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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar 
início à nossa reunião de hoje, que tem algumas características 
especiais. Primeira delas, que é a última reunião do ano. Acho que foi 
um ano bastante produtivo, tivemos nossos eventos e as nossas 
realizações todas cumpridas. Queria agradecer a todos os colegas que 
compareceram assiduamente às quintas-feiras, a presença de todos 
sempre contribuiu para os debates. Espero que o ano que vem nós 
possamos repetir o que fizemos esse ano. Segunda peculiaridade dessa 
reunião que estão vendo, estamos em contato com Porto Alegre, o 
Instituto de Estudos Tributários, com a presença do professor Rafael 
Nichele e vários outros colegas. Rafael, bom dia. 

Orador Não Identificado: Caiu a ligação. 

Sr. Rafael Nichele: Alô. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Rafael, bom dia. 



Sr. Rafael Nichele: Bom dia, tudo bem? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tudo bem, como é que 
estão aí todos? 

Sr. Rafael Nichele: Estamos bem. Os senhores estão nos vendo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estamos, sim. 

Sr. Rafael Nichele: Nós que estamos sem imagem de vocês, mas já 
estamos reestabelecendo aqui, só uma questão de entender, o técnico 
vai nos ajudar. Agora sim, perfeito. Escutamos vocês bem aí também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom. Vamos 
prosseguir, então. Terceira peculiaridade da nossa reunião de hoje, que 
é uma despedida do professor Schoueri, que nos fará falta durante, nos 
próximos, a partir de 14 de janeiro, dentro de um mês estará por quatro 
meses nos Estados Unidos. Como uma referência a sua estada lá, nós 
vamos começar o ano de 2016 sem a presença do nosso professor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É, eu fui convidado a dois anos para ser o 
Global fellow researcher e, enfim, resolvi sucumbir à tentação, então, 
dia 14 de janeiro até 2 de maio estarei em Nova York. Claro que 
sentindo saudades aqui das Mesas, talvez eu possa fazer uma 
teleconferência de lá, Ricardo. O que não é impossível não, mas tudo se 
pode trabalhar. Mas nesse período eu vou sentir claro, muita saudade, 
mas, não adianta, vou mesmo, dia 2 de maio estou de volta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom. Espero que 
chegue em tempo do nosso congresso. No pequeno expediente, eu 
queria comunicar, relembrar a todos que amanhã, dia 11 de dezembro, 
às 10 horas haverá uma Mesa de debates na faculdade, sobre 
cooperação entre fisco e contribuintes, mecanismos voltados à 
cumprimento da norma tributária nos países em desenvolvimento. 
Coordenação do professor Luiz Eduardo Schoueri. Organização: 
Jefferson Ferreira Nunes de Souza. Debatedores: Alberto Macedo, 
Carlos Otávio Almeida e Mauro Silva. Na sala Arouche Rondon, no 
segundo andar do prédio histórico da faculdade, a entrada é franca. 
Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso, na verdade, para quem já vem 
acompanhando, uma pesquisa que já dura cinco anos, eu falei, semana 
passada falei sobre isso porque ocorreu outro evento, eu tenho a 
obrigação aqui no Brasil, São Paulo, de fazer seis eventos sobre o tema 
de transparência, esses mesmos seis eventos são feitos na Colômbia, 
são feitos no Uruguai, são feitos na África do Sul, em todos esses 
eventos nós temos é uma discussão de um questionário, esse 
questionário são, portanto, respondidos nas diversa antenas, que nós 
chamamos, e depois isso é consolidado e são publicados aqui, nós 



chamamos de meta articles. A ideia é até o fim discutir o tema da 
transparência tributária. Então, desta vez aqui, por exemplo, o foco, os 
três nomes o que Ricardo mencionou, mas um é fiscal municipal, o 
outro é subsecretário das finanças do município de São Paulo, que é o 
Alberto, outro fiscal estadual e outro fiscal federal, porque nós 
queremos trabalhar um pouco sobre transparência na programação de 
fiscalização. Ou seja, quanto nós sabemos sobre quem vai ser 
fiscalizado, qual vai ser o objeto de fiscalização? Então um tema muito 
de entender nessa relação fisco, contribuinte. Veja, cinco anos que a 
transparência tem seus aspectos examinados, desta vez é esse aspecto 
específico, você contribuinte é surpreendido com relação à fiscalização. 
Não, existe um questionário junto com a programação, foi divulgado 
para os associados do IBDT também um questionário que vai ser 
enfrentado amanhã. Todos são bem-vindos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma comunicação a 
mais? Brandão? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, somente comentar que realmente 
nós ficamos felizes a semana passada com o início do julgamento do 
CARF. E só verificar interessante que a notícia vinha assim: 8x 1; agora 
o CARF reabriu o contribuinte perdeu oito, um foi pedido vista. Dá a 
impressão que está sendo assim, considerado um placar, né? Mas o que 
chamou atenção, eu não sei, a Procuradoria da Fazenda Nacional dois 
casos, exatamente envolvendo a mesma pessoa jurídica, que é o banco 
Santander. O banco Santander no Supremo Tribunal Federal reverteu 
uma previsão de R$ 4,5 bilhões exatamente porque a Procuradoria da 
Fazenda Nacional não fez recurso referente à Cofins sobre as receitas 
operacionais do banco no pedido anterior à mudança do Decreto Lei 
1.598. E não fez porque o Supremo entendeu que não fazia parte do 
recurso, então não ia ser julgado e deu provimento somente à parte do 
recurso da União. E ouvi ontem a notícia que o CARF aconteceu a 
mesma coisa, a Procuradoria da Fazenda Nacional no recurso do CARF 
com referência à trava de 30% na incorporação de empresas disse que a 
Procuradoria não recorreu à Câmara superior referentemente à 
contribuição social sobre o lucro, portanto, o banco ganhou, perdeu a 
parte do Imposto de renda, mas ganhou a contribuição social sobre o 
lucro que é relevante. É interessante isso, que os recursos da 
Procuradoria da Fazenda Nacional, tanto preza ou tanto dificulta o 
trabalho em geral dos advogados, nesse caso especificamente em 
relação a esse banco comete esse deslize, né? É muito curioso. A 
segunda coisa que eu, ontem. Está mais interessante assistir a sessão 
da TV Justiça e da TV Câmara, do que a sessão comédia, porque é uma 
coisa maluca, né? E ontem não foi diferente. Foi no julgamento do 
precatório do Supremo Tribunal Federal. E eu só queria destacar que 
realmente já foi julgado inconstitucional a emenda constitucional 62 e 
voltou a baia agora através dos embargos de declaração da União. E 
ministro Luiz Fux, ele disse assim, que porque um tribunal que não 
consegue manter a segurança e não conseguir manter a jurisprudência 



por duas semanas, julgando o caso e depois por embargos de 
declaração vamos declarar constitucional o que julgamos 
inconstitucional, o Lewandowiski respondeu até rispidamente, no 
entanto, argumentou que a situação do mundo mudou e o que 
julgamento ainda não foi encerrado. Mas não foi encerrado... fica, são 
2013, comecinho, entra com embargos de declaração fica... claro, nunca 
vai ser encerrado, nunca, esperando uma mudança no mundo para 
fazer um julgamento de embargos e com esses embargos dá o 
entendimento que a economia mudou. Estranho, né? Só um registro 
para fim de ano. Obrigado, professor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com relação ao CARF, eu 
acho que vale a pena fazer uma referência, que a semana de trabalho 
em sessões de julgamento, o CARF da Câmara Superior, está 
acontecendo ainda, o Dr. João Bianco não está presente hoje porque 
ficou preso numa pauta lá no CARF. Pauta diária. Há uma grande 
dificuldade de andamento dos processos decorrente de falta de treino 
dos novos conselheiros, e de adaptação ao novo regimento, mas eu acho 
que é bom ressaltar o grande esforço do presidente Carlos Alberto 
Barreto para tornar o órgão mais atuante, mais efetivo, com medidas 
simples, né, algumas que estão se provando como absolutamente 
inúteis e complicadoras do andamento, como, por exemplo, as pautas 
temáticas. A ideia da pauta temática seria, vários processos sobre o 
mesmo tema, então vamos fazer um julgamento não em bloco, mas um 
julgamento que nós tenhamos consciência da extensão e do problema, e 
o que for decidido para um serve para todos, com possibilidade da todos 
os advogados se manifestarem. Acontece que as pautas temáticas que 
nós vimos essa semana, por exemplo, havia cinco processos, na Câmara 
Superior, cinco processos de preço de transferência, todos 
absolutamente distintos. Então temática era, só que era preço de 
transferência, mas sem a possibilidade de aproximação de um com o 
outro. E isso criou problema sim porque a ideia é não haver mudança 
da ordem da pauta para que não haja prejuízo das temáticas. O que 
aconteceu foi que em dois dias de Câmara superior da primeira turma 
se conseguiu apenas encerrar a pauta do primeiro dia e acho que dois 
ou três processos no segundo dia, sendo que no primeiro dia ficou até 
nove e meia da noite, e uma grande quantidade de pedidos de vistas, de 
forma que, na verdade, acredito que muita coisa que se tentou, está se 
tentando ainda, será alterado ao longo do tempo. Estamos vendo se a 
gente precisa registrar, estamos vendo a preocupação do presidente do 
CARF em tornar o órgão mais atuante do ponto de vista da dinâmica. E 
também há uma preocupação que havia muito grande com relação à 
cerceamento do direito de pedir vista dos conselheiros. Não notamos 
isso. As vistas que foram solicitadas foram concedidas, com artifício de 
ser vista coletiva, ou seja, não há possibilidade de amanhã algum outro 
conselheiro pedir vista do mesmo processo. Por que isso é algo possível 
atualmente? No tempo do processo de papel, quem pedia vista pegava o 
processo, levava para a casa, os outros não podiam ver. Como agora o 
processo está disponível no computador de todos conselheiros, 



concedida a vista todo mundo que quiser fazer alguma verificação terá 
condições de fazer. Evidentemente que voltando o processo à pauta 
poderá haver dúvidas, mas tanto ao aspecto a ser decidido, mas não 
quanto aos fatos do processo. Mas dá muito trabalho para os 
conselheiros, mas é uma tentativa realmente de agilizar. Schoueri vai 
fazer outra comunicação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. Foi publicada a lei 13.202 de 8 de 
dezembro de 2015 esta é a lei, conversão da medida provisória 682 que 
ela trouxe o PRORELIT, aquela que não, que não trouxe aquela 
declaração de planejamento tributário, até aí tudo bem. Mas o meu 
comentário seria sobre um dispositivo que apareceu nessa lei que é o 
art. 11, e que não tem sido noticiado. E eu queria somente comentá-lo. 
“Art. 11.  Para efeito de interpretação, os acordos e convenções 
internacionais celebrados pelo Governo da República Federativa do 
Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL.”. Até 
curioso que eles põem, a CSLL, essa sigla que de algum modo entrou no 
direito, nunca soube o que era, CSLL, porque é só um detalhe, porque 
lucro líquido se usa ILL, que é imposto sobre o lucro líquido. A CSLL até 
como sigla não faz sentido porque dizia que a contribuição social não é 
sobre o lucro líquido e sim sobre o lucro antes do próprio imposto de 
renda, então CSLL é um erro que agora está consagrado no texto legal. 
Mas o fato é que por interpretação agora, para efeito de tributação os 
acordos que abrangem a CSLL. E Parágrafo Único, o disposto no caput, 
alcança igualmente os acordos em forma simplificada firmados com 
base no disposto no art. 30 do Decreto Lei 5844. O parágrafo se refere 
aos acordos de navegação marítima, este era um tema bastante 
importante, bastante importante, porque as companhias áreas que 
vendem bilhetes internacionais, marítimas e aéreas que vendem 
bilhetes internacionais, tinham acordos antiguíssimos de, sobre 
imposto de renda, de repente cria-se a contribuição social e havia, aliás, 
houve autuações enormes baseadas na ideia de que o acordo era só 
imposto de renda, e nada falava sobre contribuição social. Agora vem 
essa lei dizendo para efeito de interpretação, então eu diria, certamente 
estão aliviadas. Para efeito de interpretação, também abrange imposto 
de renda, diz o caput. Mas aqui nós vamos ter um problema pelo 
menos, vai ser uma questão interessante. Nós temos acordos... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É a assunto dois da pauta. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É o assunto dois da pauta? Eu estou 
entrando antes? Paro, então? Eu não sabia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode continuar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu posso continuar? O presidente me 
autorizou, então... eu não saiba mesmo, então não foi de propósito. Mas 
a pauta... 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu então, já que 
estamos. Um minutinho só. Você tem alguma comunicação ainda? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, eu não sabia mesmo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu vou inverter a 
pauta. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu ia falar do artigo que eu achei 
interessante na Mesa de debate a gente trazer alguma resenha sobre 
aquilo que é publicado nas nossas revistas de Direito Tributário e, 
particularmente, na revista de Direito Tributário atual. E me chamou a 
atenção um artigo em especial, que é o resultado de um debate que nós 
tivemos aqui na Mesa, que é o artigo produzido pela Martha Leão, que é 
o “Contributo para o estudo da extrafiscalidade: a importância da 
finalidade na identificação das normas tributárias extrafiscais”. Esse 
artigo nasceu aqui, então por isso eu achei importante a gente 
mencionar, sem tomar muito tempo, obviamente, mas numa proposta, 
presidente, da gente futuramente debater os artigos que sejam 
publicados na revista de Direito Tributário atual, que tenham sido 
estimulados pela Mesa, porque nós estimulamos os nossos associados a 
escreverem, e depois eles escrevem e isto às vezes não é revisto ou 
debatido mais uma vez. E a Martha Leão teve a felicidade de escrever 
um artigo científico, um artigo propositivo com diversos aspectos 
interessantes, com uma dúvida que ela plantou do ponto de vista 
didático sobre aquilo que seria extrafiscal ou fiscal, se existe de fato 
essa separação entre extrafiscal e fiscal, há uma tendência natural dela 
a se posicionar que sim, que existe a extrafiscalidade, até para ela 
propor a tese do artigo como ela vem defendendo nas Mesas. Do meu 
ponto de vista, faltou um pouquinho de clareza nessa defesa, no artigo 
pelo menos, porque eu não, eu concluí o contrário pela leitura do artigo, 
um artigo que eu achei interessante, eu concluí que pelo artigo há uma 
nítida, um nível de posicionamento da doutrina de que extrafiscal e 
fiscal já estão, mesmo didaticamente não se sustenta. Mas 
naturalmente ela defende que extrafiscalidade é sim, essencial para a 
política fiscal, é sim essencial para o sistema tributário constitucional, e 
aí ela passa a defender então como sustentar essa extrafiscalidade do 
ponto de vista política fiscal. Mas aí novamente ela vai se posicionando 
e quando ela fala sobre a importância da identificação pela finalidade 
para fins de controle, ou seja, ela passa para o controle dessa 
extrafiscalidade, ela lança uma tese que me pareceu um pouco delicada, 
que seria aqui o Poder Judiciário teria o ônus argumentativo de definir 
a finalidade da norma extrafiscal, ela desloca esta função do legislador 
para o judiciário. E a partir daí ela passa a defender o controle da 
extrafiscalidade pelo Poder Judiciário sobre critérios de aplicação do 
princípio da igualdade sob o critério de controle de eficácia da norma 
extrafiscal, que é bastante importante, mas ao mesmo tempo é 
arriscado que isso seja feito pelo poder judiciário, e por último, a 
eficácia da norma extrafiscal, que teria aí alguns acórdãos que 



sustentariam esta posição externada pela Martha Leão. Então, 
basicamente são esses os comentários que eu faria rapidamente, até 
para não me estender sobre o assunto. E que de fato é um artigo 
interessante, um artigo científico, sem dúvida nenhuma, e que chegou a 
algumas conclusões que fogem, no meu entendimento, um pouco 
daquilo que eu considero importante nessa matéria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que justifica ter sido 
discutido aqui. Nós sabemos que ela tem posições conflitantes com 
certos professores. E justifica o trabalho dela na nossa revista. Mas 
vamos à pauta, nós temos uma pauta hoje, como eu já disse, o último 
dia do ano, nós temos uma pauta extensa e com assuntos todos muito 
importantes, algumas inclusive que já foram iniciadas nas semanas 
anteriores, e esse que o professor Schoueri estava mencionando, por 
um questão assim, de tentar ganhar tempo, eu vou solicitar que os 
apresentadores das questões o façam de maneira o mais rápido possível 
para a gente tentar esgotar a pauta, e também que os debates sejam no 
limite necessário, ninguém fale demais, por favor. Eu vou manter a 
ordem da pauta com relação ao professor Rafael Nichele, que 
apresentou a questão relativa à remuneração da folha de salários e o 
princípio da anterioridade, uma questão até de gentileza a você, Rafael e 
aos colegas do IET, mas a seguir eu vou inverter a pauta para tratarmos 
da questão que o professor Schoueri começou a mencionar em função 
da nova lei, e aí nós entramos e eu explico porque já estava esse 
assunto na pauta sem sabermos da lei, da nova lei. Ela vem se 
intrometer, portanto, na nossa pauta. Mas ela afeta fundamentalmente 
o que nós teríamos a discutir sem ela. Rafael, por favor, você pode 
apresentar então o seu tema? 

Sr. Rafael Nichele: Bom dia a todos. Rapidamente, Dr. Ricardo, 
colegas, a questão que eu coloquei na pauta ela acabou sendo, 
perdendo seu objeto com a emissão da IN 1.597 de 03 de dezembro de 
2015, quinta-feira passada. Só para resumir, o termo é parcial me 
parece, né, por quê? Porque coisas da edição da medida provisória 669, 
lá em fevereiro de 2015, nós tínhamos, foi trazido pelo legislador, pelo 
Governo Federal a ideia de que a contribuição sobre a folha passasse a 
ser uma opção do contribuinte, ou seja, o contribuinte passaria a optar 
se ficaria no regime da chamada contribuição sob faturamento ou 
voltaria a tributar sua contribuição providenciaria sobre o patrono com 
base na folha de salário, com a edificação da MP 669, havia a opção, 
dado ao contribuinte, respeitaria o prazo de 90 dias. Perfeito? Essa 
medida provisória é aquela medida provisória conhecida dos Jabuti, que 
o Cunha retirou da pauta, fez com que o Governo Federal ligasse o 
projeto 663 e foi convertido na lei 13.161 de 2015. O problema está 
justamente nisso, a lei 13.161 publicada no dia 31 de agosto de 2015, 
ela no art. 2º desta lei previu que o contribuinte deveria fazer opção 
esse novembro de 2015 para o ano de 2016. Só que o tal art. 7º remetia 
que esse art. 2º só passaria a estar em vigor no primeiro dia do quarto 
mês subsequente da data da publicação da lei, e obviamente pensando 



na publicação da lei e mais, no Art.2º que falava em novembro, nós 
tínhamos apenas dois meses de uma vacatio legis. Diante disso, o que 
se gerou em termos de fusão foi, bom, então o contribuinte terá a 
necessidade de optar em voltar para o regime jurídico da contribuição 
sobre a folha ou ficar no regime de contribuição sobre a receita bruta 
com a nova alíquota que será de 2,5% ou até 4%, dependendo do setor 
em que ele atuar e isso de uma certa forma aumentava a carga 
tributária e daí então uma suposta, uma possível violação da 
anterioridade nonagesimal, e com a edição da IN 1.597, e mal ou bem 
traz como opção para todos os contribuintes o mês de dezembro, 
considerando a data da publicação da lei, nós então teríamos aí, 
digamos assim, me parece desapercebido algum questionamento quanto 
ao fato de que o aumento de carga tributária pudesse ser inferior ao 
prazo da anterioridade nonagesimal. Esse é o esclarecimento que eu 
queria colocar aos senhores da razão pela qual retirei o assunto ante a 
edição da IN 1597. O que hoje nós discutimos, só para encerrar o ponto 
da discussão sobre esse tema da não alteração, é o seguinte, bom, tudo 
bem, então o contribuinte agora vai, por exemplo, fazer usando o mês 
de dezembro competência, ele vai no dia 5 de janeiro, onde ele vai pagar 
a contribuição previdenciária e ele vai fazer a opção de pagar o mês de 
dezembro ano de 2015 e vai retornar à contribuição sobre a folha de 
salário. A pergunta que surge é a seguinte: Como fica a contribuição 
previdenciária incidente sobre o 13º? Por quê? Porque até então, até 
novembro ele fica sujeito à contribuição e é expedida a instrução 
normativa, a contribuição previdenciária discutida sobre a receita 
bruta. Fazendo a opção em dezembro pode retornar à contribuição 
sobre a folha que ele teria que pagar a contribuição sobre o 13º salário, 
quando em razão de justamente fazer o pagamento do 13º, a pergunta é 
se a contribuição sobre o 13º seria proporcional, portanto, 1/12 avos, 
ou 12/12 avos. Por que esse questionamento é importante? Porque 
quando saiu a medida provisória 540, lá no primeiro ano de mandato 
da presidente Dilma, nós tínhamos o inverso, nós tínhamos uma 
contribuição sobre folha de salário até novembro de 2010 e com a 
medida provisória 540 três setores foram afetados, primeiro setor 
afetado pela desoneração em novembro. De modo que em dezembro 
esses contribuintes daquele setor, calçados, têxtil e hoteleiro, passaram 
em dezembro estar sujeito a uma contribuição previdenciária sobre a 
receita bruta. E aí a Receita Federal por meio de um ato declaratório 
interpretativo, mas depois nos anos posteriores do controle da lei, 
estabeleceu que, quem entrasse no regime da contribuição no meio do 
ano calendário, por exemplo, em relação ao período anterior, teria que 
pagar o 13º proporcional. Então o entendimento da receita que está na 
lei no § 3º do art. 9º da lei 15.946 é o seguinte, se você vem no regime 
de contribuição sobre folha, por exemplo, e entra em setembro no 
regime da contribuição substitutiva, a contribuição previdenciária sobre 
o 13º será de 9/12 avos. Esse é o entendimento da Receita baseado no 
que diz esse dispositivo legal. Vejam que a situação agora é totalmente 
inversa, o sujeito tem a contribuição substitutiva e pode optar pela 
contribuição de folha de salário, e a pergunta é: bom, se nós temos 



gerado que o fato gerador da contribuição previdenciária do 13º se dá 
em dezembro, com medidas preventivas aqui da quarta região, nós 
teríamos uma contribuição do 13º de 12/12 avos. Se nós consideramos 
que o fato gerador da contribuição previdenciária do 13º se dá ao longo 
do ano, em janeiro a dezembro, nós teríamos 1/12 avos, estaria 
submetido apenas à contribuição sobre folha salário em um mês de 
todo o ano. Essa é uma das questões, Dr. Ricardo, que nós temos para 
colocar, e como o senhor pediu que nós fôssemos breves, eu vou deixar 
para outra oportunidade levantar outro questionamento que nós temos 
sobre essa contribuição substitutiva, porque ela, de fato, ela tem outros 
efeitos econômicos relativamente à exportação e à própria contribuição 
sobre o 13º, segundo essa legislação, ela é para quem tem uma 
atividade lícita parte onerável e parte não onerável, a contribuição sobre 
o 13º ela tem que ser uma média dos últimos 12 meses da receita bruta 
da empresa não incluída na desoneração. Então isto eu vou deixar para 
outro momento para a gente discutir, mas o ponto central era dizer que 
a IN 1597 acabou, a meu ver, determinando o desaparecimento daquela 
violação à anterioridade que me parece seria preciso ser questionado, e 
agora fica questão do 13º que acho eu... Não sei se fui claro quanto a 
questão do debate... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você só não foi mais claro 
porque o tema, a confusão é muito grande, não é? O tema propicia 
realmente muita dúvida, muita discussão. O Schoueri quer falar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, eu ia falar sobre. Eu ia falar da 
primeira questão que parece resolvida dos 90 dias ou não. Porque eu 
tinha alguma dúvida, Rafael, diferente de você, com relação se haveria 
algum problema de se cobrarem dezembro. Eu comecei a fazer as 
contas, 31 de agosto, 90 dias não são três meses, e no dia primeiro de 
dezembro já terminou, terminaram os 90 dias. E aí eu comecei a me 
perguntar, qual é o fato gerador? Porque veja, assim, lembrando, 
condições necessárias e suficientes para o surgimento da obrigação 
tributária, e me perguntava, eu posso dizer que no dia 29 de novembro 
já existe esse fato gerador da folha de novembro? Minha resposta é não. 
Assim, não existe fato gerador pela metade, não existe fato gerador 
pendente ou acontecendo. Esse fato gerador, e isso me dói muito, só 
existe no último ato do 30 de dezembro, só ali que existe alguma folha. 
Então os 90 dias, caso a contribuição de novembro cobrada em 
dezembro fosse cobrada, os 90 dias teriam sido atingidos. E não seria o 
caso de se falar, como tenho brigado muito sobre retroatividade 
imprópria ou o que seja, porque afinal de contas entre a lei de agosto e 
novembro eu tive um prazo bastante razoável para me preparar 
também. Então assim, eu não estaria tranquilo em afirmar que não 
seria possível a cobrança já em dezembro desta, com relação ao fato 
gerador de 30 de novembro dessa contribuição. Se foi resolvido pela IN, 
muito bem que seja, mas eu digo assim, eu tinha uma dúvida anterior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: De fato, eu também não me preocupei 
com isso porque eu também entendia que a anterioridade já tinha sido 
cumprida mesmo sem a adição da IN 1597, mas eu queria responder à 
pergunta, a indagação sobre o 13º salário. Eu não entendo que essa 
contribuição dada à remuneração da folha deva ser recolhida 
proporcionalmente, mas sim integralmente. Eu não vejo como por 
alguma interpretação da lei de reoneração 1.361 ou mesmo da IN 1.597 
a gente possa concluir pela tributação apenas proporcional deste 13º, 
dado que ele é devido apenas numa única vez, possibilidade de 
pagamento em novembro, de dezembro, mas o fato é o 13º é um evento 
só, ele só é passível de parcelamento, de pagamento proporcional em 
casos pontuais como demissão, a exemplificação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De qualquer forma, mesmo 
nesses casos pontuais que você mencionou, existe um fato final que 
determina o momento da incidência. Eu acho que os dois estão na 
mesma linha. Alguém mais quer falar sobre o assunto, Rafael? 
Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Mas eu acho que a solução não é 
assim pão, pão, queijo, queijo, né? Nós estamos, temos um problema 
igual agora referente ao eSocial. Por exemplo, só dar exemplo, 
rapidinho, porque nós temos empregados que até setembro não tinham 
fundo de garantia e agora nós iremos pagar o 13º e a dúvida é se é 3/12 
avos ou inteiro. A informação que tem se dado na TV é que, não inclua 
o total. Mas não é real, porque até 30 de setembro não havia obrigação 
de se pagar o fundo de garantia aqueles que não optaram como 
facultatividade. Então, fica realmente uma questão. Mas na pessoa 
jurídica é mais sério ainda, porque o 13º pela natureza jurídica e pela 
jurisprudência é um direito, inclusive ele é, quando se faz aquela 
provisão, não é uma provisão, aquilo já é publicamente. Só tem um 
caso, é aquele negócio, querer reger a regra pela exceção acaba 
complicando. Qual é a exceção que tem no 13º salário? É quando você 
manda um funcionário embora por justa causa não sei por que razão a 
jurisprudência disse que o empregado não tem o direito a 13º. Mas o 
13º se comporta 1/12 avos aos custos da empresa a cada mês, é um 
direito que vai se incorporando a cada mês. Então quando a empresa 
esteve sujeita a contribuição substitutiva esse custo, aquela 
contribuição já abrangeu o 13º salário referente à folha de pagamento 
daquele mês, então é realmente para se pensar. Não tem sentido você 
sair de uma contribuição substitutiva que abrangeu todas as 
contribuições devidas até aquele mês, inclusive aquelas relativamente 
ao 13º salário, porque se você verificar historicamente, no passado 
distante, que eu acompanhei, o 13º salário era pago mensalmente, você 
tinha uma alíquota e o 13º salário mensal. Claro, aí incorporou-se à 
global, e se destacou para dezembro e foi melhorando, hoje o 13º não 
entra na base de cálculo imposto de renda global, ele é separado, tudo 
bem, mas direito que se incorpora e que se põe o custo 
obrigatoriamente provisionado a cada mês. Fato de pagar em dezembro 



é, eu até aconselhei os clientes, dois ou três clientes que eu tenho nessa 
situação, que fizesse o pagamento do 13º antes do final do mês e de 
novembro. Vai discutir, mas pelo menos discute-se um pouco mais, 
com um pouco mais de força. Mesmo aqueles que deixaram para pagar 
em dezembro, e tem ainda empresas que precisam pagar o 13º em 
janeiro, tem o saldo a ser calculado. Mas isso já está, não é possível que 
isso englobe tudo por causa de um mesmo, o fato gerador se dê por 
inteiro. Não estamos tratando de um imposto de renda cujo fato gerador 
é o último dia do exercício, nós estamos tratando de coisas que são 
colhidas mensalmente. Eu ainda tenho dúvida quanto à incidência do 
INSS sobre o 13º salário, até porque quando interessou a Receita ela fez 
proporcional, né? Ela disse: olha, se os fatos foram acontecendo de 
janeiro até tal data você vai pagar proporcionalmente aquela data. 
Porque não deu isenção, dispensa, quando você pagou 13º salário no 
final do ano de 2010, como bem lembrou o professor Rafael. Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, não sei se eu 
entendi bem a sua colocação. Sob o ponto de vista da empresa, dos 
custos dela, e observado o regime de competência, ela vai provisionando 
a despesa para o 13º salário mês a mês, independentemente de 
qualquer consideração. Está certo? Pega a folha do mês, calcula o 13º 
salário proporcional e tem um custo adicional via provisão. Agora, esse 
direito ao 13º não está incorporado ao salário do funcionário desde 
então. Se ele for demitido com justa causa, e pode acontecer, portanto, 
é um fato futuro incerto, ele não adquiriu esse direito, né? O direito é 
computado proporcionalmente ao tempo, mas depende de fatos futuros. 
E no plano... eu vou te dar a palavra já. E o plano do Direito Tributário 
nós não temos um fato gerador, aquele famoso fato gerador que 
continua ativo, complexivo que a doutrina dos anos 60 falava. Nós não 
temos isso. O fato gerador ocorre em determinado momento e a lei 
daquele momento é a lei que se aplica. Foi isso que foi inferido das 
manifestações anteriores. Eu acho que a sua colocação é interessante 
porque mostra como esta matéria deveria ter sido legislada. A lei 
poderia ter como ela faz, por exemplo, no caso do pagamento 
acumulados, que são objetivos de discussão na Justiça do Trabalho, né. 
Mas não é norma que permita eu fazer essa decomposição. Observado o 
princípio da anterioridade no caso nonagesimal, e da irretroatividade, 
caímos possivelmente numa variação econômica, caímos na chamada 
irretroatividade imprópria ou econômica, como falava o professor 
Tilbery. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O assunto é um pouco complexo, e o 
Brandão trouxe aqui o tema dizendo, o 13º já é devido mês a mês. Bom, 
então, voltando. O Brandão trouxe o tema a partir de quando seria 
devido, seria devido mês a mês. O Ricardo respondeu falando: olha, não 
interessa quando o adquiro porque o fato gerador só existe quando o 
13º for pago, e existe o critério temporal tributário que é o momento do 
pagamento, antes disso não há que se falar em fato gerador, o legislador 
escolhe isso como um momento. Ou seja, do ponto de vista técnico, 



Brandão, desculpe-me, não há como discordar do Ricardo e dizer, o fato 
é futuro, o tributo é devido com relação ao fato futuro. O que o Brandão 
está tentando fazer é aquilo que a gente toda hora vem dizendo, mas 
espera aí, eu estou me programando, eu contava com uma certa lei, eu 
fui surpreendido, é o tema que a gente tem voltado várias vezes a Mesa 
para saber quanto a segurança jurídica pode contribuir não com 
relação à regra de irretroatividade, inaplicável, não com relação à 
anterioridade, inaplicável, mas segurança enquanto tal, ou seja, 
enquanto manter as regras do jogo, porque nós temos que reconhecer 
que o empresário até por regras contábeis reconhecida pelo imposto de 
renda, ele sim, ele provisiona mensalmente o 13º, ou seja, o 13º na 
competência ele já lançado mensalmente embora as pessoas pagam no 
final do ano. Existe uma confiança contabilizada objetivada ali, esse 
argumento do Brandão se levado para a segurança poderia sim ter 
algum sucesso na corte. 

Sr. Rafael Nichele: Só um comentário, nós temos edição do ato 
declaratório interpretativo da Receita Federal, primeiro lote 2015 
explicado hoje. Entrar aqui na ata... o ato declaratório interpretativo da 
Receita Federal nº 9 de 2015. Estabelece, diz como deve ser feito a 
posição das empresas relativamente ao recolhimento da contribuição 
sobre o 13º salário. Eu vou ler aqui rapidamente. A empresa submetida 
à CPRB até a competência novembro de 2015 que não fizer para o ano 
de 2015 a opção pela contribuição substitutiva prevista nos arts. 7º e 8º 
da Lei nº 12.546, de 2011, fica obrigada ao recolhimento da 
contribuição de que trata o inciso I do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, sobre o valor de 1/12 (um doze avos) do 13º 
(décimo terceiro) salário de segurados empregados e trabalhadores 
avulsos, referente à competência dezembro de 2015. Então, novamente 
a Receita nos brinda aí com a data de hoje com a solução da nossa 
discussão. Então eu peço desculpas mais uma vez... 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Rafael Nichele: E agora sem conhecer o ato declaratório 
interpretativo da Receita, então a nossa discussão tinha um fundo de 
consistência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acabou aí. 

Sra. Valdirene: Em tempo realmente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Definitivamente o secretário 
da Receita Federal está contra você, Rafael. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Contra ele? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você escuta, Rafael? Vamos 
prosseguir de qualquer forma porque senão nós... eu acho que o 
assunto foi no limite. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Daniel. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah, Daniel. 

Sr. Daniel de Paiva Gomes: A gente se deparou ontem com o seguinte, 
que as empresas, aqui a gente está vendo com uma empresa que está 
sobre a receita bruta e quer voltar para a folha, mas imaginem que 
nesse caso tem empresas que elas estavam obrigatoriamente sobre a 
folha, é o caso dos serviços auxiliares do transporte, então eles foram 
incluídos agora como facultativamente eles podem entrar para recolher 
sobre a receita bruta. Para o nosso cliente seria melhor que ele já 
pudesse recolher sobre a receita bruta em novembro. Então, nesse caso, 
pensando o seguinte, o art. 7º da lei 13.161 ele fala que essa 
facultatividade entra em vigor em dezembro e o § 14 no Art. 9º que foi 
inserido na 12.546 ele menciona especificamente que a opção será 
manifestada mediante um pagamento, o pagamento da competência de 
novembro ele é feito em dezembro. Então será que nesse caso para o 
nosso cliente como ele quer, na verdade, ir para a receita bruta, essa 
discussão normativa não seria um problema porque estaria restringindo 
o direito dele de recolher e sobre a receita bruta já em e novembro? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O fato de haver a 
manifestação da opção não é determinante do regime, não é? A forma 
pela o qual você informa a Receita e exerce o seu direito, fazer ou não 
fazer alguma coisa, agora, a sua pergunta é, eu posso fazer ou não, eu 
tenho ou não tenho direito de fazer. 

Sr. Daniel de Paiva Gomes: A opção pela receita bruta relativamente à 
competência de novembro, porque aí teria restringido só para a 
competência de dezembro, cujo pagamento ocorreria em janeiro. 

Sra. Valdirene: Não. Eu acho que é o pagamento do tributo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Microfone. Eu não escuto sem microfone. 

Sra. Valdirene: Valdirene, bom dia. A questão aqui acho que tem que 
dividir o que é opção e aumento ou não a mudança do tributo. A gente 
já teve no ano passado a questão da 12.973 que havia lá atrás, lembra, 
a opção pela norma ou não em 2014. E até ficou, será que tem o termo 
inicial aí é a opção, a opção de você usar receita bruta ou não que 
valeria para o dezembro é uma coisa, agora, a mudança do regime, a 
mudança da alíquota, aí sim observo, desceria, eu acho que quando a 
IN fala, fala em pagamento do tributo, porque o percebimento é em 
novembro. Então folha de novembro, o salário relativo à, mas ao 



pagamento de, então não confunde fato gerador com data de 
pagamento. Será que não é isso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem um pedido de palavra. 
Pede falar, Rafael, depois nós passamos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Daniel. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode falar, Daniel, depois o 
colega fala. 

Sr. Daniel de Paiva Gomes: O que eu tinha compreendido é que não 
haveria violação à anterioridade, eu concordo com o professor Schoueri, 
o fato gerador aconteceria em 30 de novembro, então a lei estaria ok 
nesse sentido, o problema é, se a vigência é a partir de dezembro e você 
manifesta a opção mediante o pagamento em dezembro, então estaria 
tudo redondo, conseguiria manifestar a opção pelo pagamento já para a 
receita bruta auferida em novembro, o problema é que a instrução 
normativa ela fala que a opção pela CPRB para 2015 ela vai ser só para 
competência de dezembro de 2015. Então você estaria perdendo um 
mês que você poderia recolher pela receita bruta. Pelo menos foi esse 
entendimento que a gente estava conversando ontem no escritório, será 
que essa instrução normativa não estaria nesse caso específico violando 
o poder regulamentar? Porque para esse serviço específico, por exemplo, 
de transporte auxiliares eles não estariam antes abrangidos pelo 
recolhimento da receita bruta, já que eles eram obrigatoriamente sobre 
a folha de pagamento? 

Orador Não Identificado: Bom dia a todos. Só uma observação. Me 
parece que o texto da lei é claro em dizer que a opção seria a partir da 
competência a novembro. Agora, se a lei seria inconstitucional haveria 
ao fisco alegar isso. Quer dizer, me parece que está claro o direito de o 
contribuinte fazer a opção se para ele for vantagem a partir já de 
competência novembro. 

Sra. Valdirene: Que valeria para dezembro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De qualquer forma, só 
acrescentando, não existe aí nenhum problema de 
inconstitucionalidade, né? Porque as limitações são aplicáveis quando 
se onera a tributação mormente caso de o contribuinte exercer uma 
faculdade que lhe é favorável não tem nenhuma preocupação, inclusive 
poderia até ser retroativa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: De legalidade. Porque a instrução 
normativa não está cumprindo, segundo a informação, não cumpre o 
que a lei disse. 



Orador Não Identificado: Porque no caso das contribuições, a 
constituição fala alteração ou majoração, né? Quer dizer, poderia até 
ser... mas por outro lado, também se a gente entender que é uma 
garantia do contribuinte, opção envolvendo o contribuinte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você tem toda razão de 
fazer referência inclusive à essa redação específica do art. 195, mas o 
entendimento que já está pacificado é no sentido que é uma alteração 
que onere o contribuinte. Evidentemente, é uma proteção do 
contribuinte. Rafael, temos esse assunto debatido, alguém de vocês 
quer fazer alguma consideração ainda? 

Sr. Rafael Nichele: Só. Não, eu acho que não. Eu acho que ele foi bem 
debatido e deixou para o ano vem outros assuntos da mesma matéria 
que nós tivemos e gostaria de voltar a ele ano que vem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós temos debatido a 
questão intertemporal por diversos aspectos aqui na Mesa eu vou 
colocar na pauta do, provavelmente na primeira reunião de 2016, 
avisarei vocês, uma decisão que eu li ontem no STJ a respeito de 
pagamento de precatório, Imposto de renda na fonte. O que aconteceu 
no caso foi, o precatório foi cedido antes do pagamento, o precatório 
seria tributado em 27,5% porque o titular do crédito reconhecido no 
Poder Judiciário era uma pessoa física, e no momento em que foi pago o 
precatório era uma pessoa jurídica e segundo a discussão, a alíquota 
seria de 1,5% e o recebedor ao ter sido descontado em 27,5%, salvo 
engano é até uma ação aí do Rio Grande do Sul, são ser descontado em 
27,5% ele se insurgiu. O STJ entendeu que não, que a relação jurídica, 
Brandão, isso é interessante para você, a relação jurídica se completou 
com a decisão que transitou em julgado reconhecendo o crédito da 
pessoa física. O fato de ela ter transferido o direito é um negócio 
posterior que não pode afetar a relação jurídica tributária originária, 
embora o momento de retenção seja apenas quando do pagamento. Isso 
diverge um pouquinho do que nós temos discutido em reunião 
anteriores, por isso eu vou rediscutir, sendo que esta decisão do STJ 
tem considerações sobre os conceitos a imposto de renda 
especificamente, disponibilidade econômica ou jurídica e financeira que 
merece ter, portanto, ser rediscutidos aqui. Eu aproveito essa 
oportunidade só para dizer que a matéria está em aberto mesmo e seria 
muito interessante se vocês puderem participar dessa reunião que nós 
vamos marcar, provavelmente na primeira semana de março do ano que 
vem. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Qual é a decisão? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A decisão é no sentido de é 
devido imposto de 27,5%. Eu não tenho aqui, eu estou falando de 
memória. Vamos ao segundo assunto, invertendo, Brandão, com a sua 
permissão. Já que entramos com esta nova questão, essa nova 



dispositivo legal, e também acho que não podemos perder a presença do 
Schoueri que não estará aqui na próxima reunião. Eu haveria 
recolocado este assunto na pauta porque no dia 6/6/2013 nós 
discutimos aqui na Mesa a aplicação das convenções para evitar a 
dupla tributação a CSL, e houve um entendimento da Mesa no seguinte 
sentido, todas as convenções firmadas antes de 1988, portanto, antes 
da CSL, a CSL estaria abrangida pela convenção por se tratar de um 
imposto, um tributo substancialmente igual ao imposto de renda e 
todas as convenções têm uma norma definindo os tributos que são 
alcançados pela convenção. Mas a convenções posteriores, as firmadas 
posteriormente à introdução da CSL no regime jurídico constitucional 
nosso, precisariam estar incluídas expressamente nos textos das 
convenções e nós temos convenções que incluem a CSL e outra que não 
inclua a CSL. Eu recoloquei esse assunto aqui em discussão porque na 
verdade nessa Mesa do 6 de junho de 2013 apenas eu e o Brandão 
estávamos presentes, de todos os membros da Mesa só nós dois 
estavam presentes, eu não sei o que aconteceu nesse dia, mas a 
realidade é não estava o Schoueri, não estava o Bianco, não estava o 
Zilveti, nem e Gerd, de forma que eu considerei que esta matéria deveria 
ser rediscutida aqui com a presença da Mesa. Eu também acrescentei 
por conta própria a discussão da CIDE que nós também já tivemos 
aqui, Brandão, não nessa vez, mas em outras oportunidades da CIDE 
royalties, quando incide sobre o imposto de renda na fonte. Bom, 
Schoueri, retorno a palavra a você, então que estava relatando o novo 
dispositivo legal que evidentemente afeta profundamente essa questão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos entrar primeiro antes do dispositivo 
o tema desse § 2º o Art. 2º do acordo, do modelo da OCDE e, portanto, 
os acordos que imaginamos que tenha adotado isso. Os acordos, as 
convenções, os acordos de tributação têm um aspecto objetivo, o art. 2º 
ele diz a que se aplica, qual é o tributo que se aplica, para evitar muita 
discussão, olha, para mim é tal, tal e tal, para mim é tal, tal e tal. 
Existe, na verdade, já na prática brasileira uma diferença em relação à 
OCDE porque no modelo da OCDE parece que aquela relação que é feita 
ela é exemplificativa, porque como começa dizendo os tributos sobre a 
renda em geral e depois vem arrolando quais sejam, não é a ideia, 
somente esses, o Brasil e nós não devemos considerar isso como algo 
por acaso porque faz parte da história brasileira, o Brasil não adota 
essa redação geral que permitiria dizer que o rol seria exemplificativo e 
o fato de o modelo ideal OCDE ter essa cláusulas geral e o Brasil não o 
ter, deve ter algum sentido, ou seja, a gente costuma falar do tema, 
parallel treaties, é paralelo ao modelo ou seja, qual a importância dos 
tratados paralelos? É muito importante quando você fala assim, existe 
um desvio sistemático daquilo que é o modelo da OCDE, então de 
algum modo o Brasil não queria, o Brasil queria que nós 
conhecêssemos quais são os tributos aplicáveis. E daí tem um 
problema, bom, acordos ante 88, obviamente jamais arrolariam 
contribuição social, até porque ela não existia, pós 88 podem ou não 
podem arrolar conforme o caso, alguns sim, alguns não. Vamos aos 



antes de 88. Não arrolávamos, não tinha cláusulas geral, mas tinha ali 
sempre um § 2º, a convenção aplica-se também a quaisquer impostos, 
impostos na língua português, obviamente tax no inglês ou o que fosse 
em qualquer lugar. Idêntico ou substancialmente semelhantes ao que 
forem estabelecidos após a data de sua assinatura adicionalmente ou 
em substituição aos impostos mencionados no § 2º. As autoridades 
competentes nos estados contratantes, notificar-se-iam mutuamente 
sobre quaisquer modificações substanciais que ocorram em suas 
respectivas legislações tributárias. O tema aqui, ou pelo menos o 
Professor Klaus Vogel chamava essa questão da criação do tributo 
substancialmente semelhante, ele usava a expressão treaty dodging. 
Como algo diferentes do treaty shopping a gente pensa muito em abuso 
do contribuinte, o treaty dodging é o abuso do próprio Estado que 
contrata alguma coisa, contrata os tributos e depois fala assim, eu não 
descumpri o contrato, eu criei algo diverso, esse é o mecanismo do 
treaty dodging, o abuso pelo estado. E esse § 2º é criado justamente 
como mecanismo contra ele. O professor Vogel examina qual é o 
conteúdo desse § 2º e ali que ele utiliza, ele traz para a esfera 
internacional uma teoria que ele possui em um comentário à 
Constituição Alemã já tinha traduzido pela matéria de competência que 
é o tema dos tipos e conceitos, algo que vocês sabem, eu tenho 
absolvido do professor Vogel, mas eu devo dizer que professor Vogel 
também teria podido utilizar a ideia de tipos e conceitos aqui. Para 
dizer, o que é o substancialmente semelhante? Me dá uma curiosidade 
porque essa expressão é utilizada nos acordos e também no caso da 
Alemanha, também para a questão da competência tributária. Então, 
ele fala, vamos para saber o que é isso. Ele fala, o tributo 
substancialmente semelhante é aquele que é o típico imposto de renda, 
tem todas as características típicas, eu olho para ele, tipo, gente, eu vou 
traduzir como jeitão. Jeitão. Você olha e fala, isso é imposto de renda. 
Jeitão, é jeitão. Ou seja, ocupa o lugar de, está no lugar de. E nesse 
teste do jeitão, do tipo, se eu olho para a contribuição, se eu olho para o 
sistema pré 88 que tinha imposto de renda, e olho para o sistema pós 
88 em que eu tenho uma divisão de imposto de renda e contribuição 
social, é muito fácil eu olhar e dizer, tem o jeitão, é o imposto, assim, é 
um discurso fácil de dizer, a contribuição social nada mais é que o 
imposto de renda com uma destinação específica. É um desdobramento 
do imposto de renda, é o velho imposto de renda desdobrado. E nesse 
sentido, substancio mente semelhante. Por isso o CARF, numa decisão, 
o relator foi o Marcos Valadão, um caso Brasil/Áustria, entendeu 
corretamente eu penso que a contribuição social sobre o lucro está 
compreendida no acordo Brasil/Áustria. Uma correta decisão. Existe 
entre nós uma questão formal, como eu disse, caberia ao Brasil em 88 
ter notificado todos os seus parceiros da introdução da contribuição 
social ou que não o fez. Bom, segundo capitulo. E o caso que obrigava 
Brasil e Holanda? 91. Em 91 já existia contribuição social sobre o lucro 
e como eu disse, o Brasil mantendo a sua história não adota uma 
cláusula geral no art. 2º, ao contrário, especificamente quais são os 
tributos e põe só o imposto de renda. Aqui, permita-me, eu teria muita 



dificuldade para dizer: eu não consigo ver qualquer fundamentação em 
entender que a contribuição social sobre o lucro está abrangida aqui. 
Qual é o reflexo de estar ou não estar? Do ponto de vista do Brasil é 
pequeno, do ponto de vista do Brasil é pequeno porque nós estamos 
falando aqui em estabelecimento permanente ou que seja que vai pagar 
em contribuição social ou não vai, na verdade eu diria, o mais 
interessante é questão de companhias áreas, mas o fato é que nós 
temos algumas filiais aqui funcionando e essas pagam contribuição 
social pelo visto, por sorte não existe contribuição social sobre fonte, o 
que foi mais grave. Mas nós temos contribuição social de empresas. E 
agora vem o ponto, alguns acordos brasileiros quando preveem o crédito 
do imposto pago no exterior, preveem o crédito chamado indireto não, 
só do imposto na fonte, como também do imposto pago pela pessoa 
jurídica. Agora tem um problema. O país em questão quando for dar um 
crédito vai dar o crédito apenas no imposto de renda ou do imposto de 
renda da contribuição social? Idem se eu tiver um estabelecimento do 
Brasil. Então, existe sim um espaço de um problema de saber não é o 
problema o que o Brasil acha, uma questão é se o Brasil cobra ou não 
cobra? Outra diversa é, e o outro dá crédito ou não dá crédito? Então 
este aqui que vai desaparecer o problema que nós vamos ter com esse 
decreto, com essa lei agora. A primeira questão que eu diria evidente, 
necessariamente o Brasil deve notificar todos os seus parceiros da 
mudança da sua legislação. Já deveria ter notificado em 1988. Só que 
especificamente com relação à Holanda, por exemplo, não é com 
fundamento no § 2º não, tem problema mais sério aqui. Tomara que a 
Holanda concorde com isso e fale: não. No caso da Holanda, até a 
Holanda não é o problema, porque a Holanda não é um país que adota 
crédito, ela dá isenção, então o problema fica muito mais teórico. Eu 
não vou fazer uma análise um a um, eu digo, pode ser que o parceiro 
em questão diga: olha, eu concordei com o imposto de renda, quem é 
você para querer introduzir esse tributo porque a contribuição social já 
existia na época, você por uma lei está querendo modificar o tratado. 
Isso tem um outro nome técnico, chama-se treating overriding, ou seja, 
você quer por lei mudar aquilo que está no tratado. Não pode, isso tem 
que ser objeto de um tratado. Assim, o efeito dessa lei com relação aos 
tratados pré 88 eu diria declaratório. Bom que seja, já vem tarde e não 
precisaria de lei nenhuma para isso, bastaria um comunicado que 
deveria ter vindo já há muito tempo. Bom que venha para uma lei, é 
bom que a Receita Federal nunca concordou muito com isso. Assim, é 
bom que venha, vem tarde. Com relação aos acordos posteriores à 88 
que não contem a contribuição social sobre o lucro eu estou diante de 
um treaty overriding. Eu vou ter um problema, tomara que nossos 
parceiros concordem, tomara que haja uma troca de notas e que se 
resolva isso, aliás, eu diria que vai se resolver isso, mas assim, 
tecnicamente falando, se o nosso parceiro bater o pé e disser não foi 
isso que nós combinamos, ele tem razão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Toda razão. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se alguém lá não quiser dar o crédito, não 
tem que dar o crédito nenhum. Com relação à contribuição social. Você 
perguntou sobre a CIDE, você quer que eu fale sobre a CIDE também? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que não. A CIDE nós 
não tivemos dúvida quando discutimos aqui, o Brandão trouxe uma 
consideração muito importante, eu me lembro muito bem. Eu tinha 
colocado imaginando que nós teríamos bastante tempo para discutir 
esse tema. Eu queria manifestar minha total concordância com que 
você mencionou, claro, até porque nós temos uma experiência aqui no 
Brasil de leis pretensamente interpretativas, né, nó sabemos que pelo 
Código Tributário Nacional que as leis expressamente interpretativas 
elas podem ter aplicação retroativa, como algumas não se podem ter. 
Nós já tivemos casos em que leis não se declararam expressamente 
interpretativas, o Fisco defendeu que ela era interpretativa, agora nós 
temos uma lei expressamente interpretativa, né? Mas os tribunais 
fixaram bem claramente o conceito se eu não estou enganado, de que o 
caráter interpretativo depende efetivamente do conteúdo da norma, se 
ela interpreta algo que está implícito dentro da norma interpretada, ela 
é uma norma interpretativa, se ela baixa uma interpretação 
frontalmente contrário ao conteúdo da norma ou estendendo o 
conteúdo da norma, qual é o caso aqui, ela não tem caráter 
interpretativo. De forma que neste caso ela, do ponto de vista brasileiro 
dos contribuintes brasileiros a interpretação da lei vem favorecer, mas 
evidentemente, como bem exposto à exaustão aqui sem possibilidade de 
discussão pelo Schoueri, não é oponível a qualquer país contratante. 
Até porque o Brasil adotou posturas diferente de acordo com o corte, 
depois de 1988. Eu até admitiria que o da Holanda foi em 91, as coisas 
estavam em andamento, em discussão, mas depois quando houve 
consciência dos negociadores brasileiros, da existência da CSL, houve 
acordos que foram fechados com CSL e outros sem CSL, de forma que 
eu creio que realmente esta lei é muito interessante pelas questões que 
ela elucida. Eu só queria fazer, pedir o seguinte para a Mesa, alguém 
discorda do que o Schoueri colocou em relação ao período pré lei atual, 
independentemente dela? Aquela distinção entre acordos anteriores e 
posteriores? Eu acho que, eu queria deixar isso registrado porque a 
Mesa hoje está confirmando o entendimento de 2013. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, eu só queria chamar atenção do 
Parágrafo Único, este é importante, só interno, é retroativo em beneficio 
porque realmente existe autos de infração das companhias aéreas que 
atuam no Brasil, que havia uma cobrança de contribuição social sobre 
toda a bilhetagem, toda a tarifa, todos os bilhetes vendidos no Brasil, 
apesar de haver convenções que isentavam dos dois lados, ou seja, a 
TAM na Alemanha não pagava imposto de renda lá, a Lufthansa aqui 
estaria sujeita à contribuição social porque não era objeto do tratado. 
Então, esse nome, por favor, não é caso concreto, eu digo em termos 
gerais, por favor, mas assim, esse programa vem de reciprocidade, e 
vem em boa hora esse parágrafo. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Que essa contribuição foi 
substancialmente imposto de renda nós não temos nenhuma dúvida 
porque simultaneamente à sua implantação, não a sua previsão 
constitucional, a sua implantação houve uma redução de tantos pontos 
percentuais do imposto de renda da jurídica correspondente aos pontos 
percentuais da alíquota da CSL, então, na verdade, se dividiu o encargo 
do imposto de renda pessoa jurídica em dois tributos. Ao mesmo tempo, 
o fisco federal falou de uma maneira geral ele tirou participação de 
estados e municípios e estaria agora afetando estados estrangeiros 
também. Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, só duas coisas a respeito disso, é 
claro que poderia ter alguma dúvida no período de 91 até 95, era 
plausível, que a contribuição social sobre o lucro não era uma 
contribuição social sobre o lucro, era uma contribuição social despesa, 
ela era dedutível do imposto de renda, né? Então, ela vinha num 
período, a penúltima linha do balanço era a dedução da contribuição 
social que tinha uma base, tem ainda uma base de cálculo diferente, 
mas era considerado uma despesa, tanto que a alíquota se calculava, a 
nove, dava 0,80, e a dizima periódica, era uma despesa. A partir da 
mudança da lei a contribuição social sobre o lucro passou realmente a 
ser uma parte do queijo, né. Apura-se o lucro e do lucro se distribuiu 
contribuição e Imposto de renda. Então, a partir dessa data foi 
configurado o jeitão do imposto de renda mesmo, ante poderia ter uma 
dúvida. A questão que você levantou eu me lembro que dia 3 ou 4 dias 
ter lido uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito, a 
companhia de aviação, Avianca, que estava discutindo a incidência do 
PIS e COFINS e que exatamente foi aplicado o princípio da 
reciprocidade, pois na Colômbia não tem PIS e COFINS, então o 
Supremo disse também que a Avianca não devia ter. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, quando você 
puder, passa para nós esse RE que você mencionou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu só queria frisar esse assunto 
que você bem pontuou, também me parece ao consenso da Mesa, que a 
lei não é interpretativa. Ela não é interpretativa é um consenso, e que 
também ela não vincula os demais países contratantes. Eu acho que aí 
a gente, é um termo da apelação do jeitão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ela é interpretativa em relação a pré 88. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Desculpe-me, em relação ao futuro, bem 
observado. Pré 88 era interpretativa, mas numa interpretativa que não 
precisava interpretar, que é o tal do jeitão. E eu gostei, assim, 
observações finais. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos falar do jeitão, senão 
ele vai explicar como é a origem do jeitão no nono e quarto ano. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O jeitão me trouxe a alegria que o 
Schoueri cada vez mais está sensível à questão do típico no Direito 
Tributário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Rafael, vocês querem fazer 
algum comentário, por favor? 

Sr. Rafael Nichele: Não, Dr. Ricardo, muito obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer fazer um 
comentário aqui na sala? Então eu acho que foi oportuna a discussão, 
sobre todos os pontos de vista. Vamos ao outro assunto que iniciamos 
na semana passada muito importante trazido pelo Salvador Brandão e, 
portanto, ele ficou como relator do assunto. Ele mencionou que o valor 
do dia 30, 30 de novembro divulgou uma notícia que a Receita Federal 
através do senhor.... alguém da Receita Federal, iria... a Receita estaria, 
a referência feita aqui é um procurador, na verdade, mas ela 
pretenderia cobrar o imposto de renda sobre o dinheiro devolvido pelos 
delatores da Lava Jato. O que está acontecendo é que com a devolução 
os delatores reconhecem que se apropriaram indevidamente de várias 
formas conhecidas, de dinheiro que não lhes competiam e agora estão 
devolvendo. E a questão que foi apresentada é se isso caracterizava 
imposto de renda, ou melhor dizendo, acréscimo patrimonial passível de 
tributação de imposto de renda. Eu fiz referência a um excelente artigo 
publicado no nosso nº 34 da revista Direito Tributário atual, o Oswaldo 
Gonçalves de Castro Neto em que a pergunta dele, o título do artigo é: 
“É ladrão o contribuinte?". E aí ele defende a (im)possibilidade do furto 
como forma de aquisição da disponibilidade econômica ou de renda ou 
proventos. Esse artigo é muito importante, ele tem muitas 
considerações, ele faz análise do Direito Penal, no Direito Civil, tem um 
doutrina bastante avantajada citada, mas ele se ateve à hipótese de 
furto e nós estaríamos tratando de outros tipos de acréscimo 
patrimonial, eu estou pondo acréscimo patrimonial por enquanto entre 
aspas, “acréscimo patrimonial” ilícito, ele não abordou a tributação dos 
atos ilícitos em geral e nem incidência de outros tributos julgados 
ilícitos, só abordou se há acréscimo patrimonial, que é exatamente a 
questão que está sendo discutida aqui. Nesse trabalho, nós sim, 
tiramos alguns, embora ele seja restrito ao furto, nós tiramos algumas 
considerações, algum pressupostos que poderiam ser estendidos a 
outros tipos criminais, inclusive os do Lava Jato e sintetizando a 
conclusão, se eu for sintético demais, você me acrescente o que você 
achar importante, Zilveti, já está no artigo na mão, ele entende que não 
existe acréscimo patrimonial porque existe uma simples detenção e no 
posse do produto dos atos ilícitos e que a posse e a integração 
patrimonial ocorreria somente após a prescrição que os crimes, porque 
a partir da prescrição não haveria mais possibilidade de devolução, de 



perda. Deixa eu só declarar. E, portanto, aí sim haveria incorporação ao 
patrimônio. O que significa, portanto, que para o Oswaldo, Oswaldo diz 
que pode ser tributado, é apenas uma questão temporal, quando que 
você ser tributado no que diz respeito ao imposto de renda. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O fruto do ato ilícito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No caso do imposto de 
renda, o fruto do ato ilícito, claro, resultado. Transposto isto para a 
Lava Jato, na hipótese de devolução pelo denunciado, pelo delator, 
enfim, por aquele que fez a delação premiada, há uma evidente não 
acréscimo no seu patrimônio. Eu ponderei quando ele assunto foi 
trazido aqui, só para recuperar então onde nós paramos, eu recuperei 
que na verdade nós temos, na verdade, tira “na verdade”, ninguém é 
dono da verdade, nós nem discutimos ainda, mas eu ponderei que em 
contraposição à posição adotada neste artigo, como se trata de dinheiro, 
e a propriedade do dinheiro se dá pela posse física, teria havido sim 
incorporação do patrimônio e um fato posterior aleatório acarretaria a 
perda daquilo que já havia sido incorporado ao patrimônio, foi utilizado 
ao longo desses anos, esses delatores compraram imóveis, compraram 
barcos, fizeram reforma de imóveis de luxo, compraram obras de arte, 
enfim, usaram dentro do seu patrimônio está, o produto que obtiveram 
desses atos ilícitos e seria uma questão saber se com a devolução eles 
teriam direito à restituição do imposto de renda ou uma dedução que a 
lei não prevê. Então essa é a questão e o Brandão ficou encarregado de 
nos trazer quem sabe mais algum detalhe a respeito do assunto. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, é que é o seguinte, eu tomei a 
liberdade de... você pediu para o Fernando corrigir se fosse necessário, 
e como ele não o fez, eu exatamente eu queria fazer, porque o artigo, do 
professor aqui ele concluiu não pela prescrição penal, é a prescrição 
aquisitiva, que é o usucapião de má-fé, então é diferente da questão 
penal. Ele fala que o bem móvel você adquire usucapião em três anos e 
quando é de má-fé cinco anos, ele é esta prescrição que eu... queria te 
perguntar, agora, como nós temos pouco tempo... as pessoas, por favor, 
na ata nossa do dia 6 de novembro do ano passado foi, o Schoueri tem 
uma, nossa, a gente parece que fala, quando a gente vai ver escrito dá 
três, quatro páginas, né, principalmente a sua posição, Dr. Ricardo. 
Então está, praticamente eu não acredito que não há modificação em 
relação aquilo que foi 6 novembros de 2014, foi trazido o assunto, tem a 
sua posição, Dr. Ricardo, e a posição do Dr. Schoueri. E o Dr. Schoueri 
inclusive disse que nós não podemos interpretar mais o art. 3º da forma 
como ele foi elaborado, em 1966, porque a Constituição hoje trouxe 
expressamente, que o IPTU pode incidir, pode aumentar se houver o 
fato ilícito administrativo que é o não uso da probidade conforme a lei 
municipal. O art. 182, né? Lá fala... bom, o que nós temos de novidade? 
Exatamente essa notícia da Receita Federal em que ela já autuou, quer 
dizer, a notícia diz que ela já autuou em R$ 1 bilhão os delatores da 
Operação Lava Jato havia divergência no conceito da Receita Federal 



com referência a essa questão, mas chegou-se à conclusão que eles 
deveriam por força da lei fazer o auto de infração, e até foi, 
curiosamente, está servindo de defesa de muitos advogado, ouvi dizer 
que os delatores não façam a delação premiada porque além devolver o 
que eles retiraram das empresas, do Governo, eles ainda vão ter que 
desenvolver todos os bens porque os bens deles serão penhorados para 
pagar o imposto de renda. Então há uma pressão psicológica em cima 
disso aí. Isso já foi até esclarecido na prisão do Senado Delcídio do 
Amaral, o advogado fala lá, não faça delação premiada porque você vai 
devolver o que você recebeu ilicitamente, mas que você vai ser cobrado 
de imposto pela Receita Federal, então [tossido]. Vai ser tudo penhorado 
para pagar o imposto. Isso causou um certo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu espero eles não venham 
falar em capacidade contributiva, porque eles devolvendo tudo... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria compreender uma coisa, é uma 
questão de informação, eles estão devolvendo tudo ou eles estão 
devolvendo uma parte? Porque essa pergunta é importante. Porque se 
você diz: olha, vai ter que vender o iate. Então eles não estão devolvendo 
tudo. Eu só queria compreender o fato. Eu posso ter uma posição se eu 
disser: bom, tudo que eles receberam, eles devolvem, então o tema é 
saber se houve ou não houve acréscimo patrimonial? Uma discussão 
interessante. Segunda completamente distinta, não, eles vão 
desenvolver uma parte, mas vai sobrar confortavelmente, eles ficariam, 
como diria o outro ali, agora viraram classe média, como algum outro 
aí. Então a pergunta que eu tenho, e esse de fato, Brandão, ninguém 
sabe dizer, até onde eu sei do ponto de vista de Direito Penal, devolve-se 
o produto do crime integralmente. Então eu lhe pergunto, no caso de 
uma denúncia, uma delação premiada, devolve-se integralmente? E se 
isso for verdadeiro a questão tem pelo menos um desdobramento. 
Devolve-se uma parte, faz-se um acordo quanto é, muda tudo, então 
precisa ver o que se devolve. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Olha, na delação premiada aquilo que 
foi, ele tem que declarar o que ele recebeu ilicitamente tudo, porque 
inclusive a delação premiada poderá ser rompida se for descoberto uma 
outra conta e tal. Mas ele não é obrigado a devolver aquilo que ele 
ganhou licitamente. E o gerente da Petrobras ou o gerente do Banco do 
Brasil, ele recebe um salário altíssimo, tem um bônus da participação 
altíssimo que, então ele pode ter coisas lícitas. Isso que eu estou 
dizendo, isso é apurável. Então ele tem que devolver tu que ele recebeu 
ilicitamente, se a pergunta for em relação aos atos ilícitos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou falando o seguinte, nós vamos 
tributar uma pessoa que devolveu tudo que tinha, e isso? Imposto 
ultrapassa 100%? 



 Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou dando a palavra 
para o Zilveti, mas vamos tentar discutir a questão sem entrar no 
detalhe, porque teoricamente não há apuração no montante de prejuízo 
causado à Petrobras, não há apuração do enriquecimento ilícito de 
fulano ou beltrano, e há um acordo, você vai delatar e você vai me dar 
fatos, e você devolve X. Então não há... teoricamente não existe uma 
devolução total ou não se tem certeza da devolução total. Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Deixa eu ajustar as questões por ter 
falado totalmente do assunto, mas o Brandão fez uma correção e tem 
uma correção da correção. Brandão, não é só a questão do Direito Civil 
que está discutida nesse artigo, ele está também condicionando por isso 
a leitura do Ricardo está correta, ao art. 91, inciso II do Código Penal, a 
disponibilidade econômica e jurídica dos bens, porque diz esse artigo 
que é importante mencionar que são efeitos da condenação, inciso II, a 
perda em favor da União ressalvado o direito do lesado ou de terceiros 
de boa-fé. Uma ponderação nova que a lei 7.209/84, então aí vem as 
hipóteses, tudo bem, que não vem o caso, mas ele sim condiciona o 
aspecto penal, ou seja, que também tem a prescrição penal que está em 
jogo, e até que não se defina do ponto de vista penal não haveria 
disponibilidade econômica crítica do bem. Além disso existe a questão 
civil, que é a questão da posse, primeiro ele faz toda uma análise sobre 
o aspecto penal, senão ficaria estranha a conclusão, então uma análise 
penal para depois concluir pelo Código Civil. Não, faz a análise penal e a 
conclusão é pelo Código Penal. Subsidiariamente ele ainda fala do 
Código Civil em relação da posse. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo Victor. Cadê o 
microfone? 

Sr. Paulo Victor: Eu concordo em princípio não vai nunca haver 
certeza sobre: um, qual foi o valor efetivamente recebido de forma 
ilícitas; dois: se tudo isso foi efetivamente declarado e três: se tudo isso 
foi efetivamente devolvido. Mas eu acho que até para construir a 
hipótese normativa disso a gente precisa abstrair um pouco e aceitar as 
premissas de norma jurídica. Eu entendo pouquíssimo, aliás, para não 
dizer nada sobre delação premiada, mas o que eu consegui pinçar até 
aqui foi, para que ela seja celebrada, parte-se da premissa de que tudo 
foi declarado, sob pena dela ser invalidada, então será que 
juridicamente a gente não pode partir uma premissa, ainda que 
juridicamente vai ser uma premissa segura de que o delator declarou 
absolutamente tudo e pelo o que eu entendi, ele está obrigado devolver 
tudo que ele declarar. Ou seja, eu construo uma premissa em cima da 
outra, minha primeira premissa é, eu presumo que ele declarou 100%, 
e a delação só vai ser homologada, eu acho que é esse o termo, se ele 
devolver tudo que é relativo ao que ele declarou. Então, presumindo que 
ele declarou 100%, presumindo que ele devolveu 100%, eu tenho muita 
dificuldade em encarar esse acréscimo patrimonial porque nem mesmo 
pelo âmbito civil você considerar a posse que ele influi daquilo, 



eventualmente frutos ou rendimentos desses ativos em tese foram 
tributados também. Então se eu fizer um paralelo do dinheiro com o 
carro, se pessoa ficou com o carro ilicitamente, alugou aquele carro, eu 
tenho dificuldade de presumir que ela não pagou o imposto de renda 
sobre os acréscimos patrimoniais decorrentes sei lá, do uso daquele 
artigo, por exemplo. Então ainda que a gente não tenha certeza do 
montante se tudo foi declarado, se tudo foi devolvido, eu me sinto 
relativamente confortável para presumir isso tudo e continuo 
entendendo que essa não pode acontecer pelo fato gerador. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro, é importantíssimo 
isso e pegando a sua, uma parte do que você mencionou como ponto de 
partida para a minha observação agora, a posição que a receita vai 
assumir, pelo menos depende dessa matéria jornalística é de que houve 
um acréscimo patrimonial não declarado, e também o consumo desse 
acréscimo patrimônio através de outros indícios, cartão de crédito, 
conta bancária. Aquilo que a gente já conhece. O problema é que todas 
as presunções legais elas admitem prova em contrário, e se a prova em 
contrário foi esta, não, eu roubei dinheiro, isso não é acréscimo 
patrimonial, a presunção não se aplica. Então a partir da sua 
construção que é evidentemente válida, nós podemos construir outras 
coisas. A matéria realmente é muito complexa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só queria lembrar que quem defende a 
não tributação com base nesse argumento fortemente é a professora 
Misabel Derzi na sua atualização ao livro do professor Aliomar Baleeiro, 
e é curioso porque o professor Aliomar Baleeiro trazendo numa ordem 
de pró tributado, na hora que a professora Isabel queria apenas 
atualizar, ela faz uma monografia mostrando porque não se poderia. 
Outro, também no outro sentido o professor Renato Becho. Eu 
pessoalmente já estive em todos os caminhos aqui porque a Isabel é 
muito convincente com isso. Eu devo dizer que havendo entendimento, 
e aliás, eu que escrevi isso, havendo perdimento não há acréscimo 
patrimonial. Pode não haver perdimento é outra questão, mas com o 
perdimento comprovado eu dizer que aquilo havia se incorporado ao 
patrimônio. Ora, se havia se incorporado não cabia o perdimento, se 
cabe o perdimento é porque não havia se incorporado, então não era 
patrimônio. Então eu não consigo ver a possibilidade da outra 
tributação ainda. Vocês sabem, eu defendo a possibilidade pelo código 
da tributação de uma disponibilidade econômica mesmo que não haja 
tipo, mas eu sempre insisto, a possibilidade do código, aqui vemos um 
legislador ordinário diante daquela possibilidade e fez, e a nossa lei 
ainda hoje me parece lei ordinária, se firma na questão de um efetivo 
ingresso no patrimônio, não precisaria ser, mas já o faz, e fazendo-o eu 
nego que haja acréscimo patrimonial, que haja renda nessa 
circunstância a ser tributada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti, depois Brandão. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, se a gente partir do ponto que o 
Aliomar Baleeiro, esse sim, escritor original tinha razão, e não tem... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa é pecúnia non olet. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, mas... do ponto de vista imposto de 
renda, havendo acréscimo patrimonial, independentemente do que 
analise o Direito Penal ou mesmo o Direito Civil há de se que perguntar, 
esse acréscimo patrimonial é passível de imposto de renda? A minha 
posição, sim. É o que eu tenho, analisando também em legislação, em 
relação ao imposto de renda. Victor, se você faz um acordo em delação 
premiada, esse acordo de delação premiada ele não pode, se não 
expresso, afetar a tributação. Então se é um acordo, tem que ser um 
acordo fiscal também. Quando você fala em devolução, eu pergunto, 
devolução do quê? O que foi fruto do ato ilícito? É ou não renda? Eu 
tendo a entender que é renda. E que o Direito Penal, a não ser em 
hipóteses como essa mencionada nesse brilhante artigo, pode ser que a 
renda seja amanhã questionada, porque se você perde patrimônio por 
condenação penal, então você tem uma decisão transitada em julgado 
considerando aqueles bens fruto do ilícito sujeito a perda de patrimônio 
do agente ilícito e consequentemente aquilo vai para a União, mas 
aquilo vai para a União, não quer dizer que o imposto não é devido, nem 
que a renda não houve. Então, me causa um pouco estranheza essa 
interpretação tão benéfica ao infrator. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos com o tempo 
esgotando. Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Exatamente, é para avisar de as 
pessoas refletirem essa nossa ata porque lá estão transcritos dois 
acórdãos, só que não são recursos extraordinários, são habeas corpus, 
porque procurar recurso extraordinário não tem. Dois habeas corpus 
quando o Supremo disse que nos crimes de onde há apreensão ou 
perda o tributo é devido normalmente, são dois completamente 
diferente. É o habeas corpus 77 que é de 30, das está tudo citado, para 
não perder tempo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para registrar, seguir a posição do 
professor Zilveti, nós estamos admitindo a tributação que ultrapassa os 
100%, você devolve tudo e ainda paga imposto de renda. Isto é tributo 
com efeito de confisco... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Rafael, colegas, do IET, foi 
um prazer tê-los conosco. Nós aqui somos absolutamente rigorosos com 
horário porque temos compromissos, e é uma tradição do IBDT 
terminar pontualmente as suas reuniões, sua Mesa. Agradecemos a 
presença de vocês, é sempre uma grande alegria, sabe, além do debate 
que vocês hoje ficaram mais quietos que de vez anteriores, mas 
presença de vocês, a alegria que nós aqui de São Paulo temos quando 



vamos até o ambiente do IET aí no Rio Grande do Sul nos faz muito feliz 
de vocês estarem conosco novamente, esperamos que nós possamos 
repetir muitas vezes no futuro. 

Sr. Rafael Nichele: Muito, professor Ricardo. Nós agradecemos aqui, 
exatamente, da nossa parte se tornará rotineira a Mesa de debates. 
Muito obrigado, um abraço a todos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Para vocês também. 
Valdirene, infelizmente o seu texto, o seu tema não, ele chegou no 
último de uma pauta pelo pré-entrada, né, para uma pauta extensa, 
não sei se quer manter para o ano que vem? 

Sra. Valdirene: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mantemos para o ano que 
vem. E eu me despeço de todos também que provavelmente não verei 
mais antes do fim ano, desejo bom Natal a todos, um bom próximo ano 
e vamos trabalhar o próximo ano para que o IBDT continue no seu 
rumo e crescendo cada vez mais. Muito obrigado a todos e até a 
próxima. 

Revisado por MPV 


