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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 183.130 P ARANÁ
RELATOR
REDATOR DO
ACÓRDÃO RISTF
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. CARLOS VELLOSO
: MIN. TEORI ZAVASCKI
: UNIÃO FEDERAL
: PFN - MARIA DA GRAÇA HAHN
: MUFFATO & FILHOS LTDA E OUTRO
: LUIZ CARLOS BETTIOL E OUTROS

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA. OPERAÇÕES INCENTIVADAS. LEI 7.988/89, ART. 1º, I.
1. Não é legítima a aplicação retroativa do art. 1º, I, da Lei 7.988/89
que majorou a alíquota incidente sobre o lucro proveniente de operações
incentivadas ocorridas no passado, ainda que no mesmo exercício.
Relativamente a elas, a legislação havia conferido tratamento fiscal
destacado e mais favorável, justamente para incrementar a sua
exportação. A evidente função extrafiscal da tributação das referidas
operações afasta a aplicação, em relação a elas, da Súmula 584/STF.
2. Recurso Extraordinário improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da
Ministra CÁRMEN LÚCIA, Vice-Presidente no exercício da Presidência,
na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por
maioria, em negar provimento ao recurso, com a fundamentação que
prevaleceu do voto do Ministro Nelson Jobim, vencidos os Ministros Eros
Grau e Menezes Direito. Não votaram os Ministros Cármen Lúcia, Luiz
Fux e Dias Toffoli por sucederem, respectivamente, aos Ministros Nelson
Jobim, Eros Grau e Menezes Direito. Ausente o Ministro Ricardo
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6838036.
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Lewandowski (Presidente), em viagem oficial à República da Coreia para
participar do 3º Congresso Mundial sobre Justiça Constitucional.
Brasília, 25 de setembro de 2014.
Ministro TEORI ZAVASCKI
Redator do Acórdão
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TRIBUNAL PLENO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 183.130-8 PARANÁ
RELATOR
:
RECORRENTE:
ADVOGADA
:
RECORRIDOS:
ADVOGADOS :

MIN. CARLOS VELLOSO
UNIÃO FEDERAL
PFN - MARIA DA GRAÇA HAHN
MUFFATO & FILHOS LTDA E OUTRO
LUIZ CLÁUDIO ROEDEL CORREIA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

O Sr.
segurança

Ministro CARLOS VELLOSO:

impetrado

por MUFFATO

& FILHOS

- Trata-se de mandado de
LTDA.

E OUTRO, contra o

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU, que,
1o, inciso I, da Lei 7.988,
alíquota

do

recolhimento

do

de 29.12.89,
Imposto

de

com base no art.

aplicou-lhes majoração da
Renda

sobre

o

lucro

das

exportações incentivadas, realizadas no ano base de 1989, de 6% para
18%,

assim

ferindo o princípio da anualidade,

no entendimento

das

impetrantes.

A sentença de fls. 48/51 concedeu a segurança, permitindo
às

contribuintes

o direito de continuarem a recolher o imposto de

renda sobre o lucro das exportações incentivadas,

na alíquota de 6%,

conforme o disposto no D.L. 2.413/88.

A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4 ª Região
deu parcial

provimento à apelação e à remessa oficial,

pois só no

ano de 1990 é inexigível a majoração. O acórdão assim está ementado:
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"TRIBUTÁRIO.

IR. EXPORTAÇÕES INCENTIVADAS.

Sendo inconstitucional a exigência do imposto
no mesmo ano do aumento da incidência é improcedente a
apelação."

O
pelo

acórdão,

Plenário,

para

por

assim

cópia

às

decidir,
fls.

reportou-se

112/135,

que

ao

decidido

declarou

a

inconstitucionalidade da cobrança, no exercício de 1990, ano-base de
1989,

do

aumento

princípio

da

da

alíquota

de

6% para

irretroatividade

da

lei

18%,

porque

tributária

ofensiva

(C.F.,

ao

art. 150,

III, a ) .

Daí o RE,
102,

III,

interposto pela União Federal, fundado no art.

alínea b, da Constituição Federal, alegando que o acórdão

recorrido negou vigência e aplicação ao art.
28.12.1989,
1990,

no trecho que diz

1 o da Lei n° 7.988, de

"a partir do exercício

correspondente ao período-base de 1989",

financeiro de

sob o fundamento da

sua inconstitucionalidade.

Sustenta, em síntese, que não houve quebra do princípio da
irretroatividade,

pois

a

mudança

da

legislação

ocorreu

antes

da

ocorrência legal e jurídica do fato gerador. Assim, não há que falar
igualmente em quebra do princípio da anterioridade, já que a lei foi
publicada antes do início do exercício da cobrança do imposto.
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Contra-razões às fls. 140/141.

Admitido o recurso, subiram os autos.

O
150/156,

parecer

da

Procuradoria-Geral

da

República,

lavrado pelo ilustre Subprocurador-Geral

às

Vicente de

fls.
Paulo

Saraiva, é no sentido do desprovimento do recurso.

Destaco do parecer.

1.1.
Insurgem-se os recorridos,
através do
presente mandado de segurança, contra a exigência fiscal
de cobrar aumento de tributo (Imposto de Renda sobre o
lucro das exportações incentivadas), com base no inciso I
do art. 1 o da Lei n° 7.988, de 29.12.89, cujo conteúdo
majorou
de 6%
para
18% a alíquota
sobre
o
lucro
proveniente de tais exportações, realizadas no ano-base de
1989.
1.2.
Segundo
os
impetrantes
tal
exigência
colide
com
os
princípios
da
anterioridade
e
da
irretroatividade da lei tributária, insertos na Lei Maior.
1.3. A recorrente, por sua vez, argumenta que o
fato gerador do imposto de renda se considera ocorrido no
último dia do ano e, sendo a Lei n° 7.988 anterior ao dia
31.12.89, nenhuma irretroatividade operou.
2. Com efeito, o
fato gerador do imposto de
renda é a disponibilidade econômica ou jurídica decorrente
da
renda
ou
proventos
de
qualquer
natureza. Essa
disponibilidade, contudo, deve ser efetiva, pois a mera
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potencialidade
de
aquisição
de
configura fato gerador do tributo.

disponibilidade

não

Desse modo, tendo em vista a diversidade de
rendimentos ensejadores da incidência do imposto (produto
do trabalho ou produto do capital) ou mesmo a variedade
dos proventos de qualquer natureza, indispensável se faz a
definição do momento exato em que se considera ocorrido o
fato gerador do tributo, em face da peculiaridade de cada
espécie de renda e de proventos.
Ao analisar a questão, Celso Ribeiro Bastos em
sua obra
"Curso de Direito Financeiro e de Direito
Tributário" (5ª e d ., pág. 245), cita as considerações de
Yoshiaki Ichihara, nos seguintes termos:

'Sobre o tema, Yoshiaki Ichihara aborda
as seguintes considerações:

"O aspecto temporal, ou seja, o
momento que é considerado para
a
ocorrência do fato gerador é diverso no
imposto de renda,
tendo em vista a
diversidade muito grande de incidência.
No caso de rendimentos do trabalho,
geralmente
o
fato
gerador
ocorre
mensalmente no momento da percepção da
renda ou da disponibilidade, sendo que
no caso de pessoa jurídica, no momento
do encerramento do balanço e assim por
diante. A determinação do momento da
ocorrência
do
fato
gerador
é
fundamental para se saber se o imposto
é devido ou não, uma vez que o imposto
só poderá ser lançado e exigido após a
ocorrência
do
fato
gerador.
Outro
aspecto
fundamental,
colocando
o
momento da ocorrência do fato gerador
como
marco
divisório,
refere-se
à
questão da aplicação do princípio da
anterioridade da
lei
no imposto de
renda. É usual e muito comum, no caso
do imposto de renda de pessoa física,
bem
como
na
jurídica,
cujas
disponibilidades
são obtidas durante
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todo o ano e o resultado apurado no
final, o legislador alterar as regras
da tributação no ano-base, entendendo
que o fato gerador ocorre no último
momento
do
ano-base
(fechamento),
portanto se a alteração for anterior ao
momento da ocorrência do fato gerador
não
há
agressão
ao
princípio
da
anterioridade de lei, no entender do
fisco. Apesar da prática constante e
reiterada,
até
com a jurisprudência
favorável
a
esse
entendimento,
discordamos no sentido de dizer que o
princípio da anterioridade de lei é
colocado como princípio de segurança e
não se pode admitir que um contribuinte
seja surpreendido na calada do ano, com
normas retroativas,
além de ferir o
princípio da anterioridade da lei, e
atingindo
fatos
e
atos
negociais
pretéritos "
(Curso
de
Direito
Tributário, cit, p. 42-3).'
(Negritos
não-originais)

2.2. Na hipótese ventilada, o contribuinte foi
surpreendido por uma Lei que alterou consideravelmente a
alíquota do imposto (de 6% para 18%) faltando dois dias
para o encerramento do ano, pois a lei foi editada em
29.12.89. Pretende o fisco aplicá-la aos fatos ocorridos
no ano-base de 1989. Ora, flagrante é a violação ao
princípio da anterioridade assegurado pela Carta Magna, no
art. 150, III, b, porquanto segundo este é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar
tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou; isto é : o
tributo instituído ou majorado por determinada lei somente
pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte. A lei
nova fica, portanto, com sua eficácia sustada até o início
do exercício financeiro subseqüente, face a face com a
verdadeira possibilidade de incidência do fato gerador.
Conseguintemente, a Lei n° 7.988, de 29.12.89,
semente pode atingir os fatos ocorridos a partir do
exercício financeiro de 1990, não podendo o Fisco exigir o
pagamento do tributo, referente ao período-base de 1989,
com a majoração instituída pela lei, visto que os fatos

8

geradores ocorridos no ano-base de 1989 se encontram
resguardados pelo princípio
da
anterioridade,
sendo,
portanto, regulados pela lei outrora vigente.

Cumpre, ainda, consignar que o imposto de renda
não
figura
dentre
as
exceções
ao
princípio
da
anterioridade, previstas na Constituição Federal, as quais
se encontram consubstanciadas em seus arts. 154, I, 148,
I, 195, § 6º, 153, I, II, IV e V.
2.3. A referida lei também não regula situações
que ensejam a sua retroatividade - permitida em apenas
três casos (art. 106 do CTN) : quando a lei nova não mais
definir como infração fiscal determinado ato positivo ou
negativo; quando a lei nova deixar de considerar certo ato
como contrário a qualquer exigência legal de ação ou
omissão, hipótese em que a lei exige a não ocorrência de
fraude ou omissão no pagamento do tributo exigido;
e,
finalmente, quando a lei nova institui pena mais branda ao
ato punível.
Portanto, não há como dar guarida à pretensão
da recorrente em face da evidente afronta aos princípios
da anterioridade e da irretroatividade, aos quais estão
submetidas as leis tributárias.
2.4. No que se refere à Súmula n° 584 do STF,
cujo conteúdo estabelece que ao imposto de renda calculado
sobre os rendimentos do ano-base se aplica a lei vigente
do exercício financeiro em que deva ser apresentada, vale
transcrever a lição de Celso Ribeiro Bastos, também na
obra supramencionada (pág. 113), verbis:

'...Em virtude da característica
de
certos impostos de forma muito preeminente o
de renda e proventos de qualquer natureza — , o
fato é que consagrara-se no nosso Direito a
prática de permitir a legislação sobre essa
modalidade
impositiva
para
incidir
sobre
o
próprio ano em que é editada e durante o qual
estavam ocorrendo os diversos fatos que compõem a
hipótese de incidência desse imposto. Na pessoa
física,
esse período denomina-se ano-base.
O
próprio Supremo Tribunal Federal agasalhara essa
inteligência na Súmula n° 584, que dispunha:
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"Ao imposto de renda calculado
sobre
os
rendimentos
do
ano-base
aplica-se a lei vigente do exercício
financeiro em que deva ser apresentada
a declaração."

Mercê desse entendimento, editada a lei
do ano-base, esta já passava a incidir sobre os
diversos fatos jurígenos do imposto de renda,
embora o seu pagamento só devesse ocorrer no ano
subsequente (respeitava-se, pois, o princípio da
anterioridade, mas emprestava-se força retroativa
à lei).
Hoje
não
mais
se
admite
esse
entendimento. Ives Gandra da Silva Martins é
bastante incisivo no seguinte trecho:

"Para os que
entendem que o
imposto de renda
incide sobre cada
aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica, no que toda a teoria das
fontes
e
das
bases
correntes
se
justifica,
à
evidência,
os
fatos
geradores anteriores a qualquer lei não
podem ser atingidos.
(...)

O que se apura no fim do ano é
apenas
o
lucro
líquido,
que
foi
composto por uma série de aquisições de
disponibilidades
econômicas
e
jurídicas. Os fatos geradores são todos
anteriores. A
apuração
da
base
de
cálculo é que se dá posteriormente,
isto é, ao final do exercício.
Como o texto constitucional faz
menção a fato gerador e não a base de
cálculo, à evidência, tal interpretação
parece-me a mais correta e adequada.
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Em outras palavras, a base de
cálculo pode ser apurada posteriormente
ao fato gerador do tributo, mas se este
fora anterior, à evidência, a lei que
aumentar ou instituir o tributo não
poderá ser aplicada àqueles fatos.
Aspecto
relevante
no
que
concerne
ao
respectivo
tributo
diz
respeito à revogação do a r t . 105 do
Código
Tributário
Nacional,
assim
redigido:

'Art. 105. A legislação
tributária
aplica-se
imediatamente
aos
fatos
geradores
futuros
e
aos
pendentes,
assim
entendidos
aqueles
cuja ocorrência
tenha
tido
início
mas
não
esteja
completa
nos
termos
do
art.
116. '

Fala o constituinte
não
pode
atingir
fatos
ocorridos anteriormente.

que a lei
geradores

Ora, o fato gerador pendente é
um
fato
gerador
ocorrido,
apenas
dependendo de complementação, o que
vale
dizer,
pelo
novo
princípio
constitucional,
não
se
pode mais
entender que a lei atual seja aplicável
a fatos geradores pendentes anteriores.
À evidência, a Súmula 584 perde
também contextura com o novo discurso.
Nascida à luz do Texto anterior e
ofertada exclusivamente para as pessoas
físicas e seus rendimentos, não se
compagina mais em face da clareza do
princípio
da
irretroatividade
assegurado como limitação ao poder de
tributar. A união, portanto, do sistema
de
bases
correntes
com
aquele
da
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revogação da ocorrência da lei nova
sobre
fatos
geradores
pendentes
ocorridos
anteriormente
traz,
agora,
efetiva
garantia
aos
contribuintes"
(Comentários à Constituição do Brasil,
cit. , v. 6, t.1 , p. 154-6).’ (Negritos
não originais)

3.
decorrência.

Pelo

(...)"

É o relatório,
Srs. Ministros.

desprovimento

do

recurso,

em

(fls. 151/156)

do qual serão expedidas cópias aos Exmos.
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20/05/98

TRIBUNAL PLENO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 183.130-8 PARANÁ

V O T O

"EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
DE RENDA.
IRRETROATIVIDADE: PRINCÍPIO.
REGIME DA LEI
7.988, de 1989, art. 1 o, in c . I: INCONSTITUCIONALIDADE
RELATIVAMENTE AO ANO-BASE de 1989, exercício de 1990.
I. - O aumento da alíquota para 18% (dezoito
por cento) aplicável ao lucro decorrente de exportações
incentivadas, de que trata o art. 1 o do D.L. 2.413/88,
estabelecido do inc. I do art. 1° da Lei 7.988, de 1989, é
inconstitucional
relativamente
ao
ano-base
de
1989,
exercício
de
1990,
porque
viola
o
princípio
da
irretroatividade da lei tributária que institua ou majore
tributo. C.F., art. 150, III, a.
II. - R.E. conhecido, mas não provido.

O Sr. Ministro CARLOS VELLOSO

(Relator):

"

- Estabelecia o

D.L. 2.413, de 10.2.88, art. 1o :

"Art. 1 o. O lucro decorrente de exportações
incentivadas será tributado, pelo Imposto sobre a Renda, à
alíquota de 3% (três por cento), no exercício financeiro
de 1989 e à alíquota de 6% (seis por cento) a partir do
exercício financeiro de 1990. "

Sobreveio, então, a Lei n° 7.988, de 28.12.89, que, em seu
artigo 1 o, inc. I, prescreveu:
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"Art. 1 o. A partir do exercício financeiro de
1990, correspondente ao período-base de 1989:
I. - passará a ser de 18% (dezoito por cento) a
alíquota aplicável ao lucro decorrente de exportações
incentivadas, de que trata o art. 1 o do Decreto-lei n°
2.413, de 10.02.1988."

É dizer,

ao

final

do

houve elevação da alíquota de 6%

curso

do

ano-base

(seis por cento)

—

28.12.89

para 18%

—

(dezoito

por cento).

O Tribunal Federal da 4a Região, Relator o então Juiz Ari
Pargendler,

entendendo

que

o

dispositivo

acima

transcrito,

que

elevou para 18% a alíquota aplicável ao lucro apurado no ano-base de
1989,

declarou

a

inconstitucionalidade

alíquota no referido ano-base de 1989,

da

aplicação

da

citada

dado que seria ela violadora

do princípio da irretroatividade, C.F., art. 150, III, a.

Assim a ementa

do

acórdão

do

Plenário

do

Tribunal,

que

resume com precisão o que foi decidido:

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. IRRETROATIVIDADE
DA LEI.
A lei que agrava o imposto de renda incidente
sobre o lucro das pessoas jurídicas deve ser anterior ao
período-base,
não
apenas
ao
exercício
financeiro.
Incompatibilidade da jurisprudência consolidada na Súmula
n° 584 do Supremo Tribunal Federal com a garantia prevista
no art. 150, III, a, da Constituição Federal de 1988.
Argüição de inconstitucionalidade do trecho "a partir do
exercício financeiro de 1990, correspondente ao período-
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base de 1989" contido no art. 1 o da Lei n° 7.988, de 28 de
dezembro de 1989." (fl. 112)

*******

Daí o RE, interposto pela União Federal,

com base no art.

102, III, b, da C.F..

Examinemos a questão.

O voto do eminente Relator do acórdão recorrido dá exata
notícia da matéria em debate. Dele destaco:

" ( .. .

)

Toda a discussão se cifra em torno de saber se
efetivamente a lei nova, publicada no final do ano-base,
quando
já
acontecidos
praticamente
todos
os
fatos
economicamente relevantes para a apuração do lucro fiscal,
tem aplicação imediata.
Antes
da Constituição
Federal
de 1988,
a
exigência da anterioridade da lei, em matéria do imposto
de renda, estava vinculada ao exercício financeiro, tudo
nos termos da Súmula n° 584 do Supremo Tribunal Federal
("Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do
ano-base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro
em que deve ser apresentada declaração"). Regra
só
excepcionada
se
a pessoa
jurídica,
por
ocasião
da
alteração, já havia encerrado o exercício social. Veja-se,
a propósito, o julgamento da Apelação Cível n° 82.686-PR,
Rel . Min. Sebastião Reis (Revista do Tribunal Federal de
Recursos n° 106, p. 157/163), mais tarde confirmado pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal ao decidir o RE n°
103.553-PR, Rel . Min. Octavio Gallotti (Revista Trimestral
de Jurisprudência n° 115, p. 1.333/1.336).
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O
que
significa
dizer
que
essa
garantia
constitucional ficava ao sabor da lei ordinária. Bastava
que esta sistematizasse o imposto em dois períodos, o do
ano-base
e o do
exercício
financeiro, para
que
o
contribuinte ficasse a mercê de quaisquer modificações.
Formalmente, a garantia estava respeitada sempre que a lei
fosse anterior ao início do exercício financeiro, ainda
que incidisse sobre fatos já acontecidos no ano-base.
Depois da Constituição Federal de 1988, há duas
exigências: além de ser anterior ao início do exercício
financeiro,
é preciso que seja anterior,
também,
ao
próprio
fato
fiscalmente
relevante. Essa
a
melhor
interpretação do art. 150, III, a, inexistente no texto
anterior.
Bem por isso, e tal como já havia acontecido
com o imposto de renda das pessoas físicas, o das pessoas
jurídicas vem se encaminhando para o sistema de bases
correntes (tributo devido e pago no mesmo ano-calendário),
com apuração mensal.
Voto, por isso,
no sentido de declarar a
inconstitucionalidade do trecho "de 1990, correspondente
ao período-base de 1989", contido no art. 1 o da Lei n°
7.988, de 28 de dezembro de 1989." (fls. 114/115)

Em

trabalho

irretroatividade

e

Irretroatividade
Anterioridade

—

da
da

doutrinário

que

anterioridade

em

Lei

Imposto

"Temas de Direito Público",
—

Tributária
de

Renda

e

escrevi
matéria
—

a

tributária

—

Irretroatividade

Empréstimo

Ed. Del Rey,

respeito

Compulsório",

2 a tiragem,

1997, pág.

e no voto que proferi quando do julgamento do RE 138.284-CE

143/313),

pretendi

irretroatividade

e

fazer
da

a

distinção

anterioridade,

a

entre
dizer

os
que

princípios
o

princípio

da
"A
e
in
311
(RTJ
da
da

irretroatividade estabelece que a lei deve anteceder ao fato por ela
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escolhido para dar nascimento ao tributo. Valendo
de Garcia Maynes,

no sentido

aplicada

cuando

un hecho

ocurrido bajo el

de que

suprime o modifica

observar a lição

"Una ley es retroactivamente

las consecuenciais

imperio de

la anterior"

juridicas de

(Garcia Maynes,

"Introdución al Estudio del Derecho", Ed.

Perrua SA,

p.

anterioridade,

399);

o

outro,

o

princípio

da

México,

1972,

exige

a

anterioridade da lei em relação à data inicial do exercício para a
cobrança

do

princípio

tributo.

da

Na

lição

anterioridade

tributária:

se

acobertado,

a

antecedência

da

a

lei

Luciano

qualifica

tributária cria

irretroatividade
lei

de

da

irretroatividade

ou

majora

fato

tributo
pois

jurídico,

(ou exercício)

do

"O

(Luciano

princípios

da

da

Silva

Amaro,

irretroatividade

e da

imposto

de

anterioridade",

"o

da

lei

por

ele

não basta

exigindo-se

antecedência da lei em relação ao ano
fato"

Amaro,

a

é qualificada,

em relação ao

Silva

a

essa

da realização
renda
Rev. de

e

os

Dir.

Trib., 25-6/140, esp. pág s . 151 e 152).

No mencionado trabalho que escrevi,
antigo

Tribunal

Ministro

Federal

Sebastião

inaplicável,

àluz

da

de

Reis,

Recursos,
decidiu

legislação

ora

na
no
em

AC

dei notícia de que o
82.686-PR,

sentido
vigor,

no

imposto de renda, da Súmula 584 do Supremo Tribunal,

de

Relator
que

o

seria

que toca

ao

a dizer que "ao

imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano-base aplica-
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se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada
a declaração."

É que, segundo acentuado no acórdão da citada AC 82.686-PR
("DJ"

de

3.5.84) , "a partir do CTN,

renda

passou

econômica

a

identificar-se

a

aquisição

da

do

imposto de

disponibilidade

ou jurídica do rendimento, no seu fluxo continuado até o

encerramento

do

seu

legislação anterior,
ano-base

com

o fato gerador

seria

ciclo

116,

I),

o

que

veio

afastar

a

orientada no sentido de que a renda auferida no

apenas

exercício financeiro,

(art.

"padrão

de

estimativa"

da

renda

ou simples valor de referência,

ganha

no

apresentando-

se hoje tal aquisição no período-base como o próprio fato gerador."
Assim,

seria

legislação

inaplicável

anterior,

em

a

Súmula

conflito

584-STF,
com

a

construída

à

sistemática

luz
do

da
CTN

posterior.

Essa decisão foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal,
no RE 103.553-PR, Relator o Ministro Octavio Gallotti. No julgamento
dos embargos de divergência opostos ao acórdão
PR,

Relator o Ministro Carlos Madeira —

—

ERE n°

o Supremo

103.553-

Tribunal

deles

não conheceu.

O

acórdão

do TFR,

tomado na AC

82.686-PR,

lavrado pelo

Ministro Sebastião Reis, e a conferência que esse eminente professor
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de

direito

constitucional

tributário

Brasileiro de Direito Financeiro,

proferiu,

no

no Rio de Janeiro,

Instituto

em 29.03.85,

merecem ser lidos e meditados.

Essa questão,

entretanto,

a da aplicação do princípio da

anterioridade no que toca ao imposto de renda,

com o afastamento da

incidência da Súmula 584-STF, que teria sido construída sob o pálio
da

legislação

Aqui,

anterior

ao C.T.N.,

não

é

objeto

deste

julgamento.

a questão posta no acórdão recorrido é a da irretroatividade

da lei.

Estou

em

que

o

acórdão

recorrido

decidiu

bem,

merece

linhas

atrás

confirmação.

No
mencionado —
e Empréstimo

trabalho

doutrinário

Compulsório", in
1997,

pág.

reportando-me

a

voto

que

Recursos,

AMS

Decidiu,

107.919-MG:

então,

"Temas de Direito

311 —
proferi

107.919-MG,

Ministro Eduardo Ribeiro,
Justiça.

escrevi,

"Irretroatividade e Anterioridade —

Rey, 2a tiragem,

na

que

que

Imposto de Renda
Público", Ed.

Del

examinei a questão em pormenor,
no

antigo

teve

como

Tribunal
Relator

Federal
o

de

eminente

hoje pontificando no Superior Tribunal de
aquela Corte,

no julgamento da citada AMS
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"1.
- Tributário. Imposto de renda.
Fato
gerador. Lucro imobiliário. Princípio da irretroatividade
da lei. CF, art. 153, § 3° e CTN - art. 104, § 29. Dec.
Lei 1.790/80. STF, Súmula 584.
2. - O art. 104 do CTN haverá de interpretar-se
tendo em consideração o que
dispõe o art. 153 § 29 da
Constituição, não se podendo admitir que a aplicação
simultânea dos dois dispositivos, em sua literalidade,
conduza ao resultado de que um imposto criado ou aumentado
em um ano só possa ser cobrado dois anos após.
O
entendimento correto é o de que a lei haverá de preceder
ao exercício financeiro da cobrança do imposto.
3.
Imposto
de
renda.
Fato
gerador.
Característica - Questões de direito intertemporal. Súmula
584 do S.T.F. Impossibilidade de a lei atingir situações
pretéritas, modificando as consequências jurídicas de atos
ou fatos que já se verificaram, pena de verificar-se
autêntica
retroatividade
e
não
apenas
pseudoretroatividade
Necessidade
de,
aplicando-se
o
entendimento sumulado, não se violar esse princípio.
Casos em que é possível
seccionar o fato
gerador
de
imposto
de
renda,
respeitando-se
as
consequências jurídicas de fatos já verificados. Dec. lei
1.790/80 - Alienação de bem ocorrida após sua entrada em
vigor." ("DJ" de 19.03.87).

Destaco

do

voto

que

proferi

no

mencionado

julgamento,

realizado em 17.12.1986:

(...)
Na REO n° 103.070-RJ, por mim relatada, decidiu
a Egrégia 4 a Turma:

'TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE.
ANO-BASE
E
EXERCÍCIO FINANCEIRO. Súmula 584-STF.
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I. - Ao imposto de renda calculado
sobre os rendimentos do ano-base, aplica-se a
lei vigente no exercício financeiro em que deve
ser apresentada a declaração. Súmula n° 584STF.
II.

- Segurança

indeferida. '

("DJ"

28.06.84).
******

No meu voto, disse eu:

'A questão diz respeito a imposto de
renda,
cumprindo perquirir , no caso, apenas
isto: qual a lei aplicável na declaração de
renda do exercício de 1983, ano-base de 1982:
se o Decreto-lei n° 1.704, de 1979, vigente até
novembro de 1982, ou o Decreto-lei n ° 1.967, de
23.11.1982.
A
sentença
concedeu
a
segurança
sobre os seguintes fundamentos: a) o art. 153,
§
29,
da
Constituição,
não
autoriza
o
Presidente da República a instituir ou majorar
tributos; b) o D.L. n° 1.967, de 23.11.82, se
fosse legítimo, não teria aplicação, no caso;
c)
a
impetrante
é
detentora
do
direito
adquirido de recolher as
cotas do imposto de
renda do exercício de 1983, ano-base de 1982,
com base no D.L. n° 1.704, de 1979, reproduzido
no art. 633 do Regulamento vigente.
A

sentença,

data

venia,

não

está

correta.
Acentue-se,
por
primeiro,
que
a
jurisprudência desta Casa e da Corte Suprema é
no sentido de que o decreto-lei pode instituir
tributo
(Constituição,
art.
55,
II).
Pessoalmente,
não
concordo
com
tal
entendimento.
Ajustei-me,
todavia,
a
jurisprudência, com ressalva
do meu ponto de
vista pessoal.
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De outro lado, a aplicação do D.L.
n° 1.967, de 23.11.82, na declaração de renda
do exercício de 1983,
ano-base de 1982, é
correta, tendo em vista o enunciado no verbete
da Súmula n° 584, da Corte Suprema.
Do exposto, reformo a sentença, para
o fim de indeferir o w r i t .'

Aqui
transcrito.

e agora,

reitero os

termos do voto acima

Esclareço, aliás, que o acórdão da REO 103.070RJ, acima citada, foi confirmado pela Corte Suprema, no RE
1 0 4 .259-RJ, Relator o Sr. Ministro CORDEIRO GUERRA (RTJ
115/1336).
Todavia, tal como pensa o eminente Ministro
EDUARDO RIBEIRO, acho que a tese no sentido de que, embora
percebidos no ano-base, os rendimentos estão sujeitos à
tributação segundo a lei vigente no exercício financeiro a
que ela se referir (Súmula n° 584-STF), deve ser aplicada
com certos temperamentos,
tendo em vista o princípio
constitucional de que a lei não prejudicará o direito
adquirido e o ato jurídico perfeito (C.F., art. 153, §
3 o).
Neste sentido, aliás, orientei-me ao votar por
ocasião do julgamento dos EAC 32.493-SP, de que fui
relator, julgado em 23.09.80 ("D J " de 23.10.80).
Examinemos a questão.

IV

Justifico, por primeiro, o meu entendimento no
sentido de que, ao imposto de renda calculado sobre os
rendimentos do ano-base,
aplica-se a lei vigente no
exercício financeiro em que deve
ser apresentada
a
declaração (Súmula n° 584-STF).
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Abrindo
o
debate,
acentuo
que
entendo
compatível com o art. 153, § 29, da Constituição, a lei
publicada no ano anterior para entrar em vigor no ano
seguinte em que será cobrado o tributo. Em trabalho
doutrinário
que
escrevi , indiquei inúmeros acórdãos da
Corte
Suprema
em
tal
sentido
("O
princípio
da
anterioridade: uma visão da jurisprudência", em Rev. de
Dir.
Tribut., 31/111,
121-122).
O que
estabelece a
Constituição, bem disse o eminente Ministro Moreira Alves,
no voto que proferiu por ocasião do julgamento do RE
n°
87.097/SP (RTJ 83/980), "para que se observe o princípio
da anualidade, é que, no exercício anterior, haja lei que
—
ou porque já se encontre
em vigor sem poder ser
executada, ou porque declare expressamente, que entrará em
vigor, ou só produzirá efeitos, no início do exercício
financeiro seguinte, ou porque o período da vacatio legis
já se tenha escoado, ou até porque (e isso para o imposto
sobre patrimônio e renda) o art. 104 do CTN o determine —
haja lei, repito, que a partir do instante inicial do
exercício financeiro, seja aplicável".

Destarte, interpretados em conjunto o art. 153,
§ 29 da Constituição e o art. 104, CTN, o que se exige é
que a lei que institua ou majore o tributo haja sido
editada no ano anterior e que, a partir do exercício
financeiro da cobrança, seja aplicável, ou que a lei,
simplesmente, bem escreveu o eminente Ministro Eduardo
Ribeiro, "haverá de preceder ao exercício financeiro da
cobrança do imposto, vedada a instituição ou aumento de
tributos a serem exigidos no mesmo ano".

V
O FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA

O fato gerador, no que toca a sua estrutura,
pode ser um fato simples, assim um fato isolado, único, ou
pode ser um fato complexo, múltiplo, caso em que, para
realizar-se,
ele deverá integrar-se de todos os seus
elementos.

ainda,

Quanto ao tempo, o fato gerador pode ser,
instantâneo, continuado, periódico ou de formação
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sucessiva. No primeiro caso, temos, como exemplo, o fato
gerador do ICM, que é a saída da mercadoria. No segundo
caso,
"o fluxo de rendimentos ou de incremento do
patrimônio, em determinado período, como no imposto de
renda."
(Aliomar Baleeiro,
"Dir.
Trib.
Brasileiro",
Forense, 1 0 a ed., pág. 457).
Em verdade, o fato gerador do imposto de renda
é
complexivo,
ou
continuado,
ou
periódico,
porque
compreende
a
disponibilidade
econômica
ou
jurídica
adquirida num determinado espaço de tempo, ou num certo
ciclo. Tratando-se de pessoas físicas, esse espaço de
tempo ou esse ciclo tem o seu termo final no último dia do
ano civil, assim no dia 31 de dezembro, pelo que, no dia
imediato, 1° de janeiro, nasce a obrigação tributária. A
partir
daí,
deve
o
contribuinte
apresentar
a
sua
declaração. Quanto às pessoas jurídicas, finda-se o ciclo
com o encerramento do balanço, ocasião em que são apurados
os
resultados
da pessoa
jurídica.
Porque
lhes
era
facultado estabelecer seu exercício social com duração e
termo final diversos do ano civil e do ano financeiro, a
legislação considerava ocorrido o fato gerador no primeiro
dia do exercício financeiro e civil seguinte
(CTN, art.
116). Destarte, o conceito de período-base, sob o ponto de
vista legal, era o mesmo tanto para as pessoas físicas
quanto para as pessoas jurídicas. Destarte, tanto para
uma, quanto para outra, o momento da ocorrência do fato
gerador é o primeiro dia do exercício financeiro seguinte.
A Lei n° 7.450, de 23.12.85, no que concerne às
pessoas físicas, estabeleceu, no seu art. 3°, que "o
Imposto sobre a Renda das pessoas físicas será devido à
medida em que os rendimentos forem auferidos, sem prejuízo
do
ajuste estabelecido
no
artigo
8°
desta
lei."
Estabelece, a seu turno, o art. 8°, que "as pessoas
físicas
deverão
apresentar
anualmente
declaração
de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a
pagar ou a restituir, observadas as seguintes normas..."
E, no que toca às pessoas jurídicas, estabeleceu, no art.
16, que, "para efeito de apuração do Imposto sobre a Renda
das pessoas jurídicas, o período-base de incidência será
de 1° de janeiro a 31 de dezembro, ressalvado o disposto
no artigo 17 desta lei", dispondo este último, assim:

lucro

'Art. 17. As pessoas jurídicas cujo
real
ou
arbitrado,
no
exercício
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financeiro
de
1985,
tenha
sido
igual
ou
superior a 40.000 (quarenta mil) ORTN (artigo
2°, do Decreto-lei n° 1967, de 23.11.82) serão
tributadas com base no lucro real ou arbitrado,
apurado semestralmente nos meses de junho e
dezembro de cada ano.
Parágrafo único. O período-base de
apuração compreenderá
o período
de 1°
de
janeiro a 30 de junho e de 1° de julho a 31 de
dezembro. '

Resumindo, HUGO DE BRITO MACHADO, com base na
legislação vigente, leciona que "ocorre o fato gerador do
imposto de renda: (a) das pessoas jurídicas no momento em
que se completa o período-base, semestre ou ano no qual
acontecem os diversos fatos econômicos que lhe afetam o
patrimônio; e (b) das pessoas físicas, no último instante
do
ano
civil
em que
são
auferidos
os
rendimentos
correspondentes". ("Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza", em "Caderno de Pesquisas Tributárias",
vol. 11, "O Fato Gerador do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza", co-edição Edit. Resenha
Trib. e Centro de Estudos de Extensão Universitária, São
Paulo, 1986, pág. 245).

VI

A QUESTÃO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI

Pelo
exposto,
é
perfeito
o
entendimento
consagrado na Súmula n° 584-STF. Mas esse entendimento,
entretanto, deve ser aplicado com certos temperamentos,
conforme
falamos,
tendo em vista
o princípio
da
irretroatividade da lei (C.F., art. 153, § 3°).
Tentemos equacionar a questão.
Muita vez,
no período-base,
são realizados
certos negócios, ou atos jurídicos, que, na forma da lei
então vigente, ou seriam irrelevantes na formação do fato
gerador do imposto de renda, ou influiriam de um modo
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diferente daquele previsto na lei com vigência no primeiro
dia do exercício
financeiro seguinte. Noutras palavras,
como bem expõe o Ministro Eduardo Ribeiro, "determinadas
situações de fato que serão,
juntamente com outras,
consideradas para o cálculo do imposto, podem
vir a ter
efeitos de natureza tributária que não tinham quando
ocorreram. Assim e que rendas não se sujeitavam ao imposto
passam a suportá-lo em virtude de lei publicada ao final
do ano-base e vigorante a partir de janeiro seguinte."
O que deve ser entendido é que tais situações
de fato serão regidas pela lei então vigente, ou os certos
negócios ou atos jurídicos serão regidos pela lei sob cujo
pálio foram praticados.
Ou se faz assim, ou deixa-se de dar cumprimento
ao princípio constitucional da irretroatividade da lei
(CF, artigo 153, § 3°).
Também acho,
tal como o eminente Ministro
Eduardo Ribeiro, que a tentativa de seccionar o fato
gerador do imposto de renda pode oferecer dificuldade. S.
Exa., entretanto, com propriedade, forte no magistério de
LUCIANO DA SILVA AMARO
("O Imposto de Renda
e os
Princípios da Irretroatividade e da Anterioridade", Rev.
de Dir. Trib., 25/26, pág. 140), oferece o modo de superar
dita dificuldade, escrevendo: "Se o rendimento decorrente
de determinado ato jurídico não é tributável e passa a sêlo, nada impede que se considere apenas o que for auferido
após a edição da lei. O mesmo se diga de dedução que fosse
lícito efetuar. Em tais casos, perfeitamente factível que
se
resguardasse
o
princípio
da
irretroatividade,
aplicando-se a lei vigente quando se verificou o fato
gerador mas excluídos de seus efeitos os fatos a ela
anteriores. Nos casos em que isto não é possível, como no
exemplo de aumento das alíquotas progressivas, a meu ver
ter-se-ia
de
assegurar
a prevalência
das
garantias
constitucionais, deixando de aplicar a lei nova a todo o
período. De qualquer sorte, se se pretende transigir com o
entendimento predominante,
que ao menos se façam as
exceções
quando
são
claramente possíveis,
como
nas
hipóteses acima indicadas".
Dessa posição não há fugir, por isso que,
diversamente
de
sistemas
constitucionais
vigentes
em
países europeus, como a França e a Itália, por exemplo, o
princípio da irretroatividade da lei, no Brasil
tem
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s tatus
constitucional. Destarte,
qualquer
construção
exegética com base no direito comparado há de ser feita,
no Brasil, com cautela (GERALDO ATALIBA e CLÉBER GIARDINO,
"Segurança do Direito, Tributação e Anterioridade", Rev.
de Dir. Tributário, 27/28, pág. 51).

(...)"

Quando
voltei ao tema
reiterei,

do

julgamento,

nesta

Corte,

do

RE

138.284-CE,

(RTJ 143/313). Também no julgamento do RE 181.664-RS,

neste

Plenário,

o

entendimento

acima

exposto

(Plenário,

19.02.97).

O entendimento acima exposto mais se fortalece sob o pálio
da Constituição Federal vigente.

Com efeito.

Em

trabalho

doutrinário

que

Irretroatividade da Lei Tributária",
15,

1996,

13-23

—

—

"O

Princípio

registrei

que

o

princípio

da

Rev. Trim. de Dir. Púb., volume

editada em homenagem à memória de Geraldo Ataliba,

posta, de modo geral,

da

irretroatividade

da

págs.
lei

é

no direito constitucional positivo brasileiro,

em obséquio ao direito adquirido,
perfeito.

escrevi

à coisa julgada e ao ato jurídico
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Escrevi :

"De regra, pode-se afirmar que a ordem jurídica
brasileira admite a retroatividade da lei, só não a
admitindo se esta violar o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada (CF, art. 5°, XXXVI)"

Acrescentei:

"E só não admite, a Constituição brasileira, a
irretroatividade, independentemente de direito adquirido,
coisa julgada e ato jurídico perfeito, tratando-se de lei
que institua tributo. Tratando-se de lei penal, ela não
retroagirá, salvo para beneficiar o réu (CF, art. 5°,
XL)."

A
brasileiro,
tinha-se

irretroatividade
pode

ser

assim

irretroatividade

da

lei,

visualizada:
ampla,

no
na

constitucionalismo

Constituição

independentemente

adquirido,

ato jurídico perfeito e coisa julgada

1824,

item 3°).

179,

de

de

1824,

direito

(Constituição de

O mesmo ocorria na Constituição de 1891,

art.

11, item 3°. A Constituição de 1934, no art. 113, item 3°, inaugurou
a

irretroatividade

jurídico

perfeito

compreensivelmente,
art.

141,

§

3°;

com
e

a

respeito
coisa

omitiu
1967,

ao

julgada.

o princípio.

art.

153,

§

direito
A

adquirido,

Carta
As

3°;

ao

ato

Política

de

1937,

Constituições

de

1946,

1988,

art.

5°,

XXXVI,

mantiveram o princípio tal como inaugurado na CF/34: com respeito ao
direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
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Todavia,
tratando-se
princípio
ampla,

de

repete-se,

lei

que

é estabelecido

sem referência

na

Constituição

estabeleça
tout court.

de

1988,

incidência
É dizer,

vigente,

tributária,

é mantido de

o

forma

a direito adquirido, ato jurídico perfeito ou

coisa julgada: C.F., art. 150, III, a.

Desta
tributária,

criando

retroativa,
ou não
Esse

ou

simplesmente,

direito

tipo

forma,

de

adquirido,
lei,

a

lei

majorando

nova

que

tributo,

institui
não

incidência

tem

aplicação

não sendo necessário indagar se ela viola
ato jurídico perfeito ou coisa

repete-se,

não

tem

aplicação

julgada.

retroativa,

tout

court.

Do exposto,
provimento.

conheço do recurso

(letra b) , mas

lhe nego
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EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 183.130-8
PROCED.
: PARANÁ
RELATOR
: MIN. CARLOS VELLOSO
RECTE.
: UNIÃO FEDERAL
ADV.
: PFN - MARIA DA GRAÇA HAHN
RECDO.
: MUFFATO & FILHOS LTDA E OUTRO
ADV.
: LUIZ CLÁUDIO ROEDEL CORREIA E OUTROS
Decisão : Após o voto do Sr. Ministro Carlos Velloso
(Relator), conhecendo do recurso extraordinário (letra b) , mas lhe
negando provimento, pediu vista dos autos o Sr. Ministro Nelson
Jobim. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Celso de Mello,
Presidente. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Velloso,
Vice-Presidente. Plenário, 20.5.98.

Presidência do Senhor Ministro Carlos Velloso, VicePresidente. Presentes à sessão os Senhores Ministros Moreira Alves,
Néri da Silveira,
Sydney Sanches,
Octavio
Gallotti,
Sepúlveda
Pertence, Marco Aurélio,
Ilmar Galvão, Maurício Corrêa e Nelson
Jobim.
Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro.

Luiz Tomimatsu
Coordenador
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 183.130-8 PARANÁ
RELATOR

: MIN. CARLOS VELLOSO

RECORRENTE

: U N IÃ O

FEDERAL

ADVOGADO( A / S )

: PFN

M ARIA DA GRAÇA HAHN

RECORRIDO

: MUFFATO & F IL H O S

A D V O G A D O (A /S )

: L U IZ

-

LTDA

CARLOS B E T T IO L

V O T O -

E OUTRO
E OUTROS

V I S T A

O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM - :

1. O PROCESSO.
MUFFATO & FILHOS LTDA paga IR sobre o lucro de exportações
incentivadas.
Em 1989, a L. 7.988 que majorou o tributo de 6,0% (seis por cento) para
18% (dezoito por cento)1.
A empresa impetrou segurança.
Alegou ofensa à regra da anualidade e da irretroatividade da lei tributária
(CF, art. 150, II, “b” - f ls . 04).
A UNIÃO sustentou a improcedência da ação.
Leio nas informações:

1 L. 7.988, de 29.12.1989:
Art. 1º - A partir do exercício financeiro de 1990,
base de 1989:

correspondente ao período-

I - passará a ser de 18% (dezoito por cento) a alíquota aplicável ao lucro decorrente de exportações incentivadas, de que
trata o art. 1o do Decreto-lei n° 2.413, de 10 de fevereiro de 1988.

31

Cumpre-nos aqui discordar da posição assumida pelas impetrantes,
haja vista as mesmas estarem confundindo duas expressões totalmente distintas
no campo tributário. Senão vejamos:
- Exercício Financeiro se entende como sendo o marco a
partir do qual passa a vigorar o ordenamento legal;
- Período Base: período dentro do qual far-se-á a apuração
dos resultados econômicos, ocorridos naquele espaço de tempo,
equivalente a 12 meses e normalmente coincidentes com o ano civil.
Portanto, a Lei n° 7.988, publicada em 29 de dezembro de 1989,
tem sua vigência assegurada para o dia primeiro de janeiro de 1990, conforme
preceitua o artigo 104 de Código Tributário Nacional, que diz:
‘Art. 104 (Vigência da lei referente a impostos sobre o
patrimônio e a renda) - Entram em vigor no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei,
referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda:
I - que instituem ou majoram tais impostos;
II - que definem novas hipóteses de incidência;
III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei
dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o
disposto no artigo 178 ’.
A vista do exposto, podemos assegurar que em momento algum fo i
ferido o disposto no artigo 150, inciso III, letra ‘b ’ da Constituição Federal,
uma vez que a Lei publicada em 1989 define claramente sua vigência para o
exercício financeiro de 1990.
............................... ” (fls. 40/41)

A Sentença julgou procedente o MS.
Em segundo grau, houve provimento parcial do recurso da UNIÃO.
Leio:
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“Depois do j ulgamento do incidente de argüição de
inconstitucionalidade na AM S 91.04.13395-1/RS (DJ 17.02.93), o Plenário da
Corte assentou que do art. 1 o, I, da L. 7.798 de 29.12.89, era inconstitucional o
trecho do dispositivo que dava o exercício de 1990 como época exigível do
aumento do IR sobre o lucro com exportações incentivadas no período base de
1989. ” (fls. 71)
A UNIÃO interpõe RE.

Está no RE:
((

... os dispositivos do CTN que distinguem ano-base e ano do
exercício de cobrança do tributo eram e continuam perfeitamente
constitucionais. Aliás, essa distinção está clara na simples leitura do art. 150,
III, b, da CF. Desse modo, os dispositivos legais que exprimem, no nível
ordinário, essa distinção do CTN são, igualmente, constitucionais.
Com efeito, o fato gerador do imposto de renda é, ..., complexo ou
‘complexivo ’. O fato gerador consiste num conjunto de entradas e de saídas de
valores pecuniários, que afinal, numa operação contábil, indica um resultado, o
qual, se positivo, constitui a expressão quantitativa base de cálculo do imposto.
A existência, pois, um período de tempo dentro do qual uma multiplicidade de
elementos é tomada unitariamente para a configuração da base do imposto, é
traço essencial da tributação da renda, ... Não é materialmente possível, sob
pena de desnaturar completamente esse tributo, tomar os rendimentos como
unidades isoladas, pois não haveria como resolver a realidade das perdas e
dos prejuízos, que devem ser abatidos dos ganhos.
Por essa razão, é essencial ao imposto de renda a fixação de um
momento da sua ocorrência. Dada tal essencialidade, faz-se legítima e
constitucional - da natureza própria do poder tributário - a faculdade de o
Estado-legislador definir o momento em que, juridicamente, reputa ocorrido
esse período de tempo. Essa determinação jurídica da ocorrência do fato
gerador é legítima e constitucional face à supremacia do interesse público neste
campo do direito.
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Em suma: não houve quebra do princípio da irretroatividade, pois
a mudança da legislação ocorreu antes da ocorrência legal e jurídica do fato
gerador. Não houve quebra do princípio da anterioridade, porque a lei fo i
publicada antes do início do exercício da cobrança do imposto. ” (fls. 109/110)
A PGR sugere o não provimento do RE.

2. O VOTO DO RELATOR.

VELLOSO conhece do recurso e nega provimento.

O argumento principal levantado por VELLOSO diz respeito também à
violação do princípio da irretroatividade das leis, uma vez que a L. 7.988 é datada de
29.12.1989 e se aplicou aos fatos ocorridos durante o mesmo ano de 1989.

Pedi vista para melhor exame da questão de fato e se a discussão envolvia
somente a proposta de revisão da SÚMULA.

4. VOTO.

A tese da eventual violação do princípio da irretroatividade não é nova no
Tribunal como atesta a SÚMULA 584 que, editada em dezembro de 1976, visava
assentar o debate.

Leio a SÚMULA:
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“Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano-base,
aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a
declaração. ”
Basicamente, VELLOSO trousse seu posicionamento para registro.

A questão é:
Viola o princípio da irretroatividade das leis tributárias a aplicação
de lei sobre IR editada nos últimos dias de um ano a fatos ocorridos nesse
mesmo ano?
Não vejo absolutamente razão para alteração do posicionamento do
Tribunal fixado desde 1973.

O fato gerador do IR, na visão do Plenário e de suas Turmas, somente
ocorre em 31 de dezembro do ano.

Por isso não viola o princípio da irretroatividade a edição de lei antes dessa
data mesmo que se aplique ao seu ano de edição.

A SÚMULA 584 tem aplicação pacífica pelo SUPREMO desde sua edição
e contou, em 1985, com julgamento que a reafirmou de maneira definitiva.

Leio no voto de CORDEIRO GUERRA (RE 104.259 (DJ 18.10.1985):
"
...
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Como esclareceu a SÚMULA 584, ao imposto de renda calculado
sobre os rendimentos do ano-base, aplica-se a lei vigente no exercício
financeiro em que deve ser apresentada a declaração.
Ora a lei vigente no exercício de 1983 era o Dec.-Lei n° 1967 de
23/11/82, que orientava a maneira de calcular o imposto de renda do ano base
- 1982 e a declaração do IR correspondente.
Exercício financeiro, para fin s de legislação do Imposto de Renda
correspondente ao exercício (ano calendário) seguinte ao de apuração dos
resultados da pessoa jurídica e no qual esta deverá apresentar sua declaração
de rendimentos.
Portanto, nos termos da SÚMULA 66, é legítima a cobrança do
tributo que houver sido aumentado após o orçamento, mas antes do início do
respectivo exercício financeira.
Assim, só haveria inconstitucionalidade, nos termos da SÚMULA
67, se o tributo tivesse sido criado ou aumentado dentro do exercício financeiro
respectivo ou seja ‘in casu ’, se no decorrer de 1983 fosse editado este decretolei, pois implicaria em aplicação retroativa da lei e em violação do direito
adquirido.
Como o decreto-lei entrou em vigor em 1982, para o exercício
financeiro de 1983, a declaração de renda do ano base de 1982 deverá apurarse por estas normas vigentes, ou seja Dec.-Lei 1967/82 e não o Dec.-Lei
1704/79 já revogado.
.............................." (Pág. 578)
Essa tem sido a posição do Tribunal ao longo de todos esses anos,
posicionamento esse adotado na elaboração das políticas tributárias nos últimos 30 anos.

Durante esse período, construiu-se uma colossal coleção de julgamentos
que vieram a aplicar a SÚMULA 584 ou a confirmar o posicionamento do SUPREMO
desde

o julgamento

ALBUQUERQUE).

do

RE

74.594,

em 26.02.1973

(relator XAVIER DE
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Nesse sentido, destaco precedentes(²).

VELLOSO já havia se curvado à jurisprudência do SUPREMO.

Fazia ressalva sua opinião pessoal( ³).

Além da inexistência de fato novo a justificar a revisão de SÚMULA, já
histórica do Tribunal, cabe notar que o SUPREMO também já tem precedente sobre
especificamente a tese de fundo.

No RE 194.612 (DJ 8.5.1998), o relator SYDNEY SANCHES norteou a
decisão destacando que a L. 7.988/89, que alterou a alíquota do IR nas exportações
incentivadas, não violava o princípio da irretroatividade das leis.

Leio trecho da ementa daquele julgamento:

2 RE 181.664, VELLOSO, DJ 19.12.1997;
RE 197.790, ILMAR GALVÃO, DJ 21.11.1997;
RE 232.084, ILMAR GALVÃO, DJ 16.6.2000;
RE 226.452, ILMAR GALVÃO, DJ 1.9.2000;
RE 250.521, MOREIRA ALVES, DJ 30.6.2000 para ficar nos principais.
3 RE 305.212-Agr (DJ 11.10.2002):
" CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
Méd. Prov. 812/94. Lei 8.981/95.
I. - Medida Provisória 812/94, publicada em 31.12.94. Incidência sobre o resultado do exercício financeiro
encerrado. Inocorrência de ofensa aos princípios da anterioridade e da irretroatividade, a não ser
relativamente ao princípio da anterioridade nonagesimalprevista no art. 195, § 6º, C.F.
II - Ressalva do ponto de vista pessoal do Min. Carlos Velloso quanto ao princípio da irretroatividade,
conforme exposto no julgamento dos RREE 181.664-RS e 197,790-MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário,
19.02.97.
III - Agravo não provido. ”
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"...
3. Com efeito, a pretensão ... é a de se abster de pagar o Imposto de
Renda correspondente ao ano-base de 1989, pela alíquota de 18%, estabelecida
no inc. I do art. 1º da Lei n° 7.968, de 28.12.1989, com a alegação de que a
majoração, por ela representada, não poderia ser exigida com relação ao
próprio exercício em que instituída, sob pena de violação ao art. 150, I, “a ”, da
Constituição Federal de 1988.
4. O acórdão recorrido manteve o deferimento do Mandado de
Segurança.
Mas está em desacordo com o entendimento desta Corte, firmado
em vários julgados e consolidado na SÚMULA 584, que diz:
Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano-base,
aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a
declaração. ’
Reiterou-se essa orientação no julgamento do R.E. n° 104.259-RJ
(RTJ115/1336).
Tratava-se, nesse precedente, como nos da SÚMULA, de Lei
editada no final do ano-base, que atingiu a renda apurada durante todo o ano,
já que o fato gerador somente se completa e se caracteriza, ao final do
respectivo período, ou seja, a 31 de dezembro.
Estava, por conseguinte, em vigor, antes do exercício financeiro,
que se inicia a 1ode janeiro do ano subseqüente, o da declaração.
6. Em questão assemelhada, assim também decidiu o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R.E. n° 197.790-6-MG, em data de
19 de fevereiro de 1997.
...."

Meu entendimento é, portanto, no sentido de se confirmar o pacífico
entendimento estabelecido na SÚMULA 584.

38

Entretanto, o caso concreto apresenta diferencial peculiar que merece
exame.

A jurisprudência do SUPREMO firmou e consolidou a interpretação
r

propalada pela SUMULA 584 no julgamento corriqueiro de questões normais referentes
ao IR.

Em outras palavras, se entende que o fato gerador do imposto de renda
ocorre no último dia de cada ano para a hipótese normal do imposto de renda na sua
função fiscal.

O processo traz, na verdade, hipótese excepcional:
- o uso do IR com função extrafiscal.
Como forma de incentivo às exportações, a UNIÃO reduziu a alíquota do
imposto cobrada sobre a renda auferida sobre tais negócios com a função clara de
estimular as exportações de produtos.

A intenção não era arrecadatória.

A redução destinou-se a encorajar determinada prática comercial que, vale
ressaltar, somente poderi a ter sido viabilizada com a promessa legislativa de tal redução.

Foi o DL. 2.413, de 10.02.1988, que viabilizou o tributo com objetivos
extrafiscais:
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Art. 1o O lucro decorrente de exportações incentivadas será
tributado, pelo imposto de renda, à alíquota de 3% (três por cento) no exercício
financeiro de 1989 e à alíquota de 6% (seis por cento) a partir do exercício
financeiro de 1990.
Já o § 1o do mesmo artigo, trazia elenco de todas as atividades e negócios
que seriam consideradas, para os fins da lei, exportações incentivadas.

Dentre as atividades, cabe destaque:

(a) exportações de manufaturados (Decreto-Lei 1.158/71);
(b) compra de mercadorias no mercado interno para revenda no
exterior (Decreto-Lei 1.248/72);
(c) vendas no mercado interno a empresas de engenharia de
maquinário e equipamentos de fabricação nacional para serem exportados
(Decreto-Lei 1.418/75);
(d) fornecimento a estaleiros (Decreto-Lei 1.362/74);
(e) exportações para equipar empresas no exterior (Decreto-Lei
1.189/71);
(f) fornecimento
exterior (L. 6.099/74);

de

produto

para

arrendamento

no

(g) exportações por meio da Zona Franca de Manaus (Decreto-Lei
1.435/75);
(h) exportações através do IAA (Decreto-Lei 308/67);
(i) exportações de serviços (Decreto-Lei 1.418/75 e Decreto-Lei
1.633/78);
G) exportação de minerais abundantes (Decreto-Lei 1.240/72);
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(1) programas BEFIEX (Decreto-Lei 1.219/72).
(Observo que essas operações tinham tributação diferenciada das demais.)

Eram tratadas como unidades contábeis distintas das demais operações das
empresas, o que viabilizava a redução.

Por isso é falacioso o argumento da UNIÃO para o caso específico:
“Não é materialmente possível, sob pena de desnaturar
completamente esse tributo, tomar os rendimentos como unidades isoladas,
pois não havería como resolver a realidade das perdas e dos prejuízos, que
devem ser abatidos dos ganhos!”.
Se fosse verdadeiro o argumento, não poderi a haver ao incentivo de
operações específicas, como fez o DL.).

Assim, dentro de uma política ampla de estímulos às exportações, o IR foi
utilizado com função extrafiscal, de forma a determinar o comportamento de agente
econômico em virtude de redução tributária.

Em outras palavras, a redução do tributo guarda íntima conexão com o
comportamento desejado.

Uma vez alcançado o objetivo, não é possível alterar as regras de incentivo
que resultaram no comportamento desejado.
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É que, muito embora, o fato gerador do IR ocorra no último dia do ano, no
caso em tela a utilização do imposto com conotação extrafiscal acabou por configurar
situação distinta.

Para as operações incentivadas, o fato gerador deu-se quando da realização
de tais operações.

O DL. as separou das operações não incentivadas.

O art. 1o é claro.

Ele se refere ao “lucro das operações incentivas”, separando-o do lucro
geral da empresa.

Por outro lado, passa ser a concretização do comportamento objetivado
pelo Poder Público.

A possibilidade de alteração de alíquotas, após o Poder Público ter
alcançado seu desiderato com o incentivo, quebra o liame básico da confiança que deve
nortear as relações comerciais.

Há uma relação de causalidade entre a redução da alíquota e o
comportamento econômico dos particulares.
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Sem o incentivo, como parece ser óbvio, não havería ou podería ser menor
o comportamento desejável, o que faz com que exista relação de causa e efeito entre os
dois pontos.

Por isso, após a ocorrência do efeito extrafiscal, não há como o Poder
Público alterar a promessa que fez em forma de incentivo fiscal.

Do contrário, não havería como restabelecer o vínculo de confiança entre
Poder Público e pessoa privada e, por consequência, a própria eficácia de políticas de
incentivo fiscal estaria inarredavelmente comprometida.

O efeito seria devastador se se pensar em tributos que, por sua própria
natureza, têm conteúdo extrafiscal, como o caso do imposto de importação e o imposto
de exportação.

Dispôs a L. 7.988, de 28.12.1989:
" A r t . 1º A p a r t i r do e x e r c í c i o
c o r r e s p o n d e n t e ao p e r í o d o - b a s e de 1989:

finan ceiro

de 1990,

I - p a s s a r á a s e r 18% ( d e z o i t o p o r c e n t o ) a a l í q u o t a
a p l i c á v e l ao l u c r o d e c o r r e n t e de e x p o r t a ç õ e s i n c e n t i v a d a s , de
que t r a t a o a r t .
1 º do D e c r e t o - L e i n º 2 . 4 1 3 ,
de 10 de
f e v e r e i r o de 1988;

Não podería, entretanto, fazê-la após a realização de comportamentos
incentivados do particular por meio de políticas de incentivo fiscal do Poder Público.
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Em decorrência de uma opção econômica - reduzir o déficit ou aumentar o
superávit da balança de pagamentos - o DL destacou certas operações para tributa o
lucro por ela auferido de forma destacada.

Nesses casos, a configuração do fato gerador ocorreu na data da operação
para, então, ser tributado com alíquota reduzida, o que a lei chamou de “lucro da
operação incentivada

Assim, entendo que é de se conservar como interpretação do fato gerador
do IR a SÚMULA 584, bem como a sólida jurisprudência do Tribunal nessa matéria.

Contudo, aqui há distinção a ser feita.

No caso do IR ser utilizado em caráter extrafiscal, a configuração do fato
gerador dá-se em outro momento.

O momento da realização da operação.

Destaco, ainda, o vínculo de confiança entre Poder Público e entidade
privado, o vínculo de causa e efeito entre redução de alíquota e comportamento
econômico desejável.

Por isso, após a realização do comportamento estimulado, a lei nova
somente poderi a ter eficácia para novas possibilidades de comportamentos sob o risco
de ser inconstitucional por violação à irretroatividade das leis em matéria de
extrafiscalidade.

44

Em visto disso, voto no sentido de acompanhar VELLOSO na conclusão negar provimento ao RE -, mas discordar de sua linha de argumentação, bem como da
linha de raciocínio externada no julgamento do RE 194.612 pela 1a Turma.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 183.130-8
PROCED.: PARANÁ
RELATOR : MIN. CARLOS VELLOSO
RECTE.: UNIÃO FEDERAL
ADV.(A/S): PFN - MARIA DA GRAÇA HAHN
RECDO.: MUFFATO & FILHOS LTDA E OUTRO
ADV.(A/S): LUIZ CARLOS BETTIOL E OUTROS
Decisão : Após o voto do Sr. Ministro Carlos Velloso
(Relator), conhecendo do recurso extraordinário
(letra b ) , mas
negando-lhe provimento, pediu vista dos autos o Sr. Ministro Nelson
Jobim. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Celso de Mello,
Presidente. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Velloso,
Vice-Presidente. Plenário, 20.5.98.
Decisão:
Renovado
o pedido
de vista do
Senhor
Ministro Nelson Jobim, justificadamente, nos termos do § 1º do
artigo
1º da Resolução n º 278,
de 15 de dezembro de 2003.
Presidência
do
Senhor
Ministro
Maurício
Corrêa.
Plenário,
28.04.2004.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Carlos
Velloso (Relator), que negava provimento ao recurso, e do voto do
Senhor Ministro Nelson Jobim (Presidente), que o acompanhava mas por
outro fundamento, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Eros Grau.
Impedida a Senhora Ministra Ellen Gracie. Plenário, 15.03.2006.

Presidência
do
Senhor
Ministro
Nelson
Jobim.
Presentes à sessão os Senhores Ministros Sepúlveda Pertence, Celso
de Mello, Marco Aurélio, Ellen Gracie, Gilmar Mendes, Cezar Peluso,
Carlos Britto, Joaquim Barbosa e Eros Grau.
Procurador-Geral
Barros e Silva de Souza.

da

República,

Luiz To m i m a t s u
Secretário

Dr.

Antônio

Fernando
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25/10/2007

TRIBUNAL PLENO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 183.130-8 PARANÁ

VOTO-VISTA
O

SENHOR MINISTRO

Eros

Grau: Trata-se

de

mandado

de

segurança impetrado por MUFFATO & FILHOS LTDA E OUTRA contra ato do
Delegado da Receita Federal em Foz do Iguaçu,
preceito

disposto

29.12.89,

no

determinou

inciso
o

I

do

ato qu e , observando o

artigo

recolhimento

do

1o

da

Imposto

Lei

de

7.988,

Renda

de

sobre

o

lucro das exportações incentivadas realizadas no ano base de 1.989,
com a majoração da alíquota de 6% para 18%.

2.

As

impetrantes

afirmam

violação

do

princípio

da

anualidade.

3.

A liminar foi concedida à f l . 37 e confirmada na sentença

de fls.
de

48/51,

renda

reconhecendo-se o direito ao recolhimento do imposto

sobre

o lucro das

exportações

incentivadas

nos termos

do

disposto no D.L. n. 2.413/88, à alíquota de 6%.

4.

O

Turma,
em

Tribunal

Regional

Federal

4a Região,

por

sua

deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial,

vista

o

decidido

pelo

Plenário

daquela

inconstitucionalidade acostado aos autos
então

da

a

inconstitucionalidade

da

Corte

[fls.

cobrança

no

em

tendo

incidente

112/135].
exercício

3a

de

Declarou-se
de

1.990,

ano-base de 1.989, e somente nesse ano, do aumento da alíquota de 6%
para

18%,

tributária

porque

ofensiva

ao princípio

[CB/88, art. 150, III, "a"].

da

irretroatividade

da

lei
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5.

O acórdão está assim ementado [fl. 73]:
"TRIBUTÁRIO. IR. EXPORTAÇÕES INCENTIVADAS.
Sendo inconstitucional a exigência do imposto no mesmo
ano do aumento da incidência é improcedente a apelação."

6.

O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na

alínea "b" do permissivo constitucional.

7.

O

parecer

do

Ministério

Público

Federal

foi

pelo

desprovimento do recurso [fls. 150/156].

8.

O

Relator,

Ministro

Carlos

Velloso,

proferiu

voto,

conhecendo do recurso extraordinário e negando-lhe provimento,
argumento
cento)
que

de

"[o]

aumento

da

alíquota

para

18%

(dezoito

por

aplicável ao lucro decorrente de exportações incentivadas,

trata

o

a r t . 1o da
base

que

sob o

de

art.
Lei

1° do D.L.
7.988/89,

1.989,

C.F., art.

9.

é

exercício

irretroatividade

da

2.413/88,

estabelecido

inconstitucional

de

1.990,

lei tributária

porque

que

do inc.

relativamente
viola

o

I do
ao ano-

princípio

institua ou majore

de

da

tributo.

150, III, a".

O eminente Relator sustentou que a questão "da aplicação

do principio da anterioridade no que toca ao imposto de renda, com o
afastamento
construída

da

incidência

sob

o

pálio

da

da

Súmula

n.

legislação

584-STF,

anterior

que

ao

teria

C.T.N.,

sido
não

é

objeto deste julgamento". A matéria do acórdão recorrido respeitaria
à irretroatividade da lei.

10.

O

Ministro

irretroatividade
constitucional
adquirido,

da

lei

positivo

Velloso
é

observa

posto,

brasileiro,

de

que
modo

em

"o

principio

geral,

obséquio

à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito".

no
ao

da

direito
direito
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11.

Conclui

sua tese afirmando que "a lei nova que institui

incidência

tributária,

aplicação retroativa,

criando

ou

simplesmente,

majorando

tipo

court "

de

lei,

repete-se,

não

tem

não sendo necessário indagar

ela viola ou não direito adquirido,
Esse

tributo,

não

ato
tem

jurídico ou coisa
aplicação

se

julgada.

retroativa,

tout

.

12.

Sobreveio o voto do Ministro Nelson Jobim que, adotando

entendimento contrário ao do Min. Velloso, no que se refere à Súmula
n.

584

desta Corte,

aplicada
ao

"no

IR".

julgamento

Observa,

"diferencial

sustenta que a mesma está em vigor e deve ser
corriqueiro

todavia,

peculiar".

O

que

de
o

processo

questões

caso

normais

concreto

abrange

referentes

apresenta

hipótese

um

excepcional,

qual seja a do "uso do IR com função extrafiscal" .

13.

O

considerando
objetivo

Ministro
que

a

edição

encorajar

ressaltar,

somente

legislativa

de

Nelson

Jobim

do

DL

"determinada
poderia

tal

ter

redução".

aponta

2.413,

de

prática
sido
A

essa

circunstância

10.2.88,

comercial

viabilizada
intenção,

tinha
que,

com

a

conclui,

por
vale

promessa
não

era

arrecadatória. O IR foi utilizado com função extrafiscal, de forma a
determinar o comportamento de agente econômico em virtude de redução
tributária.

14.

Sustenta

que

o

fato

último dia do ano. No caso,
conotação
vale

extrafiscal

dizer,

nessas

gerador

no entanto,

acabou

operações

por

do

IR

realmente

ocorre

no

a utilização do imposto com

configurar

incentivadas

situação
o

fato

distinta

gerador

---

deu-se

quando da sua realização, ou seja, realização de tais operações.
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15.

O Ministro Jobim conclui seu voto nos

"após

a realização do comportamento

estimulado,

seguintes termos:

a lei nova

somente

poderia ter eficácia para novas possibilidades de comportamentos sob
o risco de ser inconstitucional por violação à irretroatividade das
leis em matéria de extrafiscalidade". Acompanhou o Ministro Velloso
na

conclusão, negando

de

sua

linha

de

provimento

argumentação,

ao
bem

recurso,
como

discordando,

da

linha

de

contudo,

raciocínio

adotada no julgamento do RE n. 194.612 pela 1a Turma.

16.

Nesse recurso extraordinário

[RE n.

Ministro Sydney Sanches, a 1a Turma desta Corte,
do

Plenário

em

questão

semelhante

[RE

n.

194.612], Relator o
citando precedente

197.7 90 ] ,

decidiu

pela

aplicação da Súmula n . 584/STF. Lê-se na ementa:

"EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
IMPOSTO
DE
RENDA
SOBRE
EXPORTAÇÕES
INCENTIVADAS,
CORRESPONDENTE
AO
ANO-BASE
DE
1989.
MAJORAÇÃO
DE
ALÍQUOTA PARA 18%, ESTABELECIDA PELO INC. I DO A R T . 1o
DA LEI N. 7.968/89.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AO
ART.
150,
I,
'A',
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
[•••]

4. O acórdão recorrido manteve o deferimento do
Mandado de Segurança.
Mas está em desacordo com o
entendimento desta Corte, firmado em vários julgados e
consolidado na Súmula 584, que diz:
'Ao Imposto de Renda calculado sobre os rendimentos do
ano-base,
aplica-se
a
lei
vigente
no
exercício
financeiro em que deve ser apresentada a declaração.'
Reiterou-se essa orientação no julgamento do R . E . n°
104.259-RJ 9RTJ 115/1336).
5. Tratava-se, nesse precedente, como nos da Súmula,
de Lei editada no final do ano-base, que atingiu a renda
apurada durante todo o ano,
já que o fato gerador
somente se completa e se caracteriza,
ao final do
respectivo período, ou seja, a 31 de dezembro.
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Estava, por conseguinte, em vigor, antes do exercício
financeiro,
que se inicia a 1o de janeiro do ano
subsequente, o da declaração.

[

•

•

•

]

7. R.E. conhecido e provido,
Mandado de Segurança.
8. Custas 'ex lege'."
17.

Os

exigência

impetrantes, ora

fiscal

recorridos,

correspondente

[Imposto de Renda

para o indeferimento do

à

insurgiram-se

cobrança

do

aumento

sobre o lucro das exportações

fundamento no inciso I do art.

contra

de

tributo

incentivadas],

1o da Lei n. 7.988,

a

com

de 29/12/89, que

majorou de 6% para 18% a alíquota sobre o lucro proveniente de tais
exportações, realizadas no ano-base de 1.989.

18.

A

questão

do

precedente

supracitado quando se evidencia a aplicação e, portanto,

a validade

da Súmula n.
Relator

o

tem

sido

julgada

584/STF. Nesse sentido,

Ministro

Carlos

Britto,

na

forma

o RE n. 236.727,
o

AI

n.

DJ de 8.6.04,

180.776-AgR-ED,

DJ

de

27.8.04,

Relator o Ministro Gilmar Mendes,

o RE n.

224.965,

DJ de

29.5.02,

Relatora a Ministra Ellen Gracie,

o RE n.

245.193,

DJ de

22.2.06, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence e o RE n. 372.046, DJ
de 23.3.06, Relator o Ministro Cezar Peluso.

19.

Lê-se no voto proferido pelo Ministro Cordeiro Guerra no

julgamento

do

RE

n . 104.259,

DJ de

18.10.85:

"se

a

lei

não

pode

alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos
e

formas

de

força do art.

direito

privado,

109 do CTN,

art.

110

efeitos

o certo é que,

por

'[o]s princípios gerais de direito privado

utilizam-se para pesquisa da definição,
seus institutos,

do CTN,

do conteúdo e do alcance de

conceitos e formas, mas não para definição de seus

tributários'. Em

consequência,

não

há

direito

adquirido

à
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imposição

futura do imposto de renda,

com base em critérios

legais

revogados pela lei nova".

20.

Observo,

por

oportuno,

que

o

Ministro

Velloso,

em

decisões posteriores à leitura de seu voto, em hipóteses semelhantes
às

dos

autos, embora

predominante

nesta

ressalvando

Corte

[RE

n.

seu

entendimento,

252.526,

DJ

de

adotou
11.6.04;

a tese
RE

n.

321.778, DJ de 6.6.03]

21.

Tem-se como constitucional a cobrança do Imposto de Renda

correspondente

ao

ano-base

de

1.989

pela

alíquota

de

18%,

estabelecida no inciso I do artigo 1o da Lei n . 7.968, de 28.12.89.

Peço
precedentes

vênia

citados,

ao

Relator

consubstanciados

para

divergir.

na Súmula n.

Na

linha

dos

584 desta Corte,

conheço e dou provimento ao recurso extraordinário, para indeferir o
pedido do mandado de segurança.
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25/10/2007

TRIBUNAL PLENO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 183.130 PARANÁ

TRIBUNAL PLENO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 183.130
VOTO

O

SR.

recebi

o memorial

fiquei

impressionado

MINISTRO MENEZES

do

advogado d a
porque

neste

DIREITO

empresa

-

Senhor

recorrida

memorial

se

Presidente,

e,

aponta

realmente,

teoricamente

que com o advento da Constituição de 88 teria sido revogada a Súmula
584,

porque haveria a Constituição agasalhado o que eles chamam de

retroatividade

substancial.

Constituição de 88,
com

a

Mas,

na

realidade,

o

dispositivo

com relação à Constituição anterior,

irretroatividade,

não

tem

alteração,

não

existe

da

no que diz
alteração

substantiva.
Aqui,

como disse o Ministro Eros Grau,

e também nos

votos anteriores que foram proferidos, pelo menos até onde vai o meu
conhecimento,

trata-se de saber se é possível a edição de uma lei no

exercício financeiro que serve de base para a declaração do imposto
de renda, vigente no exercício financeiro em que a declaração se tem
de apresentar,

pode

ser alterada

com relação à alíquota,

parece-me

que sim, porque a Súmula 584 autoriza plenamente que essa alteração
se faça.
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Eu

não

consegui,

confesso,

lendo,

examinando,

encontrar onde estaria essa diferença no que concerne ao conceito de
retroatividade,
extraordinário

por essa razão peço vênia para conhecer do recurso
e

lhe

dar

provimento,

acompanhando

o Ministro

Eros

Grau.

Obs.: Texto sem revisão do Exmo. Sr. Ministro Menezes Direito. (§ 3o do artigo 96 do RISTF, com a redação
dada pela Emenda Regimental n° 26, de 22 de outubro de 2008)
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 183.130 P ARANÁ

VOTO
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – Por favor, o Ministro
Menezes Direito votou com o relator?
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
O SR. MINISTRO MENEZES DIREITO – Se Vossa Excelência me
permitir, Ministro Carlos Britto, eu acompanho o voto do Ministro Eros
Grau, agora pronunciado, porque realmente não consegui identificar,
lendo o memorial e examinando os precedentes apresentados, onde
estaria a razão substantiva de superar-se a Súmula 584. Se ela não pode
ser superada, deve ser aplicada e, se deve ser aplicada, o recurso deve ser
conhecido e provido.
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – O Ministro Eros Grau
entende que o princípio da anualidade não foi conspurcado, no caso, em
face da súmula.
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: – A súmula é uma sucessão
de precedentes - eu diria -, só para Vossas Excelências terem uma idéia;
além desse caso, tem precedente no RE 236.727, do Ministro Carlos Britto,
por exemplo. Como Vossa Excelência está votando, eu me lembrei. Há
precedentes do Ministro Peluso, seu, do Ministro Pertence, do Ministro
Gilmar Mendes, do Ministro Peluso, no RE 372.046.
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – Acompanho Vossa
Excelência, com a devida vênia dos que pensam contrariamente.
Acompanhar a dissidência, conhecendo e dando provimento ao recurso
extraordinário.
Obs.: Texto sem revisão do Exmo. Sr. Ministro Menezes Direito. (§ 3º

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7024048.
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do artigo 96 do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental nº
26, de 22 de outubro de 2008)

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7024048.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 183.130 P ARANÁ

VOTO
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA – Senhor
Presidente, eu conheço do recurso mas lhe nego provimento.
Manifestamente, a lei em questão majorou o tributo de forma retroativa.
Acompanho o relator e nego provimento ao recurso.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6837232.

Supremo Tribunal Federal
57
25/10/2007

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 183.130 P ARANÁ

RETIFICAÇÃO DE VOTO
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – Eu quero só fazer uma
retificação. Diante do pedido de vista do Ministro Cezar Peluso, aguardo
o pronunciamento de Vossa Excelência.
* * *

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3123016.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 183.130-8
PROCED.: PARANÁ
RELATOR : MIN. CARLOS VELLOSO
RECTE.: UNIÃO FEDERAL
ADV.(A/S): PFN - MARIA DA GRAÇA HAHN
RECDO.: MUFFATO & FILHOS LTDA E OUTRO
ADV.(A/S): LUIZ CARLOS BETTIOL E OUTROS
Decisão: Após o voto do Sr. Ministro Carlos
Velloso
(Relator), conhecendo do recurso extraordinário
(letra b), mas negando-lhe provimento, pediu vista dos
autos
o
Sr.
Ministro
Nelson
Jobim.
Ausente,
justificadamente,
o
Sr.
Ministro
Celso
de
Mello,
Presidente. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Velloso, Vice-Presidente. Plenário, 20.5.98.
Decisão: Renovado o pedido de vista do
Senhor Ministro Nelson Jobim, justificadamente, nos termos
do § 1° do artigo 1 o da Resolução n° 278, de 15 de dezembro
de 2003. Presidência do Senhor Ministro Maurício Corrêa.
Plenário, 28.04.2004.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro
Carlos Velloso (Relator), que negava provimento ao recurso,
e do voto do Senhor Ministro Nelson Jobim (Presidente), que
o acompanhava mas por outro fundamento, pediu vista dos
autos o Senhor Ministro Eros Grau. Impedida a Senhora
Ministra Ellen Gracie. Plenário, 15.03.2006.
Decisão: Após
o
voto-vista
do Senhor
Ministro Eros Grau,
conhecendo e dando provimento ao
recurso,
no que foi acompanhado pelo Senhor Ministro
Menezes Direito, e do voto do Senhor Ministro Joaquim
Barbosa,
acompanhando o voto do Relator,
para negar
provimento ao
recurso, pediu
vista dos autos o Senhor
Ministro Cezar Peluso. Impedida a Senhora Ministra Ellen
Gracie (Presidente). Ausentes, justificadamente, a Senhora
Ministra
Cármen Lúcia e,
neste
julgamento,
o
Senhor
Ministro Gilmar Mendes (Vice-Presidente). Presidência do
Senhor Ministro Celso de Mello (art. 37, I, do RISTF).
Plenário, 25.10.2007.

Gracie.

Presidência
da
Senhora
Ministra
Ellen
Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso do
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Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cezar Peluso, Carlos
Britto, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Eros Grau e
Menezes Direito.
Vice-Procurador-Geral
Roberto Monteiro Gurgel Santos.
L u i z Tomimatsu
Secretário

da

República,

Dr.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 183.130 P ARANÁ
VOTO–VISTA

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI: 1. Trata-se de recurso
extraordinário interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão do TRF
da 4ª Região que acolheu em parte o pedido inicial em mandado de
segurança, para afastar, apenas no ano-base 1989 (exercício financeiro
1990), o aumento da alíquota (de 6% para 18%) do IR sobre o lucro das
exportações incentivadas), promovido pela Lei 7.988, de 29/12/89 (art. 1º,
I). Em sessão iniciada em 20/5/98, o relator, Min. Carlos Velloso, conheceu
o recurso e negou-lhe provimento, por razões assim enunciadas:
“(...) O fato gerador, no que toca a sua estrutura, pode ser um
fato simples, assim um fato isolado, único, ou pode ser um fato
complexo, múltiplo, caso em que, para realizar-se, ele deverá integrarse de todos os seus elementos.
Quanto ao tempo, o fato gerador pode ser, ainda, instantâneo,
continuado, periódico ou de formação sucessiva. No primeiro caso,
temos, como exemplo, o fato gerador do ICM, que é a saída da
mercadoria. No segundo caso, o fluxo de rendimentos ou de
incremento do patrimônio, em determinado período, como no imposto
de renda. (Aliomar Baleeiro, Dir. Trib. Brasileiro, Forense, 10ª ed.,
pág. 457).
Em verdade, o fato gerador do imposto de renda é complexivo,
ou continuado, ou periódico, porque compreende a disponibilidade
econômica ou jurídica adquirida num determinado espaço de tempo,
ou num certo ciclo. Tratando-se de pessoas físicas, esse espaço de
tempo ou esse ciclo tem o seu termo final no último dia do ano civil,
assim no dia 31 de dezembro, pelo que, no dia imediato, 1º de janeiro,
nasce a obrigação tributária. A partir daí, deve o contribuinte
apresentar a sua declaração. Quanto às pessoas jurídicas, finda-se o
ciclo com o encerramento do balanço, ocasião em que são apurados os
resultados da pessoa jurídica. Porque lhes era facultado estabelecer seu

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6838037.
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exercício social com duração e termo final diversos do ano civil e do
ano financeiro, a legislação considerava ocorrido o fato gerador no
primeiro dia do exercício financeiro e civil seguinte (CTN, art. 116).
Destarte, o conceito de período-base, sob o ponto de vista legal, era o
mesmo tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas.
Destarte, tanto para uma, quanto para outra, o momento da
ocorrência do fato gerador é o primeiro dia do exercício financeiro
seguinte.
A Lei nº 7.450, de 23.12.85, no que concerne às pessoas físicas,
estabeleceu, no seu art. 3º, que o Imposto sobre a Renda das pessoas
físicas será devido à medida em que os rendimentos forem auferidos,
sem prejuízo do ajuste estabelecido no artigo 8º desta lei. Estabelece, a
seu turno, o art. 8º, que as pessoas físicas deverão apresentar
anualmente declaração de rendimentos, na qual se determinará o saldo
do imposto a pagar ou a restituir, observadas as seguintes normas... E,
no que toca às pessoas jurídicas, estabeleceu, no art. 16, que, para
efeito de apuração do Imposto sobre a Renda das pessoas jurídicas, o
período-base de incidência será de 1º de janeiro a 31 de dezembro,
ressalvado o disposto no artigo 17 desta lei, dispondo este último,
assim:
(...)
Quando do julgamento, nesta Corte, do RE 138.284-CE,
voltei ao tema (RTJ 143/313). Também no julgamento do RE
181.664-RS, reiterei, neste Plenário, o entendimento acima
exposto (Plenário, 19.02.97).
O entendimento acima exposto mais se fortalece sob o
pálio da Constituição Federal vigente.
Com efeito.
Em trabalho doutrinário que escrevi —— O Princípio da
Irretroatividade da Lei Tributária, Rev. Trim. de Dir. Púb.,
volume 15, 1996, editada em homenagem à memória de
Geraldo Ataliba, págs. 13-23 —— registrei que o princípio da
irretroatividade da lei é posta, de modo geral, no direito
constitucional positivo brasileiro, em obséquio ao direito
adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito.
Escrevi:
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De regra, pode-se afirmar que a ordem jurídica brasileira admite
a retroatividade da lei, só não a admitindo se esta violar o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (CF, art. 5º,
XXXVI)
Acrescentei:
E só não admite, a Constituição brasileira, a irretroatividade,
independentemente de direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico
perfeito, tratando-se de lei que institua tributo. Tratando-se de lei
penal, ela não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (CF, art. 5º, XL).
A irretroatividade da lei, no constitucionalismo brasileiro,
pode ser assim visualizada: na Constituição de 1824, tinha-se
irretroatividade ampla, independentemente de direito
adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada (Constituição de
1824, 179, item 3º). O mesmo ocorria na Constituição de 1891,
art. 11, item 3º. A Constituição de 1934, no art. 113, item 3º,
inaugurou a irretroatividade com respeito ao direito adquirido,
ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A Carta Política de
1937, compreensivelmente, omitiu o princípio. As Constituições
de 1946, art. 141, § 3º; 1967, art. 153, § 3º; 1988, art. 5º, XXXVI,
mantiveram o princípio tal como inaugurado na CF/34: com
respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa
julgada.
Todavia, repete-se, na Constituição de 1988, vigente,
tratando-se de lei que estabeleça incidência tributária, o
princípio é estabelecido tout court. É dizer, é mantido de forma
ampla, sem referência a direito adquirido, ato jurídico perfeito
ou coisa julgada: C.F., art. 150, III, a.
Desta forma, a lei nova que institui incidência tributária,
criando ou majorando tributo, não tem aplicação retroativa,
simplesmente, não sendo necessário indagar se ela viola ou não
direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada. Esse
tipo de lei, repete-se, não tem aplicação retroativa, tout court.
Do exposto, conheço do recurso (letra b), mas lhe nego
provimento”..

Em voto-vista, o Ministro Nelson Jobim acompanhou o relator, mas
3
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por outro fundamento, a saber:
“A tese da eventual violação do princípio da
irretroatividade não é nova no Tribunal como atesta a SÚMULA
584 que, editada em dezembro de 1976, visava assentar o
debate.
Leio a SÚMULA:
Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do anobase, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser
apresentada a declaração.
Basicamente, VELLOSO trouxe seu posicionamento para
registro.
A questão é:
Viola o princípio da irretroatividade das leis tributárias a
aplicação de lei sobre IR editada nos últimos dias de um ano a
fatos ocorridos nesse mesmo ano?
Não vejo absolutamente razão para alteração do
posicionamento do Tribunal fixado desde 1973.
O fato gerador do IR, na visão do Plenário e de suas
Turmas, somente ocorre em 31 de dezembro do ano.
Por isso não viola o princípio da irretroatividade a edição
de lei antes dessa data mesmo que se aplique ao seu ano de
edição.
A SÚMULA 584 tem aplicação pacífica pelo SUPREMO
desde sua edição e contou, em 1985, com julgamento que a
reafirmou de maneira definitiva.
(...)
Essa tem sido a posição do Tribunal ao longo de todos
esses anos, posicionamento esse adotado na elaboração das
políticas tributárias nos últimos 30 anos.
Durante esse período, construiu-se uma colossal coleção
de julgamentos que vieram a aplicar a SÚMULA 584 ou a
confirmar o posicionamento do SUPREMO desde o julgamento
do RE 74.594, em 26.02.1973 (relator XAVIER DE
ALBUQUERQUE).
Nesse sentido, destaco precedentes().
VELLOSO já havia se curvado à jurisprudência do
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SUPREMO.
Fazia ressalva sua opinião pessoal().
Além da inexistência de fato novo a justificar a revisão de
SÚMULA, já histórica do Tribunal, cabe notar que o SUPREMO
também já tem precedente sobre especificamente a tese de
fundo.
No RE 194.612 (DJ 8.5.1998), o relator SYDNEY SANCHES
norteou a decisão destacando que a L. 7.988/89, que alterou a
alíquota do IR nas exportações incentivadas, não violava o
princípio da irretroatividade das leis.
(...)
Meu entendimento é, portanto, no sentido de se confirmar
o pacífico entendimento estabelecido na SÚMULA 584.
Entretanto, o caso concreto apresenta diferencial peculiar
que merece exame.
A jurisprudência do SUPREMO firmou e consolidou a
interpretação propalada pela SÚMULA 584 no julgamento
corriqueiro de questões normais referentes ao IR.
Em outras palavras, se entende que o fato gerador do
imposto de renda ocorre no último dia de cada ano para a
hipótese normal do imposto de renda na sua função fiscal.
O processo traz, na verdade, hipótese excepcional:
- o uso do IR com função extrafiscal.
Como forma de incentivo às exportações, a UNIÃO
reduziu a alíquota do imposto cobrada sobre a renda auferida
sobre tais negócios com a função clara de estimular as
exportações de produtos.
A intenção não era arrecadatória.
A redução destinou-se a encorajar determinada prática
comercial que, vale ressaltar, somente poderia ter sido
viabilizada com a promessa legislativa de tal redução.
Foi o DL. 2.413, de 10.02.1988, que viabilizou o tributo com
objetivos extrafiscais:
Art. 1º O lucro decorrente de exportações incentivadas será
tributado, pelo imposto de renda, à alíquota de 3% (três por cento) no
exercício financeiro de 1989 e à alíquota de 6% (seis por cento) a

5
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6838037.

65
RE 183130 / PR
partir do exercício financeiro de 1990.
Já o § 1º do mesmo artigo, trazia elenco de todas as
atividades e negócios que seriam consideradas, para os fins da
lei, exportações incentivadas.
Dentre as atividades, cabe destaque:
(a) exportações de manufaturados (Decreto-Lei 1.158/71);
(b) compra de mercadorias no mercado interno para
revenda no exterior (Decreto-Lei 1.248/72);
(c) vendas no mercado interno a empresas de engenharia
de maquinário e equipamentos de fabricação nacional para
serem exportados (Decreto-Lei 1.418/75);
(d) fornecimento a estaleiros (Decreto-Lei 1.362/74);
(e) exportações para equipar empresas no exterior
(Decreto-Lei 1.189/71);
(f) fornecimento de produto para arrendamento no
exterior (L. 6.099/74);
(g) exportações por meio da Zona Franca de Manaus
(Decreto-Lei 1.435/75);
(h) exportações através do IAA (Decreto-Lei 308/67);
(i) exportações de serviços (Decreto-Lei 1.418/75 e DecretoLei 1.633/78);
(j) exportação de minerais abundantes (Decreto-Lei
1.240/72);
(l) programas BEFIEX (Decreto-Lei 1.219/72).
(Observo que essas operações tinham tributação
diferenciada das demais.)
Eram tratadas como unidades contábeis distintas das
demais operações das empresas, o que viabilizava a redução.
Por isso é falacioso o argumento da UNIÃO para o caso
específico:
Não é materialmente possível, sob pena de desnaturar
completamente esse tributo, tomar os rendimentos como unidades
isoladas, pois não haveria como resolver a realidade das
perdas e dos prejuízos, que devem ser abatidos dos ganhos! .
Se fosse verdadeiro o argumento, não poderia haver ao
incentivo de operações específicas, como fez o DL.).
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Assim, dentro de uma política ampla de estímulos às
exportações, o IR foi utilizado com função extrafiscal, de forma
a determinar o comportamento de agente econômico em
virtude de redução tributária.
Em outras palavras, a redução do tributo guarda íntima
conexão com o comportamento desejado.
Uma vez alcançado o objetivo, não é possível alterar as
regras de incentivo que resultaram no comportamento
desejado.
É que, muito embora, o fato gerador do IR ocorra no
último dia do ano, no caso em tela a utilização do imposto com
conotação extrafiscal acabou por configurar situação distinta.
Para as operações incentivadas, o fato gerador deu-se
quando da realização de tais operações.
O DL. as separou das operações não incentivadas.
O art. 1º é claro.
Ele se refere ao lucro das operações incentivas , separando-o
do lucro geral da empresa.
Por outro lado, passa ser a concretização do
comportamento objetivado pelo Poder Público.
A possibilidade de alteração de alíquotas, após o Poder
Público ter alcançado seu desiderato com o incentivo, quebra o
liame básico da confiança que deve nortear as relações
comerciais.
Há uma relação de causalidade entre a redução da
alíquota e o comportamento econômico dos particulares.
Sem o incentivo, como parece ser óbvio, não haveria ou
poderia ser menor o comportamento desejável, o que faz com
que exista relação de causa e efeito entre os dois pontos.
Por isso, após a ocorrência do efeito extrafiscal, não há
como o Poder Público alterar a promessa que fez em forma de
incentivo fiscal.
Do contrário, não haveria como restabelecer o vínculo de
confiança entre Poder Público e pessoa privada e, por
conseqüência, a própria eficácia de políticas de incentivo fiscal
estaria inarredavelmente comprometida.
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O efeito seria devastador se se pensar em tributos que, por
sua própria natureza, têm conteúdo extrafiscal, como o caso do
imposto de importação e o imposto de exportação.
Dispôs a L. 7.988, de 28.12.1989:
Art. 1º A partir do exercício financeiro de 1990,
correspondente ao período-base de 1989:
I - passará a ser 18% (dezoito por cento) a alíquota
aplicável ao lucro decorrente de exportações incentivadas, de
que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.413, de 10 de fevereiro de
1988;
Não poderia, entretanto, fazê-la após a realização de
comportamentos incentivados do particular por meio de
políticas de incentivo fiscal do Poder Público.
Em decorrência de uma opção econômica – reduzir o
déficit ou aumentar o superávit da balança de pagamentos – o
DL destacou certas operações para tributar o lucro por ela
auferido de forma destacada.
Nesses casos, a configuração do fato gerador ocorreu na
data da operação para, então, ser tributado com alíquota
reduzida, o que a lei chamou de lucro da operação incentivada.
Assim, entendo que é de se conservar como interpretação
do fato gerador do IR a SÚMULA 584, bem como a sólida
jurisprudência do Tribunal nessa matéria.
Contudo, aqui há distinção a ser feita.
No caso do IR ser utilizado em caráter extrafiscal, a
configuração do fato gerador dá-se em outro momento.
O momento da realização da operação.
Destaco, ainda, o vínculo de confiança entre Poder Público
e entidade privado, o vínculo de causa e efeito entre redução de
alíquota e comportamento econômico desejável.
Por isso, após a realização do comportamento estimulado,
a lei nova somente poderia ter eficácia para novas
possibilidades de comportamentos sob o risco de ser
inconstitucional por violação à irretroatividade das leis em
matéria de extrafiscalidade.
Em visto disso, voto no sentido de acompanhar VELLOSO
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na conclusão – negar provimento ao RE -, mas discordar de sua
linha de argumentação, bem como da linha de raciocínio
externada no julgamento do RE 194.612 pela 1ª Turma.”

Também em voto-vista, o Ministro Eros Grau inaugurou a
divergência, a saber:
“(...) 17. Os impetrantes, ora recorridos, insurgiram-se
contra a exigência fiscal correspondente à cobrança do aumento
de tributo [Imposto de Renda sobre o lucro das exportações
incentivadas], com fundamento no inciso I do art. 1º da Lei n.
7.988, de 29/12/89, que majorou de 6% para 18% a alíquota
sobre o lucro proveniente de tais exportações, realizadas no
ano-base de 1.989.
18. A questão tem sido julgada na forma do precedente
supracitado quando se evidencia a aplicação e, portanto, a
validade da Súmula n. 584/STF. Nesse sentido, o RE n. 236.727,
DJ de 8.6.04, Relator o Ministro Carlos Britto, o AI n. 180.776AgR-ED, DJ de 27.8.04, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o RE
n. 224.965, DJ de 29.5.02, Relatora a Ministra Ellen Gracie, o RE
n. 245.193, DJ de 22.2.06, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence
e o RE n. 372.046, DJ de 23.3.06, Relator o Ministro Cezar
Peluso.
19. Lê-se no voto proferido pelo Ministro Cordeiro Guerra
no julgamento do RE n. 104.259, DJ de 18.10.85: se a lei não
pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado, art. 110 do CTN, o certo é
que, por força do art. 109 do CTN, ‘[o]s princípios gerais de
direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas,
mas não para definição de seus efeitos tributários’. Em
conseqüência, não há direito adquirido à imposição futura do
imposto de renda, com base em critérios legais revogados pela
lei nova.
20. Observo, por oportuno, que o Ministro Velloso, em
decisões posteriores à leitura de seu voto, em hipóteses
semelhantes às dos autos, embora ressalvando seu
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entendimento, adotou a tese predominante nesta Corte [RE n.
252.526, DJ de 11.6.04; RE n. 321.778, DJ de 6.6.03]
21. Tem-se como constitucional a cobrança do Imposto de
Renda correspondente ao ano-base de 1.989 pela alíquota de
18%, estabelecida no inciso I do artigo 1º da Lei n. 7.968, de
28.12.89.
Peço vênia ao Relator para divergir. Na linha dos
precedentes citados, consubstanciados na Súmula n. 584 desta
Corte, conheço e dou provimento ao recurso extraordinário,
para indeferir o pedido do mandado de segurança”.

Foi acompanhado pelo Ministro Menezes Direito. O Ministro
Joaquim Barbosa acompanhou o relator. Em seguida, pediu vista o
Ministro Cezar Peluso, a quem sucedi.
2. Mesmo após a Constituição de 1988, a jurisprudência do STF tem
mantido o entendimento da Súmula 584: “Ao Imposto de Renda calculado
sobre os rendimentos do ano-base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro
em que deve ser apresentada a declaração”. Nesse sentido, seguindo o clássico
RE 104259/RJ, Pleno, rel. Min. Cordeiro Guerra, DJ 18/10/1985: RE
197790/MG, Pleno, Min. Ilmar Galvão, DJ 21/11/1997; RE 194612/SC,
Pleno, Min. Sydney Sanches, DJ 8/5/1998.
Todavia, no caso, como bem demonstrado no voto do Ministro
Nelson Jobim, não se está examinando hipótese enquadrável no regime
normal de tributação de imposto de renda de pessoa jurídica. O que se
deve aqui questionar é a legitimidade da aplicação retroativa de norma
que majora alíquota incidente sobre o lucro proveniente de operações
incentivadas, ocorridas no passado, às quais a lei havia conferido tratamento
fiscal destacado e mais favorável, justamente para incrementar a sua exportação.
Relativamente a elas, o tributo teve, portanto, função nitidamente
extrafiscal. Ora, o art. 1º, I, da Lei Lei 7.988, de 29/12/89, ao atingir,
retroativamente, as operações já consumadas antes de sua vigência e
favorecidas, à época de sua realização, com tratamento fiscal próprio, não
se mostra compatível com a garantia constitucional do direito adquirido.
10
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3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, adotando, para esse
efeito, os fundamentos do voto do Ministro Nelson Jobim.
É o voto.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 183.130 P ARANÁ
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
este é um caso anterior à repercussão geral. Nos casos que envolvem
repercussão geral, eu tenho adotado o critério de sempre explicitar a tese
jurídica que esteja sendo afirmada, porque penso que isso é da
conveniência do instituto, além de ser uma exigência do artigo 543-A, §
7º, do Código de Processo Civil. Aqui não se trata disso, porque o caso é
anterior à repercussão geral.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Vossa Excelência me
permite?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Claro!
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Gostaria de fazer este
esclarecimento, porque tenho a impressão de que, embora os votos
anteriores não tenham sido explícitos, o que se impõe aqui é um juízo de
constitucionalidade. O artigo 1º (Decreto-lei nº 2.413/1988) que está em
questão dispõe o seguinte:
"Art. 1º O lucro decorrente de exportações incentivadas
será tributado, pelo imposto de renda, à alíquota de 3% (três
por cento) no exercício financeiro de 1989 e à alíquota de 6%
(seis por cento) a partir do exercício financeiro de 1990."

Já o § 1º do mesmo artigo trazia o elenco de todas as atividades e
negócios que seriam considerados, para os fins da lei, como exportações
incentivadas.
Há aqui uma questão de, pelo menos, um juízo de interpretação
conforme, que se sobressai ao da repercussão geral.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Entendo.
Basicamente, o que estou fazendo, Presidente, é acompanhar o
eminente Ministro Teori e, consequentemente, o Ministro Jobim, na tese
menor, que é a tese de que, neste caso, por se tratar de uma exportação
incentivada, a retirada do benefício é inaceitável. O que quero significar é
que não estou me comprometendo com a subsistência ou não da Súmula
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nº 584, que gostaria de reservar para um momento de maior reflexão.
De modo que estou acompanhando o voto nessa porção que
considero minimalista, ou nessa versão minimalista, do Ministro Nelson
Jobim, que foi seguida pelo Ministro Teori Zavascki.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 183.130 P ARANÁ
VOTO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Senhora Presidente,
talvez pelos ventos do sul, percorro o mesmo caminho de argumentação e
fundamentação trilhado pelo Ministro Nelson Jobim – e que veio a ser
explicitado e endossado pelo Ministro Teori –, a negar provimento ao
recurso extraordinário e a confirmar a decisão do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, que afastou o aumento da alíquota do Imposto de
Renda justamente sobre os lucros relativos às exportações incentivadas, à
compreensão de que, no mínimo, feriria o direito adquirido,
considerando a finalidade extrafiscal do próprio incentivo concedido.
É como voto.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 183.130 P ARANÁ

VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, devo
confessar que, diante de uma sinalização que se vem formando, dando-se
na jurisprudência do Tribunal, exerce sobre mim forte fascínio a tese
defendida pelo Ministro Velloso. A mim, parece-me que nós temos um
encontro marcado - para repetir aquilo que eu disse - com esse tema, até
porque parece abusiva essa alteração que se faz no final do exercício
financeiro com repercussão sobre tudo que já ocorreu.
Mas, de qualquer forma, tendo em vista inclusive o alongado deste
julgamento que já se faz há tanto tempo - tanto é que os Colegas já não
mais compõem o Tribunal, em função desse método de vistas e
alongamento dos próprios julgamentos -, tenho a impressão de que a
versão reduzida adotada pelo Ministro Jobim, e agora também
referenciada no voto do Ministro Teori, atende, pelo menos, a solução
para o caso concreto.
Também fico muito impressionado com essa decisão, com tamanha
discricionariedade de que se investe o Poder Público ao outorgar um
dado benefício e depois revogar praticamente - claro, neste caso com
efeito retro-operante, não é?
Então, eu também vou continuar refletindo - certamente vamos ter
oportunidade -, mas confesso que quase que já me filiava à corrente
defendida, perfilhada pelo Ministro Relator, Carlos Velloso, mas, diante
da solução adequada para o caso concreto, vou acompanhar o voto do
Ministro...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Vossa Excelência nega provimento, mas mantendo a Súmula, apenas não
aplicando nesse caso?
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É, por enquanto.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, as duas
espécies de anterioridade consubstanciam garantia dos contribuintes.
Costumo dizer que a sociedade não pode viver aos solavancos, sendo
surpreendida pelo furor legislativo arrecadatório.
O que ocorre no caso? A Carta, em preceito exaustivo, exclui, da
anterioridade – das duas espécies de anterioridade –, certos tributos.
Indago: essa exclusão estampada no § 1º do artigo 150 alcança o Imposto
de Renda? A resposta é desenganadamente negativa e não pode grassar,
porque em jogo a concretude da Lei Maior da República, o subjetivismo,
ou seja, descabe perquirir o móvel da alteração. O que importa é o objeto,
a espécie de tributo, iniludivelmente imposto sobre a renda.
Pouco importa que se haja estipulado percentagem visando
estimular as exportações. Cumpre perquirir a natureza jurídica do tributo
e, no caso, não se tem um daqueles excluídos da anterioridade.
O artigo 153, conjugado com o § 1º do artigo 150, ambos da
Constituição Federal, revela que não se tem a anterioridade quanto à
importação de produtos estrangeiros, à exportação de produtos nacionais
ou nacionalizados e às operações de crédito, câmbio, seguro, ou relativas
a títulos ou valores mobiliários.
No caso, potencializou-se política fiscal que não afasta a
anterioridade. Não se fez, Presidente, alusão, na exclusão, ao inciso III do
artigo 153 da Constituição Federal, no que versa o imposto sobre a renda
e proventos de qualquer natureza. E é disso que se trata.
Creio descaber a flexibilização da garantia constitucional. Em
síntese, não se deve buscar a definição da observância ou não da
anterioridade a partir do móvel da alteração perpetrada, mas sim da
natureza jurídica do tributo.
Subscrevo o voto proferido pelo relator, ministro Carlos Velloso.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 183.130
PROCED. : PARANÁ
RELATOR : MIN. CARLOS VELLOSO
REDATOR DO ACÓRDÃO RISTF : MIN. TEORI ZAVASCKI
RECDO.(A/S) : UNIÃO FEDERAL
ADV.(A/S) : PFN - MARIA DA GRAÇA HAHN
RECDO.(A/S) : MUFFATO & FILHOS LTDA E OUTRO
ADV.(A/S) : LUIZ CARLOS BETTIOL E OUTROS
Decisão : Após o voto do Sr. Ministro Carlos Velloso
(Relator), conhecendo do recurso extraordinário (letra b), mas
negando-lhe provimento, pediu vista dos autos o Sr. Ministro
Nelson Jobim. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Celso de
Mello, Presidente. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Velloso, Vice-Presidente. Plenário, 20.5.98.
Decisão: Renovado o pedido de vista do Senhor Ministro Nelson
Jobim, justificadamente, nos termos do § 1º do artigo 1º da
Resolução nº 278, de 15 de dezembro de 2003. Presidência do Senhor
Ministro Maurício Corrêa. Plenário, 28.04.2004.
Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Carlos Velloso
(Relator), que negava provimento ao recurso, e do voto do Senhor
Ministro Nelson Jobim (Presidente), que o acompanhava mas por
outro fundamento, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Eros
Grau. Impedida a Senhora Ministra Ellen Gracie. Plenário,
15.03.2006.
Decisão: Após o voto-vista do Senhor Ministro Eros Grau,
conhecendo e dando provimento ao recurso, no que foi acompanhado
pelo Senhor Ministro Menezes Direito, e do voto do Senhor Ministro
Joaquim Barbosa, acompanhando o voto do Relator, para negar
provimento ao recurso, pediu vista dos autos o Senhor Ministro
Cezar
Peluso.
Impedida
a
Senhora
Ministra
Ellen
Gracie
(Presidente). Ausentes, justificadamente, a Senhora Ministra
Cármen Lúcia e, neste julgamento, o Senhor Ministro Gilmar Mendes
(Vice-Presidente). Presidência do Senhor Ministro Celso de Mello
(art. 37, I, do RISTF). Plenário, 25.10.2007.
Decisão: O Tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso,
com a fundamentação que prevaleceu do voto do Ministro Nelson
Jobim, vencidos os Ministros Eros Grau e Menezes Direito. Redigirá
o acórdão o Ministro Teori Zavascki. Não votaram os Ministros
Cármen
Lúcia,
Luiz
Fux
e
Dias
Toffoli
por
sucederem,
respectivamente, aos Ministros Nelson Jobim, Eros Grau e Menezes
Direito. Ausente o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), em
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viagem oficial à República da Coreia para participar do 3º
Congresso Mundial sobre Justiça Constitucional. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia, Vice-Presidente no exercício
da Presidência. Plenário, 25.09.2014.
Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia, Vice-Presidente
no exercício da Presidência. Presentes à sessão os Senhores
Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias
Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Fabiane Pereira de Oliveira Duarte
Assessora-Chefe do Plenário
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