CICLO DE DISCUSSÕES TRIBUTÁRIAS
No intuito de auxiliar na construção de um fisco mais preparado e
eficiente e de uma sociedade mais atuante, com cidadãos mais
conscientes de seus deveres e direitos tributários, o Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, o órgão responsável pelo
julgamento em segunda e última instância administrativa de todos os
tributos do DF, sob s coordenação de seu presidente Jose Hable,
durante o ano de 2017, promoveu o Ciclo de Discussões Tributárias
no Âmbito do Contencioso Fiscal.
O referido Ciclo de Discussões, com seus nove encontros, teve por
objetivos, além de divulgar os trabalhos do TARF/DF, incentivando a
interação entre o órgão julgador de 2ª instância – TARF, e os setores da
SUREC, que realizam as atividades de fiscalização, arrecadação e
julgamento dos tributos de competência do Distrito Federal, propagar
conhecimentos e informações tributárias, promovendo um amplo debate
sobre as principais questões tributárias que envolvem a relação entre o
fisco e o contribuinte.
E ainda teve o objetivo de contribuir para a formação continuada,
do quadro de Conselheiros do Tribunal, dos quadros permanentes de
servidores que se encontram lotados na Secretaria de Fazenda do
Distrito Federal - SEF/DF e em outros órgãos públicos e entidades que
tenham representação no TARF, de advogados, contadores e demais
profissionais que militam na área tributária, assim como de estudantes.
 1º ENCONTRO ocorreu no dia 26 de abril de 2017.
Com o tema: “O CONTENCIOSO FISCAL NO DISTRITO
FEDERAL”, contou com dois painéis: 1º PAINEL: “O processo
administrativo fiscal e o Contencioso no DF”, ministrado por José
Hable (presidente do TARF) e “A Primeira instância administrativa no
PAF”, por Nivaldo Pavanini (julgador 1ª instância). O 2º PAINEL teve as
palestras: “As Decisões do TARF: definitividade e efetividade.
Preclusão Administrativa. Súmulas”, por Carlos Nakata (Cons. do
TARF), e “O novo CPC e sua aplicação no PAF do DF”, por Alexander
Leite (Cons. do TARF).
Especial agradecimento ao patrocinador: Sindicato da Carreira de
Auditoria Tributária do Distrito Federal (SINAFITE-DF), na pessoa de
seu presidente Adalberto Imbrosio Oliveira.
 2º ENCONTRO foi realizado no dia 17 de maio de 2017.
Teve como assunto “O RECONHECIMENTO DE BENEFÍCIOS
FISCAIS”, contando com dois painéis: 1º PAINEL: “Reconhecimento
do Benefício Fiscal no PAF/DF”, tendo como palestrante José Hable
(presidente do TARF) e “Benefício Fiscal e os Tratados
Internacionais” por Hélio Sabino (assessor da SUREC). O 2º PAINEL
teve as palestras: “O Reconhecimento da Imunidade Tributária no

DF” – Henrique Paiva (chefe do NUBEF), e “O Terceiro Setor, a
Tributação e o STF” – Luigi Braga (advogado-geral da Divisão SulAmericana da IASD), tendo como presidente de mesa, Eduardo Sabo
Paes (Procurador de Justiça do MPDFT e Coord. do NEPATS).
Especial
agradecimento
ao
patrocinador:
Sindicato
dos
Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal
(SINEPE/DF), na pessoa de seu presidente Álvaro Moreira Domingues
Júnior.
 3º ENCONTRO foi realizado no dia 07 de junho de 2017.
Sobre o tema “O PROCESSO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS”,
com as seguintes palestras: 1º PAINEL: “A Repetição de Indébitos no
Processo Administrativo Fiscal” - Jose Hable (Presidente do TARF) e
“A Devolução de Tributos Diretos Indevidos” - Luciana Curi Castro
(Supervisora
de
atendimento
AGSIA);
2º
PAINEL:
“A
Restituição/Compensação de Tributos Indiretos: Dúvidas Mais
Frequentes” - Paulo Cesar Menezes (Gerente da Agência de
Atendimento Remoto - AGREM) e “A Compensação Tributária com
Precatórios” - Adamir de Amorim Fiel (Proc. chefe do Setor de
Precatórios da PGDF).
Especial agradecimento ao patrocinador: Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), na
pessoa de seu presidente Adelmir Santana.
 4º ENCONTRO realizado no dia 05 de julho de 2017.
Teve
como
tema
“A
DECADÊNCIA
E
PRESCRIÇÃO
TRIBUTÁRIAS”. No 1º PAINEL - A DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA, o
palestrante Jose Hable tratou dos “Institutos da Decadência e
Prescrição tributárias: a) No lançamento tributário (de oficio e por
homologação). As Súmulas 555 do STJ e 06 do TARF/DF”; e b) No
processo administrativo fiscal (vício formal e material e a prescrição
intercorrente). Já o 2º PAINEL - A PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA, teve as
seguintes palestras: “A liquidez da decisão administrativa e inscrição
em dívida ativa”, ministrada por Edson Nogueira (Gerente Gestão da
Arrecadação e do Cadastro da Dívida Ativa - GEDAT), e “A prescrição
tributária e a execução fiscal”, por Bruno Paiva da Fonseca
(Procurador-Coordenador das Execuções Fiscais).
Especial agradecimento ao patrocinador: Federação das Indústrias
do Distrito Federal (FIBRA), na pessoa de seu presidente Jamal Jorge
Bittar, que esteve presente na abertura do evento.
 No dia 16 de agosto de 2017 foi realizado o 5º ENCONTRO.
Teve como tema “O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS E SUA
TRIBUTAÇÃO”. No 1º PAINEL, foram apresentadas as seguintes
palestras: “O PAF e a tributação do ISS”, por Jose Hable (Presidente
do TARF) e “A Substituição Tributária do ISS: A Experiência do
Distrito Federal”, pelo palestrante Fernando Rezende (Chefe do Núcleo
de Monitoramento e Auditorias Especiais). Já o 2º PAINEL teve as

palestras: “Casos Controvertidos Da Tributação Do Imposto Sobre
Serviços – ISS”, ministrada por Rudson Bueno (Cons. do TARF), e “A
Tributação de Serviços Prestados por Novas Plataformas Digitais”,
por David Telles (Especialista em Direito Digital).
Especial agradecimento ao patrocinador: Sindicato dos Auditores
da Receita do Distrito Federal - SINDIFISCO-DF, na pessoa de seu
presidente Rubens Roriz, que esteve presente na abertura do evento.
 6º ENCONTRO ocorreu no dia 13 de setembro de 2017.
Como tema “O ICMS: AUDITORIA FISCAL E O LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO”. No 1º PAINEL, foram apresentadas as seguintes
palestras: “O Lançamento tributário e o PAF”, por José Hable
(Presidente do TARF) e “Auditoria fiscal no DF”, pela palestrante
Luciana Carreiro (Gerente de Auditoria Tributária). Já o 2º PAINEL teve
as palestras: “A Auditoria fiscal contábil”, ministrada por Humberto
Castro (Professor e Empresário Contábil) e “Os Limites do
Planejamento Tributário”, por Ari Carrion (Professor e Consultor
Tributário).
Especial agradecimento ao patrocinador: Associação dos Auditores
Tributários do Distrito Federal - AAFIT, na pessoa de seu presidente
Antônio Luiz Barbosa, que esteve presente na abertura do evento.
 7º ENCONTRO realizado no dia 18 de outubro de 2017.
Com o tema “O ITBI E O ITCD NA TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE”. No 1º PAINEL, foram apresentadas as seguintes
palestras: “Os Impostos sobre a transferência e os julgados no
TARF”, por José Hable e “O reconhecimento da não incidência do
ITBI”, por Henrique Paiva (Chefe do NUBEF). Como debatedores Maria
Helena (Cons. do TARF) e Dr. Tiago Conde (representante da OAB/DF),
tendo como presidente de mesa, Arisvaldo Marinho. Já o 2º PAINEL teve
as palestras: “A concessão de benefícios fiscais e o agente
econômico”, ministrada por Cejana Valadão (Cons. do TARF) e “O
ITCD e a incidência sobre doações”, por Claudio Barbosa (Assessor
da CCALT). Como debatedores Carlos Nakata (Cons. do TARF) e Dr.
Reginaldo Pereira de Araújo (representante do CRC/DF), tendo como
presidente de mesa, Izabel Maria De Farias (Assessora da CCALT).
Especial agradecimento à patrocinadora: Federação Brasileira de
Telecomunicações – FEBRATEL, entidade representativa junto ao TARF,
na pessoa do Dr. Guilherme Salles Moreira Rocha, que esteve presente
na abertura do evento, assim como o Subsecretario da Receita Roberto
Müller.
 8º ENCONTRO, no dia 08 de novembro de 2017.
Tratou do tema “O ICMS: SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS”. No 1º PAINEL, foram apresentadas as
seguintes palestras: “A Substituição Tributária (ST) e o Diferencial de
Alíquotas (DIFAL) no ICMS”, por José Hable e “A ST do ICMS na
Auditoria Fiscal”, por Otávio Rufino dos Santos (Chefe do NICMS-

GEMAE – COFIT, da Subsecretaria da Receita-SUREC da SEF/DF).
Teve como debatedores Rudson Bueno (Cons. TARF) e Renata Tuma
(Repres. da OAB/DF), e presidente de mesa, Guilherme Bicalho
(Procurador-Chefe da Procuradoria fiscal). Já o 2º PAINEL teve as
palestras: “O DIFAL para empresas optantes pelo Simples Nacional”,
ministrada por Dalton Lira (Chefe do NUCSN/GBRAT/CBRAT/SUREC)
e “A Contabilidade no cálculo da ST e do DIFAL”, por Alexandre Alves
(Representante do CRC/DF). Como debatedores Luiz Mauro (cons. do
TARF) e Romilson Duarte (cons. do TARF), tendo como presidente de
mesa, Jose Ribeiro da Silva Neto (Coordenador de Cobrança Tributária –
CBRAT, da SUREC)
Especial agradecimento à patrocinadora: Associação dos
Proprietários de Imóveis do Distrito Federal – API/DF, entidade
representativa junto ao TARF, na pessoa do seu Presidente Antonio
Avelar da Rosa Schmidt, que esteve presente na abertura do evento,
assim como o Subsecretario da Receita Roberto Müller.
 9º ENCONTRO, encerrando o “Ciclo de Discussões Tributárias,
foi realizado no dia 15 de dezembro de 2017.
Tratou dos temas: “O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DO
ICMS” e a EDUCAÇÃO FISCAL, como instrumento da cidadania.”
No 1º PAINEL, foram apresentadas as seguintes palestras: “O
princípio da não cumulatividade no ICMS”, ministrada por José
Hable e “O aproveitamento de crédito no ICMS declarado e não
declarado”, por Rudson Bueno (Cons. TARF). Teve como debatedores
Cordélia Cerqueira (Cons. TARF) e Murilo Werneck (Repres. da
OAB/DF) e presidente de mesa Eduardo Muniz (Procurador do Distrito
Federal).
Já o 2º PAINEL teve as seguintes palestras: “Educação Fiscal e a
Cidadania”, por Marcos Monteiro (Repres. do Programa Nacional de
Educação Fiscal), e “O Prêmio Nacional de Educação fiscal”, por
Lirando de Azevedo Jacundá (1º Vice-Presidente da Febrafite); como
debatedores Daniel Beltrão de Rossiter (Proc. junto ao TARF) e Jose
Hable, e presidente de mesa, Alexander Leite (Vice presidente do TARF).
Especial agradecimento à patrocinadora Febrafite (Federação
Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais), na pessoa
do seu Presidente Roberto Kupski e do 1º Vice-Presidente Lirando de
Azevedo Jacundá, que esteve presente na abertura do evento, assim
como ao Subsecretario da Receita do DF Roberto Müller, assim como à
Mestre de Cerimônias Raab Simões, que esteve presente em todos os
eventos, e à Assessoria de Comunicação Social (ASCOM), da SEF/DF.

