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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Estamos, hoje, com a Mesa 
bastante desfalcada por causa do Congresso da IFA. Nossos três outros diretores 
ainda estão na Europa e estamos com pouco auditório, também, mas vamos 
prosseguir aqui. Alguma comunicação?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Se você tivesse condições de falar sobre a 
decisão... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sobre esse caso do Carf. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim, um assunto bastante importante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma comunicação, então, a título 
de comunicação... Então, deixa eu pegar aqui. Há uma discussão que vem se 
travando no Carf e que se travou aqui na Mesa. Inclusive, eu me recordo de uma 
discussão que nós tivemos, o Schoueri e eu, sobre esse tema ainda lá no 
Auditório XI de agosto a propósito do método PRL. O PRL, como sabem, toma-se 
o preço de exportação face às deduções determinadas pela lei, uma margem de 
20%, ou 60, claro, no caso aqui era 20 e chega-se ao valor parâmetro para 
comparar com o preço de importação. O problema que se apresenta é que há um 
parágrafo, que é o § 6°, no art. 18, da Lei 9.43O, que determina que os custos de 
frete, seguro, e impostos pagos no Brasil sobre a importação integram o custo 
dedutível. Fala simplesmente isso. Então, se apresentaram duas interpretações. 
A primeira era um dispositivo simplesmente explicativo de que esses custos são 
integrantes do custo de produção e nada tem a ver com o controle de preço de 
transferência; ou, que é a posição da Fazenda, tem que ser adicionado aos preços 
de importação. O caso que foi julgado na Câmara Superior era, então, 
exatamente sobre esse ponto. Havia decisões nas Câmaras Inferiores nos dois 
sentidos e, predominantemente, no sentido favorável ao Fisco, para um raciocínio 



econômico. Para um raciocínio jurídico, que foi desenvolvido e sustentado no 
recurso, não faz sentido você controlar frete, seguro, que são pagos para terceiros 
não vinculados, que é o caso. Claro, que se eu tiver uma contratação, além da 
importação, tiver uma contratação do frete com uma empresa vinculada o preço 
do frete será sujeito aos controles cabíveis dos preços de importação, dos preços 
de transferência. Por outro lado, como o dispositivo também fala em tributos e 
tributos evidentemente se paga para pessoas não vinculadas, fugia 
completamente do espírito, da razão pela qual se controla os preços de 
transferência. Então, essa matéria que estava em discussão lá. Houve uma 
instrução normativa, houve outra instrução normativa que mudou a redação. Na 
verdade, a primeira instrução normativa era a 38 e falava em poderão ser 
deduzidos ou poderão ser incluídos nos custos, uma coisa assim. A segunda 
disse que deverão, não é? Por outro lado, a lei não foi alterada, a lei continua 
com a sua redação e, então, o fato de mudar a instrução normativa é irrelevante. 
A questão foi julgada nesta semana, na segunda-feira, na Câmara Superior e 
houve uma decisão a favor do contribuinte, no caso, com seis votos a favor e 
quatro contra. Apenas um conselheiro da Fazenda votou pelo provimento do 
recurso. A Conselheira Karem Jureidini foi a relatora e o acórdão ainda não foi 
formalizado. Então, eu estou dando essa notícia e quero dizer que essa decisão 
não deve ser considerada a tendência da Câmara Superior. A Câmara Superior 
tem mudado de opinião frequentemente e foi uma decisão apertada, portanto. Eu 
diria que enquanto essa composição for mantida é possível que a decisão seja 
repetida. Não sei, também, até que ponto a mudança da instrução normativa 
poderão e deverão, será relevante. Será importante em casos futuros. Na minha 
opinião não deveria ser, porque se trata de ato normativo e não de alteração no 
Legislativo, que aí sim teria bastante significado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que... Essa... Infelizmente, em primeiro 
lugar o Ricardo por modéstia não mencionou, mas o escritório do Ricardo foi 
quem patrocinou e muito bem esse processo. Então, em primeiro lugar, parabéns 
pelo excelente trabalho, porque trouxe um excelente resultado, que é auspicioso. 
Ou seja, é pena que ainda quatro outros conselheiros não tenham se dobrado a 
esse raciocínio. Eu reconheço que eu tive dúvida na época da legislação, porque a 
redação é tão difícil que permitiria, também, interpretação do Fisco, ou seja, o 
Fisco não teve uma posição contrária ao texto. O texto permitia duas 
interpretações, surgia alguma dúvida sobre isso, mas existia algum sentimento, o 
Ricardo já explicitou, que é: como é que eu vou incluir na temática de preço e 
transferência um valor que eu pago a terceiros, inclusive, ao Fisco? E tem um 
outro argumento que se soma a esse, que foi onde eu me convenci, que eu 
perguntava: bom, vamos admitir que eu faça uma importação de pessoa 
vinculada a custo zero. Custo zero, porque recebi uma máquina, por alguma 
razão a custo zero. Ou, portanto, por princípio se o custo é zero, assim, eu não 
precisaria aplicar lei alguma para eu saber que não há preço de transferência se 
o custo é zero. No entanto, como apesar de ser custo zero haveria imposto de 
importação, haveria frete, seguro, eu teria alguns valores somados ao zero. Na 
interpretação do Fisco, esses valores que se somariam ao zero estariam sujeitos 



ao controle de preço e transferência. O que chegaria a uma situação paradoxal 
que eu poderia ter ajuste de preço e transferência por valores de frete, seguro e 
do imposto de importação que eu paguei ao próprio Fisco. Esse argumento, 
Ricardo, assim, me parece muito forte para dizer que, na dúvida, admitindo que 
o texto trouxesse duas interpretações, esta leva ao absurdo. Então, me parece 
que a Câmara Superior acertou neste caso, infelizmente e realmente por 
enquanto são só notícias de quem esteve presente e tal, que alguns conselheiros 
se comoveram por esse argumento mais essencial. O essencial é: terceiros não 
podem ser controlados, o Fisco não pode ser controlado, mas parece que alguma 
discussão teria havido porque como a instrução normativa utilizava o termo 
poderá, então, se dá uma interpretação mais favorável ao contribuinte. Esse 
argumento infelizmente não é bom, não é porque interpretação mais favorável ao 
contribuinte esse argumento que chamamos apriorístico já não existe há muito 
tempo. Ou seja, in dubio pro contribuinte, in dubio pro Fisco, os argumentos 
apriorísticos já estão derrubados e quem tiver dúvida sobre o assunto deveria 
estudar o Vanoni, que já mostra naquela época por que esses argumentos não 
existem. No caso de multa, sim. No caso de multa, in dubio pro contribuinte, mas 
no caso de exigências de tributo sempre in dubio pro legem. Não podemos usar 
esse argumento apriorístico, que infelizmente parece ter movido um ou outro 
conselheiro a história de que haveria dúvida por que o termo poderá deixava 
dúvida. Porque se for esse argumento a IN 243 que troca o poderá pelo deverá 
tira esta dúvida. Então, o argumento não deve ficar na dúvida, deve ficar na 
certeza de que frete, seguro e tributos não podem ser sujeitos ao controle de 
preços e transferência. Para efeitos de dedutibilidade, eles são considerados, mas 
não para efeito de controle de preço e transferência.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, enfim, dizer isso... Na verdade, a 
questão tem uma série de outros aspectos, o Hiromi vai falar também, mas uma 
série de outros aspectos. Inclusive, o fato de que no regime de PRL não vem ao 
caso os custos, não é? Você parte do lado contrário, você parte do preço de 
revenda, faz determinadas deduções que a lei relaciona taxativamente e compara 
com o que se pagou para a parte vinculada. Então, não adianta ficar imaginando: 
“Ah, mas no seu custo que compara, que forma o preço de revenda estão essas 
despesas pagas para terceiros”. Então, se for assim eu tenho que colocar como 
batimento ou acréscimo todos os demais custos. Então, realmente, o próprio 
argumento econômico, ele é questionável.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, você me permite. Desculpe, Hiromi, mas só 
para continuar com isso. A discussão, o argumento do Fisco é que como o preço 
de revenda é preço de revenda menos margem. A pergunta do Fisco é: a margem 
não incluiria frete e seguro. A margem seria do produtor brasileiro, portanto, o 
frete e seguro estariam no custo. O que é um argumento, do ponto de vista 
econômico, eu quero insistir com isso, não é um mau argumento. Se nós 
tivéssemos margens variáveis, o argumento seria até bastante bom, mas nós 
trabalhamos no Brasil com margens predeterminadas. Ou seja, deixa me fazer 
claro, pela lógica de preços de transferência, se o Brasil seguisse à risca o modelo 
da OCDE, o argumento de que frete e seguro deveriam ser compostos seria mais 



forte. Mas tendo em vista que o Brasil desviou-se do modelo da OCDE, desviou-
se bem do modelo da OCDE, não é aqui uma crítica. Adotando margens 
predeterminadas, nós temos que tomar muito cuidado cada vez que nós trazemos 
um raciocínio próprio do ambiente OCDE para o raciocínio de margens 
predeterminadas. No ambiente próprio de OCDE em que a margem de lucro 
realmente computa apenas o lucro de revendedor, frete e seguro poderiam 
compor o custo. No ambiente em que a margem já não tem compromisso com o 
lucro do revendedor, é uma margem predeterminada, é uma facilitação legal, eu 
devo, neste novo ambiente, perguntar se esses 20% legais remuneram ou não o 
frete e o seguro, que é aí que vem a discussão. Então, é bom que nós entendamos 
que o Fisco poderia ter a sua razão em outro ambiente. E daí porque me parece 
mais importante insistirmos no tema de que frete, no absurdo mesmo, que a 
seguir com margens predeterminadas, frete, seguro e tributos pagos ao próprio 
Fisco estariam sujeitos a ajuste. Mais uma vez, em um ambiente de OCDE, 
porque a margem seria outra eu não teria esse risco. No ambiente brasileiro em 
que a margem predeterminada é outra situação. Eu corro risco, sim, de fazer 
ajuste por frete, seguro e tributos devidos ao Fisco. Então, por esta razão, é 
importante que nós tomemos muito cuidado em matéria de preço e transferência 
quando examinamos o modelo da OCDE e o raciocínio que ali existe, 
compreendamos que aquele raciocínio se faz naquele ambiente, que pode ser um 
bom guia, mas não pode ser determinante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone].. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nesse meio tempo, eu só quero dar 
mais uma... Complementando a informação. A questão realmente foi tão 
discutida e eu reitero, acho que não devemos considerar como definitiva nem 
para o sim e nem para o não. Acho que essa matéria está em aberta, que dos 
quatro votos contrários à relatora, portanto, a maioria, três votaram a favor da 
cobrança do imposto, da exclusão de juros e de multa com base no art. 100, 
entendendo que o contribuinte tinha agido de acordo com a instrução normativa. 
O que é uma certa contradição. Então, isso mostra como a própria representação 
da Fazenda, que já se dividiu no julgamento do mérito, os votos contrários 
ficaram inseguros. Sim, Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: O § 6 aí da--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É esse que está em discussão. 

Sr. Hiromi Higuchi: Hã? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É esse-- 

Sr. Hiromi Higuchi: Mas aí dito: integram o custo para efeito de... Não, mas não 
é esse daí, acho que-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É esse mesmo, Hiromi. É esse 
dispositivo. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, o legislador disse... Me permite só explicar 
isso. “Integram o custo para efeito de dedutibilidade: frete e seguro”. Qual é a 
tese? Uma tese. Está vendo? Então, frete, seguro e tributos devem ser 
controlados. Mas segundo a tese do mesmo texto... Não, controlar é uma coisa, 
na hora da dedutibilidade, que é um momento depois, eu controlo somente o 
custo, que é primeiro momento, eu controlo o preço. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não dá para subir? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na hora da dedutibilidade, o que eu vou considerar 
como custo? Vejam a diferença. A interpretação do contribuinte é: controlar, é o 
valor do constante do documento de importação, 18, da Lei 9.430, caput: “O valor 
constante do documento de importação é o que será controlado”. No momento da 
dedutibilidade, eu lanço como custo o valor controlado, mais frete, seguro e 
tributos. Portanto, frete, seguro e tributos não integram o valor controlado, eles 
se agregam ao valor para efeito da dedutibilidade. Essa é a interpretação do 
contribuinte. A interpretação do Fisco: “Não, primeiro eu ponho frete, seguro e 
tributos para daí controlar”.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, eu acho que a decisão do Carf, eu não concordo, 
porque não é possível na comparação de preço e transferência só considerar o 
que vai pagar para o exportador. Não é possível. Então, não há como medida de 
comparação. Então, como essa instrução normativa foi revogada em 2001 e as 
outras a Receita percebeu que não estava correto. Então, nas outras instruções 
vigentes até hoje diz que o frete e o seguro, quando pagos pelo importador, 
compõem o custo. Eu acho que tem que compor, não é só isso daí, de todo o 
custo de importação, mesmo pagando para, por exemplo, despachante, essas 
coisas, eu acho que tem que integrar o custo para comparação. Se não há 
forma... Considerar só o valor pago para o exportador? Não tem sentido. Agora, 
quando o frete, então, quando o frete e seguro são pagos pelo exportador, SIF, 
então, nesse caso está compondo o preço. Eu não concordo porque... Depois eu 
acho que daqui para frente eu acho que o Carf não vai seguir, porque essa 
instrução normativa está revogada. Outra, eu acho que a Receita Federal 
percebeu o engano cometido na Instrução Normativa 35, não é? Eu não 
concordo, porque não é possível fazer comparação de preços com base naquele 
inciso aquele, só com o valor recebido pelo exportador. Isso não há comparação, 
porque no preço de venda está embutido tudo, todo o custo: frete e essas coisas.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, mantém o microfone que eu gostaria que 
você me explicasse, então. Por favor, Hiromi, o caso que eu lhe dei agora, se o 
meu custo de importação pago ao exportador vinculado for zero, zero. Eu 
importei um veículo a custo zero. Por quê? Porque esse veículo, a minha 
montadora no exterior enviou para mim para que depois eu fizesse, inclusive, 
uma doação à Presidência da República. Portanto, eu importei a custo zero. No 
entanto, na hora que chega no país eu paguei imposto de importação sobre o 
veículo, é um veículo de luxo, vai servir à Presidência da República, vai ter um 



alto imposto e eu pago. Na hora que eu aplico o PRL dá um ajuste, até porque a 
minha revenda foi por zero, revendi por um preço simbólico e, portanto, vai dar 
um ajuste. Você faria o ajuste de preço e transferência nesse caso? Você faria 
ajuste de preço e transferência se o único custo que eu tive foi o próprio imposto 
de importação?  

Sr. Hiromi Higuchi: Mas claro, aí frete, seguro.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não falei nem frete e nem seguro. Eu supus a 
hipótese que a minha montadora, no exterior, mandou esse veículo de luxo para 
o Brasil. Um veículo que não vou dar a marca, mas tem uma estrelinha. Esse 
veículo veio com uma estrela, a montadora não pagou, a montadora já mandou... 
Não tem frete, não tem seguro e a única coisa que eu banquei foi o imposto de 
importação. Depois eu revendi para o Planalto por um valor simbólico, 30 reais, e 
o Planalto pagou os 30 reais. Na hora que eu pego os 30 reais que eu revendi, 
menos a margem de lucro de 20%, eu acabo descobrindo que eu não poderia ter 
como custo mais do que 26 reais. Como custo, eu tenho todo o imposto de 
importação, que são algumas dezenas de milhares de reais. Você faria o ajuste?  

Sr. Hiromi Higuchi: Claro. Eu acho que aí todo o custo até a importação tem 
que compor. Eu acho que...  

Orador Não Identificado: Só uma perguntinha.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera um pouquinho. Precisa falar 
no microfone. Se identifica, por favor.  

Orador Não Identificado: Está bom. Se na venda também tiver seguro e frete 
como despesa acessória, isso também entra no preço? 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, na venda é o preço de venda. Frete, essas coisas não 
entram, porque isso daí segue a... Hã? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Hiromi Higuchi: Se o frete é do vendedor, ele está computando no preço de 
venda, ele está computando. Mas o preço é preço de venda.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou parar a discussão, porque 
nós temos pauta e foi só uma informação, uma notícia sobre o julgamento. Na 
verdade, tem muito mais coisa para falar, nós resumimos, o próprio Schoueri 
aqui que estendeu um pouco mais, resumiu e tem muito mais coisa. Inclusive, se 
o Fisco entendeu que estava errada a primeira instrução normativa, não deveria 
ter corrigido a instrução normativa, ele deveria ter corrigido a lei. Como ele 
tentou fazer. O § 6° foi alterado por uma medida provisória, que não foi 
convertida em lei, acho que a 478, que não foi convertida em lei. Aí ele tentou 
corrigir e não foi convertida em lei. Este é mais um fundamento importantíssimo 
para os casos futuros. Então, essa discussão, eu queria até acrescentar aqui 
para o Schoueri, essa discussão da IN, ela é secundária, é um argumento 
subsidiário e a interpretação é em cima do texto legal. Então, vamos-- 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Trocar, não existiria mais. Mas é que 
realmente não houve a aprovação da medida provisória. Nós vamos passar para a 
pauta. Eu vou pedir licença a todos aqui para a gente não tratar novamente 
dessa questão das indenizações. Eu não sei se alguém veio por causa desse 
tema, mas como esse tema é prolongamento de uma discussão que se iniciou a 
algumas sessões atrás, pelo menos dois membros da Mesa, que estão ausentes, 
querem participar da discussão e eu não supunha que eles não estivessem ainda 
hoje aqui, o assunto ficou na pauta. Mas se houver concordância deixaremos 
para a semana que vem, porque aí nós teremos o Bianco, o Fernando Zilveti e o 
Gerd, também participando da discussão. O assunto, como sabem, é um assunto 
muito extenso, muito complexo. Eu quero até dizer, eu trouxe um materialzinho 
aqui, quero até dizer, vou me reservar para ler na próxima semana, que o Henry 
Tilbery, que foi um dos integrantes dessa Mesa aqui durante anos, anos e anos 
escreveu sobre essa matéria um artigo muito interessante, publicado naquele 
Repertório IOB de Jurisprudência, do ano de 1989. Quer dizer, a questão vem na 
Mesa de muito antigo, não é? Na Mesa mesmo, eu me lembro que em 1988 nós 
tivemos uma discussão sobre a indenização na desapropriação em que eu 
sustentei aqui a validade do Decreto-Lei 1598, que criou um sistema para 
naturalizar qualquer efeito da indenização recebida por pessoas jurídicas em 
desapropriações. Eu fui ferozmente combatido pelo Professor Tilbery, Professor 
Mélega e, especialmente, pelo Professor Ruy Barbosa Nogueira. Fui vencido nessa 
discussão, porque eles entendiam que a lei estava criando condições para algo 
que seria não incidente. A ideia de que as indenizações não são isentas, elas 
estão no campo da não incidência, e, como estão no campo da não incidência, 
elas não podem ser condicionadas. No meu entendimento com relação 
especificamente àquela questão é que sem desrespeitar a não incidência, o 
Decreto-Lei 1598 estava exatamente tornando nulo qualquer efeito decorrente da 
indenização. Mas fui vencido na discussão e depois fui vencido, também, no 
Judiciário, porque até o antigo Tribunal Federal de Recursos transformou em 
súmula a inconstitucionalidade do art. 31, parágrafo alguma uma coisa, do 
Decreto-Lei 1598. Isso foi confirmado por extensíssima jurisprudência, até hoje 
em vigor e até o Conselho de Contribuintes absorveu essa jurisprudência. Então, 
essa matéria é uma matéria que nós vamos, se houver concordância, discutir na 
semana que vem, porque a Mesa estará mais completa. A finalidade de manter 
na pauta depois de discussão anterior foi exatamente que a Mesa, como um todo, 
pudesse rever o assunto. O segundo assunto da pauta é um assunto que eu 
incluí, porque eu achei que era interessante, já que é uma questão que nós 
sempre estamos voltando a ela. Curiosamente, foi objeto de uma intervenção de 
algum colega que estava presente em algumas sessões atrás, durante um certo 
debate de uma outra matéria, que é a possibilidade de tributação das... No caso 
de rendas obtidas em atos ilícitos. Por que eu trouxe isso para a pauta? Porque 
houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 94.420 
relatado pelo Ministro Dias Toffoli. Desculpa, 94.240, eu troquei aqui.  

Orador Não Identificado: Deve ser 420, porque 240 é-- 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não é esse. 

Orador Não Identificado: Não é esse.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas aí eu acho que... Não sei o que é 
isso que está na pauta... Não, na tela. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isso é STF.  

Orador Não Identificado: STF. O 94.240 é o STF. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O 94.240 é o habeas corpus julgado 
no dia 23 de agosto de 2011. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é esse. 

Orador Não Identificado: Não é esse. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso aí deve ser alguma outra coisa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hã? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não é outro, se for outro... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O importante é o seguinte: eu não 
consegui ver o inteiro teor. Quando saiu a notícia no boletim do Supremo, eu 
tentei fazer o que o Argos está tentando fazer, localizar o inteiro teor do acórdão e 
não estava disponível ainda naquela data. O importante é que esse acórdão ele se 
reporta e se louva em um anterior habeas corpus, também, mais antigo, de 1998, 
julgado pelo Supremo, também, Ministro Sepúlveda Pertence, é o habeas corpus 
77.530-4, Rio Grande do Sul, em que a matéria bastante desenvolvida. Todo 
mundo sabe aqui, no passado houve uma discussão sobre se o Estado poderia se 
locupletar ilicitamente. Era a tese. Cobrando tributos sobre atos ilícitos ou o 
resultado de atos ilícitos. Havia uma parte da doutrina que sustentava que isso 
seria contrário ao princípio da moralidade e do enriquecimento ilícito. Mas a 
posição do Supremo nesse anterior habeas corpus, inclusive, revertendo a 
decisão do Tribunal da Quarta Região, foi no sentido de que havia possibilidade, 
sim, de tributação e houve até menção a precedentes. Importante nisso, no caso 
anterior, é que o Supremo se louvou, também, no Aliomar Baleeiro, que é uma 
opinião que não se despreza, não é? E concluiu no sentido de que o imposto de 
renda tem como fato gerador a disponibilidade econômica sem outra 
consideração. “A origem espúria do aumento patrimonial não é objeto de tutela 
para o Direito Tributário, mas a objetividade jurídica do Direito Penal. A 
interferência recíproca entre as noções de crime de obrigação tributária ensejaria 
uma posição mais favorável ao fruto da conduta ilícita, pela isenção decorrente”. 
Está fazendo uma comparação até que ganha licitamente, não é? E aí vai. O 



Supremo também se louvou, fez referência àquela obra do Amílcar de Araújo 
Falcão, Fato Gerador da Obrigação Tributária, em que o Amílcar dizia que as 
atividades ilícitas não deveriam ser tributadas, mas ele citando França, 
Alemanha e diz que no Brasil a jurisprudência da época dele ainda hesitava, não 
é? De modo que a matéria foi depois levada para o lado de que o art. 118, inciso 
I, do CTN diz que o fato gerador interpretado independentemente da validade 
jurídica dos atos. O art. 118 merece muito cuidado na aplicação, mas realmente 
no caso eu acho que está bem aplicado. O Supremo se valeu daquele velho 
princípio non olet, quer dizer, o tributo não tem cheiro, não é? Que era objeto, na 
verdade, a afirmação ou o brocado non olet vem de Vespasiano que criou um 
tributo sobre as cloacas e quando disseram que era um absurdo... Cloacas 
públicas e quando foram objetar ele disse: “Bom, mas tributo não tem cheiro, a 
cloaca pode ter, mas o tributo não tem cheiro”. Daí o princípio ou a afirmação, 
não é bem o princípio, embora tenha sido chamado de princípio do non olet. Para 
se ter uma noção de como essa matéria era discutida no passado, o Supremo 
nesse Recurso 77.530 se refere a elegantes polêmicas doutrinárias e cita o nosso 
querido amigo e Professor Ives Gandra da Silva Martins, que era um dos que 
sustentava, ele é considerado aqui objeção de peso, sustentava a não tributação 
dos resultados. A matéria aqui é importante levar em conta o seguinte: o 
contribuinte também foi denunciado criminalmente, por isso que é habeas 
corpus, não é? Então, o Supremo... E ele se defendeu dizendo: “Olha, não posso 
ser condenado por crime contra a ordem tributário se não é devido o tributo”. O 
que seria evidentemente correto, porque os crimes da Lei 8.137 são crimes de 
resultado. Acontece que o Supremo, então, para dizer que o argumento dele não 
valia disse: “Não, é tributado, sim”. Onde estava o crime estava na parte de não 
declarar, declarar falsamente e levar o Fisco a engano, enfim. Havia uma 
capitulação possível na Lei 8.137. Para concluir que há crime, o Supremo 
afirmou que há a tributabilidade dos rendimentos obtidos em ganhos ilícitos. Até 
onde eu pude ler por este resumo feito no boletim do Supremo Tribunal Federal. 
É este aí, não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Até onde se pode ler, o Ministro Dias 
Toffoli seguiu literalmente, literalmente não vou dizer, mas fielmente o que foi 
julgado anteriormente pelo habeas corpus 77.530, que ele fez menção. Eu acho 
que isso... Eu trouxe, porque acho que isso é importante. Nós temos agora uma 
decisão recente de turma do Supremo, mas reiterando a posição da 
tributabilidade, com a qual eu pessoalmente compartilho. Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pois é, eu aprendi nos mesmos manuais que o 
Ricardo, também, aprendi o princípio non olet, também conhecia a 
jurisprudência, pelo menos o 77.530 já era conhecido e, também, conhecia 
principalmente o Aliomar Baleeiro. Mas qual não foi a minha surpresa quando 
escrevendo sobre esse tema eu fui pegar o Aliomar Baleeiro e peguei edição 
atualizada pela Professora Misabel. Verifiquei que a Professora Misabel nas suas 
notas diz que aquele entendimento do Aliomar Baleeiro já evoluiu e não se pode 



mais admitir a irrelevância da ilicitude. A Professora Misabel, o argumento é que 
o Decreto-Lei 9.760, de 1948, incluiu entre os bens da União os bens perdidos 
pelo criminoso condenado por sentença proferida em processo judiciário federal. 
O Código de Processo Penal determinou o sequestro de bens imóveis ou móveis 
adquiridos pelo indiciado com os proventos do crime. De igual modo, a Lei 9.613, 
de 98, ao dispor sobre os crimes de lavagem de dinheiro determinou como efeito 
da condenação a perda dos bens, direitos e valores objeto do crime, assim como a 
interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza. Esse 
argumento me parece bastante interessante. Ou seja, se em matéria penal ou 
admitindo a premissa de que pelo menos em alguns casos em matéria penal o 
bem obtido pelo ilícito é perdido, tributar a ação sem que haja alguma aquisição 
de patrimônio, porque o bem é perdido, pode ser questionável. Ou seja, não é 
mais uma questão de ser non olet. Eu gosto muito, gostei muito, o Renato Lopes 
Becho publicou um artigo na Revista Dialética Tributária n°. 172, em que ele 
revê toda a doutrina, revê a jurisprudência e daí ele usa um argumento que ele 
diz o seguinte: “Olha, não obstante existam diversos juristas renomados que 
defendam a tese de serem tributáveis os resultados do ilícito, o exame da 
realidade jurídica brasileira não confirma tal tese. Afinal, se tributar o ilícito fosse 
de acordo com o ordenamento jurídico, deveriam ser encontradas decisões 
judiciais discutindo o valor das drogas contrabandeadas e alíquota do ICMS 
aplicada. Haveria disputa sobre a incidência do PIS e Cofins dos resultados 
auferidos pelas grandes empresas do crime organizado, como o Primeiro 
Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho. Os repertórios 
jurisprudenciais apontariam, em suma, para processos judiciais tributários que 
tenham por objeto a discussão de atos ilícitos”. Realmente, nós não encontramos, 
pelo menos eu não conheço jurisprudência discutindo qual seria a Cofins que 
seria devida pelo Comando Vermelho. Não aconteceu isso, outros que tais, e não 
faltam organizações criminosas que são apontadas, ou seja, o Ministério Público 
tem sido muito atuante com isso, apontando crimes de organizações criminosas e 
o Fisco jamais foi atrás, pelo menos não se tem notícia desse tipo de tributação. 
O Renato Becho colocando a ideia da Misabel, mostra que também a 
Constituição prevê no art. 5°, inciso LXVI, que a lei regulará a individualização 
da pena e adotará dentre outras as seguintes: letra b) perda de bens. O art. 243, 
da Constituição, também versa sobre a perda de glebas em caso de culturas 
ilegais de plantas psicotrópicas; Código Penal, art. 45, § 3°, com a redação da Lei 
9.714, de 98; Código do Processo Penal, art. 125 a 144, versando sobre a perda 
ou sequestro de bens pertencentes aos condenados; Decreto-Lei 9.760, de 46, 
cujo art. 1° inclui entre os bens da União, os bens perdidos pelo criminoso 
condenado por sentença proferida em processo judiciário federal; e, a lei 
referente à lavagem de dinheiro. Eu reconheço que esses argumentos são fortes. 
Ou seja, existe uma primeira questão penal, para saber se há ou não a perda. 
Mas admitindo que haja a perda, eu não consigo ver como tributar sem que haja 
acréscimo patrimonial. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, só queria dizer o seguinte: 
estamos falando de Misabel. Foi citado outro. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Renato Becho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Renato, estamos falando de gente 
que tem opinião respeitável, não é? Portanto, eu continuo a haver uma elegante 
discussão doutrinária a respeito do assunto, não terminou. Agora, eu queria 
dizer que quando eu escrevi sobre esse assunto no meu fundamento, eu pensei 
nesse aspecto e não me convenceu, sabe? Porque a maior parte dos criminosos 
não perde os bens, mesmo porque muitas vezes o produto imediato do bem, 
muitas vezes, não, sempre, o produto imediato do bem é dinheiro e o dinheiro se 
esvai por aí, não é? E naquele momento ele tem, sim, acréscimo patrimonial. Se 
ele for uma empresa cujo objeto social for a exploração do lenocínio, registrada 
em algum registro público, ou se ele for uma empresa de fato, portanto, sem o 
registro publico e, futuramente, ele vier a perder o que ele ganhou, ele terá uma 
perda dedutível. Se for pessoa física, ele não terá perda nenhuma. Agora, de 
qualquer forma, eu acho que em matéria concreta... Agora, em concreto, se eu 
tiver um caso em que o autor do delito criminal já foi acionado pela União, com 
base nessa legislação, e perdeu os bens, eu teria um elemento forte para a defesa 
no caso. Agora, abstratamente falando, há o elemento material econômico 
necessário para a incidência do imposto de renda no momento em que há a 
percepção do produto do crime. Então, eu realmente acho que a matéria ficaria 
nesse aspecto, no aspecto da tributabilidade, em tese, possível. Não afirmar pura 
e simplesmente a inexistência da tributabilidade. Até porque o fundamento da 
Dra. Misabel, da Professora Misabel é um fundamento legal, antigo e, portanto, 
com certeza conhecido do Aliomar Baleeiro. Então, ela comentando a própria 
obra do Aliomar e dizer que o argumento não funciona, porque tem um 
dispositivo? Bom, eu respeito a opinião dela, mas é uma observação pessoal dela 
e não dizer que o Aliomar pensaria diferente. Eu quero dizer o seguinte: se fosse 
uma lei posterior aí, talvez, o Aliomar tivesse reconsiderado a opinião anterior, 
mas quando ele escreveu a lei estava em vigor. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Dentro de uma discussão elegante, que é a proposta 
feita aqui pelo Ricardo-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pelo Ministro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Primeiro ponto, nós não conhecemos a decisão do 
Ministro Toffoli, porque seria bastante enriquecedor para nós saber se essa 
argumentação foi trazida ou se simplesmente o que o Supremo faz muitas vezes 
reporta-se a um precedente e sequer traz a discussão novamente com os 
argumentos. Então, assim, o fato de haver uma decisão recente confirmando a 
antiga, poderia ser porque o tema foi debatido, o que seria muito bom ou poderia 
ser o argumento de: “Já decidimos isso e vamos manter o que já existe”. O que é, 
do ponto de vista pelo menos dos cientistas do Direito, mais frustrante. Agora, 
uma vez, Ricardo, dando uma aula sobre o conselho de tributo, pondo essa 
discussão, um aluno me perguntava e provavelmente deveria saber muito mais 
Direito Penal do que eu. O que não é muito difícil, eu diria que é bastante 
frequente entre os estudantes. Um estudante de quarto ano sabe muito mais 



Direito Penal que um pobre professor de Direito Tributário que há mais de 20 
anos não lida na área. Então, eu não fico surpreendido e nem ofendido se um 
aluno me traz argumentos do próprio Direito Penal. No fundo o que ele 
perguntava para trazer a miúdos é dizer: “Bom, mas existe um prazo e passado 
aquele prazo a União já não vai mais poder recuperar, até porque existem 
prescrições penais e que tais”. Daí eu trouxe o seguinte raciocínio desenvolvido 
na aula e trago para vocês: “Bom, se passar o prazo e aquele bem já não pode 
mais ser recuperado pela União, esse segundo fato, não o fato da atividade 
criminosa ou aquele momento da atividade criminosa, mas o segundo momento 
que seja passagem do prazo, que seja uma sentença penal favorável a ele, haverá 
um certo momento em que aquilo que era ilícito se torna licito. Ou seja, aquilo 
que não era um patrimônio do criminoso, se torna patrimônio do criminoso. Até 
porque a União não poderá recuperar, e a partir daquele momento, eu vou falar 
em aquisição de disponibilidade sujeita ao imposto de renda. Mas o que eu... A 
minha, o que me comove aqui em um debate elegante é que no primeiro 
momento não há que se falar ainda em aquisição de disponibilidade nem 
econômica, nem jurídica. No segundo, sim.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Elegantemente, eu acho que há 
disponibilidade econômica, sim, no momento em que o dinheiro é entregue para 
a prostituta lá para o rufião, ele adquire a propriedade daquele dinheiro. Vem de 
uma situação de fato, é o jus procedendi, não é? Pela posse, ele adquire a 
propriedade, não é? E acho que a situação seria de condição resolutória. Se 
futuramente houver a perda do acréscimo patrimonial, ele poderia eventualmente 
discutir uma restituição, alguma coisa, eu não sei. Mas foi assim que eu entendi 
a matéria, quando eu escrevi sobre ela e reconhecendo que ela é extremamente 
complexa. Hiromi. Só para dizer o seguinte: nós não conhecemos este inteiro teor 
ainda, mas o anterior à questão da perda ou do sequestro não discutido. Ele foi 
discutido só os aspectos que foram citados aqui. O inciso I, a moralidade, a 
existência de um acréscimo patrimonial, que seria injusto não ser tributado 
quando os que são obtidos por fontes lícitas o são. 

Sr. Hiromi Higuchi: Na área de imposto de renda, na legislação de imposto de 
renda há um artigo específico dizendo que tributa renda de atividade ilícita. É de 
1964, um ano antes de eu entrar na Receita Federal. Será que--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Um ano antes de começar o Direito Tributário.  

Sr. Hiromi Higuchi: Será que dá para colocar a Lei 4.506, art. 26... Agora, 
mesmo que não tivesse essa lei de 1964, eu acho que o art. 43, do CTN, que é 
posterior a essa lei, autoriza a tributação. Porque o art. 43, ele tributa a renda ou 
o acréscimo patrimonial sem comprovação da origem, mas não faz distinção se 
essa renda é lícita ou ilícita. Então, eu acho que essa lei anterior ao CTN, mas 
está no art. 26, não é? “Os rendimentos derivados de atividades ou transações 
ilícitas, ou percebidas com infração à lei são sujeitos a tributação, sem prejuízo 
das sanções que couberem”. Mas então esse daí vem sendo repetido em todos os 
regulamentos de imposto de renda. Então, mesmo que... Porque esse artigo não 



está revogado pela CTN, porque eu acho que o art. 43 não faz distinção se a 
renda ou o aumento patrimonial decorre de atividades lícitas ou ilícitas, não é? 
Na década-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Hiromi, a pergunta... Desculpa, só para colocar a 
pergunta. Ninguém aqui defendeu a questão se faz ou não faz a distinção. A 
questão que a Professora Misabel traz é que o art. 43 exige um acréscimo 
patrimonial e a tese que ela defende, que eu acho no mínimo respeitável, é de que 
nas circunstâncias do crime não se pode falar em acréscimo patrimonial, o bem 
não incorpora o patrimônio do criminoso, pelo menos não naquele primeiro 
momento. Esta é a tese dela.  

Sr. Hiromi Higuchi: Acontece que na década de 1980 tem algumas decisões do 
Conselho de Contribuintes tributando renda de atividade ilícita. Acontece que é 
difícil, no caso de contrabando há prova material da apreensão, mas só que no 
contrabando a mercadoria é perdida. Então, o contrabandista não há receita e, 
então, por isso não há tributação de imposto de renda no contrabando, porque 
ele não vai ter receita, porque a mercadoria é perdida. Agora, a tributação em 
outros ilícitos, como o tráfico de droga, essas coisas, ou a corrupção, essas 
coisas, aí a Receita Federal não tem como pegar a prova de que aquela renda ou 
acréscimo patrimonial decorre de atividade ilícita. Então, todas as tributações 
que a Receita Federal tem feito de acréscimo patrimonial, porque a pessoa que 
exerce atividade ilícita, ele comprou imóvel, avião, essas coisas ou por causa de 
transações financeiras. São duas hipóteses que pega, mas como não dá para 
provar que é decorrente de... Ele sabe que a atividade é ilícita, ele é um 
traficante, mas não há prova. Então, a tributação que a Receita faz é por 
acréscimo patrimonial ou com movimentação, mandou dinheiro para o exterior. 
Então, nesse caso, não há como ver que tem dolo ou fraude. Então, a multa 
aplicada é de 75% e não da gravada, porque no caso de ter processo criminal, 
representação criminal um decreto diz que só pode fazer representação criminal 
quando aplicar a multa gravada. Então, como não há multa gravada, porque não 
há prova de dolo ou fraude, então, dificilmente no caso de atividade ilícita há 
esse processo penal e cobra apenas o imposto de renda. Mas na década de 80 
tinha algumas decisões do Conselho de Contribuintes tributando, mas a maioria 
ele pega por, digamos, indireta. Não é prova de direta, prova indireta de 
acréscimo patrimonial ou mandou dinheiro para o exterior e essas coisas. Então, 
não há aplicação de multa gravada e não há, então, o processo penal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que essa matéria, eu vou 
insistir nesse ponto, se me permitem, eu acho que essa matéria precisa ser 
discutida em dois planos: o plano teórico, abstrato, no nível da Constituição e do 
CTN. Teoricamente, é tributável ou não é tributável? Em casos concretos, eu 
poderia eventualmente usar como elemento de defesa o fato real, de que aquilo 
que eu roubei eu já perdi. Então, o meu patrimônio não teve aumento. Então, 
fica aquela discussão em função dessa possível perda, de que se trataria de uma 
condição resolutória ou suspensiva. Eu acho que não é suspensiva, porque na 



verdade a pessoa já detém desde o momento que recebe o resultado da atividade 
líquida, ele já tem a titularidade sobre esse produto, não é? Pois não, Paulo. 

Sr. Paulo Celso Bergstron Bonilha: Ricardo, a perda é um ato e merece uma 
análise mais aprofundada. O que é essa perda? Essa perda é um ato de 
expropriação, ou seja, um ato governamental que vai obrigar ou supor uma 
transmissão forçada dos bens de alguém, no caso, uma pessoa que obteve por 
meio ilícito. Está no patrimônio dele e passa para o patrimônio do Tesouro 
Nacional, não é? Isso é um ato de expropriação. Não é uma perda no sentido de 
que a União já é proprietária disso. Não é. É com esse ato, que foi chamado aí de 
perda. Com esse ato é que se inicia a propriedade legal, por força de lei, da 
União. Então, passou no patrimônio de alguém antes, no caso, o traficante, 
aquele que exerce atividade ilícita e com isso obtém recursos financeiros ou 
quaisquer outros bens de valor. Por isso eu não vejo nesse argumento senão um 
reforço de que houve um acréscimo patrimonial de alguém.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essas considerações são 
importantes, lembrando da redação do art. 26, que ele diz que o produto dos atos 
ilícitos é sujeito a imposto de renda, sem prejuízo das sanções cabíveis e onde 
estaria, inclusive, essa possível perda. Miguel, por favor.  

Sr. Miguel: De fato, a questão é bastante polêmica, principalmente levando em 
conta que os criminosos, em geral, eles não fazem a declaração de imposto de 
renda e nem vão declarar que ganharam em virtude de uma atividade ilícita. 
Então, realmente é difícil descobrir que aquilo proveio da atividade ilícita. O 
Professor Natanael Martins, ele deu um exemplo, eu não cheguei a ver o julgado, 
mas em que foi autuada uma banca do jogo de bicho. Essa banca, ela tinha uma 
contabilidade paralela ali que eles usavam para fazer o controle interno, não é? 
Segundo ele, a decisão do Carf foi que com base nessa contabilidade paralela, 
eles tributaram os rendimentos dessa banca do jogo de bicho. Não sei qual é a 
sanção para o jogo de bicho, se a perda do produto do crime, se é o confisco. 
Realmente, eu não conheço na parte criminal qual é a sansão. Mas eu concordo 
com o Professor Ricardo que já há um acréscimo patrimonial em virtude da 
disponibilidade econômica. Não é uma disponibilidade, talvez, jurídica, mas 
econômica já há desde que o produto do crime é adquirido.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Professor Schoueri se rende. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não se rendeu. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não me rendo, é um tema para reflexão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ótimo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O que eu procuro dizer é: os argumentos da 
Professora Misabel, do Professor Renato Becho me parecem bastante importantes 



e não podem ser desprezados. Se não há como haver perda do bem, volto, por 
questão, por exemplo, da prescrição e que parece que aí eu falo em aquisição de 
disponibilidade, sim. Agora--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quando?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quando não for possível haver perda do bem. O 
argumento do Professor Ricardo dizendo: “Então, seria uma condição resolutória 
e não suspensiva”. E traz um outro tipo de reflexão, Ricardo, reflexão mesmo. 
Reflexão: o Código Tributário Nacional chega a falar em condição resolutória e 
condição suspensiva quando ele cogita de hipótese tributária vinculada a negócio 
jurídico. Parece que todos nós concordamos que não é esse o caso. Portanto, essa 
questão da condição resolutória, de fato, é uma figura esdrúxula, não é? O que 
seria essa condição-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A suspensiva também seria.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, assim, condição... Falar em condição, quer 
dizer, você tem uma aquisição de disponibilidade condicionada. Eu penso que o 
Código, quando pretende tributar, ele tributa uma aquisição definitiva de 
disponibilidade econômica ou jurídica e não isso condicionada. Eu não posso ver 
como hipótese tributária uma renda provisória, uma renda mais ou menos, uma 
renda até que alguma coisa aconteça. Isso não me parece que eu possa chamar 
de renda como aquisição de disponibilidade seja econômica, seja jurídica. Existe, 
é claro, uma divergência aqui ou outra, porque está por trás, que é o conceito do 
que seria disponibilidade econômica e jurídica, que estou tentando evitar nesse 
momento. O Professor Ricardo traz certeza. Eu trouxe aqui argumentos 
contrários, que nesse momento ainda... Olha, já estudei esse assunto, já escrevi 
sobre esse assunto, argumentos contrários que ainda me comovem a uma 
reflexão. Como eu disse, chego ao ponto de dizer que uma vez feita a aquisição da 
disponibilidade, não interessa a origem, eu tributarei. Então, a minha dúvida é 
se eu posso falar em disponibilidade, sendo que o bem, do ponto de vista da 
moldura legal, pertence à União, ou pertencerá à União, ou enfim, está sujeito a 
este grande risco. Esta é a minha dúvida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos discutir isso aí a seguir, 
houve uma solicitação aqui Paulo Victor, depois o Campos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Porque o Schoueri adentrou em um 
campo que eu gosto muito: é o campo da prescrição e decadência. Nós temos 
duas-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Penal. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A penal e tributária.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Deixa eu explicar. Eu entrei na questão penal. Eu 
disse: uma vez que penalmente eu já não tenha como retirar o bem, eu falo em 
aquisição de disponibilidade e, portanto, eu posso falar em tributação.  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, exato, mas é que é só uma questão de 
prazos. Então, você tem que explicar como o órgão fiscalizador vai esperar o fim 
de um processo penal cujos prazos são diferentes, e se você entende então como 
já há do outro lado uma vertente no sentido de que quando você tem uma espécie 
de crime contra a ordem tributária, você tem que esperar o resultado de um 
processo, mas anteriormente a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que 
esse lapso interrompe a prescrição tributária, porque antes não havia, então, 
houve uma mudança. No caso que você está dizendo é a mesma coisa. Então, o 
prazo penal, 12 anos, não é certo? Então, durante... Ele consegue escapar dos 12 
anos. Se ele escapou dos 12 anos, os cinco do tributário já foram-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe-me. Não, não é isso que eu falei.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, eu sei que você não falou, eu estou 
perguntando se é isso que você está dizendo. Então, passados os 12 anos da 
aquisição da propriedade, passados 12 anos, se entende que está prescrito o 
crime do ilícito que ele praticou, 12 anos. Como vai... Você acha que é dali para 
frente que o poder, a fiscalização vai poder fazer o lançamento tributário? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Admitido a sua premissa de que sejam 12 anos, 
somente a partir dos 12 anos é que houve o próprio fato jurídico tributário. Eu só 
posso ali falar em aquisição de disponibilidade e, portanto, ali que eu começaria 
a cogitar de prescrição. Não é um raciocínio idêntico àquele do Supremo, porque 
o Supremo, no caso que nós tratamos agora, é saber se haveria como punir 
tributariamente sem que houvesse a própria figura do tributo. O Supremo 
entendia: primeiro é necessário que se configure o tipo tributo, para que haja o 
crime. Portanto, só há que se falar em crime depois que terminou o processo 
administrativo e se concluiu que tributo é devido. Ou seja, o raciocínio do 
Supremo era saber quando começa a prescrição penal? O Brandão foi bastante 
feliz, primeiro lugar para dizer, para puxar esse precedente que tem exatamente 
agora o raciocínio inverso, ou seja, só há que começar a cogitar da matéria 
tributária se houver aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. 
Admitida a premissa, que é essa a questão, de que não há disponibilidade 
econômica e jurídica, enquanto o crime estiver sujeito a um processo penal, 
então, somente encerrado o processo, ou prescrita a pretensão punitiva do 
Estado poderia falar em aquisição de disponibilidade. Somente então é que seria 
possível começar a cogitar a prescrição, porque somente então, ou de decadência, 
porque a partir de então é que seria possível um lançamento.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, mas é que não tem-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou passar a palavra para o Paulo 
Victor, mas eu queria só fazer uma afirmação, para você também, Campos, só 
fazer uma afirmação, uma observação de que nós estamos chegando a um 
terceiro ponto de vista. O ponto de vista da Professora Misabel, Professor Ives e o 
Professor Pedro, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Renato Becho. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Renato Becho. É que intributável. O 
entendimento do Supremo, Ministro Aliomar Baleeiro, é que é tributável. O 
entendimento do Schoueri é que é tributável, possivelmente tributável, se houver 
incorporação. Quer dizer, o Schoueri não está rechaçando a ideia de que a 
origem espúria, para usar a expressão do Supremo, torna intributável ad 
eternum o acréscimo patrimonial. Então, um terceiro ponto de vista. Quando você 
entrou nessa questão, eu ia até mencionar, passei a palavra para o Brandão, mas 
iria mencionar exatamente isso. O momento, então, que ocorria o fato gerador. 
Eu quero só acrescentar que seria muito estranho, pondo de lado a questão de 
decadência e prescrição, vamos admitir até que não houve prescrição, nem nada, 
mas o indivíduo que agiu contrariamente à lei, praticando crime e ganhando com 
o crime teria o fato gerador ocorrido no momento futuro. Portanto, teria um 
diferimento - entre aspas - em relação ao momento que ele ganhou, efetivamente, 
o acréscimo patrimonial, recolheria o tributo futuramente e sem acréscimo 
nenhum. É uma coisa só para pensar, também, Schoueri.  

Veja o seguinte, a situação dele não é igual àquele que ganhou licitamente. O que 
ganhou licitamente, ganhou é dele. O outro que você disse que ganhou, ele teve 
um acréscimo financeiro, não tenho dúvida de que ele tem um acréscimo 
financeiro e que ele tem dinheiro na mão dele. O que trago aqui, eu insisto. 
Ricardo, nós temos uma diferença enorme, porque você tem um entendimento 
firmado, eu tenho uma dúvida e eu estou somente construindo um raciocínio. 
Essa fase agradabilíssima da construção do raciocínio, em que você está sujeito a 
ir, voltar, assim você vai construindo e se convencendo conforme você fala. Cada 
argumento que você me traz, vai me dizendo talvez eu esteja mais certo do que 
eu podia estar antes. Porque você vai me trazendo mais argumentos para dizer: 
“Não, a situação não é igual, porque o primeiro é dolo”. O primeiro tem o seu 
patrimônio, ele ganhou na sua atividade lícita, ele tem um patrimônio novo e 
será tributado. O outro tem um acréscimo financeiro, não há dúvida, é dinheiro 
na conta dele, é alguma coisa, mas eu não posso falar que ele teve acréscimo 
patrimonial. Eu não posso falar... Nós não podemos comparar essas duas 
pessoas, até porque o segundo estará sujeito sempre a um processo do Estado, 
ele compra, mas não pode, mas não é dele. É uma situação bastante diferente 
que tem que ser enfrentada e enquanto nós não discutirmos a questão do que é 
disponibilidade econômica ou jurídica, nós não vamos resolver isto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo Victor, me dá licença um 
pouquinho. Eu só queria acrescentar algumas coisas em relação a essa 
intervenção sua e à anterior. Em matéria de imposto de renda, o fato de o 
acréscimo patrimonial estar sujeito a algum evento futuro incerto é que 
determina a não incorporação ao patrimônio e, portanto, a não há ocorrência do 
fato gerador. Esse fato futuro incerto não precisa ser necessariamente uma 
condição jurídica regida pelo Código Civil, que está referida no art. 117, do CTN. 
O art. 117, do CTN, se reporta ao 116, inciso II, que é o que trata dos fatos 
geradores que configuram situações jurídicas, por exemplo, transferência da 
propriedade incide o ITBI. O imposto de renda, ele não está no inciso II, porque 
ele não incide sobre um ato jurídico ou um negócio jurídico. Ele incide sobre o 



acréscimo patrimonial, que advém de inúmeras situações e a maior parte delas 
jurídicas. Algumas, pode acontecer como em caso que nós estamos aqui 
discutindo a situação de fato e nem por isso o imposto de renda deixa de incidir, 
aí que existe a disponibilidade econômica. Mesmo na perspectiva tradicional da 
disponibilidade econômica, que é ter o dinheiro na mão, o proprietário... É 
proprietário, o criminoso que recebe a paga, ele é proprietário, porque o dinheiro 
transfere a propriedade pela tradição física, não é? De forma que o que nós... 
Realmente, o grande ponto de discussão aqui é se essa situação que é 
possivelmente reversível, esse possivelmente reversível é suficiente para dizer: o 
fato gerador não ocorreu. Eu até o momento entendo que houve naquele 
momento da obtenção do produto do ato ilícito houve um acréscimo patrimonial. 
Há um fato futuro, eventualmente, que o Professor Paulo trouxe muito bem. É 
uma pena, é uma pena ao indivíduo, é uma expropriação, usando a sua 
expressão. É curioso que se eu tenho uma renda a receber, digamos, de um 
negócio com o Brandão e há uma condição suspensiva, um fato posterior incerto, 
eu ainda não vou oferecer a tributação ou que ele eventualmente vai me pagar, 
está certo? Eventualmente, se por acaso eu roubar dele, ele pode, ele, pode vir e 
me acionar a devolução. O Decreto-Lei 9760, de 1946 ou 48, ele trata de uma 
situação muito bem colocada pelo Professor Paulo de expropriação. Quer dizer, 
quem sai ganhando é a União. A título de pena, não estou nem criticando. Mas 
os reais prejudicados, os que foram as vítimas dos crimes não veem mais o seu 
dinheiro, porque provavelmente na maior parte dos casos, como foi até observado 
aqui pelo Hiromi, não existe identificação. Paulo Victor e depois Campos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Depois podia continuar a discussão? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, Paulo Victor, desculpa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Paulo, você me permite? 

Sr. Paulo Victor: Claro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque a discussão está em um certo ponto, que 
nós estamos chegando... Vejam que coisa interessante, nós acabamos 
caminhando para saber o que é acréscimo patrimonial e, portanto, o que é 
patrimônio. Existe uma Bíblia de Direito Tributário e de imposto de renda 
chamada Fundamentos do Imposto de Renda, em que o autor sustenta--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse argumento é um argumentum 
ad terrorem. 

[risos]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --sustenta que acréscimo patrimonial é um conceito 
de Direito Privado. Existe um autor muito menor, que já sustentei, que o conceito 
de patrimônio não necessariamente é o do Direito Privado ou não 
necessariamente é o do imposto de renda, que eu posso falar em outros conceitos 
de patrimônio e sustentei, inclusive, que mesmo no Direito Privado, hoje, eu 
tenho dois conceitos de patrimônio. Eu tenho um conceito no Código Civil, que é 



patrimônio e tenho outro, hoje em dia, na questão contábil, que é Direito Privado, 
também, um outro patrimônio. Portanto, no mínimo dois conceitos de patrimônio 
de Direito Privado e imagine outros tantos que eu poderia pensar quando aí, sim, 
tem disponibilidade econômica. Não tem nada a ver com licitude ou ilicitude e 
tem haver com o patrimônio econômico que seria tributável no Código. Se até 
aqui eu tenho uma abertura em relação à Bíblia do imposto de renda, eu devo me 
dobrar, esse é outro ponto, que uma coisa é eu dizer: “A lei ordinária pode adotar 
qualquer conceito de patrimônio, ou seja, pode adotar o conceito econômico de 
patrimônio”. A segunda pergunta é: a lei ordinária adotou ou não outro conceito 
de patrimônio no Direito Civil? Vejam a diferença. Eu admito uma reforma do 
imposto de renda, em que se adote um novo conceito de patrimônio do começo 
até o fim e será esse o patrimônio. Admito, e já escrevi, que o legislador tributário 
venha a reboque da legislação contábil a no futuro adotar um conceito econômico 
de patrimônio/contábil poderia fazê-lo. Mas eu devo aplicar a lei como existe e 
devo interpretar a lei do imposto de renda, também, como hoje existe. Examinar 
toda a lei do imposto de renda para me perguntarem, fazendo testes constantes, 
perguntando: “A lei tributária adota qual conceito de patrimônio?”. Porque o que 
eu não posso admitir é que a lei tributária adote dois conceitos de patrimônio, ou 
seja, vira um raciocínio de conveniência. Então, quando quer uma coisa, quando 
quer outra coisa. Esse seria o pior raciocínio de um jurista e o jurista procura 
alguma racionalidade na lei. E olhando toda a lei, eu diria que a Bíblia do 
imposto de renda, Fundamentos do Imposto de Renda, acerta não pelo Código, 
mas pela lei, ou seja, a lei do imposto de renda brasileira, hoje, ainda adota um 
conceito de patrimônio de Direito Privado. Por conta deste critério, que é 
sistematicamente adotado, é que vem a minha discussão: mas eu posso falar em 
acréscimo patrimonial no sentido privado, na hipótese de um crime?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Paulo Victor vai dizer o seguinte 
em resposta a você: na verdade, a distinção entre a Lei 6.404 e o Código Civil, ela 
é de valoração. A Lei 6.404, ela não cria o patrimônio. As novas normas contábeis 
e pelo menos nesse momento nós estamos tranquilos, porque o RTT diz que as 
novas normas contábeis, o novo patrimônio, portanto, não tem reflexos fiscais, 
mas a lei poderia dizer: “Não, passa a ter”. A diferença que existe entre a 6.404 e 
o Código Civil é que o Código Civil não diz qual é o valor do patrimônio, ele diz o 
que é patrimônio. A Lei 6.404, o que ela faz é partir do custo de aquisição e 
produzir periódicas, revalorizações daquele mesmo direito de propriedade que 
está no patrimônio, de acordo com o Código Civil.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E o leasing? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Calma, eu ouço você falar com uma 
tranquilidade e espero até o fim. Existem pouquíssimas situações e o leasing 
agora, provavelmente, é o único que você vai lembrar, não é? Em que a aplicação 
de um princípio contábil, da prevalência da essência econômica sobre a forma, 
que não é nem um princípio jurídico, é por tabela só. Eles distorcem a realidade 
jurídica e consideram que um contrato de leasing é um contrato de compra e 



venda a prazo. O que na verdade acaba sendo o único ponto de discordância, 
finalmente. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só um detalhe. Distorcem a realidade jurídica, não, 
eles criam uma realidade jurídica própria para o Direito Contábil. Essa história 
de que existe um direito, eles divergem o Direito Civil e criam um outro conceito 
de patrimônio. Só isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo Victor.  

Sr. Paulo Victor: A dúvida que eu estou aqui é a seguinte: será que eu posso 
falar que não houve aquisição de disponibilidade por conta da prática do crime, 
se eu tenho presunção de inocência, sem que eu volte a um idealismo meio 
platônico, Pontes de Miranda, de que incidência é automática, infalível. Porque 
ao longo de todo o Processo Penal, eu não tenho aquela norma individual e 
concreta, eu não tenho aquela norma de decisão do Professor Eros Grau 
constituindo, aí eu estou partindo de uma premissa constitutivista, constituindo 
aquele fato criminoso. Então, esse fato para o Direito, ele não existe e se ele não 
existe, será que eu posso falar que não houve a aquisição do patrimônio nos 
conceitos de Direito Privado? Não existe crime nesses 10, 12 anos seja lá o que 
for, não existe crime nenhum, principalmente porque eu tenho a presunção de 
inocência. Então, ainda assim, na total inexistência de crime, eu não tenho essa 
aquisição de disponibilidade?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só vou acrescentar para 
responder que, na verdade, o crime já foi praticado, não é? O que não existe é a 
denúncia, a investigação, enfim, a presunção de inocência é que é importante.  

Sr. Paulo Victor: Então, mas é essa diferença que eu estou fazendo.  

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

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, as visões são bastante diferentes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Seja o crime, seja o acréscimo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Paulo foi muito feliz e, realmente, Paulo, exige 
uma reflexão. Exige uma reflexão que eu não pretendo concluí-la agora, hein? 
Mas que um raciocínio pontiano da incidência, a norma incide sobre o fato sem a 
intervenção humana. Existe o crime desde o momento em que eu pratiquei, 
existem as consequências desde o momento que eu pratiquei e todo o processo 
posterior apenas vai concretizar, individualizar algo que já incidiu. A lei incidiu 
no momento zero, no momento do crime, construção que o Paulo chamou, 
adjetivou corretamente: pontiana. Existe uma outra construção, que na matéria 
tributária nos conhecemos de perto, por conta da matéria do lançamento, a 
mesma discussão, que vai dizer que não existe a incidência automática e 
infalível, que somente com a atuação do homem é que se poderá falar em 
tributação ou em crime. É aquela teoria que entre nós, um jusfilósofo, que para a 
nossa sorte além de jusfilósofo é tributarista, Professor Paulo de Barros 
Carvalho, vem insistindo na questão da linguagem, da versão e linguagem, 



dizendo: “Enquanto não houver a formalização não há que se falar em tributos”, 
diz o Professor Paulo. Coerentemente, com esse raciocínio, provavelmente, ele 
dirá: “Não há criminoso”. Eu não posso falar que há criminoso enquanto isso. 
Esse me parece ser o raciocínio que o Paulo traz. Então, ele diz: “Não há crime no 
momento zero”. Portanto, não há atividade criminosa no momento zero, portanto, 
não há ilícito no momento zero e, portanto, diz o Paulo, há tributação. Quando... 
O dilema que fica é: e quando houver o tal do crime? Porque o crime se reportará 
ao momento zero e aplicará a pena existente no momento zero. Eu tenho alguma 
dificuldade, Paulo, com essa tua teoria constitutivista levada a esse extremo, que 
você quer levar. Eu entendo a coerência dela. Mas eu tenho dificuldade de levá-la 
a algum extremo nisso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Talvez, a gente pudesse prosseguir 
nessa questão, nessa ramificação que nós tivemos agora, outra questão, 
esquecemos até... Podemos usar até como elemento básico para discutir, mas 
discutimos essa questão da incidência infalível e da participação do homem na 
construção do fato gerador, que é o que o Professor Paulo fala, não é? O fato 
gerador, ele não existe isoladamente, ele existe por construção feita pelo não 
contribuinte e que se torna contribuinte através dos seus atos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, o Professor Paulo fala que pela 
construção feita pelo aplicador da lei. Até porque a mesma conduta, um 
aplicador da lei dirá que é um tributo e outro dirá que é outro. Portanto-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, em outra parte da sua obra, ele 
diz que o fato gerador é feito pelo homem, pelo contribuinte sem a participação 
do contribuinte, sem ação do contribuinte não existe fato gerador. Mais ou 
menos como dizia lá o Becker, o fato de geração não está por aí e a hipótese de 
incidência não é... Ele usou a expressão de que não é o falcão que o Fisco solta 
para caçar o fato gerador. Eu acho que essa matéria nós podemos discutir, 
conversamos depois sobre incluir na pauta. Uma matéria teórica, mas de grande 
interesse. Campos. 

Sr. Campos: A questão da... Quando o Schoueri fala em disponibilidade de renda 
e de aquisição, eu fico um pouco em dúvida. Se eu entro em um supermercado, 
pego uma mercadoria e faço um pagamento. Eu estou pagando renda? Eu estou 
fazendo um pagamento de capital. A renda é uma diferença e ela não existe no 
mundo real. Quando eu faço pagamento da coisa que eu peguei para o 
supermercado, eu estou fazendo um pagamento de capital. A renda é algo 
decorrente daquela atividade. Então, aquela atividade, ao final de um 
determinado período, vai fazer uma determinada apuração e aí eu vou dizer se há 
renda ou se não há renda. Aí eu vou fazer um procedimento e a renda decorre de 
uma atividade e de um procedimento. É assim que funciona na vida. Se um 
camarada vai em uma ‘boca’ e faz um pagamento. O Ricardo fala: “Ele foi 
prejudicado”. Foi prejudicado em outra coisa, mas ele consentiu em dar o 
dinheiro e em fazer o pagamento de capital para o titular da droga. E esse 
camarada que recebeu, ele recebeu o quê? Ele recebeu o capital. Ele tem 



disponibilidade jurídica desse capital? Alguém tem dúvida disso? Ele não tem a 
disponibilidade jurídica? Isso representa um depósito para o Estado, do qual ele 
é depositário infiel ou depositário de fato? Ele recebeu dinheiro e o dinheiro é 
dele, a renda é outra coisa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No caso, a renda se confunde. 

Sr. Campos: Não, aí é questão de base de cálculo, Ricardo. Ou seja, todos nós 
que recebemos renda, nós não recebemos renda propriamente dita, porque a 
renda é conceito. Nós não recebemos... O único que recebe renda efetiva é, vamos 
dizer, é a renda da aposentadoria. Está certo, Dr. Hiromi?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou passar para o Miguel-- 

Sr. Campos: A aposentadoria que é uma espécie de renda, porque é uma mera 
transferência de renda e essa é a transferência de renda efetiva. Então, essa é a 
renda direta. O resto é renda que é auferida enquanto capital e enquanto capital 
a disponibilidade é imediata. Se for bem móvel, a aquisição é feita pela mera 
transferência e será sempre jurídica. Então, essa questão de econômica e não 
econômica no ilícito, neste caso, não há nem prejudicado, porque quem pagou, 
pagou com consentimento, com deliberação. O único problema fica no furto, não 
é? Se pode haver confusão, se a transferência no furto é efetivamente jurídica ou 
só econômica.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou passar para o Miguel, só fazendo 
uma consideração... Eu acho que não é relevante a gente entrar na discussão se 
é econômica ou é jurídica, tem que ser uma ou outra, mas não é muito relevante. 
O aspecto que você está trazendo a baile aqui, que eu acho que é fundamental, é 
o da disponibilidade. Quer dizer, os maiores tributaristas brasileiros do imposto 
de renda puderam ter alguma divergência de conceituação do que é 
disponibilidade jurídica ou econômica, mas mais ninguém teve divergência sobre 
o conceito de disponibilidade, que é poder dispor do produto que constitui a 
renda ou o provendo. Criminoso, ele dispõe, ele recebe aquele pagamento, seja o 
que ele roubou, ou porque ele explora droga, que era o caso aqui do anterior 
habeas corpus. Ele usa esse dinheiro para comprar mansões, aviões, etc. Então, 
ele tem à disposição, já tem, não é que ele fica esperando. “Vou esperar 
prescrever o crime, para daí eu vou gastar o dinheiro”. 

Orador Não Identificado: De jeito nenhum. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, ele já dispõe ele de pronto, não 
é? Miguel. 

Sr. Miguel: Só relembrando um pouco o art. 118 e a tributação dos atos nulos, 
não é? Então, por exemplo, se eu tenho uma compra e venda simulada. Na 
verdade, eu queria fazer uma doação, mas eu fiz uma compra e venda, eu pago o 
imposto inter vivos dessa transmissão. A jurisprudência já tem entendido, que se 
depois essa compra e venda é anulada, o contribuinte tem o direito à repetição do 
indébito. Por quê? Porque ele pagou indevidamente e porque, na verdade, não foi 



aquele ato jurídico que ocorreu, mas outro, uma doação, que aí vai ser um 
imposto devido para o Estado. Então, eu acho que já também o criminoso ao 
adquirir aquele produto do crime, ele já teve, sim, a disponibilidade. Depois se 
vier a haver um confisco pode até se discutir se teria direito a uma repetição de 
indébito, porque ele pagou a mais o que não deveria ter. Então, eu entendo pela 
disponibilidade imediata.  

Sr. Horácio: Horácio, bem interessante, também. Eu tenho duas considerações e 
também são dúvidas. Eu imagino duas hipóteses e vamos pensar na primeira 
hipótese da questão do furto. Pelo o que eu me lembro do Direito Criminal, que 
eu estudei há muito tempo atrás, o furto se configura quando o criminoso tem a 
posse mansa e tranquila do bem. Então, por exemplo, se eu pego uma caneta, o 
proprietário da caneta está junto comigo, eu não tenho a posse mansa, tranquila 
e eu não tenho a intenção de manter essa caneta comigo. Então, isso aí não seria 
um furto. Para o furto, eu teria que ter a posse, mansa, tranquila e o animus de 
manter o bem. Isso aí para mim configuraria já a disponibilidade, mas eu acho 
que essa é uma... Nós estamos pensando muito, em um caso muito simples de se 
visualizar a questão da posse. Mas vamos imaginar, por exemplo, os integrantes 
do Legislativo, que estão sempre aí sendo questionados se estão praticando, se as 
suas empresas estão praticando atos ilícitos ou não. Pelo o que eu entendi, pela 
posição do Schoueri, eu só deveria declarar o meu acréscimo patrimonial quando 
eu não tivesse mais nenhuma possibilidade de que aquilo pudesse ser 
configurado algum tipo de crime, só depois do prazo prescricional. Então, é isso 
Schoueri? É isso? Só que eu queria entender?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só sou obrigado a corrigir a primeira palavra, a 
posição do Schoueri. Eu espero estar dizendo para você, com toda a clareza-- 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: --que eu estou construindo um raciocínio. Então, 
quando eu me posiciono, Horácio, e não é--  

Sr. Horácio: Faço o mea-culpa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E não é comum, quando me posiciono, eu costumo 
me firmar naquilo. Mas eu acho que a Mesa de Debates é o momento de a gente 
construir raciocínios. Eu digo, me incomoda isso, sim, me incomoda eu falar em 
renda enquanto eu não tiver algo no meu patrimônio, manso e pacífico como você 
quer. Enquanto ao lado do ativo, eu tenho um passivo ali questionado. Isso me 
incomoda.  

Sr. Horácio: Obrigado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Na área do imposto de renda, esse negócio de prescrição 
justamente ocorre o contrário. Primeiro, tem o processo administrativo fiscal e 
depois de encerrado o processo administrativo, em alguma circunstância, que se 
for mantida aquela pena agravada com dolo, fraude, então, tem, digamos, a 



denúncia na área criminal. Parece que o Supremo decidiu que nesse caso não há 
prescrição criminal, mas no caso de processo tributário se um, digamos, um 
funcionário que fez corrupção e adquiriu um imóvel de dez milhões. Nesse caso, 
no momento, no próprio ano da aquisição, encerrado o ano, já a Receita Federal 
pode fazer o lançamento de tributo independente, mesmo que essa correção seja 
descoberta dois, três anos depois. Por isso que eu acho que aí não tem 
vinculação. No momento, no ano que, digamos, comprou a aquele imóvel e não 
tem a justificação da origem do recurso, a Receita Federal já pode lançar o 
imposto, não é? Então, eu não vejo vinculação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém mais quer falar? Temos mais 
três minutos.  

Sr. Argos Gregório: Posso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Argos Gregório: Eu concordo aqui com a posição de alguns dos que se 
manifestaram relacionado ao tema da disponibilidade. Eu não tenho dúvida que 
este é o ponto central. O que fica na minha cabeça é a pergunta: se esta 
disponibilidade estaria condicionada à apuração da veracidade da ocorrência de 
um fato ilícito, ou não? Eu acho que são coisas absolutamente diferentes na 
minha leitura pessoal. Eu acredito que esta disponibilidade quando o dinheiro, 
como bem colocou o colega, o dinheiro chega não mão do cidadão, seja ele um 
autor ou não de ato ilícito, esse dinheiro está para ele disponível. Para mim, a 
ocorrência do fato gerador se daria com essa disponibilidade e não estaria 
condicionada à apuração do fato ser ilícito ou não, sendo ali esticada no exemplo 
que foi dado para 12 anos depois e sendo considerada definitiva esta 
disponibilidade. Eu tenho, realmente, alguma dificuldade de aceitar esse 
raciocínio. Essa disponibilidade provisória e disponibilidade definitiva, será que 
seria isso que se pretende aqui trabalhar? Eu, realmente, tenho dificuldade e eu 
não consigo acompanhar esse raciocínio.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu sei que nós não temos tempo para discutir, mas 
só para evidenciar como a questão é longa, vocês viram que nós ficamos até 
agora com o imposto de renda. Eu queria deixar essa pergunta: o PIS e Cofins, eu 
posso falar em receita, também?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu não vou nem dar a minha 
opinião, para a gente não discutir PIS e Cofins-- 

Sr. Argos Gregório: Isso é maldade em fazer a dois minutos do fim. Exatamente, 
é uma maldade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Depois eu falo para ele, é que ele 
continua discutindo. Agora, o que você trouxe, Argos, é importante, porque 
vamos figurar uma outra situação. Eu acho que sou o credor de alguém, eu, 
pessoa jurídica. Pessoa física é o aspecto material de ter recebido o meu regime 
de caixa, não é? Mas eu entro com uma ação e eu não tenho renda, no sentido 



lato da palavra, representado por esse valor que eu estou querendo cobrar, ou 
embutido nesse valor que eu estou querendo cobrar, antes do trânsito em 
julgado. 

Sr. Argos Gregório: Certo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque antes do trânsito em julgado, 
eu tenho uma situação absolutamente incerta, futura e incerta. Não é a rigor 
uma condição suspensiva, nos termos do Código Civil, e nem é aquela do art. 
117. Porque a situação não é uma situação em que o fato do gerador é uma 
situação jurídica, ele em si, como foi bem mencionado aqui, o imposto de renda é 
o efeito do ato. Se fosse o PIS já seria o próprio ato, embora seja o efeito dele 
produzindo a receita. É uma situação em que diferente da que nós estamos 
tratando, porque o fato futuro incerto, que é haver uma decisão favorável retira a 
disponibilidade. Você ainda não recebeu nada. Esse outro que nós estamos--  

Orador Não Identificado: Mas por uma hipótese de ato lícito.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, sim, só estou complementando, 
não é? É um ato... Claro, eu estou querendo cobrar por alguma razão qualquer, 
estou alegando que eu tenho direito, portanto, dentro da licitude decorrente da 
lei ou de contrato de alguma relação jurídica qualquer e eu estou querendo 
cobrar. Mas como? Eu dependo do juiz em última instância dizer: “Você 
realmente tem o direito”. Eu não tenho disponibilidade nenhuma, mas eu não 
tenho mesmo.  Agora, a mesma situação que nós estamos tratando, o criminoso, 
ele passa a ter a disponibilidade de imediato e poderá vir perder no futuro. 
Então, a pergunta que permanece aqui é: essa possibilidade de perda futura é 
suficiente para dizer que ele não tem disponibilidade? Esse é o ponto. 

Orador Não Identificado: Qualquer um pode perder.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, é diferente. Desculpe-me, duas pessoas 
comentaram qualquer um pode perder. Só para dizer: qualquer um pode perder 
no futuro por um fato futuro. Essa situação é curiosa, porque pode perder no 
futuro por um fato pretérito.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É verdade, mas o fato será futuro.  

Sr. Horácio: Por uma análise futura de um fato pretérito.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você... Não vai dar.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Deu o horário. 

Sr. Horácio: Deu o horário? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se quiser continuar, o tema... 

[risos] 

Sr. Horácio: Continuemos.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O assunto fica na pauta. Horácio, se 
você puder vir a semana que vem e falar... Eu começo... Se eu não começar, você 
me cobra e a palavra será sua de abertura. Muito obrigado a todos.  

 

 

 

 

FIM 

Eu, Nara Abdallah, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por ACV 
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