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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Fazer uma 
referência dia 7 de maio mais uma vez está se aproximando, não sei se 
sabem, o sexto seminário da dialética sobre a controvérsia jurídicas 
contábeis que é um dos eventos mais interessantes do nosso setor, para 
quem não sabe, contrapõe as ideias de contadores e juristas, os 
resultados têm sido muito auspiciosos, então vamos para a 6ª 
realização, agora com a Lei 12.973 e o programa está aqui na 
secretaria, se quiseram consultar, dia 7 de maio, o dia inteiro. Alguma 
comunicação? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Os acadêmicos que se interessarem, eu 
tenho procurado cada vez que existem bancas, mestrado e doutorado 
quando possível informar. Amanhã a banca de doutorado do Luís Flávio 
Neto, que foi pesquisador do IBDT, o tema dele é o, são os vários 
contextos, os acordos de bitributação dizem que na hipótese de um 
termo não ter sido definido num acordo que se utilizará o termo no 
sentido da legislação interna, a não ser que o contexto exija outro 
sentido. Então essa expressão o que é o contexto e como funciona o 
contexto, será a tese de doutorado do Luís Flávio. A banca muitos são 



conhecidos, buscamos conhecedores de bitributação internacional, 
então eu, claro, presido a banca, o professor Casella também estará e 
nós teremos o professor Gerd Rothmann, o professor João Bianco e o 
professor Roberto França Vasconcelos, amanhã, a partir das oito horas, 
no auditório do primeiro andar. Para quem gosta de acompanhar a 
banca de doutorado é uma oportunidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aliás, é quase que uma 
obrigação assistir essa banca, porque o Luís Flávio é um dos grandes 
colaboradores aqui do nosso instituto e o tema realmente é muito 
interessante, muito importante. Mais uma coisa? 

Sr. Salvador Candido Brandão: A propósito das notícias, mas essas 
últimas duas semanas que nós não tivemos na nossa reunião 
aconteceu essa catástrofe em chutar o Carf, né? Não deixa de ser uma 
catástrofe, porque é um órgão que a gente confia bastante e tem 
trabalhado bastante e tem saído muito bobagem dizendo que eu nunca 
vi eu armar um, dizer que você me deve e isso já significa que eu deixei, 
tirei dos cofres públicos, essas bobagens, a gente até sabe que é parte 
jornalística, mas há uma delenda Carf, há um pessoal que está 
realmente disposto a eliminar Carf. E claro, já se disse muita coisa a 
esse respeito, inclusive já há uma CPI no senado aberta e há dois 
conselheiros que concordaram em fazer delação premiada, quer dizer 
que a coisa vai ficar um pouco complicada para algumas pessoas ou 
empresas. Mas o que me chamou a atenção foi a, eu até nem sabia, viu, 
professor Ricardo, que a nossa colega que conselheira, a Maria Tereza, 
foi empossada como vice-presidente do Carf, né? E ela ontem deu uma 
entrevista falando sobre o Carf, e eu até eventualmente não sei se hoje 
mesmo eu vi uma publicação da, a ABAT, Associação Brasileira de 
Advocacia Tributária se solidarizando com o Carf, não sei se seria 
oportuno que a gente fizesse algum ato também de solidariedade, talvez. 
Bom, seria... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom eu não sei, eu não acredito que a 
gente, o Carf precisa de solidariedade, Brandão. O Carf é uma 
instituição respeitável, e como qualquer instituição está sujeita a 
problemas diversos, como esse que está sendo alentado na imprensa. 
Mas pessoas que não são caras, como a Maria Tereza, outras pessoas 
que são nossos sócios aqui no IBDT, enfim, não estão aí no olho do 
furacão e também se estiveram a gente não tem como se quer se 
manifestar sobre isso. A questão que a mim me preocupou foi 
particularmente até eu escrevi um artigo sobre isso, foi uma caça as 
bruxas e uma tentativa de terminar com o tribunal administrativo que 
tem uma importância muito grande para tributação, né, que é possível é 
fazer algumas sugestões de reformas desse tribunal que o coloquem de 
acordo com o que a gente entende como tribunal administrativo fiscal. 
Então eu acho que essa peça seria uma sugestão que eu fiz por escrito. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu recebi duas sugestões 
de manifestação do IBDT sobre o tema, falei até com o Schoueri, vamos 
discutir isso, acho que no momento, realmente não sei se o IBDT tem 
que fazer esse tipo de manifestação e de qualquer forma se tivermos que 
fazer, acho que o momento não é conveniente, não é? Eu acho que as 
coisas estão muito confusas. Tem muita matéria jornalística e pouca 
confirmação de fato. Eu acho que, vamos ficar atentos por isso. Agora, 
eu acho que não há nenhuma possibilidade de extinção de Carf. Eu 
acho que isto é de uma ridícula, houve-se quem tenha falado, mas não 
é esse o objetivo, não está acontecendo nada disso para extinguir o 
Carf, muito pelo contrário o ministro da Fazenda constituiu aí um 
grupo de trabalho para recuperar o Carf, com inclusive novo regimento. 
O que tem de ruim aí é que não há a participação de contribuintes, deve 
ser somente o Ministério da Fazenda. Mas de qualquer forma o 
movimento oficial é de recuperação do Carf. Recuperação do Carf no 
sentido de que ele já estava precisando, não é operação Zelotes que 
mostra que precisa. Não, aquilo é outra coisa, na verdade o que está 
acontecendo nessa operação é algo que sempre existiu não é? Essa 
utilização de informações da secretaria para alguns advogados, a 
procura das empresas por pessoas que se dizem intermediárias, isso é 
coisa que aconteceu lá, não tem novidade nenhuma. Se alguém vende 
voto, não sei, mas também não seria novidade. Né? Isso é uma coisa 
que... então, a operação Zelotes em si não é ela que exige uma 
recuperação do Carf, o que ela pode produzir, isso sim, é expulsão de e 
penalização de determinadas pessoas, agora, o órgão em si ele já estava 
precisando de uma recuperação. O dia que fizeram alteração de 
primeiro, segundo, terceiro Conselho de contribuintes para Carf ficou 
uma confusão. Ficou uma confusão. Condução do conselho nesses 
últimos anos tem sido muito ruim no sentido de que ele perdeu a sua 
autonomia, a sua independência, a sua capacidade de decidir com 
liberdade, né, de acordo com as convicções e isso não tem nada a ver 
com o Zelotes. E é muito difícil. Na verdade é muito difícil inverter essa 
tendência. A respeito da Zelotes o que me preocupou tudo isso não é a 
gente que está ouvindo falar de determinados nomes que possam estar 
envolvidos, o que me preocupou foi a declaração do ministro da 
Fazenda que nós temos que salvar o Carf senão nós temos que 
aumentar os impostos. Isso é brincadeira. Então tem que salvar, para 
ele confirmar auto de infração. Senão eu vou ter que aumentar imposto. 
Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas isso é um pouco, assim, mudança, a 
mudança que se tá mencionando é necessária realmente para que a 
gente não perca um tribunal. A gente não pode perder um tribunal, a 
gente não pode perder um tribunal tão importante. Eu queria dar uma 
outra notícia. Posso dar uma notícia? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria dar uma notícia que 
anteontem foi aprovada no Senado, foi aprovado no Senado um projeto 
de Lei 130/2014, que convalida os benefícios fiscais concedidos pelos 
estados, né, essa medida é importante porque ela de uma certa forma 
impõe um armistício na guerra fiscal e altera a unanimidade que hoje é 
necessária no Confaz para a aprovação de benefícios fiscais, da 
unanimidade passa para uma maioria de dois terços dos estados ou um 
terço dos estados de cada região envolvida, né? Mais do que isso, ela 
impede que os estados que se julguem prejudicados glosem dos créditos 
fiscais dos estados que concederam esse benefício. Além disso, também 
dá anistia aos contribuintes e determina a remissão das dívidas fiscais 
porventura já constituídas nos estados que desafiam créditos fiscais 
oriundos de outros estados com benefício fiscal hoje contrário ao 
Confaz. Então, se isso se confirmar, passou no Senado por 32 votos a 7 
e os senadores que votaram contra são notadamente os senadores de 
São Paulo e um desgarrado do Rio de Janeiro, que... Minas também, 
então são sete senadores que votaram contra. Bom, enfim, estou dando 
a notícia, não quero tomar nenhuma posição sobre isso, porque claro, 
esse projeto ainda vai para a Câmara dos deputados e uma vez 
superada a Câmara dos deputados vai à sanção presidencial, só então 
você vai ter o projeto convertido em lei. Só queria trazer isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Bonilha. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, demais diretores 
do IBDT, senhores, aos associados aqui presente. É uma curiosa 
notícia, o governador do Maranhão ajuizou no Supremo Tribunal 
Federal uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão contra o 
Congresso Nacional. Então, qual é o objeto? A instituição do imposto 
sobre grandes fortunas. E a alegação é que a estado tem o menor PIB, 
segundo menor PIB do Brasil, etc., nós já sabemos toda essa choradeira 
e óbvio o Congresso Nacional ser acionado e sobre este assunto que em 
termos tributários é muito importante caso houvesse mesmo esse 
imposto, pelas consequências econômica, as repercussões de um 
imposto desse tipo. Não é apenas mais um meio de arrecadação de 
tributos, mas atinge diretamente a economia em termos de capitais, né? 
Então, não é um assunto tão simples assim que entra numa ação na 
justiça que o Governo Federal está omisso a tantos anos, desde a 
Constituição de 88. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos passar para a 
pauta? A pauta está longa hoje aqui. Se não tiver mais nenhuma 
comunicação. Vamos ao primeiro tema? Termo inicial da decadência do 
direito de investigar especialmente e lançar. Esse é um tema que surgiu 
num debate anterior. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, só para dar continuidade ao 
tema que já havia. Eu fiquei surpreso até que houvesse dúvida. Nós 
estamos nos referindo especificamente a uma notícia dos jornais 



bastante conhecida de contas de pessoas no exterior, inclusive 
brasileiros, que teriam sido descobertas na Suíça e por conta de uma 
delação premiada na França o governo francês teria, portanto, obtido 
essa prova por meios lícitos e haveria algum contato para vários países, 
inclusive o Brasil ter acesso àquelas contas. Os fatos constantes 
daquelas contas são anteriores no ano de 2007, 2008, enfim, são 
bastante antigos. No entanto, surgiu um debate que eu fiquei surpreso, 
surgiram questionamento porque pessoas que entendem bastante de 
tributação teriam alegado que tendo em vista que o fato só se tornou 
conhecido agora, somente agora é que começaria correr o prazo 
prescricional relativo àqueles depósitos efetuados naquela época. Na 
minha opinião, eu queria só dizer isso, eu não vejo nem porque debater, 
existe uma diferença, às vezes a pessoa conhece muito a legislação 
tributária, mas não tanto o conhecimento do Direito Tributário, do 
princípio da segurança jurídica. Aqueles que frequentaram a faculdade 
de direito vão se lembrar dos bancos escolares aquela lição que 
tínhamos sobre a questão da prescrição da decadência explicando o que 
seria, eu lembro do professor explicando o que seria se você hoje 
soubesse que seu bisavô há alguns anos contraiu uma dúvida e você 
fosse responder, e a necessidade da segurança jurídica de um legislador 
cuidar da segurança jurídica. Ou seja, num confronto entre uma 
legalidade e segurança jurídica, o legislador toma sua decisão quando 
cria um prazo prescricional, um prazo decadencial. Fatos ocorridos por 
mais sonegados que tenham sido em 2007 e 2008, já estão cobertos por 
aquilo que os tributaristas passaram a chamar de decadência. Não vou 
entrar no mérito se isso seria ou não correto, mas do ponto de vista do 
Direito Tributário, o art. 173 é muito claro com relação a isso, existe um 
prazo para que a autoridade faça o lançamento, primeiro dia do 
exercício subsequente àquele que poderia ser efetuado. Quando poderia 
ser afetado? Ora, a partir do quando houvesse um fato gerador. Então a 
construção que se tenta fazer, a não, só poderia ser afetado se tomasse 
conhecimento tornaria, impossível a aplicação da decadência. Portanto, 
só para exprimir algo que não sei se quer se gera debate, Ricardo, que é 
dizer o art. 173 impede que com relação a fatos ocorridos em 2007, por 
mais que haja por trás dele fatos sonegados, fraudes, o que seja, do 
ponto de vista tributário já ocorreu a decadência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: A questão é a assim, a confusão pode 
ser feita, viu Schoueri, porque no Direito Penal existe só um caso em 
que o prazo começa a contar a partir do conhecimento da autoridade, 
que é o caso de falsidade no registro civil, ou seja, você registra uma 
criança como seu filho, daqui a 20 anos a descoberta, é só a partir 
daquele fato. Mas é o único caso que conta a partir do conhecimento 
das autoridades. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E ainda sim por decisão do legislador. Se e 
o legislador decidir de outro modo nós seremos, a decadência não vem 



no direito natural ou que tais, é o legislador que positiva e traz quais as 
regras da decadência. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Agora tem uma coisa, né, temos que 
separar essa questão tributária da questão penal. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não entrei no mérito penal, eu só estou 
dizendo especificamente... 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Mas é o que está acontecendo é isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Brandão, do ponto de vista tributário, 
somente afirmar uma posição, do ponto de vista tributário o art. 173 
não condiciona ao conhecimento da autoridade para que comece a 
contar o prazo. Esta é a posição jurídica que eu gostaria, nesse debate, 
que ficasse claro dentro do nosso escopo que é o Direito Tributário. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Pois é, mas é que a gente está fazendo 
essa confusão. Você tem razão. Isso fecha, até havia muita dúvida, né, 
se retenção na fonte era apropriação indébita, mas o que está fazendo a 
confusão talvez seja misto penalista-tributarista, do ponto de vista 
tributário está perfeito, só que do ponto de vista do que eles estão 
falando de pegar o cidadão que tinha conta em 2006, 2007, é a própria 
lei contra a ordem tributária que dá o prazo de 12 anos. Aí, então ele, 
pode ser discutida essa matéria do ponto de vista penal, mas tem uma 
decadência, então se houve decadência, não há mais tributo, se não há 
tributo não há o quê... agora tem os crimes contra o sistema financeiro 
e tal que-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor, vamos manter o 
tributário. Desculpe Alexandre, o Bianco, está dizendo que ele sabe 
quem foi o jurista que teria trazido essa outra ideia. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu estou aqui ouvindo o debate e eu tenho 
algumas lembranças, mas eu estava reticente de querer mencionar 
porque eu não tenho certeza absoluta. Agora me parece, eu tenho 
lembrança, de ter lido uma decisão do STJ nesse sentido, do âmbito 
tributário que o que prazo para a decadência começa a correr a partir 
do momento que a autoridade tem conhecimento do fato. Eu tenho 
lembrança de ter lido um acórdão do STJ nesse sentido. E na minha 
percepção, ou a minha memória me indica eu peço desculpas, pode ser 
que eu esteja errado, mas a minha memória está me indicando aqui que 
essa construção dessa decisão, não sei nem se é jurisprudência do STJ, 
mas essa decisão do STJ está baseada num livro do professor Eurico, se 
não me engano, é a tese de doutorado dele. Mas veja. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A sua memória está boa. 



Sr. João Francisco Bianco: Mas eu peço desculpas ao Eurico, peço 
desculpas a vocês, eu tenho certeza disso, essa é a minha impressão 
minha. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Eurico foi citado já numa decisão 
bastante infeliz do STJ, não sei se é a mesma, mas houve uma decisão 
do STJ no sentido de que haveria um prazo para efetuar o lançamento 
do art. 173 e depois existe um outro dispositivo dizendo que iniciada a 
fiscalização o prazo contaria desse início da fiscalização. E numa 
construção bastante curiosa, ou seja, tinha um dispositivo dizendo, eu 
começo no primeiro dia do exercício subsequente, e outro dispositivo 
diz, ué, mas se você começar a fiscalização coube cinco anos do início. 
O que até então, o entendimento para mim tranquilo é dizer, não há 
razão para começar só no primeiro dia do exercício subsequente se a 
autoridade começou a fiscalização. E o STJ citando o Eurico, não tenho 
certeza se autorizadamente ou não, conseguiu fazer uma construção tal 
que estamos no prazo do primeiro dia do exercício subsequente, inicia-
se uma fiscalização, esquece-se aquele primeiro prazo e a partir do 
início da fiscalização começaria a contar cinco anos. O que já geraria 
uma situação curiosa, e isso sim foi adotado pelo STJ, imagina que eu 
tenho quatro anos e dez meses, inicia-se uma fiscalização e o primeiro 
ato eu começaria a contar cinco anos dali, essa construção é 
extremamente curiosa e do meu ponto de vista plenamente criticável, foi 
do STJ e citou-se o Eurico, é a única lembrança que eu tenho de uma 
citação infeliz do Eurico pelo STJ. O Bianco disse, talvez haja uma 
segunda citação infeliz, não sei se... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Fernando quer falar. Para 
dizer que foi infeliz a citação. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É a memória de ambos está boa, né, por 
enquanto, né? O tempo é inexorável, mas... Mas a memória do Bianco, 
não, a memória do Bianco está muito boa. Surpreendentemente boa 
para a idade. Ele é fera. De fato o Eurico foi citado, mas a gente até 
conversou sobre isso no passado, e ele foi mal citado, ele não escreveu 
isso. Então é possível a gente só fazer uma ressalva disso e até a gente 
até poderia convidar o Eurico para defender o que ele escreveu, porque 
ele tem uma visão muita clara sobre decadência e eu considero que o 
livro dele é uma referência sobre o assunto. Claro, se escreveu muito 
antes e depois do livro dele, mas é sem dúvida um trabalho muito sério 
sobre o assunto, e nesse ambiente mencionado pelo Schoueri 
exclusivamente no Direito Tributário não socorre quem quer contar o 
prazo a partir da ciência de um fato pela autoridade fiscal, porque 
justamente é isso que o Eurico diz no livro dele, por isso que eu 
brinquei que o tempo é inexorável porque com influência do prazo de 
cinco anos, independente do conhecimento, não conhecimento, a 
autoridade fiscal tem a obrigação de lançar o tributo e não o fazendo 
decai o direito, e a questão dessa inexorabilidade do tempo mencionada 
na obra do Eurico é justamente porque ele fala: este é um instrumento 



do exercício do Direito para o bem e para o mal, então não há o que 
tecer de crítica a este assunto da decadência. Contrario sensu não 
haveria decadência, haveria insegurança jurídica. Então, por exemplo, 
eu não conheço o fato e eu negando o conhecimento do fato não haveria 
sequer termo inicial da contagem de prazo decadencial. Mas essa é uma 
minha também memória, Bianco, do caso. Minha memória é pior do que 
a sua, embora eu tenha menos idade. 

Orador não identificado: No caso aqui eu queria lembrar o 149 do CTN 
que evidente fraude, dolo, mas a decadência ocorre no momento que 
poderia ter sido lançado. Mas eu penso o seguinte, o contribuinte, 
tirando o dinheiro que ele mandou para o exterior lícita ou ilicitamente, 
fonte ilícita ou não, de corrupção ou de caixa dois, um dinheiro que ele 
ganhou e quis aplicar fora sem informar as autoridades, independente 
disso, ele todo ano faz a sua declaração de Imposto de Renda pessoa 
física e omite os rendimentos desse dinheiro no exterior. Então eu 
entendo que pelo menos dos rendimentos poderia o fisco sim alcançar, 
fazer um lançamento e falar, você está sonegando o rendimento no 
exterior. Não do principal, né, o principal creio que o Direito Penal 
tributário vai alcançar através de uma multa que suplante um 
lançamento de tributo não realizado, mas como você diz, o Direito Penal 
vai ter o problema da decadência também que a jurisprudência 
encaminhou. Penso também o seguinte, se o processo criminal na 
França, se há um processo criminal lá eu não sei, não tenho 
conhecimento, se ele interromperia a prescrição, porque tem pessoas 
investigadas naquelas contas que são essas pessoas, se o Supremo 
disse que a prescrição poderia durante o processo criminal ou a 
investigação criminal estar suspenso. Então... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas Direito Penal, pressupõe o 
julgamento. Não entra no mérito.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos ao próximo assunto? 
Nós temos na pauta um assunto que está colocado na última, no último 
item, proposto pelo Miguel Gutierrez, que não está aqui. Que eu acho 
que é o assunto do momento, é o aumento da alíquota de PIS/Cofins 
sobre as receitas financeiras. Vamos aguardar um pouquinho para ver 
se o Miguel chega. Eu vou pedir licença aos demais proponentes de 
temas para nós fazermos uma inversão da pauta para adentrarmos 
ainda hoje nesse último item com ou sem Miguel. Enquanto esperamos, 
quem sabe da chegada dele, vamos ao segundo item, que é um item que 
já estava constando na pauta, o Alexandre ficou de estudar o que é 
oneração do Imposto de Renda na fonte sobre LCI e LCA. O problema 
que está envolvido é o problema de vigência e eficácia imediata. Só para 
lembrar, enquanto ele procura o material dele, só para lembrar, existe 
uma isenção, aliás, duas isenções, concedidas para esses dois tipos de 
aplicação financeira. Com relação à LCI pela Lei 11.033 e LCA pela Lei 
11.311. Pois não. 



Sr. Alexandre: Então, exatamente, o art. 3º, II da Lei 11.033/04, se o 
Bianco puder colocar no quadro para os demais. Ou eu leio, não tem 
problema nenhum. E o art. 7º da Lei 11.311/06, copiando o art. 3º e 4º 
da 11.033, inciso II trata da LCI e o inciso IV trata da LCA e outros 
criados pelo artigo 12 da Lei 10.931, a LCI; e a LCA foi criado pelo art. 
23 da Lei 11.076. Então, no art. 3º: Ficam isentos do imposto de renda: 
II - na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, a 
remuneração produzida por letras hipotecárias, certificados de 
recebíveis imobiliários e letras de crédito imobiliário; IV - na fonte e na 
declaração de ajuste anual das pessoas físicas, a remuneração 
produzida por Certificado de Depósito Agropecuário - CDA, Warrant 
Agropecuário - WA, Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio - 
CDCA, Letra de Crédito do Agronegócio - LCA e Certificado de 
Recebíveis do Agronegócio - CRA, instituídos pelos arts. 1o e 23 da Lei 
no 11.076, de 30 de dezembro de 2004. Depois trata das isenções. A 
primeira questão que coloca-se é que o art. 178 do CTN diz que a 
isenção... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, desculpa. Só 
para fechar o quadro fático. Qual a revogação? 

Sr. Alexandre: Não há revogação. Não há revogação. Estamos 
discutindo uma possibilidade jurídica de revogação. Eu trago o assunto 
não, mais como investidor. Ontem mesmo estive numa reunião de 
corretores, tratou-se desse assunto, dos investimentos. O público é 
cético e diz, não, mas como? Se eu comprei um título com isenção de 
Imposto de Renda, como o governo vai poder revogar isso? Então o 
sentimento dos leigos é que isso é impossível de ser feito juridicamente. 
E próprios operadores do mercado vendem a ideia de que o governo não 
vai fazer, que é impossível fazer, os leigos, não os advogados. Então 
defende-se que não vai ser feito, então é essa expectativa, inclusive essa 
semana o governo voltou a circular nos jornais que ele pretende 
novamente mexer nisso daqui, mexer exatamente nos CRAs porque 
desvirtuação pelas emissoras, pegaram a brecha da lei e estão 
desvirtuando o certificado, não usando no agronegócio e sim para 
capital de giro. Então está muito, como o ajuste fiscal está com 
dificuldades, a isenção pode ser revogada. O art. 178 do CTN prevê que 
a isenção pode ser revogada, que não é condicionada, essa isenção não 
tem condição nenhuma na lei como eu li, só que tenho o princípio da 
anualidade que garante que este ano ela não pode ser revogada para 
este ano, só para o exercício financeiro seguinte, respeitado pelo art. 
104, III do CTN, esse princípio que está na lei complementar. Mas 
surge-se então, o primeiro ponto é que é um consenso, acho que 
também como o Dr. Schoueri disse não haveria debate que até 31 de 
dezembro 2015, quem tem LCI, LCA não seria atingido por nenhuma 
norma que viesse a revogar isenção, e a parte é o governo lançar uma lei 
dizendo que vale a partir do dia seguinte, mas pelo código tributário é 
impossível isso ser feito legalmente. Então, agora começa as discussões 
que vem sobre se o governo realmente lançar mão da revogação da 



isenção como prevê o art. 178 do CTN para os exercícios futuros. Se 
quem já adquiriu letra de crédito imobiliário ou LCA e aí tem cada tipo 
de letra, tem letra que só, você não resgata, você não pode resgatar nem 
os rendimentos, você tem que esperar o termo final, o termo de multa 
para resgatar antecipadamente, tem LCAs com rendimentos diários eu 
estou dizendo de causa própria, que você aplica hoje e amanhã pode 
resgatar do Banco do Brasil, e tem os fundos imobiliários que adquirem 
letras imobiliárias, ambos isentos e distribuiu mensalmente os 
rendimentos, lá em letras então imobiliárias com rendimento mensais. 
Então, aí tem essa diferenciação, se uma pessoa compra uma letra, por 
exemplo, hoje eu recebi o extrato, que a letra está, ela tem um 
rendimento mensal, mas não é resgatado sob o termo de multa, têm 
que esperar o terminal final. Os termos geralmente são de dois, três 
anos, os títulos são de longo prazo, não há título de curto prazo. Se a lei 
viesse, primeiro: poderia atingir os rendimentos, por exemplo, de 2015 
na declaração de ajuste anual de 2016? Primeiro ponto. Segundo ponto, 
esses rendimentos... então, discute-se então se há direito adquirido ou 
ato jurídico perfeito no caso. O Supremo Tribunal já disse e todos 
sabem que não há direito adquirido a regime jurídico, então, por força 
dessas nuanças de cada tipo de letra se ela é resgatável ou não, se eu já 
adquiri uma letra com todos os elementos constantes, prazo, 
vencimento, valor, remuneração, ou seja, aquele ato jurídico é 
imperfeito, falta apenas a data do resgate, mas eu já conheço todos os 
elementos, inclusive o próprio fato gerador do imposto já é conhecido, 
que é o futuro resgate com o rendimento preestabelecido, o rendimento 
geralmente é sobre o CDI, é mais, CDI mais percentual. Então 
pergunta-se, se viesse a lei poderia atingir essa letra já em estoque? Não 
as futuras, evidente que se a emissão futura de letras ainda haveria 
discussão se poderia no mesmo exercício se uma letra emitida após a lei 
dentro do mesmo exercício deste ano poderia para o futuro perder a 
isenção. Primeiro ponto seria também esse. Agora, fiz uma pesquisa, o 
Dr. Ricardo trouxe uma lembrança, eu também lembro aquele acórdão 
o que senhor comentou, mas eu li, mas não guardei, não achei, mas 
procurando na jurisprudência do Supremo, encontrei o agravo 
regimental na RE 646.313. Eu vou ler, né? 646313. Recurso 
extraordinário. Legislação local que define obrigações de pequeno valor 
(CF, art. 100, § 3º). Aplicabilidade imediata, desde que observadas 
situações jurídicas já consolidadas no tempo (direito adquirido, ato 
jurídico perfeito e coisa julgada), sob pena de ofensa ao postulado da 
segurança jurídica. Condenação judicial do estado do Piauí transitada 
em julgado em momento anterior ao da superveniência da lei estadual 
que reduziu o valor das obrigações devidas pela fazenda pública, 
submetendo-as, em face dos novos parâmetros, ao regime ordinário de 
precatórios, em detrimento da utilização do mecanismo da requisição de 
pequeno valor (RPV). As normas estatais, tanto de direito material 
quanto de direito processual, não podem retroagir para afetar (ou para 
desconstituir) situações jurídicas previamente definidas com 
fundamento no ordenamento positivo então aplicável (limites 
estabelecidos no art. 87 do ADCT). Recurso de agravo improvido.  



Aí continua a própria emenda é longa, vai dar para ler. O postulado da 
segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de 
Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e 
jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito 
público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo 
princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do 
Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa 
para o administrado, situações já consolidadas no passado. A 
essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de 
se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando 
amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder 
Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. O Poder Público 
(o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências 
próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações 
definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para 
os fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais 
devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução 
contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já 
anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de 
precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do 
mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de 
aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos 
no art. 87 do ADCT. Relator: Ministro Celso de Mello, 10/12/2014.  

Então nós sempre discutimos aqui essa equipe melhorou um pouco a 
partir de Emenda 42, era a surpresa do dia 31 de dezembro, que o 
governo vinha, mudava a legislação tributária de forma abrupta, não 
dava tempo para ninguém se programar, aí e a emenda 42 trouxe o 
princípio da anterioridade nonagésimal, para validade das majorações 
dos tributos e isso serenou um pouco as discussões. Então, hoje o 
contribuinte teria, mesmo tivesse uma revogação de 31 de dezembro, 
teríamos 90 dias para se programar e conseguir fazer a elusão do fato 
gerador ou a elisão, não a evasão. Então, coloca-se, então essa 
discussão eu entendo interessante porque ela está viva nas pessoas e 
traz essa questão se realmente o cidadão que acredita e confia, faz seus 
investimentos, investe como uma promessa de isenção de imposto que 
inclusive já está embutida na remuneração, se pode ser surpreendido 
pelo Estado posteriormente, para fins meramente arrecadatórios, 
inclusive para cobrir rombos do próprio governo, perder uma isenção já 
de situações consolidadas. Essa é a questão que eu trago, eu acho 
interessante, o Dr. Ricardo achou interessante por isso eu queria 
colocar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não sei se estavam aqui, os 
que estavam aqui, não sei se recordam esse assunto foi trazido, disse 



inclusive o que mercado tinha feito reserva de todo o estoque de LCI e 
LCA disponível para emissão, porque se queria que quem tivesse, fosse 
detentor de um título desses estaria garantido contra a operação 
tributária, né? Até se esperava que houvesse a revogação, salvo engano 
até fim de março. Então, agora colocando aqui a matéria em discussão, 
nós temos pelo menos duas questões, não é, nós temos um caráter 
geral que é saber se há isenção e se ela pode ser revogada no curso do 
próprio ano, se isto, revogação de isenção, se ela é infringente do 
princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade se refere à 
criação, instituição ou aumento de impostos. Então se a extinção da 
isenção seria uma dessas hipóteses. Eu mencionei quando o assunto foi 
colocado aqui para estudo, é que a jurisprudência entendia que não, 
apesar do art. 104 do CTN dizer que sim. E a segunda questão que é 
mais diretamente ligada ao tema é a pessoa que já adquiriu um desses 
títulos para expectativa de que seus rendimentos serão isentos, se eles 
podem contar com essa isenção, mesmo que a revogação venha a ser 
feita. O Governo Federal tem tido a preocupação nessas situações de 
sempre ressalvar aplicações anteriores, mas estamos partindo do pior 
cenário: que o governo não fez, essa ressalva, então os títulos já 
emitidos ficariam abrangidos pela isenção. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Com relação à revogação da isenção no 
próprio ano, infelizmente a jurisprudência do Supremo não é tão 
favorável ao contribuinte, ao contrário, na verdade chega a encontrar 
decisões que benefícios fiscais em geral podem ser revogados a qualquer 
tempo e já existem inclusive ementas dizendo que mesmo afetando a 
irretroatividade, então uma ementa, tem de ser bem claro, são 
construções que são feitas, que são chamados direito ementário em que 
um cita a ementa do outro e acaba piorando a situação sem buscar 
razão, são discussões de péssima qualidade, mas se quem pesquisar 
não se surpreenda se encontrar revogação de benefícios fiscais não 
atende nem a anterioridade, nem a irretroatividade, o que claro, causa 
toda espécie e tenho certeza que esses mesmos ministros se defrontados 
com o que disseram e se virem os antecedentes em que se basearem vão 
descobrir que houve um claro engano com relação a isso. Só para 
alertar o que nós estamos falando aqui não é baseado necessariamente 
na jurisprudência do Supremo. Também é constante na posição do 
Supremo como jurisprudência um apego ao formalismo, ou seja, nós 
temos uma regra, a regra é: dê-me um fato gerador, dê-me a dado da lei 
e eu direi se a lei é retroativa ou há irretroatividade. Se o fato gerador 
auferir renda e ele é posterior à lei, não há que falar em ofensa à 
retroatividade. Agora continuo. Não há o que falar em ofensa à regra da 
retroatividade própria, aquela que foi prevista expressamente pelo 
constituinte. O problema que nós enfrentamos no Brasil, e este ainda 
não foi cuidado como deveria pelo Supremo, é saber se quando eu tenho 
uma regra positivada eu devo deixar de lado um princípio ou se eu 
posso invocar o princípio mesmo que a regra não chegue a tanto. Eu me 
refiro agora ao princípio da segurança jurídica. Este que exigiria olhar 
caso a caso, ou seja, haverá aquela situação das letras emitidas e que 



não foram colocadas no mercado, haverá aquela situação daquelas 
emitidas colocadas no mercado muito próximos próximas ao 
vencimento e haverá dentro desse leque obviamente situações mais 
variadas, e que bom que nós temos algo chamado juiz que deverá 
decidir no caso a caso se a segurança jurídica foi ou não foi afetada 
naquela circunstância, ou seja, se haveria uma legítima confiança com 
relação ao regime jurídico que se aplicaria. Não, não há direito 
adquirido a regime jurídico, mas existe a segurança jurídica. Eu não, 
assim, há julgar pelas decisões que nós havíamos tendo pelo Supremo 
Tribunal Federal, muitas delas baseadas em precedentes firmados num 
período de um extremo apego ao positivismo, ao formalismo ao período 
da época pós 64, em que havia uma ideia de vamos seguir o que está na 
regra, eu seria bastante pessimista com relação a uma decisão baseada 
exclusivamente na segurança jurídica. Por outro lado, vejamos esse 
mesmo acórdão citado pelo Alexandre, do ministro Celso de Mello, para 
ver que ele invoca sim a questão da própria segurança jurídica como 
razão de decidir e não invoca uma regra expressa na Constituição, 
embora haja, ele ficando em via no princípio. Então talvez possamos vir 
a ter novas luzes e seria muito bom para nosso Direito Tributário que 
nós reconhecêssemos que enquanto tenhamos uma regra relativa à 
irretroatividade, essa regra sim, conforme o princípio da segurança 
jurídica não esgota o princípio e este pode haveria ser invocado caso a 
caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar? João 
Bianco. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O positivista, João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu, eu realmente eu estava em dúvida se 
eu ia me manifestar ou não. 

Orador não Identificado: Você está criticado, né? 

Sr. João Francisco Bianco: Execrado e criticado pelas minhas 
posições, mas realmente eu não consigo ver nenhuma questão de 
segurança jurídica nessa situação. É impressionante como a gente tem 
opiniões tão divergentes. Situação de-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só esclarecer, João, desculpe. Seria legal a 
gente trabalhar com uma situação concreta, como eu disse, haverá 
situações que eu também tão pouco verei e outras que eu falarei: puxa, 
mas numa situação como essa que a aplicação, o título foi lançado ou a 
aplicação do recurso existe há anos, o contribuinte é informado do valor 
do seu rendimento, ele poderia sacar esse rendimento a qualquer 
momento, no entanto, ele tem essa acumulação e deixa para o momento 
posterior podendo sacar antes. Muitas vezes o dissenso surge porque 
nós temos cenários muito diferentes. Quando eu falo de uma aplicação 
de princípio eu estou diante de um caso concreto, e aí eu estou agora 



puxando para um caso do nosso Alexandre aqui que nos informa que 
ele poderia sacar o recurso a qualquer momento, em tempos em 
tempos, em três em três meses, que seja e ele é informado, recebe o 
extrato, verifica que está acumulando, faz o seu cálculo e diz: bom, eu 
vou deixar mais esse três meses, já que eu tenho isso e nessa última, 
vou chamar última pedalada, última oportunidade, na verdade ele falou 
assim, vou deixar mais três meses e assim eu recolherei tanto, sendo 
que ele já acumulou rendimento nos último cinco ou seis anos ele 
calculando tudo que base sem limite, sem tributação. E nesse último 
momento o tributo atinge os rendimentos que ele acumulou nos últimos 
quatro anos. Com vista formal não há retroatividade, mas eu sinto aqui 
que a segurança jurídica está sendo afetada. 

Sr. João Francisco Bianco: Realmente, esses casos eu não conheço, eu 
conheço os vencimentos periódicos dos rendimentos e os rendimentos 
são pagos, eu não conheço caso em que a pessoa deixa de resgatar 
título. Eu conheço os casos em que há os resgates nos vencimentos. E 
aí a questão seria, bom, mas será possível que haveria prejuízo à 
segurança jurídica o fato de um contrato de aplicação financeira sofrer 
uma alteração no seu regime tributário? Eu não vejo nenhum problema 
nisso. Senão você vai dizer que eu fiz um contrato de trabalho de 20 
anos com uma empresa e eu não posso alterar o meu regime tributação 
dos salários pagos porque o contrato é anterior à lei que aumentou 
alíquota do Imposto de Renda sobre o salário. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nesse caso excepcionalmente não há 
divergência entre o que o Dr. Bianco falou e eu, apenas trabalhamos 
com hipóteses diversas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos colocar aqui para a 
clareza, para clareza aqui, duas situações. Uma eu sou portador do 
título e ainda vou receber rendimentos no futuro, certo? O dinheiro tem 
X anos ou X meses e no meio desses meses há uma extinção da 
isenção. Poderia ser o aumento da tributação. O problema aqui se 
aplica do mesmo jeito. Está certo? E a outra é: eu tenho um título em 
que eu os rendimentos já foram auferidos pelo decurso do tempo, mas 
não foram sacados, foram mantidos por alguma cláusula qualquer que 
a aplicação permite. Mas o momento da percepção do rendimento já 
ocorreu. No primeiro caso os dois concordam que não há garantia 
nenhuma quanto à manutenção da isenção e no segundo caso, João, 
qual a sua posição? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu acho o seguinte, se o rendimento, 
ele venceu, ele está disponível no banco para o investidor e o 
investigador não vai ao banco sacar por qualquer motivo, parece-me 
que ele... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O fato tributário já ocorreu. 



Sr. João Francisco Bianco: O fato gerador do Imposto de Renda que é 
a aquisição da disponibilidade daquela já ocorreu. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Aqui também não haverá 
qualquer divergência então, porque o fato já aconteceu. Então permita-
me como o leque de opções é muito variado, vamos colocar uma outra 
situação. Não é exatamente que ele venceu, mas a verdade é que esses 
títulos têm uma extrema liquidez, e o Alexandre olhando seu extrato e 
verificando o rendimento ele poderia até alienar no mercado com o 
rendimento... a linguagem do mercado é acruado, ou seja, de algum 
modo que já existe, o rendimento já está ali, ele calculará o deságio e 
poderia vender no mercado e não vender. Note, não venceu, mas ele 
recebe informação do banco com relação ao valor atual daquele título 
não vencido. Porque se fato gerador aconteceu ninguém vai negar que a 
lei é retroativa, eu quero trabalhar com a situação em a lei do ponto de 
vista formal não é retroativa, mas esse rendimento já está informado, já 
é algo que o Alexandre tem, conhece e sabe quanto é, sabe que vai 
resgatar e está prestes a receber. A lei não é retroativa e eu jamais vou 
dizer que o é, mas eu quero indagar se eu posso invocar a questão da 
segurança jurídica nessa situação. Assim, todos os elementos 
necessários para este acréscimo patrimonial já ocorreram, e o principal 
deles é o fator tempo, o dinheiro ficou nas mãos do devedor, o devedor 
já utilizou recurso, já disse vou pagar, eu já conto com aquilo, falta um 
vencimento, não há fato gerador ainda, portanto, a lei não é retroativa e 
eu não posso fazer nada mais com relação a isso, ou senão esperar esse 
vencimento. Será que eu tenho, a segurança jurídica não vem aqui a 
favor do contribuinte nesse caso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você está dizendo que o 
montante “acruado”, que é um montante do rendimento pro rata do 
tempo decorrido até o dia em que a lei foi alterada estaria protegido? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não pelo princípio da irretroatividade, pela 
segurança jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então nós, quer dizer que 
então se eu tiver qualquer, criar um mútuo eu posso, tenho que sair da 
LCI para qualquer tipo de rendimento, né? Quer dizer, o rendimento 
cuja percepção ainda não posso cobrar, não é exigível ainda, mas eu já 
tenho no meu patrimônio como uma expectativa, porque o tempo 
decorreu e ele ainda não é exigido, mas eu... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu aceito um desafio. Sou um trabalhador, 
já trabalhou aquele mês, vou receber o salário no dia primeiro do mês 
subsequente, vamos a qualquer situação e eu vou aceitar o seu desafio, 
Ricardo. Vou a qualquer situação em que todos os atos necessários 
para percepção do rendimento, todo fenômeno já aconteceu, exceto o 
vencimento. Ou seja, se permitiram um paralelo entre competência e 
caixa eu direi: a pessoa física é tributada pelo caixa, no entanto, em 



termos de competência, já todos os elementos necessários para auferir o 
rendimento já aconteceram, esta lei não é retroativa no seu sentido 
próprio, no entanto, eu estou diante uma retroatividade imprópria que 
eu penso que sim, a segurança jurídica pode e deve ser invocada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só esclarecer 
para você professor, que eu não desafiei, estou colocando o assunto 
para debate. Vou colocar novamente sobre o prisma então, o 
empregado, você trouxe o empregado agora. O empregado trabalhou 17 
dias com uma tabela de Imposto de Renda, não é, e no décimo oitavo 
dia ela tem um aumento da tabela. Ele tem garantia da tabela anterior? 
Só por ter sido da segurança. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho uma dificuldade com relação ao 
se eu poderia chegar ao accrual, diário ou não é diário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É mensal, é mensal. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então eu mais dificuldade nessa 
circunstância em relação àquela que ele trabalhou os 30 dias e o salário 
seja no dia seguinte. Porque assim, os elementos necessários mesmo 
para o accrual não teria ocorrido. Oi? Estou sem razão, Fernando, por 
favor, a palavra é sua. 

Orador não Identificado: Adquirir o direito ao salário no dia a dia, da 
mesma forma que o lucro é adquirido dia-a-dia... 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você lembrou da razão de ser do Direito 
Tributário. Por que o que o Direito Tributário veio para o nosso mundo? 
Porque as relações privadas fugiam da captação da riqueza pela 
tributação, então eu concordo com você que você tem um contrato 
privado, esse contrato te dá os elementos para percepção de uma 
riqueza que você ainda não exerceu você sabe que ela está lá, porque o 
tempo passou. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas não venceu? Não é que eu ainda não 
exerci, contratualmente eu não poderia exercer, embora já tivesse... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então você não pode, porque não 
venceu, você não pode exercer, mas você já sabe que pelo curso do 
tempo você já tem esse rendimento cumulado, só que você tem não 
disponibilidade dele, nem jurídica, nem econômica na visão que o 
Ricardo considera. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não tenho disponibilidade. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não tem disponibilidade. Então se eu 
não tenho disponibilidade, e muda a lei, pelo o que estava dizendo, o 
contribuinte precisa ter uma segurança jurídica, dizer: olha, mudou a 
lei, só que eu estou no meio do contrato e que só vou poder exercer meu 
direito no vencimento. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria pôr um ponto a mais. Não há 
nada que eu possa fazer a mais com relação a isto. Ou seja, a minha 
liberdade, porque buscando o início do Direito Tributário como você 
disse e buscando o nosso querido professor Rui Barbosa Nogueira, ele 
sempre insistiu citando o Seligman, a diferença entre a tributação e 
confisco a partir do exercício da liberdade, ou seja, eu posso ou não 
incorrer no fato gerador. O professor Rui Barbosa Nogueira criou toda 
uma teoria com relação ao tema da desapropriação dizendo: aqui eu 
tenho o confisco porque o contribuinte não teve a liberdade de incorrer 
ou não no fato gerador. Eu quero por uma situação tal em que o tempo 
já ocorreu, eu não tenho liberdade de mudar o que já aconteceu. A frase 
é poética, é conhecida: "Eu posso construir o meu futuro, mas o meu 
passado não, o meu passado já existe". Esse passado, esse trabalhador 
que, Ricardo, exerceu sua atividade por 17 dias, 18 dias e que já não há 
mais o que ele possa fazer para mudar aquele valor do salário daqueles 
17 dias, que vai receber depois, então, ou seja, em qualquer situação, 
por isso eu quero generalizar, em qualquer situação em que não há 
qualquer coisa que eu possa fazer para modificar aquilo que eu 
receberei, eu estou diante de uma retroatividade imprópria, que a 
segurança jurídica poderá ser invocada. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, mas tem duas teorias, 
autonomista e não autonomista. Então a autonomista diria: Schoueri 
desculpa você não pode opor ao fisco uma condição de direito privado. A 
não autonomista mais integrativa que é que a Geny defende, seria na 
tua linha, ou seja, se eu não posso dispor, é diferente de um contrato 
que eu posso alterar a qualquer tempo a minha vontade e retardar ou 
evitar o fato gerador. Se eu não tenho nenhuma condição como é o 
exemplo que você está dando, eu não tenho nenhuma condição 
contratual, esquece salário, estou dando esse exemplo que está bem 
claro, do título, eu não tenho nenhuma condição contratual com a 
instituição financeira de alterar as condições contratuais para não ter a 
riqueza tributável, e também eu não tenho ação sobre isso, é um 
contrato pré-fixado, só vou ter a disponibilidade quando tiver o 
vencimento. Nesse sentido aí você começa a ter razão, porque você... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não depende de autonomista ou não, 
Fernando, pois você tem... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas tem que trabalhar com autonomista 
senão a autonomista não daria razão a você porque ela não é oponível 
ao fisco. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, ela daria razão a mim se eu dissesse 
a lei não pode, mesmo autonomia de Direito Tributário ou que seja, se 
eu tenho uma situação que atinge o passado que eu não, porque 
desculpe, eu quero insistir, anterior a essa tua discussão eu quero citar 
o Seligman, mas citar o professor Rui, porque parece que esse é o 
ponto, se não tenho a liberdade, o problema não é mais relações 
privadas ou não, se eu não tem liberdade de modificar os fatos, se eu já 
não estou mais diante de um, entrar ou não no fato gerador 
simplesmente já aconteceu, não há nada que eu possa fazer para 
impedir aquele fato. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas a liberdade é privatista, Schoueri, a 
liberdade é privatista. Se eu, eu tenho liberdade ou não de alterar um 
contrato, ela é privatista. Por isso que a teoria do Seligman do accrual 
basis e do cash basis é por aí. Então, se eu tenho a liberdade eu sempre 
evitarei o fato gerador, vou alterar. Nesse caso eu vou aderir ao cash 
basis, não ao accrual basis, aí você tem razão. Porque se eu não tenho 
condição nenhuma de modificar esse contrato, por segurança jurídica, 
por segurança jurídica relacionada à questão de eu posso opor ao fisco 
esta questão porque eu vou dizer, olha, o contrato é fechado, realmente 
eu contratei, mas eu só vou, assim, eu não posso mudar a regra do 
contrato e o fisco não pode interferir nesta regra alterando as condições 
contratadas, porque aí o fisco não pode... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nós concluímos do mesmo modo, mas eu 
não preciso de direito privado, eu acho que é retroatividade imprópria, o 
legislador escolheu o cash, é uma decisão dele. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em termos mais 
pragmáticos, a questão foi colocada aqui sobre o, Schoueri, titular do 
título, o dia, adquiriu o título no dia em que havia isenção. A isenção 
era extinta e ele continua com o título e continua a adquirir dali para 
frente rendimentos e se pretende que esses rendimentos continuem 
isentos. Isso aí acho que a mesa toda concordou que não existe essa 
garantia, então a questão está resolvida. Esta sub questão que foi 
trazida aqui que de no período passageiro intermediário dos 
rendimentos já adquiridos até aquela data, usando a expressão de 
mercado, acruados até aquela data, há divergência na mesa. Reduziu-se 
muito, portanto o alcance prático da discussão, e também fugiu-se até 
mesmo da maneira como ela foi proposta. Eu só queria, antes de passar 
para o outro tema, sugerir que nós pensemos, Schoueri, se a segurança 
jurídica em matéria de aplicação da lei no tempo não está já 
normatizada pela Constituição através dos princípios da irretroatividade 
e da anterioridade, de uma maneira que esgotaria neste particular, o 
princípio da segurança jurídica. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É essa exatamente essa prorrogação, e 
como disse, meu posicionamento é no sentido de que não esgotou, é 
que existe, mas não esgota. Quero surgir mais, Ricardo, que nós 



façamos um convite a quem conquistou a sua titularidade na USP com 
o tema da segurança jurídica, professor Humberto Ávila, talvez na 
última quinta-feira deste mês eu sei que ele estará aqui por conta da 
congregação, então possam convidar o professor Humberto para tratar 
deste tema e expor, ou seja, se o princípio da segurança jurídica está 
limitado à regra de irretroatividade ou se ele pode ser invocado em 
situações que não é contra a regra, é além da regra. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Boa ideia. Vamos debater o 
tema com o Humberto se ele puder. Vamos ao próximo tema então, que 
é o Decreto 8.426 que reestabeleceu as alíquotas de 0,75% e 4% 
respectivamente para PIS e Cofins, para as receitas financeiras no 
regime cumulativo. Vamos chegar lá. Alíquotas essas que estavam em 
zero desde o Decreto 5.442. O Decreto 5.442 por sua vez tem uma base 
legal, João, você lembra da base legal? Tem uma base legal... 10.865, 
art. 27, que permitia a redução e o reestabelecimento de alíquotas de 
PIS e Cofins. Vamos ver a lei para ficar bem claro, né, porque o ponto de 
partida para discutirmos, para nós discutirmos as questões daqui 
decorrentes. Lembrando que a alíquota na verdade ela é de 1,65 e de 
7,6%, salvo engano. art. 27, § 2º, o poder executivo poderá também 
reduzir ou reestabelecer até os percentuais que tratam os artigos tais, 
tais, tais, tais... as contribuições incidentes sobre as receitas 
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não 
cumulativo das contribuições. O Miguel apresentou o tema sem uma 
questão concreta, então aqui eu me permito colocar para debate as 
possíveis questões. Evidentemente está amarrada aqui com o que foi 
discutido um pouco aqui se poderia observo descida a anterioridade 
nonagésimal ser feito esse aumento. Segundo, se o reestabelecimento, 
que não é reestabelecimento, é o reestabelecimento parcial da alíquota 
está dentro da competência do poder executivo. Me ocorrem essas duas 
questões, se alguém tiver mais algum ponto, por favor, coloque também. 
Schoueri pediu a palavra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quando foi editada essa lei eu me lembro 
que eu publiquei um trabalho na revista de Direito Tributário atual 
chamado A Suave Perda da Liberdade, em que eu denunciava esse 
dispositivo alertando que a conquista da legalidade havia sido jogada 
por terra e que nós ao aceitarmos um dispositivo como esse e 
especificamente esse caso e outros tantos, eu alertava dizendo que eu 
doravante os amigos do rei não pagariam tributos, aos inimigos basta a 
lei. Ou seja, os amigos vão tendo suas desonerações que quiserem e os 
inimigos aplica-se a lei e pronto. Isso é um descaso completo com a 
legalidade decorrente desse dispositivo. Então num primeiro 
posicionamento eu diria que o problema não está em reestabelecer, o 
problema está na possibilidade de reduzir ou reestabelecer sem 
qualquer base constitucional. Ponto. Parágrafo. Agora avançando um 
pouco no raciocínio. Talvez eu esteja diante aqui e agora é um outro 
raciocínio, diante de uma armadilha curiosa, agora eu vou tentar 
construir um segundo em que eu verifiquei que reduzir e reestabelecer 



não são a mesma coisa, um e outro sim conforme o princípio da 
legalidade apenas o legislativo poderia fazer, no entanto, e agora o 
segundo raciocínio, talvez a provocação, o princípio da legalidade, um 
princípio tem várias feições, tem uma feição de garantia do contribuinte 
que está no estatuto do contribuinte, mas tem uma feição de garantia 
da administração, no art. 37. É a mesma, a legalidade em várias feições. 
Eu me pergunto se a legalidade garantia do contribuinte é tocada 
quando o executivo dispensa o pagamento de um tributo. Eu me 
pergunto, para resumir e essa é a primeira pergunta, se a 
administração pode invocar o art. 150, inciso I? E a resposta talvez seja 
não, porque ali são garantias do contribuinte. O que a administração 
pode invocar, e pode e deve invocar sempre é o art. 37 da Constituição, 
um ato contrário a uma lei, mas curiosamente o legislador autorizou a 
redução do tributo no 37. Ou seja, talvez eu esteja numa situação 
curiosa Ricardo, em que a redução do tributo por decreto se autorizada 
por lei, por óbvio não contraria a lei, foi autorizada por lei, e não 
contraria a legalidade da administração do 37. Agora, o incremento do 
tributo, que é o passo seguinte, este já não tem, não terá por base o art. 
37 e sim o art. 150, inciso I, e somente o texto legal é que poderá 
aumentar o tributo. Não usemos o termo reestabelecer. Se nós 
dividirmos esses dois momentos nós poderemos sim ter uma, no 
mínimo, uma tese tributária bastante interessante a ser enfrentada 
pelos nossos tribunais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só para completar, eu 
mencionei, não existe prazo constitucional, não há autorização na 
Constituição para dispositivo que aí está. Nós sabemos que ele relação a 
vários tributos o art. 150 o permite autorização de base de cálculo onde 
a alíquota por decreto. Este dispositivo ele não tem base constitucional, 
então ele seria inconstitucional na verdade. Agora a 
inconstitucionalidade dele vem a provocação, a inconstitucionalidade 
dele só funciona como prejudica o contribuinte, né, se o poder público 
agora mais especificamente Presidente da República agora reestabelece 
a legalidade constitucional ainda que parcialmente, né, o contribuinte 
pode se insurgir contra isso? Então essas são as questões. Alguém quer 
falar? Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Eu estava vendo ontem alguns 
argumentos sobre essa questão do decreto ser inconstitucional, mas 
fica sempre a questão de dois pontos, né, pedir a declaração da 
inconstitucionalidade desse decreto e não pedir a inconstitucionalidade 
do anterior fica estranho, né? Porque se você declara a 
inconstitucionalidade desse decreto prevalece o que está na lei. Se a lei 
vai prevalecer, a alíquota da lei é 7,60 e 1,65, então se você julgar que 
esse decreto não pode existir, a revogação que foi feita, a revogação tem 
efeito, o decreto que recorreu em vista fica revogada o Decreto 5.442, 
isso é possível fazer por decreto, certo? Na medida em que ele revogou o 
Decreto 5.442 e ele inconstitucional prevalece o que está na lei e a lei 
manda pagar 1,65 e 7,60. 



Orador não Identificado: E poderia só fazer isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Brandão, o ponto é o seguinte, eu vou 
insistir, quando eu publiquei A Suave Perda de Liberdade, me parecia 
como você disse, um e outro. O que eu estou trazendo aqui que é para 
reflexão nossa para mesa de debates, é saber se eu aplico do mesmo 
modo a legalidade tributária de um ou outro? Ou seja, eu cada vez mais 
tendo a acreditar que o art. 150, assim como o art. 5º, são invocados 
pelo particular em face do Estado. A nossa Constituição confere 
garantias ao particular. Me revolta quando eu vejo o Estado 
pretendendo invocar o art. 5º em face do cidadão. Em qualquer 
circunstância do art. 5º, são garantias do cidadão diante do Estado. E o 
150 também. E o 150 também, são as limitações ao poder tributário. 
Portanto, a legalidade da administração existe e é do 37, mas ela não é 
ferida se a lei autoriza o executivo à pratica de um ato, porque eu não 
contrariei, a legalidade da administração é: Não faça algo contra a lei. É 
diverso do 150, que é: não crie tributo sem lei. Então assim, é bem 
diferente o tema, nada impede na legalidade da administração a 
delegação, ao contrário, é o ser e visser do direito administrativo que o 
legislador dê atribuições ao administrador, então, em termos de 
legalidade da administração o legislador dizer executivo faça isso, ou 
faça aquilo, reduza essa alíquota, o 37 permite. Agora incremente, 
reestabeleça? O 150 impede. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria passar a palavra 
para o Fernando, mas colocando aqui no debate a indagação sobre se a 
legalidade do art. 37 é uma legalidade que extravasa a lei 
infraconstitucional. Uma legalidade inclusive de observância da 
Constituição, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Schoueri quando escreveu: Suave 
Perda da Liberdade, ele se inspirou num livro de mesmo nome, do 
Kirchhoff que escreveu longamente, escreveu dois livros sobre o 
assunto, eu não lembro o título, mas é uma sequência, numa época que 
ele também estava querendo concorrer para ministro das Finanças, 
depois ele se atrapalhou todo e voltou a ser jurista. Mas nesse livro 
dele, que é um livro muito citado inclusive que ele, é uma teoria que ele 
chama de Teoria de Kirchhoff, né, que trata justamente do ponto que a 
gente está discutindo aqui, que é a as limitações ao poder de tributar. 
Então quando ele fala em suave perda da liberdade ele está se referindo 
a uma constante minimização da legalidade tributária por razões de 
praticidade, por razões de arrecadação, por razões de intervenção do 
domínio econômico, ele trata disso com bastante, detalhadamente nesse 
livro para denunciar a suave perda da liberdade que na Alemanha não é 
constitucional, não é, sim, não é expressa na Constituição, não é que 
não seja constitucional, é constitucional, mas ela não é expressa na 
Constituição como o nosso art. 150. Por isso a preocupação dele e por 
isso a teoria dele ter tido tantos seguidores na Alemanha e ter 
influenciado a jurisprudência da Corte Constitucional e se mencionada 



em capítulos de livros de Direito Tributário como a teoria de Kirchhoff 
sobre a segurança jurídica do contribuinte. E só para não perder a 
oportunidade, Schoueri, isso que você falou no assunto anterior, eu 
recomendaria a leitura, a leitura do... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Irretroatividade própria ou imprópria? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, do François Geny sobre a questão 
da integração do Direito Tributário e Direito Privado não prevalência de 
um ou de outro, mas um trabalho conjunto. Então, na revista de Direito 
Tributário, da revista de Direito Administrativo, volume 56, tem o 
particularismo do direito fiscal de François Geny, que é um artigo muito 
bacana que talvez ajude no debate. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar sobre 
esse tema? Pois não. O microfone está aqui, faz favor. 

Sra. Isabela: Bom dia. Meu nome é Isabela. Eu acho que uma outra 
questão que a gente pode discutir a respeito da majoração das alíquotas 
do PIS/Cofins sobre receitas financeiras, é a seguinte questão: O art. 27 
além de possibilitar o poder executivo reduzir ou majorar, reestabelecer 
as alíquotas, ele também possibilita que ele autorize o desconto de 
crédito. O que é muito coerente, porque uma vez que você reduz você 
tira a possibilidade do crédito, uma vez que você aumenta você também 
tem de oportunizar, a adoção dos créditos dando a não-cumulatividade. 
Ao determinar a majoração das alíquotas sem falar a respeito da 
possibilidade de dedução do CRU não estaria aí ofendendo a não 
cumulatividade? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, isto é uma outra 
questão, que está absolutamente ligada, mas é outra questão que traz à 
baila novamente muitas coisas que já discutimos aqui, com o professor 
Humberto inclusive, sobre os limites do legislador ordinário quanto à 
disciplina da não cumulatividade. É uma matéria extremamente 
complexa. Que é um tema que está na pauta, né? Então, vamos 
aproveitar depois, não sei se dará tempo hoje, mas vamos enfrentar 
essa questão juntamente com uma visão maior da questão da não 
cumulatividade. Na questão específica da validade constitucional e da 
vigência da aplicação desse decreto, bom, o decreto ele já ressalvou os 
90 dias, então não temos grandes problemas quanto a isso, fica mesmo 
essa questão principal de saber se ele pode reestabelecer pela metade 
ou integralmente, não é... 

Orador não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O art. 27, sim. A questão 
que está sendo colocada é: foi inconstitucional a norma que permitiu, 
que delegou a competência ao poder executivo. Quando o poder 
executivo exerceu essa competência, que é inconstitucional, vamos 



admitir, senão não há problema, quando ele exerceu essa competência 
ele beneficiou o contribuinte. Agora mudando de ideia, ele ainda 
exercendo a mesma competência, ele reestabelece parcialmente a 
tributação que poderia não ter dispensado antes. A pergunta que se 
coloca é: neste segundo movimento em que ele causa prejuízo ao 
contribuinte, se a inconstitucionalidade da delegação viria em socorro 
do contribuinte. Quer dizer, ela beneficiou o contribuinte num primeiro 
momento e agora ela vem prejudicar o contribuinte. Pelo fato de que 
prejudica nesse segundo momento, o contribuinte pode invocar a 
inconstitucionalidade? E a questão necessariamente leva também ao 
seguinte, qual resultado de uma decisão que reconhece a 
inconstitucionalidade, é retornar à alíquota zero ou retornar a alíquota 
cheia de 9,25%? Então, essas as possibilidades. Alexandre. 

Sr. Alexandre: É, eu... o Dr. Schoueri foi excepcional na construção 
que fez, o princípio da legalidade para majorar tributo em que o Estado 
não pode invocar contra o cidadão direitos e garantias dos cidadãos, 
inclusive a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal que o estado 
tentou impetrar mandado de segurança, contra inclusive outro ente 
federado e disse, mas vocês não têm garantia individual a ser discutida, 
então isso é meio antigo. Contra o contribuinte eu entendo que mesmo 
sendo inconstitucional ou ilegal a redução, o estado adotou um critério 
jurídico e disse: eu não quero receber, você pode, eu não quero receber 
essa receita, dependente, então esse critério jurídico incorporou o 
patrimônio do contribuinte e não pode o estado vir a mesma judicial e 
falar, não, você tem que pagar o passado. Apesar que alguns processos 
judiciais são teratológicos, que na fase de execução se o fisco diz: mas 
olha, você tem uma dívida, quer cobrar uma dívida numa execução de 
sentença. Tem casos de compensações de PIS, social e etc. é um 
absurdo. Então eu. Agora que o Dr. Schoueri colocou eu vejo sim que o 
contribuinte tem que invocar o princípio da legalidade e falar: olha, não 
pode majorar, não pode porque a lei, o decreto é inconstitucional e etc. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, você está vendo 
nessa questão agora o problema de segurança jurídica ou só da 
delegação? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Estou vendo apenas a questão da 
delegação, até porque eu teria rendimentos futuros, não tem nada a ver 
com a discussão passada. E quero só registrar até para dividir, o tema 
da ideia que eu trouxe agora, só para, eu digo para vocês, ontem à noite 
me perguntavam e eu dizia, não vejo problema nenhum com esse tema. 
Agora surgiu isso, e como toda ideia nova, eu gostaria que não fosse 
tomada como uma posição definitiva. É uma posição, uma ideia que eu 
estou trazendo para o debate e cada vez que eu vou escutando, cada vez 
parece que faz um pouco mais de sentido na construção de uma tese. 
Então fiquem assim, claramente estamos debatendo um tema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 



Sr. João Francisco Bianco: Eu estou, a despeito de ter ficado bastante 
instigado aqui pelos argumentos trazidos agora pelo professor Schoueri, 
eu ainda continuo um pouco cético com relação à tese, porque me 
parece que o legislador fez, que o poder executivo fez foi o seguinte, ele 
tinha uma delegação para reduzir a alíquota, ele reduziu, reduziu para 
zero. Aí ele poderia ter revogado essa redução, poderia simplesmente ter 
dito: Revoga-se o decreto cinco mil e pouco que reduziu a zero. 
Revogado o decreto, a alíquota, o que acontece com ela? Volta ao nível 
anterior. Aí vem o executivo e diz, olha, e vou reduzir de novo, eu posso 
reduzir? Pode, todo mundo vai ficar satisfeito em reduzir. Então ele 
reduziu para quatro, em vez de reduzir para zero, reduziu para quatro. 
Então, no fundo, no fundo, no fundo, o que ele fez foi isso, foi uma 
revogação da redução, o reestabelecimento da alíquota cheia e depois 
uma nova redução. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade nós vamos ter aqui e olha que 
coisa interessante, vamos recuperar um debate mal resolvido e que nós 
começamos hoje o daria lembrando nesse debate mal resolvido, mal 
resolvido, do 104, aquele tema, aquele velho tema de saber se a 
revogação da isenção é aumento de tributo ou não é. Toda hora a 
pergunta é essa, o que majorar o tributo? O João... que seja. O João vai 
tentar dizer, o João não, o raciocínio do João poderá nos levar a crer 
que reestabelecer, revogar o decreto não é criar tributo, nem majorar, 
porque o tributo já havia sido criado anteriormente, o que havia era um 
ato do executivo dispensando o pagamento e agora esse ato seria 
revogado. Lembrando que este é o, em termos de isenção, esse é o 
posicionamento tradicional do Supremo Tribunal Federal, errado, mas 
tradicional. 

Orador não Identificado: Parabéns pelo errado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aqui nós temos situações bastante 
curiosas, porque nós temos, ou seja, a pergunta e é esse, o João acabou 
de antecipar o grande debate, é saber reestabelecer uma incidência 
previamente prevista pelo legislador é instituir tributo ou majorar 
tributo? O que é instituir ou majorar o tributo? Eu, eu continuo 
entendendo nessa versão preliminar, nesse começo de debate que sim, 
eu estou majorando o tributo. Que sim, a regra-matriz do tributo acaba 
de ser alterada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tanto é que o... tanto é que 
o autor do decreto ele se subordinou à regra de anterioridade 
nonagésimal, ele está entendendo que houve um aumento. Agora, a 
dicção é curiosíssima, né, fica reestabelecida para 0,65 e 4%. Foi 
reestabelecida como você está pregando, né? Mas são variáveis que 
evidentemente vão estar em cogitação num debate numa eventual 
discussão judicial. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Já é surpresa descobrir, de ontem para 
hoje eu descobri que existe um debate, então é uma grande evolução. 
Até ontem, como eu disse, eu achava que não havia debate numa 
questão óbvia. 

Sr. Alexandre: Em que sentido? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, até ontem à noite eu acreditava que 
não havia qualquer problema, Alexandre. Na verdade, como eu via o 
decreto anterior como inconstitucional eu dizia estou apenas 
consertando uma inconstitucionalidade. Hoje é que eu estou trazendo 
esse elemento novo que é para pensar um pouco e como eu disse, 
trazendo e gostando, tou achando que a tese, talvez seja o meu 
raciocínio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O microfone. 

Sr. Bruno Moraes: Bom dia à Mesa e aos demais colegas aqui. Eu 
queria só colocar um viés na verdade, talvez processual para essa 
discussão. O ponto seria o seguinte, se eu ingresso hoje com uma ação 
em que eu peço a declaração de inconstitucionalidade desse decreto, né, 
fazendo que eu, que a lei não poderia dar essa delegação... não poderia 
dar essa delegação. O juiz não poderia decidir extra ou ultra petita, 
nesse sentido eu alcançaria o resultado de voltar a alíquota, teria a 
declaração total, inclusive do dispositivo que revoga o anterior, o 
decreto seria inconstitucional, eu voltaria, portanto, à alíquota zero até 
que o legislador altere isso. Então, pensando aqui no ponto de vista 
pragmático, num jogo de xadrez, vamos dizer assim, seria um 
movimento possível me parece. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só lembrando... passando 
para a Valdirene, por favor. Só lembrando que a intervenção 
apropriadíssima na minha maneira de ver, do Brandão que o decreto 
que reduziu a alíquota a zero está revogado, e a questão da delegação 
não atinge a revogação. O presidente mudou de ideia, não quero que 
seja mais alíquota zero, ele revogou a alíquota zero. Voltar a alíquota 
zero que depende de um decreto cuja validade é questionável, mas que 
está revogado. É complicado. Por isso é que a grande conclusão é que 
com tudo isso que nós estamos falando e aceitando a legalidade, a 
inconstitucionalidade, a consequência é voltar a 9,25%. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A consequência é o aumento de tributo, e 
dependerá de uma lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A emenda prevê né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se meu raciocínio estiver correto, o decreto 
pode ter sido revogado, mas qualquer instituição ou majoração de 
tributo dependerá de uma lei. Desculpe, a lei anterior, havia uma lei, eu 



tive uma redução, eu disse, a lei anterior não aumenta o tributo, a lei 
anterior já existia, mas não é ela que aumentaria, eu precisaria do 
diploma legal que aumentará o tributo que hoje é de zero. Oi? 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Bruno Moraes: Só para complementar. A ideia seria dizer que o 
decreto enquanto veículo introdutor como um todo seria 
inconstitucional, portanto nem o dispositivo que revoga o decreto 
anterior não teria validade. Essa é a ideia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós temos 
estendendo bastante, né? Valdirene, temos que ser rápido, porque o 
Emanuel também pediu e o Alexandre também. 

Sra. Valdirene: Não, eu acho que não, ontem eu tinha a mesma posição 
do Schoueri, eu também mudei de ideia, eu acho que essa, o ponto 
interessante de trabalhar com o Direito. Eu acho que volta no ponto de 
pedido, pedido importante, o Supremo já declarou inconstitucional 
trechos da norma, pedaços da norma e aí teria que se avaliar cada 
pedido. A questão toda é usar essa delegação como subterfúgio para 
fugir do sistema legislativo, então é esse o ponto em que o 37 está 
ferido. Então eu uso dessa prática, dessa manobra e a 
inconstitucionalidade está justamente nessa manobra. Talvez por aí a 
tese poderia ser fatiada. O que está, o que foi feito até então, mas daqui 
para frente o efeito daqui para frente é a majoração. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Emanuel, por favor. 

Orador não Identificado: Emanuel. 

Sr. Emanuel: Só falar brevemente aqui, citar um precedente do STF, 
que analisou uma situação semelhante ao que o colega propôs ali, foi 
um mandado de segurança impetrado pela confederação nacional de 
transporte, o mandado de segurança 25.476, que discutiu a 
contribuição social sobre o frete. Na hipótese discutiu-se uma portaria, 
um decreto que conferia poder ao ministro da Fazenda, se não me 
engano, a instituir um percentual que seria aplicado sobre o 
rendimento pago sobre o frete que seria a base de incidência da 
contribuição social. Na hipótese o STF analisou, julgou inconstitucional 
a portaria, o decreto que conferiu poder à portaria, e a princípio a 
alíquota estabeleceu-se que incidiria 11,7% sobre a base de cálculo e 
essa seria a base de cálculo incidiria à contribuição social. 
Posteriormente o ministro da Fazenda fez-se uma portaria que 
aumentou isso para 20%, o STJ julgou, o mandado de segurança é 
contra o aumento de 20%, então ele julgou os 20% inconstitucional e 
não analisou o mérito do 11,71%, então ele manifestou a 
inconstitucionalidade do decreto como um todo dizendo que não 



poderia o executivo ter essa competência, mas não se retomou a 
tributação plena, manteve-se o 11,71%. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É um precedente 
interessante. Você pode repetir o número, para registro? 

Sr. Emanuel: É 25.476. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Estamos em cima 
da hora. Eu peço licença ao Fernando Zilveti, Carla Nascimento e o 
Diego Miguita, que os seus assuntos ficam para a próxima semana. Eu 
vou manter esse na pauta porque eu acho que, quem sabe o Miguel tem 
alguma colaboração a fazer de qualquer forma nós estamos 
inconclusivos ainda. E temos muito interesse que o IBDT vai ter que 
pagar o COFINS sobre suas receitas financeiras. Muito obrigado pela 
presença. 
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