teve um grande 
abatimento. É meio estranho, né? Então, é esse o ponto. Então, se eu pago 
0,01%, eu vou falar – como a Apple está fazendo – ah, eu vou recorrer. Recorre. 
Pode recorrer. Devido processo legal, ampla defesa, tudo que você quiser, mas 
bateu lá em cima, paga. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nós estávamos falando de justiça lenta. Hoje, 
eu vi no Valor Econômico que o Superior Tribunal de Justiça decide alterar 
herança antecipada. Não, essa notícia não tem nada a ver com tributário, só 
que a ação já começou há 50 anos, viu? 

Sr. João Francisco Bianco: Bom, eu acho que esse assunto também já foi 
bem discutido. Eu pergunto se nós temos algum outro assunto para comentar. 

Sr. Alexandre: Eu posso colocar um assunto. 

Sr. João Francisco Bianco: Pois não, Alexandre? 

Sr. Alexandre: Eu queria trazer para a Mesa o seguinte: na questão de uma 
indenização consistente em recuperação da correção monetária e juros e o 
contrato de uma licitação pública que eu percebi que, recorrentemente, o Poder 
Público não paga em dia, paga muito atrasado. E, nesse caso, a inflação corroe 
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o dinheiro e, depois, paga. E o contribuinte, então, entra com uma ação de 
indenização para recuperar a corrosão inflacionária.  

E, então, primeira questão que se coloca: conceituação de indenização nesses 
casos, se seria ou não uma indenização na reparação patrimonial, parcela da 
correção monetária e dos juros até contratuais – todos os contratos de licitação 
têm os juros lá, se não pagar em dia, incide juros, a lei de licitações prevê esse 
tipo de incidência, etc. Então, se poderíamos conceituar esse tipo de... o 
contribuinte ganha a ação, recebe o dinheiro, não é?, e aí, tem a dúvida se isso 
é uma indenização ou não. Então, primeiro ponto, né? Já se fixou a 
desapropriação, vai ser óbvio, né, que está sendo reparado patrimonialmente o 
que deixou de ter, perdeu o imóvel, o que ele recebe não é o preço do imóvel e, 
sim, uma indenização. No caso das ações trabalhistas também: se as férias, 
etc., se são ou não conceituadas como indenização, quando há rescisão. O STJ 
tem ido no sentido de que isso também tem caráter indenizatório, não tem 
Imposto de Renda.  

Tem outra situação também que está me fugindo agora à memória, mas, em 
geral é que as indenizações não são acréscimo de riqueza. Mas se coloca, mas, 
esse caso, contribuinte, isso faz parte ou não do preço que ele deixou de receber? 
Porque ele teve uma ação. E, geralmente, na ação, coloca-se, depende do que o 
juiz coloca. Se o contribuinte vai também, faticamente, consegue já, de início, 
ver que é uma indenização, mas, geralmente, as decisões são: “Concedo a 
reparação do dano”. Então, essa é a questão que se coloca, que eu gostaria de 
ouvir da Mesa e se, então, se isso é uma indenização, não teria Imposto de 
Renda, não teria CSL, também, reflexamente, não incidiria nem o PIS nem a 
COFINS, porque isso não seria uma receita, né, originária da empresa, mas 
uma questão fora... não, lucro real. Então, entende que tem essa dificuldade 
do... se fosse lucro presumido, o PIS/COFINS não incidiria.  

Então, é isso que eu gostaria de ouvir da Mesa, porque eu estive estudando e 
não... já ouvi uma opinião contra. 

Sr. João Francisco Bianco: Brandão, por favor. Depois, eu queria ouvir a 
opinião do Miguel. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Alexandre, só para esclarecer, o pedido que a 
empresa fez foi a correção monetária que deixou de ser paga sob o preço do 
serviço? 

Sr. Alexandre: Exatamente. A empresa não recebeu na data fixada, recebeu 
depois de um ano várias, não é uma duplicata, várias duplicatas emitidas, 
inclusive, no regime de competência, ela reconheceu, pagou o imposto.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas, desculpe, ela colocou a correção 
monetária na competência? 



 19

Sr. Alexandre: Não, ela recebeu o preço, ela reconheceu na competência como 
se tivesse. Ela emitiu a duplicata, só que não recebeu, mas ela reconheceu e 
pagou imposto, pagou PIS, pagou COFINS. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, sobre o valor principal. 

Sr. Alexandre: Não, sobre o valor que era nota. A diferença da... ela recebeu 
valor nominal depois de um ano. Ela recebeu aquele valor. Então, teve essa 
diferença de correção. Isso é que se discute, se é ou não indenizatória. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Entendido. Eu não me manifestei só porque 
eu quis esclarecer. João, essa questão da indenização, o STJ tem duas páginas, 
né? Você falou, realmente, que tem a indenização por reparação de danos 
patrimoniais, que está previsto no art. 681 do regulamento, é art. 24 da Lei 
9.430, e ela fala que há os pagamentos de indenizações, não há aquela 
incidência na fonte e nem também a tributação pelo Imposto de Renda, no caso 
de indenizações por danos patrimoniais. A exceção é para os lucros cessantes, 
né?, porque os lucros cessantes é uma receita que você... é uma espécie de 
uma receita que você deixou de auferir.  

A correção monetária, na jurisprudência e na doutrina – exceto naqueles casos 
especialíssimos em que o contribuinte alegou essa questão da correção 
monetária do crédito, os tribunais, por que razão não sei, entenderam que o 
crédito que você tem não tinha correção monetária, mas a correção monetária é 
o próprio principal. Isso está definido. Então, se você está pedindo um 
complemento de uma duplicata que foi paga pelo valor nominal e é correção 
monetária, essa correção monetária segue o principal, então, não é uma 
indenização, é uma recomposição do seu patrimônio, uma recomposição 
daquilo que você deixou de auferir, então, haveria a incidência. Os juros sobre 
essa correção monetária seguem também o principal, porque o STJ disse que, 
se você tem uma indenização que está isenta – tipo, indenização trabalhista, 
tem aviso prévio ou tem uma indenização trabalhista que eles consideraram 
como indenização - os juros seguem o principal. Portanto, os juros da 
indenização, inclusive dos anos patrimoniais, seguem o principal e são isentos 
também, mas tenho muita dificuldade em entender que esse caso que você 
apresentou... 

Sr. Alexandre: É, por isso que eu trouxe. 

Sr. João Francisco Bianco: Pois não, Miguel. 

Sr. Miguel: Bom, também eu queria maior esclarecimento sobre o valor 
principal. Pelo que eu entendi, parece que isso aí é o recebimento em atraso de 
uma nota promissória que seria renda tributável, digamos assim. Realmente, é 
o que Brandão falou, pela jurisprudência do STJ, eles decidem que os juros e a 
correção monetária seguem o principal. Então, se o principal é tributável, os 
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juros e a correção monetária serão tributáveis. Se o principal não é tributável – 
por exemplo, uma indenização por danos materiais, ou trabalhista, ou seja, de 
que natureza for – então, também os juros e a correção monetária não serão 
tributados.  

Agora, existe uma jurisprudência muito, muito antiga, que falava da época da 
inflação – quando a inflação era muito alta – que dizia que a correção 
monetária não era acréscimo patrimonial, era mera reposição do capital. Agora, 
não sei se, no caso, poderia ser utilizado, se isso se tratasse só da correção 
monetária.  

Eu penso que os juros, a tendência é cumprir o principal. Não sei se dá para 
fazer, no caso, uma diferenciação entre a correção monetária e os juros. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que não dá, viu? Primeiro, porque, hoje, 
nós não temos mais correção monetária, na verdade, qualquer tipo de variação 
de valor é considerado juros. E segundo, porque aqui não é correção monetária 
do capital, é correção monetária do rendimento. Então, aí, ele acompanha, o 
rendimento é tributado, a correção vai ser tributada também.  

E eu lembro aqui também da... reforçando o entendimento do STJ – no sentido 
de que o acessório segue o principal – eu lembro que o STJ, nos casos daquelas 
TDAs, que eram títulos emitidos para pagamento de indenização por 
desapropriação, elas pagavam juros. E os juros, o STJ considerou que os juros 
não seriam tributados porque o valor da TDA também não seria tributado por 
ser indenização. Então, juros, por serem um acessório, acompanhava o 
principal. Só que os TDAs circulavam pelo mercado, então, o desapropriado 
original vendia os títulos no mercado e o pessoal comprava esses títulos na 
confiança de que os juros não seriam tributados – então, ele era negociado no 
mercado como uma vantagem fiscal. Mas, aí, o STJ diz que não, no caso dos 
títulos circulando no mercado, já não é o desapropriado original que está 
auferindo juros. E aí, então, aqueles juros não seriam mais um acessório de 
um valor que o sujeito estaria recebendo por força de uma indenização por 
desapropriação; seria uma negociação, uma operação no mercado financeiro e, 
por ser no mercado financeiro, não teria caráter indenizatório e os juros 
seriam, então, tributados. Mas só para lembrar essa jurisprudência do STJ.  

Esse assunto já foi discutido. Alguém tem outro assunto? Fernando quer 
comentar um caso de... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, eu quero comentar primeiro o caso de 
PIS/COFINS das instituições financeiras. 

Sr. João Francisco Bianco: Pois não. 
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Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É uma discussão que já teve aqui, e agora tem 
uma decisão do Superior Tribunal de Justiça - ainda sem conclusão – mas que 
chamou a atenção pelo aspecto processual e até de competência do Tribunal. 
Teve uma discussão, só para a gente lembrar, se o decreto poderia 
reestabelecer alíquota de PIS/COFINS. Porque existia um decreto anterior que 
reduzia a zero, e um decreto posterior, que é de 2015, que reestabeleceu a 
cobrança na alíquota própria para 0,65% de PIS e 4% de COFINS.  

E uma decisão que deu ganho de causa ao contribuinte nesse Recurso Especial 
1586.950, o relator é Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, e considerou que 
não poderia haver o reestabelecimento por decreto. E aí, tem uma discussão de 
mérito, se é ou não uma questão constitucional. Porque, se for constitucional, 
não é assunto para o STJ e, pelo o que eu pude ler, tem um voto da Ministra 
Regina Helena Costa dizendo que é processual porque trata-se da legalidade do 
decreto. Por isso, tenho essa estranheza, porque o decreto é via própria para 
reestabelecer isenção, né? Se você tem um decreto que zera alíquota, você tem 
um decreto que reestabelece a alíquota. Por mais que eu goste da tese, eu não 
consigo entender por que a gente está discutindo uma ilegalidade. Posso 
entender que seria uma inconstitucionalidade, até a tese da 
inconstitucionalidade pode ser simpática, mas, mesmo assim, ela tem que 
partir do raciocínio de que o decreto é inconstitucional porque ele aumenta o 
imposto, sem lei. Mas não é bem isso, não é que ele aumenta o imposto sem 
lei, ele reestabelece uma alíquota que ele deu. Então, se o chefe do Poder 
Executivo pode fazer uso da sua atribuição para reestabelecer uma alíquota 
que ele manteve zerada. Vão dizer: “Não, mas o efeito é o mesmo, que é aumento 
de imposto”. Eu gosto, como advogado eu até fico animado com essa ideia de 
que você aumentou o imposto sem lei – mas é, de novo, essa questão da 
formalidade, né? Porque você fala, se for pelo aspecto formal, eu não vejo vício, 
eu, particularmente, não vejo isso. Se for pelo aspecto de efeito, uma 
argumentação um pouco jusnaturalista, né, não consigo encaixar aqui, mas a 
Procuradoria não reclamou quando isentou, então, não pode reclamar quando 
reestabelece. Também não entendo porquê. A Procuradoria não reclamou 
quando baixou a zero, então, não pode reclamar quando reestabelece. Esse foi 
um argumento usado por um ministro do STJ, não sou eu que estou dizendo 
isso. É apenas um debate que eu proponho sobre essa questão. 

Sr. João Francisco Bianco: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa discussão, inclusive, teve já opinião 
emitida pelo Prof. Schoueri – ele defende que é inconstitucional. E salvo 
engano, outro dia mesmo o TRF 5ª Região considerou que o decreto revogou 
expressamente o decreto anterior, então, ele reestabeleceu a alíquota, o que 
poderia ser feito.  
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Bom, eu já tenho minha posição, dizendo que, entendendo que o decreto está 
dentro da legalidade. Hoje, saiu uma notícia, inclusive, novamente, né, o TRF 
1ª Região fixou ao colegiado que o decreto é inconstitucional. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas aí, prevalece qual alíquota, Brandão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É zero. 

Sr. João Francisco Bianco: Quer dizer, é inconstitucional na fixação da nova 
alíquota, mas é constitucional na revogação do contrato do decreto anterior? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, não é constitucional, ele considera que o 
decreto anterior reduziu a zero está vigente. Essa é a consideração. Porque 
ninguém entrou com ação para pedir para aplicar alíquota da lei, que é 7,60 e 
tal, pediu para considerar inconstitucional o novo decreto, que foi o que eles 
fizeram. Porque aquela jurisprudência do STF dizendo que não, ninguém vai 
pedir para... então, o STJ, pode ser até que ele analisa essa questão da 
legalidade do decreto em relação à lei, mas que é competência do STF para 
discutir a questão da inconstitucionalidade... 

Sr. João Francisco Bianco: Tá bom. Nós vamos ouvir o Miguel; depois, o 
Alexandre; depois, o Renato. 

Sr. Miguel: Eu não conheço o caso concreto, mas tudo vai depender de como o 
contribuinte discutiu, né? O que se tem discutido é, relativamente, a 
constitucionalidade, porque se diz que as exceções ao Princípio da Legalidade 
estão todas ali na Constituição Federal já expressamente. Então, que a lei teria 
criado uma nova exceção, onde poderia subir ou baixar alíquota do tributo já 
pré-fixada em lei, né?  

Então, aí, vai depender muito do que o contribuinte, no caso concreto, 
discutiu. Eu acho que, se ele discutiu essa questão da legalidade e das 
exceções constitucionais ao princípio da legalidade, que estão lá no artigo 153 – 
e tem uma outra exceção para contribuições que eu não lembro agora em que 
artigo está – eu acho que sim, é uma questão constitucional. Agora, se a 
discussão foi meramente de hierarquia entre o decreto e a lei, aí, realmente, 
não é uma questão constitucional para discutir. 

Sr. João Francisco Bianco: Alexandre. 

Sr. Alexandre: Bom, eu, para contornar toda essa questão, colocar isso no 
papel, eu cheguei na seguinte conclusão: a lei fixou. Só que vem o Poder 
Executivo, numa liberalidade, e reduz a zero. É um ato da legislação tributária, 
é um decreto, se é constitucional ou não, é um decreto determinado pelo Poder 
Executivo e a Receita Federal aplicou ele. E, depois, deu um outro decreto que 
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seria, então, ilegal, ou inconstitucional, porque ele majorou novamente, ou não 
teria delegação para fazê-lo porque a lei não poderia delegar.  

Então, mas eu vejo, o Código Tributário diz que se o Poder Executivo, se o 
próprio age de uma certa forma mais benéfica ao contribuinte e reduz o tributo, 
isso passa a ser um costume, passa a ser um ato voluntário dele. Então, isso 
integra a legislação tributária, passa a ser uma coisa que ninguém discutiu. 
Então, eu vou por aí.  

Agora, o fisco, contra a sua própria vontade, através de outro decreto, está 
agindo contra a sua própria vontade. Então, é aquela questão, eu não posso ir 
contra o que eu mesmo disse, Venire Contra Factum Proprium. Então, estou 
indo nessa direção. Espera aí, você me diz que é zero e depois diz que 
aumenta? Você não pode se contradizer.  

Então, eu sei que é muito difícil essa discussão porque está majorando tributo, 
mas eu me conformei, intelectualmente, desse jeito para colocar isso de uma 
maneira, como é que a gente contorna tudo isso? Não, o fisco me deu o 
benefício e agora quer revogar, mas não pode ser assim. 

[risos]. 

Sr. João Francisco Bianco: Renato, por favor. 

Sr. Renato: Uns dois meses atrás, eu recebi um mandado de segurança para 
responder sobre esse tema lá da companhia de energia lá do estado, então, eu 
tive que estudar essa questão, olhei os calorosos debates que aconteceram o 
ano passado e, de tudo isso, vamos lá.  

A posição do Ricardo Mariz, dentro do contexto de direito positivo que a gente 
está, é a mais coerente, pelo seguinte: a própria delegação da lei para o Poder 
Executivo conceder uma isenção é inconstitucional. Eu acho que a questão não 
é saber se o decreto é inconstitucional ou não, porque tudo depende de como, a 
partir da onde, qual o fundamento de validade de ser um decreto. O STF só 
admite ADIn, controle concentrado, para controlar constitucionalidade de 
decreto, quando deriva da Constituição. O caso do 153, os decretos autônomos 
do 84 do Poder Executivo, etc. Qualquer outro caso, na melhor técnica, seria de 
legalidade, apesar do fundamento ser constitucional – majorou tributo ou 
extrapolou a competência – o controle é feito com base na lei que lhe deu 
guarida. É o caso.  

Segundo ponto. Claro que no concreto, o STJ pode afastar, só que, na técnica 
processual, ele está restrito ao pedido. O mais correto seria dizer o seguinte: 
“Olha, o decreto é ilegal e a norma é inconstitucional”. Só que ele não tem 
competência por questão da lide, pela delimitação. Eu lembro que alguém 
trouxe até um caso que o Ministro Fux falou isso, em um mandado de 
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segurança ou em alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, enquanto não ser 
instalada a via abstrata, não vai ter solução. Então, quer dizer, é capaz que o 
contribuinte ganhe, consiga aplicar a zero; a Procuradoria, se quiser, pode 
querer discutir, aí, não teria questão de Venire Contra Factum Proprium, eu não 
entendo dessa forma. Porque a gente do administrativo, estou vinculado ao que 
determina – o chefe do Poder Executivo falou que “a alíquota é tal”, tenho que 
aplicar essa alíquota. Não tenho margem de avaliação em dizer: “Mas antes eu 
fazia zero, mas agora é quatro”. Não, o princípio da legalidade, não cabe esse 
tipo de discussão. É isso que eu entendo.  

Nesse ponto, o que falta discutir é o seguinte: qual é o limite da delegação 
administrativa? Qual é o limite? Até que ponto a Receita Federal, por meio de 
instrução normativa, pode legislar um determinado assunto ou não? Esse tipo 
de coisa, por exemplo, a lei coloca que pode o Poder Executivo conceder 
isenção. Não, mas o CTN fala que tem que ser por lei. Ah, mas o precedente que 
utilizei para defender o mandado de segurança.... mas tem autorização genérica 
da lei. Mas até que ponto isso pode?  

Aí, é para propor mesmo uma discussão de índole legislativa, de técnica, de 
limites à essa delegação, porque acaba criando direito por meio de ato 
infralegal, o que não condiz com a técnica, ou com a Teoria do Direito 
Administrativo, apesar que mais voltado para a esfera tributária.  

Então, só para sintetizar o posicionamento, eu acredito que a lei, na sua 
própria essência, ao conceder essa autorização ela é inconstitucional, extrapola 
a própria noção de legislar. 

Sr. João Francisco Bianco: Pois não, Fernando? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esse debate, sim, é interessante, porque você 
está tratando de delegação legislativa. E eu já tinha falado a semana passada, 
estou com isso na cabeça, em alguns sistemas jurídicos existe a delegação 
expressa – a Itália tem uma estrutura de lei delegada em matéria tributária, 
por exemplo. Então, a estrutura permite que o Legislativo dê os parâmetros da 
delegação já previstos na Constituição e, aí, o Executivo exerce. Mas esses 
parâmetros são bastante restritos e, pelo o que eu entendi das decisões da 
Corte Constitucional Italiana, se tivesse um caso parecido com esse nosso, 
haveria extrapolação da delegação. É que, no nosso sistema, não há uma 
estrutura de delegação legislativa efetiva para matéria tributária.  

Pensando nessa ideia de que se a delegação vai até o limite de que você 
regulamente a norma e não estabeleça base de cálculo por alíquota, haveria 
uma extrapolação de competência legislativa – matéria constitucional, não tem 
nada a ver o STJ com isso, é STF puro – e a embocadura, vamos colocar assim, 
a embocadura da ação seria para o controle de constitucionalidade... concreto 
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ou abstrato? Eu acho que é mais abstrato. Eu acho que é controle de 
constitucionalidade abstrato, sem o que você não consegue funcionar.  

Como contribuinte, como advogado, você vai falar o que for para chegar dentro 
da argumentação, mas eu acho pouco acertada essa discussão no STJ, 
respeitando o voto dos Ministros. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu confesso que eu sempre fiquei muito 
incomodado com essa técnica usada pelo legislador, que ele usava/usa 
bastante no IOF. Por exemplo, a Constituição Federal, autoriza que as 
alíquotas de IOF sejam alteradas por decreto. Mas aí, vem o legislador 
ordinário e fixa uma margem muito ampla. A lei do IOF fixa o IOF em 25%, que 
é uma alíquota absurda. Você imagina pagar 25% numa operação de 
empréstimo bancário, é uma coisa de maluco, é impossível, jamais vai ser 
utilizado. Mas aí, veio o Poder Executivo e, por decreto, dentro dessa margem 
amplíssima, altera as alíquotas do jeito que ele quiser. Então, na verdade, é um 
mecanismo indireto de fraude ao Princípio da Legalidade.  

E me parece que aí, nesse caso do PIS/COFINS, é a mesma coisa, fixa-se, a lei 
fixa alíquota e, depois – dentro de uma margem muito ampla – vem o decreto e 
pode, com muita liberdade, fraudar o espírito do Princípio da Legalidade, que é 
ter autorização do Congresso Nacional para que seja fixada a alíquota nessas 
hipóteses.  

Então, esse mecanismo usado pelo legislador sempre me deixou muito 
incomodado. Mas, por outro lado, eu lembro que o Supremo Tribunal Federal 
já decidiu, naquele caso dos percentuais de 1, 2 e 3%, de periculosidade, de 
seguro de acidente do trabalho, o Supremo já decidiu que o decreto tem uma 
ampla liberdade na fixação das alíquotas.  

Então, me preocupa um pouco como que os tribunais vêm reagindo diante 
dessa contínua delegação de competência, até entre aspas, do Legislativo para 
o Executivo, em matéria tributária. 

Sr. Renato: Eu vejo... eu também tive isso com relação SAT, tive que estudar 
isso também para poder defender isso aí.  

A diferença que faz permitir ou não essa delegação para o Executivo diz 
respeito à natureza técnica na matéria envolvida. Por exemplo, setores de 
telecomunicação, o pessoal admite um poder regulamentar mais amplo para 
ver potência de fio elétrico de distância de residência. É uma matéria técnica 
que foge do conhecimento jurídico legislativo. Questão do SAT idem, entra lá no 
regulamento da previdência, é absurda a quantidade de critérios que eles 
chegam para ter um determinado percentual.  
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Nesse caso tributário, não. Não envolve tanto conhecimento extrajurídico para 
demandar esse tipo de regulamentação. Eu acho que esse seria, vamos dizer 
assim, um fiel na balança para poder ter um critério para aferir a legalidade ou 
não dessa delegação administrativa. 

Sr. João Francisco Bianco: Ótimo. Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É justamente isso. Quando existe um tipo legal 
que demanda um ajuste axiológico necessário, você não tem como refutar a 
delegação. Mas é por conta do ajuste axiológico necessário, como é o caso do 
SAT. Nesse caso, eu concordo, não tem ajuste, ademais, não é nem um caso 
porque ele é uma isenção, então, você estabelece ou não cobrar ou cobrar. Não 
cobrar ou cobrar não pode estar nessa estrutura – e aí, eu concordo com o 
Bianco também, que IOF é um imposto regulatório, ele é da política monetária 
do governo e, portanto, ele permite uma oscilação. Mas também você ter uma 
oscilação desconecta ou desconectada de uma realidade financeira 
mercadológica, você dizer assim: “Agora, vai ser 25% por que? Porque eu quero. 
Porque eu quero, num ato de príncipe, manter recursos no país, mesmo gerando 
outras distorções financeiras de maneira até irresponsável – o que eu já vi 
acontecer aqui. Então, isto eu acho excessivo. 

Sr. João Francisco Bianco: Bem, senhores, chegamos ao nosso final 
pontualmente. Queria agradecer a presença de todos e convidá-los para 
participar na próxima semana. O nosso tema prioritário da semana que vem 
será normas de tributação de lucros no exterior. Então, muito obrigado e até 
semana que vem. 
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