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O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) começou a julgar ontem três processos do ex-presidente e atual

senador Fernando Collor de Mello (Pros-AL). Nas autuações fiscais, a Receita Federal cobra Imposto de Renda (IRPF)

sobre valores que a Operação Lava-Jato teria apontado se tratar de propina. A defesa do senador, por sua vez, alega

que seriam empréstimos.

As cobranças são analisadas pela 1ª Turma da 2ª Câmara da 2ª Seção. Porém, antes mesmo do voto do relator o

julgamento foi suspenso por um pedido de vista. O caso será retomado em abril.

Os autos de infração são referentes a valores de Imposto de Renda que deixaram de ser recolhidos nos anos de 2010,

2011, 2012 a 2014. Neles, a fiscalização aponta omissões de rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídica (TV

Gazeta de Alagoas) e por meio de depósitos de origem não comprovada. É cobrada multa qualificada de 150%.

De acordo com o termo de verificação fiscal, foram identificados por meio da Operação Lava-Jato cinco comprovantes

de depósito bancário do doleiro Alberto Youssef para o senador. Estariam em nome do senador e da Gazeta de

Alagoas, que teria recebido os valores em nome do político, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR). O

então juiz Sergio Moro autorizou o compartilhamento dos documentos com a Receita Federal.

Na sustentação oral, o advogado do senador, Felipe Lins, sócio do escritório BJLL, alegou ilegalidade no uso de provas

geradas em processo penal que teria usurpado competência do Supremo Tribunal Federal (STF). Também haveria

nulidade por falta de apresentação dos extratos bancários do senador para comprovar os depósitos. Ainda segundo o

advogado, há valores autuados referentes a empréstimos e, por isso, não haveria tributação pelo IRPF.

O advogado afirmou que Collor faz saques na Gazeta de Alagoas há mais de 20 anos, quando nem existia Operação

Lava-Jato. Seriam empréstimos, sobre os quais a Receita já cobrou IOF no passado. “Agora, depois da Operação Lava-

Jato, a Receita muda o conceito, diz que não são contratos de mútuo, mas lavagem de dinheiro”, afirmou

Já a procuradora Lívia da Silva Queiroz, da Fazenda Nacional, destacou em sustentação oral, entre outros pontos, que

as receitas que Collor obteve não vinham, por exemplo, da atividade da TV Gazeta, não eram lucro distribuído e nem

empréstimo, mas valores que transitaram pelas contas da empresa. “Não há devolução do principal, a dívida só se

acumula. Também não há juros. Só saques dos valores das empresas, afirmou.

Ao analisar o caso, o relator, conselheiro Savio Salomão de Almeida Nóbrega, representante dos contribuintes,

rejeitou as preliminares alegadas pelo senador. Se aceitas, impediriam o julgamento de mérito, derrubando as

cobranças. O presidente Carlos Alberto do Amaral Azeredo, representante da Fazenda, adiantou que seguiria o

entendimento, mas sua posição ainda não foi computada. Em seguida, o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra,

também representante da Fazenda, pediu vista, suspendendo o julgamento (processos nº 10410.724936/2016-27, nº

10410.725543/2017-11 e nº 10410.725180/2016-33).
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