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Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Bom dia a todos. Alguma 
comunicação? Uma comunicação do professor Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é comunicação não, é pequeno 
expediente. O jornal ontem noticia que, por pequena maioria, passou o 
projeto de repatriação de recursos. Este projeto, se aprovado, não 
conheço nem a versão de como é que foi aprovado, eu digo por notícia 
de jornal, mas é claro, eu vi o plano de projeto, e se aprovado nesses 
termos, vai exigir que nós tributaristas enfrentemos uma das questões 
interessantes do Direito Tributário que é sobre a possibilidade da 
renúncia a direito fundamental. Porque eu quero dizer isso? Porque 
para a grande maioria dos casos de recursos no exterior são valores que 
há muito tempo já estão depositados lá e, portanto, o crédito tributário 
do Imposto de Renda, se existente, já decaiu, e aquilo que o Professor 



Gerd, eu ensino na graduação, citando o art. 165, é dizer, se você paga 
o que é indevido, não interessa a razão, se pagou o que é indevido você 
pode repetir. Então, ainda que a razão com que você pagou foi para ter 
uma anistia penal, se já decaiu o crédito relativo ao Imposto de Renda, 
não há o que pagar de Imposto de Renda. Este Imposto de Renda que 
será pago por ocasião da repatriação é indevido. Só para dizer, 
parênteses, tivesse o governo aprovado por uma lei complementar um 
novo imposto na competência residual cujo fato gerador fosse a 
repatriação de recursos, nós teríamos aqui um debate delicioso, e 
possivelmente, pelo menos à primeira vista eu diria, seria possível. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Me ocorreu agora, com base na sua 
exposição, algo muito interessante. Como doação eu posso extinguir a 
punibilidade? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Enfim, eu digo... 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Porque a rigor é isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O ponto é, assim, se o contribuinte paga 
esse imposto, primeiro lugar, do ponto de vista penal está extinta a 
punibilidade, e mesmo que ele repita, a punibilidade foi extinta, elimina 
não ressuscita. Agora, se ele pagou a título de Imposto de Renda um 
crédito tributário que já decaiu, ele tem direito à repetição. Eu estou 
bastante interessado de ver se os nossos tribunais vão manter essa 
posição que me parece aquela que dogmática ensina, ou seja, não 
interessa se você pagou, se você tinha interesse em pagar. O exemplo, 
eu dou em aula esse exemplo, eu sempre digo, olha, na época eu sabia 
o que IPTU era indevido, mas eu apoiava o prefeito e queria ajudá-lo, eu 
então eu paguei, daí no fim o prefeito não foi reeleito, eu repito. Eu digo, 
olha, a questão moral é irrelevante, o fato é que o IPTU era indevido, eu 
posso repetir. Do mesmo modo, neste caso, a questão moral, o porquê 
eu paguei o Imposto de Renda, se eu paguei para me livrar de 
impunibilidade, não me interessa, o fato é o que Imposto de Renda é 
indevido. A renda, o patrimônio já existia, supondo aquele contribuinte 
que tenha condições de demonstrar que lá nos idos de 2005, 2006 o 
valor já estava depositado. Imposto de Renda isso não é, isso pode ser 
outra coisa, mas não é Imposto de Renda. Então nós vamos ter que 
enfrentar essa questão, que eu insisto, na dogmática tradicional não há 
dúvida, eu não tenho dúvida em dizer que a repetição de débito é 
imediata. Agora, vamos ter esse grave problema da questão do moral, 
afinal de contas, você se aproveitou disso, você pagou sabendo que era 
indevido, você teve uma vantagem, você negociou, questões como essas 
que a dogmática tradicional rejeita, vão ser enfrentadas e mais uma vez 
vamos ter que ver como o Direito Tributário vai se comportar diante de 
um pagamento feito sabidamente indevido. Indevido o Imposto de 
Renda, e permita-me dizer só um entre parênteses, também indevido a 
multas. Também é básico, eu não sou penalista, mas uma coisa básica 
do Direito Penal e Penal Administrativo é que a lei penal não pode 



retroagir. O ilícito, se houve, é anterior à lei, o único ato posterior à lei é 
a própria repatriação, e esta não é ilícita. Então, cobrar uma multa pela 
repatriação causa estranheza, na verdade a multa seria pelo ilícito 
passado, seria uma norma, portanto, uma penalidade retroativa. 
Solução correta teria sido se eu tivesse um condenação penal e a multa 
fosse em substituição da condenação penal, mas aí neste caso eu teria 
este contribuinte criminoso já não é primário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Fala, este contribuinte. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. Em primeiro lugar, eu poderia ter 
uma condenação e uma substituição por multas pecuniária, aí estaria 
no âmbito penal, mas a proposta do projeto não é pena criminal, é não 
há mais crime e existe uma pena administrativa. Mas eu insisto, a pena 
administrativa será retroativa em relação ao ilícito administrativo. 
Então, seja o Imposto de Renda que não é renda, seja a pena que é 
retroativa, eu não dúvida do ponto de vista dogmático de que todo valor 
que será pago será objeto de repetição e nós vamos assistir isso logo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Interrompendo uma 
pouquinho aqui, porque nós já estamos entrando no debate, nós 
estamos no pequeno expediente de comunicações, mas virou um 
debate, uma coisa importante. Eu queria registrar a presença aqui 
conosco na Mesa do Professor Nichele, Rafael Nichele, presidente do 
nosso querido Instituto de Estudos Tributários, lá de Rio Grande do 
Sul, nosso parceiro em várias ocasiões, vários eventos. Eu agradeço a 
sua presença, Rafael, espero que você aproveite o convívio dessa hora e 
meia conosco aqui, e queria de público, quase que te coagindo, convidá-
lo a reacender aquele nosso contato via internet das nossas mesas. Há 
duas semanas nós iniciamos esse tipo de contato, que na verdade 
inauguramos com o IET, mas iniciamos com isso a Universidade 
Federal de Pernambuco, a Faculdade de Direito lá de Recife, foi muito 
bom e gostaríamos muito mesmo, de uma primeira oportuna que fosse 
possível a vocês, que nós retomássemos esse tipo de contato, além dos 
outros todos que nós temos, seja sempre bem-vindo aqui. 

Sr. Rafael Nichele: Muito obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: O Gerd pediu para falar 
sobre o projeto. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu achei muito interessante essa explicação 
do, essas ideias do Professor Schoueri, porque realmente fica uma 
questão curiosa, porque seria a possibilidade de extinguir a 
punibilidade, no sentido penal mesmo, com uma doação, porque se o 
imposto não é devido, então é uma doação. Só quanto à questão da 
multa, eu acho que aí não teria tanto problema porque existe, da 
retroatividade, porque existe o princípio da “lex mitior” que eu acho que 
nesse caso se aplicaria. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Zilveti, e depois Ricardo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, eu concordo sim, ressalva com o 
Schoueri os dois pontos que ele ressaltou. A lei tem problemas, tem 
problemas de, aliás, diversos problemas e a gente não sabe em que 
circunstâncias, não sabe o que passou no final da noite de ontem, né, 
entre, foram votados os destaques e tal, então isso ainda vai ser objeto 
de apreciação pelo Senado, ou seja, não é um assunto definido, mas de 
cara a gente percebe que não tem renda, não há renda a ser apurada, 
logo se paga um Imposto de Renda, eu gostaria de saber que imposto é 
esse? Se vai ser criado um Imposto de Renda sobre repatriação, e de 
qualquer modo, como a renda já aconteceu no passado, como o 
Schoueri mesmo pintou, é uma, qualquer coisa menos Imposto de 
Renda. Do ponto de vista de multa, também tenho dúvidas de que se 
possa atribuir multa por um ilícito dessa natureza que eu o 
contribuinte não praticou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Bom... Eu queria dizer duas 
coisas aqui. Em primeiro lugar, como já dito, nós não sabemos qual é o 
texto final que passou pela Câmara e nem sabemos qual é o texto final 
que vai, no fim de todo o campeonato, ser, se é que vai acontecer, ser 
transformado em lei. Acho que nós vamos ter tomar muito cuidado com 
o aconselhamento de entrar ou não entrar nessa anistia, vamos chamar 
assim, por duas razões, isso que eu queria colocar aqui. Primeira razão, 
é que a lei tem buracos enormes. Tecnicamente muito mal feita, pelo 
menos o projeto e o substitutivo. Segunda razão, na verdade são três. A 
segunda razão é que a Procuradoria Geral da República, há poucos 
dias, soltou uma nota técnica sustentando a ilegalidade e 
inconstitucionalidade da lei. E por isso, evidentemente, nós não 
podemos esperar um caminho tranquilo. E por fim, eu queria já que o 
Schoueri trouxe algumas questões jurídicas, trazer mais uma também. 
O art. 180, inciso I do CTN proíbe a concessão de anistia aos atos 
qualificados em lei como crimes ou contravenções e, aos que mesmo 
sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou segunda 
ação. De forma que, sendo uma lei ordinária e não uma lei 
complementar que poderia adicionar o art. 180, inciso I, eu tenho muita 
dúvida sobre a validade de uma concessão como esta. Muita dúvida. 
Com ou sem encargo de pagar imposto e de pagar multas, etc. Não sei, 
Schoueri aí, é uma questão para nós discutirmos, não sei aqui nós 
poderíamos classificar realmente como uma anistia ou em si, uma 
tributação mais benéfica por ser reduzida, com uma multa também 
específica. Enfim.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você me permite?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: São questões jurídicas que 
eu quero deixar aqui em aberto para um momento oportuno. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Me permite só uma posição, com relação a 
seu ponto, depois quero falar do outro assunto, mas com relação a esse 
ponto específico. Quer me parecer que, quando o código 180 se refere a 
anistia, se refere a anistia tributária, com relação então, e nós não 
estamos diante de um anistia tributária, até porque eu insisto, do ponto 
de vista do Direito Tributário isto é assunto morto, a anistia aqui é 
criminal, então não me parece aplicável o art. 180. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Schoueri, estou levantando 
só a questão porque na verdade isso em 2002, quando houve o Refis de 
Medida Provisória 66, havia do projeto do Everardo Maciel algo parecido 
com este projeto, e o Everardo retirou exatamente por força do art. 180, 
inciso I, e desde aquela época fiquei com isso na cabeça, preocupado 
com isto. Até poucos dias atrás era o diagnóstico do congresso. Já há 
muito tempo atrás, eu troquei umas ideias com o Everardo, e ele, será 
que é, que não é... Você lembra que você me disse que você estava 
retirando do projeto por causa do art. 180? Eu não sei se aqui nós 
temos ou não temos uma anistia? Eu não sei se ao criar uma 
tributação, eu só estou falando do plano tributário, não sei se ao 
criarmos uma tributação específica, menor do que a que seria a normal, 
e uma multa também menor, se nós não temos uma anistia ao menos 
parcial, e se isso poderia ser feito por lei ordinária, contrariamente à lei 
complementar. A questão que eu estou colocando aqui, vamos ter que 
analisar oportunamente. O que eu já tenho recebido uma série de 
indagações de pessoas interessadas, evidentemente que estamos 
recebendo, e a grande preocupação de todos os possíveis beneficiados é 
até que ponto eu tenho segurança de me expor, não é nem gastar o 
dinheiro, é e me expor e depois correr risco. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Dois assuntos. Primeiro, já que você citou 
o Everardo, lembrar um ponto que eu acho é sempre bom que essa 
Mesa insista com isso. Foi publicado nos jornais que seria a opinião do 
Dr. Everardo, não sei é de verdade, espero que não, que ele teria 
sustentado que não caberia falar em decadência, porque a decadência 
somente começaria a contar da data em que a autoridade tivesse notícia 
do assunto. Então, só para registrar, espero que não seja opinião dele 
porque não tem nenhum cabimento, me parece, do ponto de vista 
jurídico, dizer que não existe decadência enquanto a autoridade não 
conhece o assunto. A decadência opera de qualquer modo, então, só 
para que fique isso. Segundo ponto. Eu queria lembrar aqui que vai ser 
importante para nós, existe aquela questão, outra discussão que 
poderia implicar alguma discussão do tema, que é saber, bom, mas se 
eu não paguei, mas paguei depois, haveria aqui dizer, olha, afinal de 
contas, você não precisava pagar, mas já que você devia, você pagou 
bem, ou seja, na verdade o que aconteceria é o seguinte, o crédito não 
seria mais exigível, mas você poderia pagar a qualquer momento, 
pagaria bem. Eu queria lembrar aqui uma decisão do STJ, Recurso 
Especial 646.328, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell, 
julgado em 2009, em que essa Segunda Turma, citando a doutrina do 



Professor Hugo de Brito Machado diz, insiste, no sentido de que não há 
que se confundir a matéria de decadência em prescrição em matéria 
civil, com matéria tributária, porque em matéria tributária decadência e 
prescrição extinguem o próprio crédito tributário. Então no caso até era 
pior, era uma prescrição e ele dizia: não interessa, se é prescrição ou se 
é decadência, o crédito tributário está extinto e uma vez extinto não 
cabe pagamento, não cabe pagar um crédito já extinto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Eu assisti até o final da sessão do 
Senado ontem, e foi muito interessante. O da Câmara e a do Senado 
também, a votação da Medida Provisória que foi reintroduzido o texto 
original, no sentido da obrigatoriedade de prestar declaração ao Fisco, e 
como dizem que eu retorno ao texto original a dúvida se vai voltar para 
a Câmara ou não, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu não entendi. 

Sr. Salvador Candido Brandão: A Medida Provisória, na Câmara foi 
retirada aquela obrigação de fazer a informação do planejamento fiscal. 
No Senado ontem, o texto voltou ao texto original, então estavam, vai 
ser, teve a obrigatoriedade de fazer a declaração do planejamento 
tributário, e a dúvida é se, como é um texto, é original, você precisa 
voltar para a Câmara, eles manifestaram essa dúvida ontem. Agora, 
quanto a esse caso na Câmara, eu assisti até o final, o último destaque 
foi maravilhoso. Porque o destaque foi exatamente aquele que proíbe a 
anistia aos servidores públicos e aos eleitos, né, e naquela votação o 
presidente disse, não foi retirado do texto. Gritaram, chamaram ele de 
bandido, toda aquela coisa e aí deu votação nominal, o texto foi 
mantido. Então, e quanto aos crimes que foram abrangidos, pelo o que 
foi aprovado, e claro que não é a vontade dos deputados que prevalece, 
vai prevalecer exatamente a interpretação, é só para os crimes de 
sonegação fiscal e de remessa, e de atos lícitos praticados para 
sonegação fiscal. Vai ser difícil ficar na legalização do contribuinte, e 
essa questão da decadência, também alguém falou lá, e foi mesmo o 
Everaldo Maciel, mas ele não falou da sonegação fiscal, ele falou da..., 
que todo ano você tem que fazer aquela declaração, é um crime 
continuado, porque você continua praticando crime de não informar. Aí 
é um outra história. Então o crime continuado ele é mesmo, enquanto 
não declarado ele continua valendo. Mas a sonegação fiscal é 
evidentemente, se for sonegação fiscal pura e simples, e se provar, como 
dizem, eu exportei para África carne congelada em 1980. Eu só não 
paguei imposto, então... e...  

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não sei se vai voltar, só para fazer um 
comunicado. Eu vi no artigo do João Victor, acho que está aqui, sobre o 



mito da tributação, que nós estamos a discutir há tempos, aí a questão 
do ITCMD, e fala, ah, nos Estados Unidos, aí a herança 0e ele mostrou 
aqui, que lá é pesada mesmo, mas só que lá é acima de cinco milhões 
de dólares, então aí... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Todos nós estamos. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Você está incluindo, não é, Ricardo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: João Bianco e Schoueri. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu só rapidamente, só registrando, nós 
estamos ainda no pequeno expediente, essa questão da contagem do 
prazo de decadência, só para registrar que existe no âmbito da CPI da 
Operação Zelotes, uma proposta de mudança do CTN, que é 
apadrinhada pelo Dr. Everaldo Maciel, no sentido que é a contagem do 
prazo de decadência para a construção do crédito tributário, seja 
iniciado a partir do conhecimento da autoridade e do ato praticado. Mas 
só para registrar que o CTN não alberga isso hoje, tanto que há 
necessidade de haver alteração do CTN para que seja possível esse 
critério. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: E que ele defende isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só falando agora da 685 que teria voltado 
para o Senado. O debate é que se volta para a Câmara ou não, só por 
quê? Porque se tiver que voltar para a Câmara, que o governo não quer, 
significaria que toda a Medida Provisória teria que ser aprovada na 
Câmara até agora, dia 18. Não aprovada, ela falece. E lembrando que 
Medida Provisória, até o art. 6º, traz o “prorelit” que implica uma grande 
arrecadação para o governo. Então, possivelmente, Brandão, o tema 
será esse, olha, aprovamos, mas como era o texto original, não precisa 
nem voltar para a Câmara, passa só aquilo que é aprovado pelas duas 
Casas, do primeiro ao sexto e o resto não passa. O medo que... ou seja, 
agora o governo vai fazer um esforço provavelmente, para que essa 
Medida Provisória não volte para a Câmara, porque se voltar, nem o  
prorelit” passa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Ele morre, né? Morre antes. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O ponto que é relevante é que se houve 
modificação no Senado daquilo que foi aprovado pela Câmara, deve 
voltar à Câmara. Isso é ponto de vista técnico interessante, porque a 
Câmara suprimiu um número de artigos e aprovou, o Senado vai lá e 
recoloca esses três, sei lá, quatro artigos. Então ele mudou o texto. 
Aprovou, então, isso força que a matéria volte à Câmara para votação 
novamente. Pelo menos é o que eu entendo de legislativo. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu concordo com você, mas talvez seria 
esse esforço. Posso precisar outra coisa desse projeto? Falamos do 
“prorelit”, sabemos que existe essa tal de declaração, essa malsinada 
declaração, mas eu não sei quantos notamos, que em se produzir um 
projeto de conversão foi introduzido um dispositivo que vai ser bastante 
interessante na matéria de tributação internacional. Um dispositivo 
expresso dizendo: que nos acordos de bitributação assinados pelo 
Brasil, a contribuição social sobre o lucro se considera compreendida 
mesmo com relação a acordos anteriores. Havia uma grande dúvida 
com relação a essa matéria, havia uma posição já do CARF com relação 
ao Brasil pré-88, neste sentido, mas também havia, também tranquilo, 
no sentido de que acordos posteriores a 88 que não contemplasse a 
contribuição social, não alcançaria essa matéria. Agora, acompanhamos 
lá Câmara e pelo Senado, sendo ratificado pela presidente, nós teremos 
essa novidade. O que vai gerar uma questão com relação aos nossos 
parceiros no exterior. Por quê? É claro nós olhamos aqui, puxa, que 
bom, que bom que a contribuição social sobre o lucro está incluída, e 
assim quando disser o Brasil não tributará, não tributará tão pouco a 
contribuinte social. Que bom. Mas não se esqueçam de um elemento. O 
acordo é bilateral, e em muitos acordos se prevê que o imposto pago no 
Brasil nos termos da convenção, este imposto dará crédito no outro 
estado. Quando o Brasil unilateralmente introduz um novo tributo e diz 
que faz parte, nós poderemos ter problemas com outros estados. Não é 
um problema insolúvel, porque o § 2º do art. 2º chega a dizer: 
introduzidos novos tributos cabe, eles são incluídos, e cabe à 
autoridade brasileira no caso, apenas informar a seu parceiro da 
criação de novo tributo. Então talvez haja um caminho para aquilo, nós 
vamos assistir só qual vai ser o próximo capítulo. Nesse momento eu 
diria que bom nós temos esse conhecimento, pelo menos já é um passo 
adiante, mas não é que terminamos o problema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Esse termo, Schoueri, foi 
discutido não sei exatamente se foi dois anos atrás, mas numa quinta-
feira em que a mesa estava sem nenhum dos atuais presentes aqui. 
Estavam todos, por várias razões ausentes, eu estava aqui com, 
convidei alguns colegas para participar da Mesa, não sei se o Brandão 
estava, e que nós discutimos se os acordos posteriores a 1988 que não 
fizeram expressa referência à CSLL, ao contrário de outros que fazem 
expressa referência ao CSLL, se nesses que não fazem referência a CSLL 
estaria abrangida. E também por extensão, com relação aos acordos 
anteriores. Os acordos anteriores é um pouco mais fácil porque a 
identidade de natureza jurídica, de materialidade de tributação entre o 
CSLL e o IRPJ, pela própria, pelas próprias cláusulas dos contratos 
anteriores estariam automaticamente incluídas, e aí sim, né, acredito 
que fosse necessária essa informação do governo brasileiro. Não sei se 
essa informação seria aplicável no caso como nós estamos tratando 
aqui, e eu queria aproveitar a oportunidade, até porque recentemente 
algum colega contestou a conclusão da Mesa aquele dia, e eu disse: a 
Mesa aquele dia, com todo respeito a todos que estavam presentes, não 



representa efetivamente a opinião pelo menos da Mesa atual, não é? Até 
porque não sei se, eu acho que não era a mesma diretoria. Então não 
sei é o caso de recolocar o assunto agora. Mas eu creio que também, 
vamos esperar a 685 porque nós discutimos as duas coisas ao mesmo 
tempo. Está bom? Isso estava aqui no meu estoque de problemas a 
serem discutidos, fica então para o momento da conversão em lei. 
Alguma outra comunicação? Vamos em frente com a pauta. Finalmente 
chegamos à questão que está aqui dormindo na pauta há algumas 
semanas, porque ela foi levantada num momento em o que Professor 
Schoueri não estava, não sei se mais alguém também não estava 
presente, nós iniciamos o debate e achamos que seria interessante que 
a Mesa, e hoje ela está completa, que nós discutíssemos no momento 
que a Mesa estivesse completa. Só recolocando a questão, nós temos 
duas questões de direito intertemporal relacionadas a Imposto de Renda 
na fonte. Uma que nós discutimos sim, aí com a mesa presente, alguns 
meses atrás. No começo desse ano, lá por março, quando houve um 
‘zum-zum-zum’ que haveria o cancelamento da isenção do IR fonte 
sobre determinadas aplicadas financeiras, as letras de câmbio agrícolas, 
as LCAs, e houve uma corrida no mercado para comprar LCAs, ainda o 
estoque de LCAs disponíveis antes da revogação, e a grande questão é, 
bom, mas adianta? A lei posterior vai atingir os portadores de títulos 
que adquiriram na vigência da isenção, vai atingir rendas produzidas 
após a extinção da isenção. Houve uma manifestação mais ou menos 
majoritária da Mesa, no sentido de que nesse caso, o fato gerador 
ocorreria depois e não haveria prejuízo para a incidência, porque não há 
direito inclusive adquirido a regime jurídico. O Schoueri levantou uma 
questão importantíssima que é da segurança jurídica, da confiança do 
administrado, que adquiriu o título contando com a isenção, e nós 
ficamos sem isto avançar. Voltamos nesse tema algumas semanas 
depois, o Bianco trouxe uma decisão do STJ numa situação muito 
parecida, em o que STJ disse que sim, as rendas produzidas 
posteriormente estariam sujeitas à alteração legislativa porque o fato 
gerador foi posterior, que repetiu o que nós já sabemos. Não entrou na 
questão do Professor Schoueri sobre a segurança jurídica. Agora nós 
temos, Schoueri, você não estava aqui, nós temos uma outra questão 
um pouquinho mais complexa do que essa. É o aumento da alíquota do 
Imposto de Renda da pessoa física, claro, a questão girou em torno 
desse caso específico, mas ele pode se estender a outros. O aumento da 
alíquota do Imposto de Renda, que na verdade não é na fonte, mas é de 
tributação exclusiva das pessoas físicas, o ganho de capital na 
alienação de bens cuja alíquota era de 15%, e ela foi agora, conforme a 
circunstância, ela pode chegar a mais de 15%, e a pergunta que foi 
colocada aqui, não sei se está presente o colega que colocou nesse dia, 
eu acho que não está... como ficam as vendas já ocorridas quando a 
alíquota era de 15%, mas cujo prazo de pagamento se estende além do 
momento em que entra em vigor uma alíquota maior? Lembrando que 
no ganho de capital a incidência do imposto ocorre na proporção do 
recebimento do preço. Na verdade a questão que foi apresentada aqui, 
ela tinha uma sub questão, e a correção monitória do preço? Mas isso 



eu acho que podemos deixar de lado. Schoueri, só para colocar e aí eu 
peço então que você exponha. Houve aqui uma percepção de duas 
posições contraditórias, uma que dizia pura e simplesmente que o fato 
gerador ocorreu na data da venda, e que o pagamento, na proporção do 
recebimento do preço, era apenas o elemento temporal, não sei eu posso 
colocar assim, mas é mais apropriado dizer que é um mero diferimento 
sem alterar as bases de tributação. A outra posição foi, não, na verdade 
o fato gerador ele fica protraído para o momento do recebimento. E da 
mesma forma que situações semelhantes, como por exemplo, de 
compensação de prejuízos fiscais, a tributação de pessoas jurídicas nos 
casos que ela poder diferir a tributação, por exemplo, na venda de bens 
do artigo permanente ao longo prazo, quando transfere a tributação 
para o período básico subsequente, aquela parcela passa a integrar a 
base de cálculo do imposto do período subsequente, e evidentemente, 
sujeito a todas as regras, restrições e alíquota do período em que ela é 
oferecida à tributação. Então essas são as duas posições, como você 
não estava presente eu gostaria de ouvir a sua opinião e depois nós 
debatemos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade eu pedi para o João tentar 
identificar aqui para nós vermos o texto da lei. Se nós não conhecermos 
o que é que a lei diz, nós vamos ficar patinando, e a pergunta é: saber 
qual é, no fundo a pergunta é essa, qual é o critério temporal da 
hipótese tributária? Ou seja, que houve realização, houve, que houve o 
ganho, houve, qual é o critério temporal? O exercício pode variar dos 
modos mais diversos. Imagine que eu tivesse uma redução de alíquota 
nos recebimentos futuros ou o inverso, que eu já tivesse alienado, já 
tivesse recebido oito das nove parcelas e recebesse a nona parcela. 
Hipótese como essa a gente tem que enfrentando para perguntar, afinal 
de contas, se o fato gerador, se nós temos apenas um diferimento da 
tributação da, se é uma questão de prazo, do momento do pagamento, 
ou se nós temos realmente um fato gerador distinto. O texto junto, ali, 
inclusive o art. 21 da Lei 7.713, nas alienações a prazo, o ganho de 
capital será tributado na proporção das parcelas recebidas em cada 
mês, considerando-se a respectiva atualização monetária, se houver. O 
texto é claramente dúbio, será tributado pode dizer tanto um coisa, 
quanto outra. Oi? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Desculpe, não quis te interromper. 
Pensei alto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O art. 1º da Lei 7.713, os rendimentos e 
ganho de capital percebidos a partir de primeiro janeiro por pessoa 
física residente e domiciliada no Brasil, serão tributados pelo Imposto 
de Renda na forma da legislação vigente com as modificações 
introduzidas por esta lei. O João chama a atenção da palavra 
‘percebidos’ para dizer, não é um ganho de capital, o ganho de capital 
tem que ser percebido, enquanto não percebido o ganho de capital, não 
há que se falar na hipótese tributária. Nesta linha o critério temporal 



então, seria a percepção e não a mera alienação, o que implicaria 
concluirmos que do ponto de vista estritamente legal, somente no 
momento que houvesse um ganho de capital percebido é que nós 
teríamos a tributação. O que nós faria dar uma resposta formal para 
dizer que a nova alíquota se aplica às parcelas a serem percebidas 
posteriormente à lei. Mas isso nos traz um outro assunto, que eu tenho 
insistido muito aqui, é que o princípio da irretroatividade não esgota o 
tema da segurança jurídica. Ou seja, aquele que entrar em juízo 
pedindo ao tribunal que aplique o princípio da irretroatividade, vamos 
chamar assim, a regra da irretroatividade, tende a perder, porque 
conforme a pergunta que se faça ao tribunal haverá uma resposta. Se 
eu digo, tribunal, o fato gerador não havia acontecido, o tribunal vira a 
lei como o fizemos agora e dirá: desculpe, o fato gerador é posterior. 
Então se você pede a regra de irretroatividade a resposta será essa. 
Agora, se você diz, outra questão diz, olha, embora o critério temporal 
seja posterior, eu tenho um problema de segurança jurídica, a chamada 
irretroatividade imprópria, porque eu já não tinha mais nada o que 
fazer para controlar esse recebimento, o recebimento já era algo que 
independia da minha vontade, e eu tenho a proteção da segurança 
jurídica, é algo que nosso tribunal jamais enfrentou, porque jamais foi 
provocado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu ressaltei aqui esses aspectos da 
legislação porque realmente eu pessoalmente concordo integralmente 
com esse ponto de vista, eu acho que o fato gerador ocorre no 
recebimento do ganho de capital, que no caso da pessoa física tem sido 
entendido como percebido, auferido, tem sido entendido como aquele 
que os contadores chamar de fluxo de regime de caixa. Ou seja, na 
medida em que o dinheiro efetivamente é recebido pela pessoa física é 
que ocorre o fato gerador do Imposto de Renda e aí há incidência do 
imposto sobre o ganho de capital. Mas o que eu queria registrar, a gente 
tem discutido em mesas anteriores aqui bastante o assunto, o Brandão 
tem sustentado o oposto, mas eu queria lembrar que eu não me lembro 
se o Brandão mencionou ou não, mas eu queria lembrar que tem um 
acórdão da Câmara Superior que examinou esse assunto, e examinou 
sobre o aspecto da aplicação de decadência ou não, e concluiu, a 
Câmara Superior concluiu, que o fato gerador do Imposto de Renda 
ocorre no ato da alienação do bem que gerou o ganho de capital, e a 
partir desse momento que ocorre a contagem do prazo de decadência. 
Então, a prevalecer esse entendimento, logicamente, o imposto 
incidente sobre os recebimentos auferidos nos meses subsequentes, vai 
estar submetido à legislação vigente na data da ocorrência do fato 
gerador que ocorreu lá atrás. Então, a despeito do meu entendimento 
pessoal, esse acórdão da Câmara Superior, é um acórdão importante, é 
da Câmara Superior, ele dá uma certa, é um precedente importante 
para, de apoio aquelas que sustentam o entendimento diverso. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: O Rafael pediu a palavra, 
mas, Rafael, dá licença, antes disso eu vou pedir ao Bruno, foi o Bruno 
que trouxe a notícia das... passa para ele, por favor? Ele que trouxe a 
notícia da jurisprudência administrativa, só para lembrar um 
pouquinho os detalhes que estão me fugindo, e precisaremos saber 
também que turma de Câmara Superior é essa, se é que é Câmara 
Superior, e em segundo lugar, lembrar que nós não sabemos se a 
mesma turma da Câmara Superior doravante julgará da mesma forma. 
Mas nós estamos aqui discutindo não porque o STJ decidiu, a Câmara 
Superior decidiu, mas nós estamos discutindo o plano teórico, mas é 
bom lembrar. Por favor, Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia, Bruno Fajersztajn. É a 2ª Turma da 
Câmara Superior que é a competente para julgar Imposto de Renda 
Pessoa Física e Fonte. Nos casos, tem mais de um acórdão nessa linha 
que o Bianco comentou, de que o fato gerador acontece no momento do 
contrato, e isso reflete na verdade, uma prática da fiscalização que está 
colocada em perguntas e respostas para tributação de alienação a 
prazo, que está baseada no regulamento do Imposto de Renda, eu não 
lembro qual o dispositivo, que interpretando esse dispositivo da 7.713 
que a gente leu, colocou uma frase que não tinha, que não tem na lei, 
que é nas alienações a prazo, considera-se a tributação como se 
alienação a vista fosse, e só o pagamento que é tributado 
posteriormente. E qual é a razão, eu vislumbro, pelo menos nas 
perguntas e respostas para o entendimento da administração? As 
atualizações monetárias do preço são tributadas como fora do regime do 
ganho da capital, como tabela progressiva, e então é nesse contexto, 
eles entendem que a atualização monetária se tributa no regime da 
tabela progressiva, carnê leão se for não residente, etc., e o ganho de 
capital fica tributado com base no regime de caixa, mas sempre 
apurado no momento da alienação. Foi esse entendimento que refletiu 
na Câmara Superior para a decadência. Agora se discutiu em que 
momento o lançamento poderia ter sido efetuado, ainda o que prazo 
seja posterior, se o fiscal poderia questionar a formação do ganho de 
capital, o tamanho do ganho de capital, e aí a Câmara Superior, em 
mais de um acórdão, 2ª Turma, entendeu que ele teria que se voltar por 
cinco da data da alienação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpa, só uma pergunta aqui, Brandão. 
Porque justamente o argumento que você trouxe aqui, eu estou olhando 
o art. 21, nas alienações a prazo o ganho de capital será tributado na 
proporção das parcelas recebidos em cada mês, considerando-se a 
respectiva atualização monetária, parece ser um argumento fortíssimo 
para dizer que a atualização monitória compõe o próprio ganho, o que é 
dizer: o fato gerador não havia acontecido, aconteceu só posterior. É 
curiosa a inversão do raciocínio. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Desculpa, Schoueri. Depois 
eu vou falar um pouquinho, mas eu vou concordar com a importância 
dessa parte final. Terminou Bruno? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Terminei. É só, seria bom a gente ver o 
dispositivo do regulamento que tem uma redação um pouquinho 
diferente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Vamos achar. Rafael 
Nichele, por favor. 

Sr. Rafael Nichele: Bom dia a todos. Ricardo, só para contribuir um 
pouquinho com a colocação do Sr. Schoueri em relação a retroatividade 
imprópria. Não se trata de Imposto de Renda, mas me parece, salvo 
melhor juízo, que o Supremo terá que julgar nos próximos meses eu 
acho, um caso em repercussão geral que envolve a discussão de uma 
causa ocorrida no passada cuja questão temporal se deu após. Estou 
lembrando o caso do FAP, em que a discussão ficou centrada muito na 
questão da legalidade, enfim, mas há uma questão lá, na repercussão 
geral, Sr. Schoueri, diz respeito ao exercício de 2010. Por quê? Porque o 
critério de acidentalidade mensurável pela administração para atribuir 
um índice de coeficiente aos contribuintes a partir de janeiro de 2010, 
foi de maio de 2008, maio de 2007 a abril de 2008. Ou seja, a causa 
para aferir o índice de FAP que seria devido, após todo o prazo de 
anterioridade, enfim, a lei, o decreto é de 2000 alguma coisa, em 
meados de 2009, e o fato gerador que é sobre folha de salários, passou 
a ser exigível em janeiro de 2010. Então, do ponto de vista formal qual é 
o fato gerador? Contribuição sobre folha. Você vai pagar então, a partir 
de janeiro de 2010, mas a causa para eu saber se aquele índice que eu 
estarei submetido, já havia ocorrido. Aliás, eu nem saberia, eu nem 
sabia que estava sendo aferido o grau de acidentalidade da minha 
empresa, os índices, quando me foi imposta então o índice que eu nem 
sabia que estava sendo, e nem poderia fazer nada para modificá-lo. 
Então, sob esse aspecto da questão da retroatividade imprópria, me 
parece que não é uma questão de Imposto de Renda, mas me parece 
que são situações exatamente parecidas no que diz respeito ao 
Supremo, vai ter que avaliar nessa repercussão geral se é importante 
para efeito da irretroatividade neste caso, que a causa que do tributo se 
deu no passado muito antes da legislação que impôs o FAP no caso, que 
é o multiplicador daí do FAP que se considerando contribuição como 
folha, obviamente, nós não teríamos problema nenhum. Fato gerador 
ocorrido em janeiro de 2010, folha de salário paga 2010, a lei anterior, 
no exercício anterior, nós poderíamos cobrar o FAP pelo menos em 
relação ao exercício de 2010, relativamente a causa de 2007 e 2008. 
Era só essa contribuição, porque eu puxei aqui casos do STJ em que 
nós tivemos uma discussão do passado também de Imposto de Renda, 
mas aí acabei me lembrando que lá nós tínhamos uma discussão sobre 
se era uma isenção onerosa. Aqueles casos de alienação de participação 
societária em que havia uma isenção pelo decreto 76 e o que sujeito 



tinha que ficar mais de cinco anos, e muitas vezes se vendeu, se teve o 
ganho de capital 2007, 2008, mas aí havia uma discussão sobre se a 
isenção tinha caráter oneroso ou não, então não me parece ser o caso 
que estamos discutindo, mas da isenção da irretroatividade imprópria 
talvez o Supremo tenha que examinar essa questão. Era só essa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Obrigado, Rafael. Eu quero 
acrescentar algumas coisas, se o debate vai prosseguir. O Bianco está 
apontando aqui que um dos acórdãos da Câmara Superior é 9202, para 
quem tiver interesse, 9202- 00809. E do Recurso Especial que foi 
mencionado, que também foi trazido pelo Brandão, pelo Bianco há 
algumas semanas, é o Recurso Especial nº 1438876. Esse caso do 
Recurso Especial foi o seguinte, contratos de financiamento 
internacional estavam sujeitos a uma alíquota de tributação inferior a 
25% e por se tratar, no caso aqui, de um credor domiciliado em paraíso 
fiscal, todos sabemos, houve um aumento da alíquota de 25%. Então o 
contribuinte alegava, mas eu fiz o empréstimo contando pagar só 20% 
de imposto e agora tenho que pagar 25%. O Tribunal, com uma decisão 
relatada pelo Mauro Campbell da 2ª Turma, ele decidiu por 
unanimidade, ele citou aqui, como é costume no STJ, uma infinidade de 
outros casos iguais ou semelhantes em que o tribunal sustentou que o 
fato gerador é posterior. Eu quando li este acórdão aqui, eu fiquei um 
pouco na dúvida sobre a possibilidade da extensão desta conclusão a 
outras situações limpas. Eu vou dizer limpas porque, neste caso aqui 
no relato dos fatos, após a nova lei, houve recontratações, houve 
postergação do prazo de vencimento, e eu não sei se o tribunal afinal de 
contas não deixou muito claro, se este fato ocorrido já na vigência da 
alíquota de 25%, seria determinante. Mas quando se lê a 
fundamentação e os acórdãos que são trazidos não é esta a razão 
determinante, a causa determinante. Na realidade, o Recurso Especial 
aqui, ele se referiu ao art. 105 do CTN, eu me lembro até que eu 
mencionei esse artigo no dia que nos discutimos. Lembra desse artigo? 
Ele tem uma redação que sempre causou estranheza na doutrina. Ele 
diz que a lei tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores e 
aos pendentes, então a doutrina sempre diz que isso não existe. Mas 
serão sempre fatos geradores futuros. Mas de qualquer forma, para o 
tribunal apareceu que era uma situação pendente. E bom, tá na ementa 
já a fundamentação. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Justiça seja feita, o STJ não cabe ao STJ 
decidir matéria de inconstitucionalidade. Isso é matéria do Superior, o 
STJ foi aplicar a lei, e nós estamos discutindo uma outra lei que se 
chama constituição, então o tema é outro. Eu vou insistir, se nós não 
tivermos o cuidado de fazer o pedido certo e ficarmos brigando pela 
regra de irretroatividade, vamos ter uma má notícia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Bom, antes de passar a 
palavra, eu queria só completar as observações que eu estava fazendo, 
para que nós pensemos aqui, voltando ao tema nosso aqui, que é venda 



numa data, recebimento posterior. Eu queria fazer algumas distinções 
entre as hipóteses que eu mencionei e esta. As hipóteses que eu 
mencionei são: todas de pessoa jurídica, não é? Talvez a mais próxima 
seja a venda de bens do ativo permanente. Mas na pessoa jurídica é 
muito claro, é muito claro que as parcelas, eu vou usar a palavra 
diferida num sentido bastante amplo, não é, todos os diferimentos ou 
todas as transferências de tributação para períodos-base posteriores, 
joga aquela parcela na base de cálculo do imposto do período seguinte, 
e, portanto, sujeita a alíquota em vigor no período seguinte. O que nós 
estamos tratando é uma situação bem diferente, porque se trata de um 
imposto sobre um ganho de capital específico apurado 
instantaneamente no momento da venda. Então, nós temos que 
considerar as hipóteses semelhantes da jurídica de maneira diferente, e 
também da pessoa física. A pessoa física pode ter recebido o salário, 
Nichele, causa em dezembro, mas se ela gerou o salário em dezembro, 
mas recebemos apenas, digamos, em fevereiro, a tributação será em 
fevereiro. A segunda questão que eu queria colocar aqui para nós 
pensarmos é o seguinte, esse diferimento, entre aspas, que a pessoa 
física pode fazer de acordo com o art. 21, agora eu coloco a pergunta, a 
pessoa jurídica pode fazer ou deve fazer? Sem entrar em detalhes. Sabe 
por quê? Sabe por quê? Porque se a pessoa jurídica puder, se a pessoa 
física puder antecipar a tributação antes do recebimento, ela, suponha 
que ela está sabendo que no ano que vem, a alíquota vai aumentar, e 
ela sabe que vai aumentar, tem uma medida provisória aí, que está 
sendo discutida. Ela simplesmente antecipa o pagamento. Ela pode 
fazer isso? Ou como disse o Schoueri, acredito que foi a interpretação 
que o Schoueri colocou, na verdade nós estamos face a um elemento 
temporal que compõe a hipótese de incidência. Aí eu não essa liberdade, 
eu tenho que esperar receber. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Infelizmente, se não recebeu, se ela não 
recebeu o preço, o critério temporal não aconteceu. Não houve. É 
tributo não devido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Schoueri, outra coisa, só 
para finalizar minha colocações aqui. Eu gosto de ouvir todo mundo 
falar e fico pensando aqui, eu queria colocar outra coisa. Com relação, 
Bianco, com relação a questão da decadência ou prescrição, 
decadência. Acho que há uma diferença muito grande, não gosto de 
falar acho, mas a gente sempre fala acho, né? Creio ou penso que não 
há uma diferença, que há uma diferença muito grande entre a questão 
da decadência e essa questão. Até no seguinte sentido, se eu tiver uma 
diferença de valores que determina um acréscimo de valor à obrigação 
tributária, o reajuste de preço não conhecido na data em que houve a 
venda, qualquer que seja o critério, é evidente que o Fisco, com relação 
à essa diferença, não pode cobrar antes dessa diferença ter se 
materializado. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É assim que se fala. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Não, não estou falando, 
agora estou falando de decadência. Agora só para situar a distinção que 
eu estou achando que existe, novamente verbo achar. Se eu não tenho 
diferença de preço nenhum João, me parece razoável apenas contar-se 
a decadência a partir do contrato. Não acho que esteja certo, mas pelo 
menos tem uma razoabilidade porque o Fisco já poderia cobrar desde 
então. Se nós estamos certo com relação ao art. 21, não, ele não poderia 
cobrar desde então. Está certo? Então na verdade a Câmara Superior 
errou. Agora, se se tratasse de uma parcela cuja agregação a base de 
cálculo ocorreu posteriormente, também não estou dizendo que está 
certo, estou colocando para nós pensarmos, eu vejo com mais 
plausibilidade que antes disso não pode se pensar em decadência. Não 
há como lançar independentemente do art. 21. Quem tinha pedido? 
Fernando, Alexandre, Brandão. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nós tínhamos começando na hipótese, 
Ricardo, para retomar, era uma hipótese bastante simples, uma 
alienação de participação societária ocorrida antes da mudança da lei. 
E o preço estabelecido, forma de pagamento a prazo. Não foi isso que a 
gente... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Foi. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então aí a gente começou a analisar toda 
a hipótese que está em questão aqui. Pelo o que o Bianco demonstrou, o 
art.1º que fala de ganho de capital percebido a partir da publicação 
desta lei será apurado conforme o termo da lei, etc.. Está dizendo que o 
prazo é primeiro de janeiro, já te dá a ideia de, a percepção do ganho de 
capital, ou seja, o recebimento de valores sujeitos ao ganho de capital. E 
o art. 21 esclarece que esse tipo de fato gerador será tributado segundo 
isso, entende do regime de caixa. Toda vez que você recebe a parcela, 
você vê se, você apura o ganho de capital e tributa nesse sentido. Então, 
dentro da hipótese que nós estamos tratando, da eminente alteração da 
alíquota do Imposto de Renda, a maior, se nós tivermos uma venda a 
prazo, as parcelas pagas ou vincendas a partir de 2016 estariam sujeita 
à lei nova. É isso? Então essa é... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Acho que está havendo um 
concordância, pelo menos percebo na Mesa com relação a esse ponto. 
Alexandre. Antes de você falar eu não sei se você vai discordar. 

Sr. Alexandre: Rememorando, não é, quando trouxemos essa discussão 
em março, né, trouxe uma decisão do Supremo Tribunal no seguinte 
sentido: num regime jurídico, o direito adquirido versus regime jurídico 
o Supremo Tribunal tem amainado essa questão quando ele, se 
deparando com uma questão de suspensão de RPV de uma lei estadual, 
que para impedir que a pessoa, cidadão fosse no regime de RPV 
moldou, alterou a lei para menos, menos salários mínimos, e aí o 
Supremo disse não. Não pode. Esse processo já está em curso, já 



ocorreu aquele fato do processo, pela segurança jurídica não 
poderíamos alterar, mesmo sendo direito processual, etc., 
posteriormente. E vem essa discussão da segurança jurídica, da boa fé 
do cidadão, do contribuinte, da estabilidade das relações, que é uma 
sociedade mais civilizada, evitando essas surpresas. O que sempre a 
gente debateu muito, nas leis de 31 de dezembro, sempre causaram 
aquele furor nos contribuintes e um arrepio em todos, né? O governo 
sempre no final do ano, antes até da constituição de 88, prevê a 
moralidade. Então é imoral, é justo, com surpresa do contribuinte que 
estabelece relações estáveis, e eu creio que o Supremo Tribunal já tem 
delineado que o bem maior da segurança jurídica pode, em alguns 
casos, ser aplicado. Na venda aqui do caso, a pessoa vendeu, o Imposto 
de Renda é um pouquinho diferente, né, a lei prevê alteração com base 
na que foi disposto pela Mesa, mas eu ouso discordar no seguinte 
ponto: eu creio o que contribuinte possa sim praticar a elisão se ele fizer 
um aditamento ao contrato. Vai haver uma alteração, eu adito o 
contrato, altero e pago, eu fujo do fato gerador. Eu posso mudar porque 
está dentro da minha condição de pessoa, sou um cidadão, posso 
mudar o contrato, está na lei. Então eu creio que, não seria 
antecipação, eu teria que tomar o cuidado de aditar o contrato... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se ele receber o preço antecipadamente, o 
fato gerador acontece quando percebido. Nós dissemos foi, não é 
possível você antecipar o imposto sem ter percebido... 

Sr. Alexandre: Ah, antecipar o imposto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Antes de entrar mesmo na questão que 
estamos vendo aqui, na ausência do Schoueri, a Dra. Elizabeth trouxe 
um outro ponto que talvez nós tivemos novas figuras para pagar, que foi 
a questão do alcance da lei. Nós já entendemos que é para pessoa física, 
para as empresa do Simples que também tem o mesmo regime da 
pessoa física na questão do ganho de capital, é uma tributação 
inseparável, e é a mesma alíquota, e ali pela exceção. O João trouxe um 
rol de aplicações e nós concluímos que também se aplica as não 
residentes que aufiram ganho de capital no Brasil, e se levantou a 
questão da alíquota, né? Pode cobrar uma alíquota de 30% nos países 
em que a gente tem tratado e a coisa foi embora. Mas no ponto de vista 
da questão, qual é a lei aplicável, eu tenho dúvidas de que realmente 
nós estamos aqui diante do benefício fiscal, a questão da tributação 
pelo valor do recebimento, porque a capacidade contributiva da pessoa 
jurídica é uma outra coisa. Todas as leis, inclusive você citou leis 
americanas que falam que no caso de reajuste os impostos indiretos são 
submetidos à lei da data do reajuste... e aqui no Brasil as leis dos 
tributos indiretos são exatamente contrário, por exemplo, tem um 
reajuste de preço contratado, a lei que vai ser aplicada não é a lei da 
data do reajuste, é a lei vigente na data do fato gerador. Então, tanto 



para o bem, quanto para o mal. Nós tínhamos casos de crédito prêmio, 
que havia aquelas reduções, então você exportava numa data e na data 
do reajuste a alíquota estava baixinha. Não, você aplicava aquela 
alíquota maior. E assim também quando há uma tributação e vem em 
seguida uma isenção de IPI, por exemplo, o reajuste se aplica com a 
tributação e não com a lei que está em isenção. Isso é apenas para 
verificar esse quadro todo. Então no caso do contribuinte pessoa física a 
capacidade contributiva dele de vender um imóvel e não receber nada 
naquele momento, fica praticamente impossível de se cumprir essa 
obrigação fiscal. O que vem sempre acontecendo é que é considerado o 
mesmo fato gerador da data do contrato. E isso está, se não está, não 
deflui claro na lei, deflui de toda a atividade administrativa como diz o 
Bruno e mais ainda, você quando faz o demonstrativo de ganho de 
capital ele trava ali. No momento, você pode receber 100%, você faz o 
contrato hoje e vai receber 100% daqui a dois anos, aquela correção 
monetária de dedução que você tem direito, está fora, é a data do fato 
gerador. É meramente um diferimento que permite que a pessoa física 
ou no caso agora, a sociedade simples, faça um pagamento de acordo 
com a sua capacidade contributiva. E o fato gerador não ocorre mesmo 
na data do contrato? Ocorre. Não sei se nós tivemos um... claro, é para 
beneficiar? Sim, o caso que você trouxe do salário que é pago em 
fevereiro, de repente lá nós estamos com uma alíquota menor, e vai ser 
tributado menor, porque já há um aumento da alíquota da pessoa física 
todos os anos, um pouquinho há. Então se o salário de dezembro ele 
recebe em fevereiro, qual vai ser a tributação? Nesse caso... porque 
determina que o regime de pagamento de salários para autônomos e 
salários é o regime de caixa mesmo. Mas no caso aqui, então aí, se você 
olhar, é o fato gerador, ocorre, e o que há é uma permissão para que 
você pague o imposto na medida que você recebe. E o art. 144 do 
Código Tributário Nacional faz aí, eu acho que cabe a todos os impostos 
e atribuições em dizer que a lei que se aplica é a lei do fato gerador. 
Então se nós entendermos que o fato gerar é o contrato e ali mesmo, ali 
você diz assim, não posso antecipar. Eu não sei qual é a proibição que 
tem de você, se você tem capacidade contributiva, tem outros recursos 
de pagar o imposto devido. Sendo um valor fiscal você pode diferir. Tudo 
bem então, estamos diante desse quadro, essa é a posição que eu 
demonstrei, e vi agora que realmente assim está pelo menos no CARF 
anterior, né, a essa situação toda, positivada na jurisprudência a 
doutrina nas atitudes das autoridades administrativas e tudo mais que 
você faz em relação a isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Brandão, você está 
portanto discordando da conclusão majoritária da Mesa, que nós não 
entendemos que o contrato, ou a data do contrato, que o contrato seja o 
fato gerador, e que a data do contrato seja a data da ocorrência do fato 
gerador. Eu queria lembrar, para você pensar talvez, o seguinte, o 
Imposto de Renda ele não incide sobre o contrato, ele incide sobre os 
efeitos ou determinados efeitos do contrato. Qual é o determinado efeito, 
ou os determinados efeitos? É a percepção de renda que decorre da 



execução, do cumprimento do contrato. Eu posso fazer um contrato de 
compra e venda num período base e executá-lo, cumpri-lo, pela entrega 
da mercadoria, num período base seguinte. No momento da entrega é 
que se completa o fato gerador na verdade, né e aí... vale o que eu estou 
falando para PIS, Cofins, ICMS, todos os tributos que incidem sobre a 
venda e também sobre a renda que tiver embutida na venda. Agora, 
quando você está mencionando, falando sobre o tema, eu me lembrei 
que houve uma construção jurisprudencial no passado, contrário ao 
que nós estamos falando aqui. No caso de, era específico, era no caso de 
recebimento de salários ou diferenças  salariais anos após a causa, não 
é, muitas vezes acumulava meses, e os tribunais entenderam que eu 
tinha que aplicar a lei da época, da geração, inclusive dividir mês a mês, 
porque senão poderia, ele estava dizendo que poderia cair nas primeiras 
alíquotas, o que já estava em alíquota poderia cair numa alíquota de 
progressão maior, e os tribunais muito sem técnica tributária, mas 
vendo o lado de justiça entenderam que deveria se considerar mês a 
mês. Essa construção jurisprudencial virou lei depois, não é? Hoje é lei. 
Eu colocaria perante o direito positivo vigente, e me socorrendo do 
positivismo do Bianco, concorda, Bianco? 

Sr. João Francisco Bianco: Está certo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu diria que pelo direito 
vigente, que esta norma vem confirmar a conclusão, porque precisou de 
uma norma para excepcionar a regra geral, senão não precisaria, não é? 

Sr. João Francisco Bianco: Foi a jurisprudência que forçou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Pois é, mas nós sabemos 
que a jurisprudência é a margem dos princípio do Direito Tributário. 
Ela viu lá. Trata-se de pessoa física, de funcionário, de empregado, é 
uma extensão daquela concepção de hipossuficiência que existe na 
Justiça do Trabalho. 

Sr. João Francisco Bianco: É professor, é aquela que da constituição 
teológica, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Teológica é o Gerd. 

[risos] 

Sr. Salvador Candido Brandão: Porque o que foi feito para dar um 
benefício, se viu que na verdade se transformou num ônus, né? Que era 
exatamente ser tributado pelo regime de caixa, mas de repente o regime 
de caixa recebido numa única vez transformou aquilo monstro, né? A lei 
falava exatamente isso, é o benefício. Mas esse benefício visto e fazendo 
a redução pela lógica, esse benefício se tornou um encargo e a bem... e 
essa citação que o senhor fez, feito da questão da entrega, é claro, cada 
tributo tem seu fato gerador específico, eu faço um pedido em dezembro 



e só dou saída em fevereiro, qual é o fato gerador do ICMS, IPI, PIS e 
Cofins? A saída. Então é fevereiro que vai ser ai lei que vai ser aplicada 
em relação a esse status, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: No Imposto de Renda a 
percepção da renda. 

Sr. Salvador Candido Brandão: E o mais, a assinatura do contrato, só 
para completar aquele raciocínio anterior, na assinatura do contrato da 
minha estrutura, quando eu transmito a propriedades eu já me 
incorporo no direito, o meu patrimônio é alterado, é aumentado por um 
crédito, não é? Então não é que vai ser, eu tenho direitos, não 
transmiti. Não, eu já transmiti a propriedade, não sou mais dono, tem o 
direito de receber, mas é uma outra situação jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Mas Brandão, o que nós 
estamos pontuando aqui, é que, você está plenamente certo, o direito ao 
preço já incorporou ao patrimônio da pessoa física alienante, está certo? 
Pode ocorrer inclusive dela, tento outras garantias, passar a escritura, 
entregar a propriedade, permitir o comprador faça o registro, tudo bem. 
Mas aparentemente, pela Lei 7.713, o regime das pessoas físicas faz 
com que o fato gerador somente se complete pelo efetivo recebimento. 
Aquela palavra, o verbo perceber que está no art.1º, eu me lembro que o 
Professor Rui, isso nos anos 88, na mesa aqui e lá na faculdade ainda, 
ele passou algumas sessões discutindo o sentido semântico de 
perceber. Foi pesquisar na legislação, quando alguém falava em 
pagamento, recebimento, percebimento, auferimento, não é, a 
conclusão e acho que hoje é inescrutável, é que é um recebimento 
mesmo, é o caixa, regime do caixa. O regime do caixa se integra, antes 
dele não se completa o fato gerador, pelo menos o que nós estamos 
concluindo aqui. Com todas as consequências para o bem e para o mal. 
Essa é a verdade. Com todas as consequências para o bem e para o 
mal. A Mara pediu a palavra? Bruno depois, e eu quero fazer uma 
pergunta para o Schoueri. Não, eu queria só fazer uma pergunta para o 
Schoueri é esclarecedora, não é desafiadora. 

Sra. Mara Caramico: Eu concordo com o Brandão, porque a Receita 
Federal, eu acho que ela lê esse art. 21 da forma de que o ganho de 
capital nos casos em que houver o pagamento a prazo, ele vai ser 
tributado no sentido de pagamento desse ganho de capital 
proporcionalmente aos valores que forem sendo recebidos. Então não 
está dito que a tributação ou a apuração do ganho de capital vai ser 
proporcional às parcelas. Está dito que a tributação vai ser diferida. 
Então, o que acontece efetivamente hoje na tributação do ganho de 
capital das pessoas físicas é exatamente isso que o Brandão falou, não 
existe a possibilidade de se fazer o ganho de capital apurável sob 
parcelas variáveis. Todo o juro e toda a atualização monetária, ela não é 
tributada como ganho de capital, ela é tributada como receita, isso na 
apuração do ganho de capital no informe do ganho de capital. Inclusive 



no manual é dito como você tem que recolher esse ganho de capital, e é 
exatamente assim, da forma como o Brandão falou. Então, eu acho que 
a Receita Federal interpreta esse artigo não no sentido de que a 
tributação como apuração do ganho de capital vai ser proporcional, mas 
sim, que nestes casos, o ganho de capital vai ser diferido no sentido de 
pagamento. E mais, como fica o contribuinte se a Receita Federal no 
seu programa impede que esta interpretação seja diferente, dá essa 
interpretação diferente, e aí ela queira cobrar, muda a cobrança, muda 
o entendimento dela. Quer dizer, eu acho que tem uma segurança 
jurídica que tem que ser respeitada. Se até hoje veio sendo assim o 
procedimento dela, e ela mesmo informa que é dessa forma, e o 
programa impede que você receba, recolha diferente, como é que 
poderia ser daqui para frente, se eu mudasse a alíquota, ela vir a querer 
um ganho de capital diferente para uma alíquota que vai ocorrer o ano 
que vem? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Eu tinha falado mais ou menos a mesma coisa 
que a Mara, mas é uma observação de como é a prática da Receita, né? 
E a prática está plasmada num regulamento, perguntas e respostas 
num programa que o Brandão lembrou. Agora, interpretando a lei, eu 
devo concordar com a Mesa, que eu aprendi na semana passada numa 
palestra com o Professor Humberto Ávila, a interpretação é um ato de 
humildade, você tem que respeitar o que está escrito na lei, apesar de 
não se ater exclusivamente, você não pode fugir também do texto legal. 
E o texto legal fala: "a tributação vai acontecer de forma proporcional". 
Ele não fala o que prazo vai ser diferido. Eu tendo a ler como a Mesa, no 
sentido que não está tratando de um diferimento propriamente dito, que 
pese todo o entendimento Receita Federal, ele está tratando da 
tributação, ainda fala proporcionalmente. Então, eu até acho o 
seguinte, evoluindo no meu raciocínio, eu não acho nada, né? A lei 
poderia escrever de forma diferente, e se tivesse escrito de forma 
diferente dizendo: fato gerador será apurado e calculado na data do 
contrato e o pagamento da obrigação tributária correspondente a esse 
fato gerador ocorrerá na medida do recebimento. Aí eu estaria lendo o 
elemento temporal do fato gerador é diferente de prazo de pagamento e 
aí eu teria mais conforto em entender que a mudança de alíquota não 
repercutiria. Mas pelo texto que está aqui. Eu sempre aceitei muito a 
oposição porque a prática, a jurisprudência do CARF, etc., mas pelo 
texto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Mas Bruno, eu queria dizer 
que eu tenho o privilégio de conviver com você, e nessa semana você 
ouviu o Humberto falar uma semana atrás, essa semana eu senti você 
mais humilde mesmo. 

[risos] 



Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Pelo menos na atividade 
interpretativa. Mas eu queria fazer uma ponderação, Bruno e Mara e 
Brandão. A Receita Federal não tinha preocupação com o que nós 
estamos discutindo aqui, a alíquota era 15%, não mudava muito. É 
uma questão de recalcular o lucro, o ganho de capital para tributar na 
proporção do que ocorre dali para frente. É só isso. Eu não tenho 
nenhuma dúvida, que se a receita tiver que mudar o programa a partir 
da mudança de alíquota, ela muda. O Fernando pediu a palavra. Você 
não tinha terminado ainda? Desculpe. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso fazer o último comentário à luz do seu? 
Neste caso então a Receita vai ter que mudar para todos os efeitos. Ela 
vai ter que considerar a variação monetária como ganho de capital 
percebido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Mas esse ponto a Receita 
pode estar redondamente errada. Se eu tenho fixado o preço numa 
determinada indexação qualquer, é o preço que é indexado, e ele entra 
no ganho de capital sim, ele não é receita financeira. Diferente de juros. 
Juros é juros, é receita financeira sempre, não tem como não ser. Nós 
sabemos que para efeito de Imposto de Renda, de acordo com a 9.718, 
as variações monetárias são tratadas como receita financeira, mas eu 
posso ter um preço indexado. Então eu não acredito que possa ser 
generalizada essa orientação da Receita. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Precisa ser coerente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Claro, eu acabei de falar. 
Seja uma coisa ou outra a conclusão, é para o bem ou para o mal. 
Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, o que eu ia rebater a Mara, o 
Brandão, é que a gente está falando de regime de caixa. Então, quando 
a gente lê o art. 21, meu desejo realmente era concordar com o que diz 
o CARF, na Receita, porque era só para falar, vendam todos os imóveis 
agora, vocês querem, recebam uma parte do preço, um sinal e o resto 
que recebe depois do aumento. Mas não é isso que diz a lei, a lei já não 
diz isso, diz tributação. Aí quando fala tributação aí já complicou. Aí é 
tributação, seria apuração, regime de caixa. Enquanto eu não tenho a 
percepção do dinheiro não se completa o fato gerador. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É uma confusão, Fernando entre o critério 
material e o critério temporal. Claro que o ganho de capital acompanha 
o critério material da hipótese tributária, mas nós temos o legislador 
tem o direito de escolher o critério temporal que queira. Ele escolheu. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, e sem essa precisão terminológica de 
critério material, critério temporal, o Seligman em 1902 esgotou isso. 
Ele fez um negócio, justamente porque ele estava com isso fresco na 



cabeça, porque se discutia regime de caixa, regime de competência 
naquele país, e ele escreveu muito sobre o assunto para dizer, se nós 
temos o regime de caixa a apuração se dá quando se recebe dinheiro. Se 
não for isso, já não é mais regime de caixa, mas regime de caixa... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu tinha pedido, estou me 
concedendo a palavra. O Schoueri, a indagação que eu queria colocar 
para você é a seguinte, você não viu uma diferença entre a situação da, 
voltando só o ponto da segurança jurídica, entre a situação que nós 
estamos tratando aqui, e a situação da aquisição de um título, a 
perspectiva de que faz parte dos meus cálculos financeiros, quando 
vendem assim inclusive, eles recalculam o seu rendimento 
comparativamente quando seria se tivesse Imposto de Renda. Você não 
acha que há uma diferença entre a situação que nós estamos tratando, 
que pelo o que nós estamos concluindo não há opção nenhuma, 
simplesmente eu fiz uma operação e a outra em que eu fui induzido a 
aplicar num determinado tipo de operação financeira pelo tratamento 
tributário? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, você tem toda a razão, sim, existe 
uma diferença, ou seja, eu diria, o caso que nós tratando agora e que o 
contribuinte já não tem mais o que fazer, não lhe resta nada, senão 
agora esperar o recebimento, me parece mais fácil a questão da 
retroatividade imprópria. Na questão de um título que eu comprei que 
muda a alíquota, eu ainda, eu ainda vou decidir inclusive se vou 
precisar de título ou não, haverá algum fato posterior que não depende 
de mim, isso pode sim mudar o raciocínio. Ou seja, ainda existe um ato 
de liberdade meu anterior à tributação, isso poderá ser relevante, 
poderá o tribunal na hora de decidir sobre os limites da segurança 
jurídica, poderá usar como critério indagar, afinal de contas, o 
contribuinte ainda tinha liberdade? Por que eu insisto nessa questão da 
liberdade? Porque nós fomos aqui, nós somos alunos de professor Rui 
Barbosa Nogueira, o professor Rui Barbosa Nogueira sempre insistiu 
com a questão do confisco, e sempre disse: “olha, só há tributação se há 
liberdade, na medida que já não há mais qualquer liberdade, não há 
que se falar em tributação, fala-se em confisco”, e talvez esta linha 
poderá ser utilizada quando se precisar concretizar qual o limite da, até 
que ponto a lei será retroativa ou não, até que ponto ela será 
considerada própria ou imprópria, a indagação sobre o exercício de 
liberdade poderá ser relevante. Eu examinei materiais de doutorado do 
Cassiano, do Rio Grande do Sul, ele foi adiante, ele foi no ponto da dizer 
que a própria regra da irretroatividade será aplicável, eu não concordei. 
Mas ele trabalhava muito o tema da liberdade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Vou dar a palavra para o 
Alexandre e vamos encerrar esse tema, porque eu queria aproveitar a 
presença do Dr. Rafael aqui para nós tratarmos de um assunto lá do 
Rio Grande do Sul, da 4ª Região. Eu vou pedir licença para você 
também, para passar o seu tema, não vai dar tempo, não é urgente, o 



seu tema é importante, mas não é... eu queria a presença do Rafael 
aqui. 

Sr. Alexandre: Professor, foi dito aqui, pela Mara principalmente, que a 
Receita Federal então adotaria uma sistemática pública aos 
contribuintes, externada em seu site, com perguntas e respostas, 
procedimentos, inclusive programas. E eu tenho para mim, que o código 
tributário prevê que no caso de a fiscalização adote algum critério, esse 
critério é válido para o bem ou para o mal. Se a fiscalização, se a 
própria administração tributária adota um critério mais benéfico, só 
vincula. Então pergunta-se, se esses contratos já vigentes, com esses 
critérios já adotados, poderá a fiscalização voltando, a mudar, ferindo a 
segurança jurídica? Vou alterar o sistema, mudo todo meu site, mudo 
tudo? Então isso eu creio que o contribuinte tenha em mãos, e possa 
argumentar com sérias razões, espera aí, se a própria administração 
independente da lei dizer uma coisa, adotou outra postura mais 
benéfica, então creio que ela vai prevalecer até a finalização daqueles 
contrato já vigente antes da alteração da lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu estou de acordo com 
você, com relação aos fatos geradores já ocorridos. Não com relação a 
fatos geradores futuros, não é? Aí nós temos o art. 100 e mais do que 
isso, voltando ao nosso querido Rui Barbosa, o problema da, a garantia 
da segurança jurídica e temos também o velho princípio de que, 
proibido “venire factum quo”, em que a própria Receita Federal, pelo 
menos pela coordenação do sistema de tributação, tem manifestado 
várias vezes nesse dado respeito a ele. Eu queria falar alguma coisa 
aqui aproveitando, já que eu mencionei a coordenação, eu estou 
bastante preocupado. Nós algumas vezes aqui nessa Mesa 
manifestamos o nosso regozijo com soluções de consulta, mesmo 
discordando algumas vezes de conclusões, mas pelo conteúdo técnico, 
pela preocupação de fundamentação doutrinária inclusive, não é, e 
algumas solução de consulta corajosas, se nós colocarmos no sapato do 
funcionário público que propôs e o outro que aprovou. Estou 
preocupado é com o desaparecimento das soluções de consulta a partir 
da nova administração da Receita Federal. O novo secretário, no 
passado já foi secretário e também estabeleceu um regime de, eles lá e 
nós aqui, e não há comunicação. Eu estou muito preocupado com isso. 
Vamos ficar atentos porque as coisas estavam andando bem, não é? 
Rafael, eu quero aproveitar a sua presença, não sei se você conhece, 
mas isso aqui estava na minha pasta aqui para numa oportunidade 
trazer à debate aqui, eu devo colocar na pauta, mas eu vou antecipar 
sem pauta mesmo. Me referi ao caso Todeschini, acho que todos aqui 
conhecem, o caso Todeschini que foi julgado na 2ª Turma do Tribunal 
Regional Federal na 4ª Região, e o que é que este caso chamou a 
atenção. Você acompanhou aí, Rafael? O advogado é o Alessandro 
Spiller, mas também o nosso amigo Benfica, Geraldo Benfica. O Geraldo 
também figura, até troquei uma correspondência com o Geraldo sobre 
esse processo aqui, porque me interessou muito. O que me interessou 



nesse processo foi o seguinte, trata-se de discussão sobre ágio interno, 
ágio formado dentro de lucro econômico, eu não vou entrar nos detalhes 
do fato, porque não é isso que é relevante. Eu queria fazer uma alusão 
elogiosa até ao Benfica e ao Spiller, porque eles foram muito 
habilidosos, eles não foram ao processo administrativo, porque já 
sabiam, acredito eu, que iriam perder no CARF, e foram direto com uma 
ação anulatória. Ganharam em 1ª e 2ª Instância, com grande 
possibilidade da transitar, porque a matéria de fato, da maneira como 
eles colocaram, eles foram hábeis de fazer um requerimento de perícia 
judicial contábil, e você lê os quesitos e vê que são, é o que eu acho 
sempre de perícia didática, não é para colocar o fato, é para explicar 
para o magistrado do que se trata afinal de contas de uma 
complexidade do nosso Direito Tributário e especialmente nessa 
questão aqui de ágio, que nós temos que dizer que realmente é bastante 
complexa. Mas o que eu queria destacar aqui nessa decisão é que a 
Fazenda Nacional, quer no ato de infração que motivou a propositura da 
ação, quer nas suas manifestações pela Procuradoria, seja na 
contestação, seja na apelação, ela insistiu em todas aquelas teses que 
são vitoriosas no CARF, falta de propósito negocial, impossibilidade de 
negociação dentro do grupo, inoponibilidade ao Fisco, mesmo não 
havendo simulação, não havendo vício no negócio jurídico. Eu diria que 
a defesa na Fazenda também foi muito bem feita. O Benfica e o Spiller 
trabalharam bem, mas do outro lado a Fazenda também trabalhou 
muito bem nesse processo. Não sei quem foi o Procurador também, eu 
acho que não vem muito a caso aqui, você deve conhecer. Mas o que eu 
queria destacar é que o Desembargador Pamplona que é o relator, a 
decisão foi unânime, o Desembargador Pamplona, ele se embasou na 
sentença, e por sua vez se embasou no laudo pericial, ele não disse que 
o laudo disse que não tinha simulação, ele disse que o laudo afirmou 
que os atos, tal como praticados, documentados, registrados na junta, 
estão devidamente contabilizados, e registrou que não houve nenhuma 
discussão, nem oposição da Fazenda Nacional quanto à legalidade dos 
atos. O que eu quero destacar, em função do que eu disse que a 
Fazenda defendeu falta de propósito negocial, etc., é um trechinho aqui 
que se vocês me permitem ler, deixa bem clara, depois de historiar o 
laudo pericial diz o Desembargador Pamplona: “como visto, deixou bem 
clara a perita em suas considerações nas respostas fornecidas que a 
negociação se deu de forma correta, não havendo irregularidade nos 
lançamentos contábeis das empresas. Desta forma, não se sustenta a 
tese de que houve simulação”. Nós sabemos que, até divergindo do 
próprio Marco Aurélio Greco, o CARF entende que falta de propósito 
negocial, representa simulação. Ele equipara uma coisa com outra, 
enquanto o Marco e o próprio Ricardo Lobo pensam completamente 
diferente. Mas o que a Fazenda diz: não houve simulação por falta de 
negócio, propósito negocial. Se essa tivesse ocorrido obviamente haveria 
alguma evidência na escrituração da autora. Veja como isso é 
importante, até para quando se discute a qualificação de multa, face a 
condição atual do CARF. “Não se pode concluir, portanto, que houve a 
intenção deliberada de autora burlar o Fisco. Para se afirmar que teria 



ocorrido, de fato, seria necessário que se comprovasse de forma 
inequívoca tais situações”. Está dizendo tudo que a gente costuma dizer. 
“No caso essa demonstração não foi realizada ao passo que a perícia 
técnica não operou regularidade alguma nos lançamentos contábeis, de 
forma que, não há que se falar em planejamento fiscal abusivo”. Agora 
vou pular um monte de considerações e uma outra importantíssima. 
“Não tendo sido acolhidas as teses jurídicas da parte demandada”, são 
todas estas, você está contente, né, Miguel? “Ficam prejudicadas os 
demais pedidos que são decorrentes daqueles acima examinados”. Então 
eu saúdo essa decisão como uma decisão tecnicamente correta, bem 
fundamentada, e ela é uma decisão que provável vai transitar em 
julgado, de qualquer forma a gente não sabe se outras turmas, outros 
tribunais vão acompanhar esse entendimento, mas é um alento para 
nós. Eu não sei se você tem algum comentário adicional, já que você 
vive, nós sabemos que os advogados lá de Porto Alegre tem muita 
ligação entre si, e o tribunal é bastante aberto, então a minha 
esperança é que você tenha algum comentário adicional. 

Sr. Rafael Michele: O comentário adicional é que, depois que nós 
tivemos uma reunião técnica no IET, esse assunto foi trazido até pelos 
sócios que compuseram, participaram, e alguns desembargadores do 
TRF fazem parte do IET. Não desta turma. Mas o que surpreendeu, 
acho que surpreendeu a própria Procuradoria da Fazenda Nacional. 
Acho que esse é o comentário que eu posso fazer, não do ponto de vista 
mais teórico, mas do ponto de vista mais prático, é que a Fazenda 
Nacional não acreditava que talvez o TRF pudesse não acolher teses que 
digamos assim, do ponto de vista das últimas decisões do CARF, 
estavam consolidadas pró Fazenda Nacional. Então, nós que 
acompanhamos todas as sustentações orais e hoje são feitas em 
tribunais tanto 2ª Instância, quanto nos Tribunais Superiores, onde se 
começa sempre com um argumento consequencialista. O que é que o 
impacto daquela decisão poderá gerar do ponto de vista de efeito, e foi 
assim que ocorreu neste caso também, eu diria que a própria, 
conversando com alguns procuradores, parece que houve até uma certa 
surpresa da própria Procuradoria na forma como foi conduzida a 
decisão do STF, e acho que sobretudo, por conta de uma questão 
probatória que foi muito bem conduzida e claro, quando a gente tem 
uma questão de fato como esta, em que conduzida desta forma, as teses 
jurídicas eu acho que, eu como hoje participo de um Tribunal 
Administrativo do Rio Grande do Sul, do Conselho de Contribuintes do 
Estado, cada vez mais a gente que se preocupar em fazer qualificação 
jurídica dos fatos, enfim, a partir das provas, e eu acho que foi isso que 
foi feito. Eu acho que o comentário que eu poderia fazer, professor, é só 
nesse sentido, de alguma surpresa da própria Procuradoria em achar 
que o TRF não fosse acolher as teses que estavam sendo consolidadas 
no CARF até o momento. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe a curiosidade, talvez até 
indiscrição. Os desembargadores presentes do TRF de outras turmas 
manifestaram-se sobre o mérito ou não? 

Sr. Rafael Michele: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu, na linha do Schoueri, 
eu queria perguntar, no seu ‘palpitômetro’, ou na sua bola de cristal, 
você vê que esta poderia ser uma posição a ser adotada por outra turma 
do tribunal, que julga direito tributário? 

Sr. Rafael Michele: Eu diria que até a 1ª Turma eu teria mais 
expectativa que adotasse um entendimento como esse, do que a 2ª 
Turma. Então me surpreendeu também. Surpreendeu não pelos 
advogados, mas surpreendeu a quem estava acompanhando a 
jurisprudência do CARF sobre essa matéria, e acho que o relator, o 
Otávio Pamplona, dentro do tribunal é uma pessoa que detém um 
respeito, e acho que sim, essa decisão pode ser paradigmática sim, para 
a outra turma que é a 1ª Turma. São duas turmas que julgam Direito 
Tributário lá no TRF da 4ª Região. Nós temos um desembargador na 1ª 
Turma, Brandão, que é o Ministro Joel, que inclusive está pleiteando 
uma vaga no STJ, e acho que nos brindou, no simpósio do ano passado, 
com uma palestra de planejamento tributário, onde nós discutimos, 
sobre o ponto de vista dele, como o TRF enxergava a questão da 
necessidade ou não de proposta negocial, e se isso, segundo a opinião 
que tem prevalecido em alguns julgados do CARF ou havia 
prevalecendo, que a ausência de proposta negocial equivaleria a 
simulação. E na visão dele não, isso também pode ser um alento para 
as próximas decisões. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Só uma questão que é de interesse 
mais pessoal. Você sabe se houve alguma, como ele foi direto ao 
judiciário, se houve alguma intervenção da área criminal ou que não foi 
resolvido? 

Sr. Rafael Michele: Não sei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu acho que essa decisão 
você chamou de paradigmática, mas ela é histórica. Ela representa um, 
enfim, uma luz, como se diz, uma luz no fim do túnel...  

Sr. Rafael Nichele: E não é um trem. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: A gente tem visto decisões 
dos tribunais que são desanimadoras, então esta realmente é uma visão 



acompanhada de uma outra, de uma matéria extremamente polêmica, 
inclusive aqui na Mesa que nós vamos comentar a semana que vem, 
que coincidentemente foi relatada pelo Pamplona, que é a questão da 
incorporação de ações. Lá é uma..., nesse outro caso ao contrário, é 
matéria estritamente de direito, e ele fez um voto também, pode haver 
discordância, mas bastante fundamentada. O Schoueri, por exemplo, 
vai discordar, mas a matéria é polêmica realmente, extremamente. Eu 
considero o TRF da 4ª Região ainda o melhor tribunal regional do Brasil 
todo. Ele passou na frente do antigo TRF cinco, no tempo do Hugo de 
Brito Machado que era realmente precioso na parte tributária. O nosso 
tribunal aqui de São Paulo teve um período áureo também com grandes 
professores, grandes professores das universidades, não só de uma, e 
infelizmente hoje está bastante deficiente. Né? Pessoal, então nós 
estamos em cima da hora, novamente agradecendo a presença do 
Rafael, esperamos que ele venha sempre e esperando que nós reatemos 
nossos elos eletrônicos e agradeço a presença de todos. A semana que 
vem voltaremos aqui a discutir outros assuntos. Eu peço assuntos para 
a pauta, hein. Nós temos um que é suficiente evidente para muito 
debate, mas mais novos assuntos, por favor. Muito obrigado. 
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