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A análise da Súmula 584 do Supremo Tribunal Federal à luz das limitações 
 constitucionais advindas da nova ordem constitucional brasileira

Eduardo Morais da Rocha*

Preceitua a Súmula 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 a 
declaração [...].

Ao editar a mencionada súmula, a Excelsa Corte 
talvez tenha cometido um dos maiores equívocos da 
sua história. Isso porque com a indigitada súmula, 
admitiu aquela Corte, à época de sua edição, a 
retroatividade imprópria (ou retrospectiva) da lei no 
Brasil para tributos periódicos, como o IR e a CSSLL, 
em detrimento de princípios constitucionais, como o 
da anterioridade, que já existia como forma de tutela 
do contribuinte contra a sanha arrecadatória do Fisco, 
fato que mereceu as críticas mais ferrenhas de setores 
da doutrina especializada.

O Professor Luciano Amaro sintetiza, em termos 
claros, as críticas existentes à época ao entendimento 
da jurisprudência e de parte da doutrina sobre a 
questão:

Sempre nos causou enorme perplexidade a 
despreocupação com que, aliada à jurisprudência, 
a comunis opinio doctorum afrontou o princípio 
da irretroatividade das leis, fazendo, ainda, tábula 
rasa de outros pressupostos do Estado de Direito, 
ao procurar equacionar o problema da aplicação, 
no tempo, das normas do imposto de renda que o 
aumentam ou criam novas formas de incidência.1

Com a promulgação da Carta Magna de 1988, 
a Professora Misabel Derzi2 entende não ter mais a 
Súmula 584 do STF aplicação ao Imposto de Renda, 
pelo fato de existir menção expressa à irretroatividade 
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da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG.

1 AMARO, Luciano da Silva. O imposto de renda e os princípios da 
irretroatividade e da anterioridade, p. 557.

2 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 
Atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi, p. 202.

tributária, além de a irretroatividade estar conjugada à 
anterioridade, de forma que a lei nova mais gravosa, 
publicada no curso do processo de formação do ano-
base, terá sua eficácia postergada para o exercício 
financeiro seguinte, momento em que já estará 
inteiramente constituído seu fato gerador.

No mesmo diapasão, Sacha Calmon afirma estar 
a Súmula 584 do STF suplantada, pelo fato de ter sido 
editada por influência de um “academicismo irritante”,3 
que desconsiderava totalmente o período de apuração 
dos resultados (renda), tornando a lei retroativa, fato 
que para ele não mais se sustenta ante as disposições 
constantes do art. 150, III, a e b, da novel Constituição.

Para Eduardo Maneira,4 com a tributação em 
bases-correntes do Imposto de Renda, também não há 
mais espaço para aplicação da Súmula 584 do STF.

Assim, com fundamentos diversos, respeitados 
tributaristas têm rechaçado a aplicação da Súmula 584 
do STF, por esta não se compatibilizar com o Sistema 
Normativo Constitucional brasileiro, inaugurado com a 
Constituição Federal de 1988.

1 A interpretação jurisprudencial dos Tribunais 
Superiores em relação à Súmula 584 do STF

Em consonância com a doutrina especializada, 
o Superior Tribunal de Justiça também vem, 
unanimemente, por meio de todos os seus órgãos 
fracionados, que cuidam de direito público, negando 
vigência à Súmula 584 do Supremo Tribunal Federal, 
ao argumento de que, com o advento da nova ordem 
constitucional instaurada pela Constituição Federal, 
não existe mais espaço para a aplicação retroativa da 
lei, em especial no caso do Imposto de Renda, em que 
a irretroatividade conjugada à anterioridade protrai a 
eficácia da lei que aumenta a carga tributária para o 
exercício financeiro seguinte, impedindo, assim, a sua 
aplicação durante a formação do seu aspecto temporal. 

3 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário 
brasileiro, p. 232.

4 MANEIRA, Eduardo. Princípio da não surpresa, pp. 107-108.
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Confiram-se, a respeito, algumas ementas de julgados 
de tão importante Corte de Justiça:

Tributário – Legislação tributária – Aplicação 
retroativa – Impossibilidade. Súmula n. 584, do STF – 
Inaplicabilidade.

1. Os Decretos-Lei n. 1.967/82 e 2.065/83 não 
podem regular o imposto de renda apurado em 
demonstrações financeiras cujos exercícios sociais 
se encerraram antes de sua vigência.

2. Inaplicável o verbete sumular n. 584, do E. 
STF, posto erigido à luz da legislação anterior à atual 
Carta Magna. Vige, no presente, os princípios da 
anterioridade e da irretroatividade da lei tributária.

3. Recurso improvido.5

Recurso especial – Alínea ‘a’ – Tributário – 
Imposto de renda pessoa jurídica – Ano-base de 1989 
– Sistemática de cálculo – Instruções normativas 
198/88 e 20/90, da Secretaria da Receita Federal – 
Retroatividade da lei tributária.

A IN-SRF n. 20, de 21.02.90, que revogou a IN 
n. 198, de 29/12/1988, alterou o cálculo do lucro da 
exploração, sobre o qual incide o imposto de renda 
ao estabelecer que deverá ser apurado o lucro após 
a dedução da contribuição social.

O fato gerador do imposto de renda é 
complexivo e se consumou ao final do ano-base de 
1989. Não se pode admitir que a Instrução Normativa 
n. 20, de 21 de fevereiro de 1990, retroaja para impor 
gravame ao contribuinte.

Se existia critério para apuração do lucro de 
exploração em 31.12.1989, este deverá prevalecer, já 
que o lançamento do imposto remete-se à legislação 
vigente quando da ocorrência do fato gerador, nos 
termos do art. 144 do CTN.

Recurso especial não conhecido.6

Tributário. Embargos de divergência. Imposto 
de renda. Ano-base 1989. Exercício 1990. Instrução 
Normativa n. 20/90. Inaplicabilidade.

1. O princípio da anterioridade da lei 
tributária aplica-se às normas em sentido amplo, 
incluindo as instruções normativas, que são normas 
complementares à legislação tributária, a teor do 
que preceitua o art. 100, I, do CTN.

2. A Instrução Normativa n. 20/90 aumentou 
a carga tributária, pois alterou a forma de cálculo 

5 REsp. 419814/RS, 1ª Turma do STJ, rel. Ministro Luiz Fux, votação 
unânime, julgamento em 24/09/2002, publicado no DJ de 
28/10/2002, p. 238.

6 REsp. 326810/DF, 2ª Turma do STJ, rel. Ministro Franciulli Netto, 
votação unânime, julgamento em 08/04/2003, publicado no DJ de 
05/05/2003, p. 242.

do imposto de renda da pessoa jurídica e da 
contribuição social sobre o lucro. Dessarte, não pode 
ser aplicada, em face do princípio da anterioridade, 
para modificar a forma de cálculo do imposto de 
renda do ano-base de 1989.

3. Embargos de divergência acolhidos.7

Aliás, o entendimento do STJ é sintetizado no 
seguinte trecho do voto do Ministro Luiz Fux, em 
que ele ressalta estar tal súmula suplantada com a 
promulgação da nova Ordem Constitucional, verbis:

No que pertine aos demais dispositivos 
apontados como violados, o recurso não merece 
prosperar haja vista o posicionamento desta Corte 
Superior no sentido de que é vedado à União exigir 
tributo cujo fato gerador ocorreu em data anterior 
ao início de vigência da lei que o instituir ou majorar, 
no mesmo exercício financeiro.

Destaque-se que quando vigente a 
Constituição Federal de 1967, era entendimento 
do STF, consolidado, inclusive, no verbete sumular 
n. 584 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.’

Contudo, a aplicação da Súmula não pode 
ser invocada no presente caso, haja vista que foi 
erigida à luz da legislação anterior à atual Carta 
Magna, incidindo, desde então, os princípios da 
anterioridade e da irretroatividade da lei tributária.8

Num primeiro instante, após a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal, à unanimidade,9 pareceu caminhar 
para também negar aplicação à Súmula 584.10

O trecho do voto do Ministro Carlos Mário 
Velloso, relator do RE 138284-8/CE, no qual o pleno, em 

7 REsp. 327683/RJ, 1ª Seção do STJ, rel. Ministro Castro Meira, 
votação unânime, julgamento em 25/08/2004, publicado no DJ de 
27/09/2004, p. 185.

8 Voto do próprio Ministro rel. Luiz Fux no REsp. 419814/RS, 1ª Turma 
do STJ, votação unânime, julgamento em 24/09/2002, publicado 
no DJ de 28/10/2002, p. 238.

9 Cf. RE 146733-9/SP, Tribunal Pleno do STF, rel. Ministro Moreira 
Alves, votação unânime, julgamento em 29/06/1992, publicado 
no DJ 06/11/1992. CF. também RE 138284-8/CE, Tribunal Pleno do 
STF, rel. Ministro Carlos Velloso, votação unânime, julgamento em 
1º/07/1992, publicado no DJ de 28/08/1992.

10 A Professora Misabel Derzi expõe muito bem este primeiro 
posicionamento do STF, após a promulgação da Carta de 1988, 
época em que o Tribunal negava aplicação à Súmula 584. (Cf. 
BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 
Atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi, pp. 200-201.)
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1º de julho de 1992, à unanimidade, negou aplicação 
à Súmula 584, resume bem a interpretação, à época, 
adotada pela Suprema Corte:

No que toca ao imposto de renda – e a 
invocação da questão é pertinente, pois a hipótese 
de incidência da contribuição da Lei 7.689/88 é a 
mesma do imposto de renda – o Tribunal Federal 
de Recursos, julgando a AC n° 82.686-PR, Relator o 
Ministro Sebastião Reis, decidiu pela inaplicabilidade 
da Súmula 584-STF. E o Supremo Tribunal Federal, no 
RE n. 103.553-PR, Relator o Ministro Octavio Gallotti, 
confirmou a decisão do T.F.R. Posteriormente, 
em sessão plenária, apreciando os embargos de 
divergência opostos ao acórdão do Ministro Gallotti, 
a Corte Suprema deles não conheceu (ERE 103.553-
PR, Relator Carlos Madeira).

Pela Corrente fiscalista, pois, apenas os fatos 
posteriores à Medida Provisória n° 22, de 06.12.88, 
é que poderiam formar o lucro apurado a 31 de 
dezembro do mesmo ano; noutras palavras, somente 
o lucro que se baseasse nos fatos ocorridos após a 
edição da M.P. 22, de 6/12/88, é que estaria sujeito à 
incidência do art. 8° da Lei 7.689/88. Todavia, como 
o art. 8° da Lei 7.689, de 1988, não faz a distinção, 
mas dispõe, de forma ampla, que a ‘contribuição 
social será devida a partir do resultado apurado no 
período-base a ser encerrado em 31 de dezembro 
de 1988, segue-se que é ele inconstitucional.11

Ocorre, todavia, que em julgados posteriores, 
a Excelsa Corte, guardiã máxima da Constituição 
Federal, reviu o seu entendimento e passou a admitir 
novamente a aplicação do enunciado em questão,12 
conforme adverte Humberto Ávila ao citar julgado 
dando aplicação à lei que majorou alíquota da 
contribuição social sobre o lucro no curso da formação 
de seu fato gerador. Confira-se:

As decisões do Supremo Tribunal Federal 
a respeito da irretroatividade analisaram 
diversos aspectos de sua aplicação. O aspecto 
mais problemático é o relativo à aplicação da 
irretroatividade no caso de tributos que abrangem 
períodos – imposto sobre a renda e contribuição 
social sobre o lucro líquido – cujo fato gerador 
somente ocorre quando se completa uma soma 

11 Trecho do voto do Ministro-Relator Carlos Velloso no RE 138284-
8/CE, Tribunal Pleno do STF, votação unânime, julgamento em 
1º/07/1992, publicado no DJ de 28/08/1992.

12 Cf. RE 197790/MG, Tribunal Pleno do STF, relator Ministro Ilmar 
Galvão, decisão por maioria, publicado no DJ de 19/02/1997. Nessa 
ocasião, o plenário do Supremo, por maioria de seus membros, 
decidiu que a lei publicada no final do exercício de apuração do 
lucro poderia ser aplicada normalmente.

de fatos durante um exercício financeiro. Nesta 
hipótese, a lei deveria ser editada antes do início do 
período de ocorrência das soma dos fatos.

O Supremo Tribunal Federal, no entanto, 
decidiu pela constitucionalidade da lei que 
aumentou a alíquota da contribuição social sobre o 
lucro no final do ano de 1989, referente ao lucro do 
mesmo ano. Nesse caso, a lei deve ser editada até o 
final do exercício financeiro, para alcançar o lucro do 
próprio exercício, já que o fato gerador – auferimento 
do lucro – somente surge com a conclusão de uma 
soma de fatos durante um exercício, isto é, no final 
do exercício. De acordo com essa orientação, a lei 
tributária a ser aplicada no caso do imposto sobre a 
renda deve ser aquela vigente no exercício em que 
for apresentada a declaração (Súmula n.º 584). Para 
a aplicação da proibição de retroatividade interessa 
apenas se a lei tinha entrado em vigor antes da 
ocorrência do fato gerador.13

Vejamos algumas das ementas jurisprudenciais 
que assinalam a posterior mudança da jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal para novamente dar 
aplicação à Súmula 584, inclusive para o Imposto de 
Renda, em que a irretroatividade deveria ser conjugada 
à anterioridade:

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 inciso I do art. 
1º da Lei n. 7.968/89. Alegação de violação ao art. 150, 
i, ‘a’, da Constituição Federal de 1988. 1. O Recurso 
Extraordinário, enquanto interposto com base na 
alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição 
Federal, não pode ser conhecido, pois o acórdão 
recorrido não declarou a inconstitucionalidade de 
tratado ou lei federal. 2. Pela letra ‘a’, porém, é de 
ser conhecido e provido. 3. Com efeito, a pretensão 
da ora recorrida, mediante Mandado de Segurança, 
é a de se abster de pagar o Imposto de Renda 
correspondente ao ano-base de 1989, pela alíquota 
de 18%, estabelecida no inciso 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 

13 ÁVILA. Humberto. Sistema constitucional tributário, pp. 143-144.
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que deve ser apresentada a declaração.’ Reiterou-se 
essa orientação no julgamento do RE n. 104.259-
RJ (RTJ 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. Estava, por conseguinte, em 
vigor, antes do exercício financeiro, que se inicia a 
1º de janeiro do ano subsequente, 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. 7. RE. conhecido e provido, 
para o indeferimento do Mandado de Segurança. 8. 
Custas ex lege.14

Constitucional. Tributário. Imposto de renda 
e contribuição social. Med. Prov. 812, de 31.12.94, 
convertida na Lei n. 8.981/85, arts. 42 e 58. I. – Med. 
Prov. publicada em 31/12/94, a tempo, pois, de 
incidir sobre o resultado do exercício financeiro 
encerrado: não ocorrência, quanto ao imposto de 
renda, de ofensa aos princípios da anterioridade 
e da irretroatividade. Precedentes do STF. II – No 
tocante à contribuição social há de ser observado 
a anterioridade nonagesimal: CF, art. 195, § 6º, CF, 
III. – Voto vencido do Ministro Carlos Velloso: ofensa 
ao princípio da irretroatividade, conforme exposto 
no julgamento dos RREE 181.664-RS E 197.790-MG, 
Plenário, 19.02.97. IV – Agravo não provido.15

Embargos de declaração no agravo 
regimental no agravo de instrumento. 2. 
Inocorrência de omissão, contradição ou 
obscuridade. Efeitos infringentes. Impossibilidade. 3. 
Decisão em consonância com a jurisprudência desta 
Corte (Súmula 584). 4. Embargos de declaração 
rejeitados.16

Constitucional. Tributário. Decreto-Lei 
n. 2.462/88. Adicional de imposto de renda. 
Obedecidos os princípios da irretroatividade e da 
anterioridade da lei tributária. O fato gerador do 
imposto de renda é aquele apurado no balanço 
que se encerra em 31 de dezembro de cada ano. O 
Decreto-Lei n. 2.462 foi publicado em 31 de agosto 

14 RE 194612/SC – Santa Catarina – 1ª Turma do STF, relator Ministro 
Sydney Sanches, julgamento em 24/03/1998, publicado no DJ de 
08/05/1998, votação unânime.

15 Pet. 2698 AgR/PR – 2ª Turma do STF, rel. Ministro Carlos Velloso, 
julgamento em 13/08/2002, publicado no DJ de 06/09/2002, 
votação unânime.

16 AI 180776 AgR-ED/MG, 2ª Turma do STF, rel. Ministro Gilmar 
Mendes, julgamento em 03/08/2004, publicado no DJ de 
27/08/2004, votação unânime.

de 1988. Foi respeitado o princípio da anterioridade 
da lei tributária. Recurso não conhecido.17

Imposto de Renda: correção monetária: 
atualização da UFIR. Constitucionalidade do art. 
79 da L. 8383, de 30/12/91: precedentes. Se o fato 
gerador da obrigação tributária relativa ao imposto 
de renda reputa-se ocorrido em 31 de dezembro, 
conforme orientação do STF, a lei que esteja em 
vigor nessa data é aplicável imediatamente, sem 
contrariedade ao art. 5º, XXXVI, da Constituição.18

Fato marcante desta mudança jurisprudencial foi 
o julgamento pelo Plenário do Tribunal do RE 197790-
6/MG, ocorrido em 19 de fevereiro de 1997, em que 
a maioria dos ministros daquela Corte, vencidos os 
ministros Carlos Velloso, Maurício Corrêa, Marco 
Aurélio e Celso Mello, entenderam que, desde que 
fosse observada a espera nonagesimal na contribuição 
social sobre o lucro, poderia a lei incidir no curso do 
próprio ano-base de apuração dos resultados, sem que 
houvesse mácula ao princípio da irretroatividade da lei.

Consulte-se trecho do voto do Ministro-Relator 
Ilmar Galvão, que conduziu a maioria dos membros 
daquela Corte no julgamento em comento:

Aliás, entendimento contrário levaria à 
completa inocuidade da chamada ‘anterioridade 
mitigada’ do art. 195, § 6º, da Carta, que teve por 
escopo justamente possibilitar a exigência da 
Contribuição Social no mesmo exercício de sua 
instituição.

Se é assim, no que tange ao lucro da 
recorrente, apurado em 31 de dezembro de 1989, 
não sobra espaço para falar-se em irretroatividade 
da lei majoradora da alíquota (Lei de conversão n. 
7.856/89), se passou ela a incidir a partir de 24 de 
dezembro, quando decorreu o lapso temporal de 90 
dias, contado a partir da medida provisória de que 
se originou.19

E nem se diga que tal concepção ficou restrita à 
contribuição social sobre o lucro, à qual não se aplica a 
anterioridade, tendo em vista que o Supremo Tribunal 
Federal passou a readmitir a aplicação da Súmula 

17 RE 199352/PR, 2ª Turma do STF, rel. Ministro Marco Aurélio, relator 
para o acórdão Ministro Nelson Jobim, julgamento em 06/02/2001, 
publicado no DJ de 09/08/2002. Votação por maioria, vencido 
Marco Aurélio.

18 AI 333209 Agr/PR, 1ª Turma do STF, relator Ministro Sepúlveda 
Pertence, julgamento em 22/06/2004, publicado no DJ de 
06/08/2004. Votação unânime.

19 RE 197.790-6/MG, Tribunal Pleno, relator Ministro Ilmar Galvão 
julgamento em 19/02/1997, publicado no DJ de 21/11/1997.
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584 também para o Imposto de Renda — em que a 
irretroatividade deveria ser conjugada à anterioridade 
—, conforme ficou assentado em março de 1998, pela 
unanimidade dos membros da 1ª Turma do Tribunal, 
no julgamento RE 194.612-1/SC.

Bastante elucidativo desse julgamento foi a 
seguinte passagem do voto do Ministro-Relator Sydney 
Sanches:

Tratava-se, nesse precedente, como nos 
da Súmula, de Lei editada no final do ano-base, 
que atingiu toda a renda apurada durante todo o 
ano, já que o fato gerador somente se completa e 
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 1° de janeiro do 
ano subsequente, o da declaração.20

Ressalte-se que tanto a 1ª Turma como a 2ª Turma 
do Tribunal, atualmente, também admitem a aplicação 
dessa súmula para o Imposto de Renda, como se pode 
observar no julgamento, ocorrido em 6 de fevereiro 
de 2001, no RE 199.352-9/PR, em que a maioria dos 
ministros, vencido Marco Aurélio, entenderam que o 
Decreto-Lei 2.462/1988, publicado em 31 de agosto, 
poderia criar um adicional ao Imposto de Renda, eis que 
a apuração de seu balanço somente se encerraria em 
31 de dezembro, motivo pelo qual estaria respeitada a 
anterioridade da lei impositiva.

Traz-se à colação trecho do voto do Ministro 
Nelson Jobim, que, embora não fosse o relator, 
conduziu o voto da maioria dos ministros:

Sr. Presidente, para esse imposto, a renda 
final é apurada no fim do exercício financeiro. A 
circunstância de ter renda durante determinado 
período do ano, e não se configurando ao final, não 
autoriza a incidência do imposto. Portanto, o fato 
gerador é aquele apurado no balanço que se encerra 
em 31 de dezembro do ano.

No caso específico, o decreto-lei para cobrar o 
imposto sobre balanço final foi publicado em agosto, 
ou seja, foi respeitado o princípio da anterioridade 
tendo em vista exercício subsequente.21

20 Trecho do voto do Ministro-Relator Sydney Sanches no RE 194612/
SC – Santa Catarina – 1ª Turma do STF, julgamento em 24/03/1998, 
publicado no DJ de 08/05/1998, votação unânime.

21 Voto do Ministro Nelson Jobim, que foi o redator do acórdão 
no RE 199352/PR, 2ª Turma do STF, rel. Ministro Marco Aurélio, 
julgamento em 06/02/2001, publicado no DJ de 09/08/2002. 
Votação por maioria.

Ressalte-se que, por ocasião deste julgamento, 
o relator Ministro Marco Aurélio, embora vencido, 
ressaltou, expressamente, que a incidência do Decreto-
Lei 2.462/1988 no curso da apuração da renda ofenderia 
os princípios da irretroatividade e da anterioridade 
consagrados na Carta Magna de 1988, conforme se 
observa da seguinte passagem de seu voto:

Ao prever a impossibilidade de instituição ou 
aumento de tributo com eficácia imediata, ou seja, 
no próprio exercício financeiro, objetivou-se evitar 
surpresas, evitar a aplicabilidade da norma nos fatos 
geradores já verificados. O tema veio a ser explicitado 
na Constituição de 1988 que, por sinal, apanhou o 
ano atinente aos fatos geradores evocados neste 
processo. Mais explícito mostrou-se o Constituinte 
de 1988 ao fazer inserir na Carta os preceitos do art. 
150, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, sobre a impossibilidade 
de cobrar-se tributos em relação a fatos geradores 
ocorridos antes da vigência da lei que os houver 
instituído ou aumentado, sendo que no tocante 
ao exercício financeiro, requer-se a anterioridade, 
ao dispor-se sobre o óbice, a cobrança ‘no mesmo 
exercício financeiro em que haja sido publicada 
a lei que os instituiu ou aumentou’. Ora, no caso 
dos autos fez-se retroagir, mediante extravagante 
interpretação do art. 1° do Decreto-Lei n. 2.462, 
de 30 de agosto de 1988, a incidência do tributo, 
a apanhar o ano-base de 1988, os fatos geradores 
nele havidos. E isso aconteceu dando-se à alusão 
ao exercício financeiro sentido que não tem, como 
se fosse possível colocar em plano secundário as 
datas de aquisições das disponibilidades. Em suma, 
acabou-se por emprestar ao art. 1° do Decreto-
Lei n. 2.462/88 eficácia que não possui, ou seja, de 
apanhar, com o adicional criado, fatos geradores já 
acontecidos.22

Em que pesem aos argumentos expendidos pelo 
Ministro Marco Aurélio, a maioria dos membros do 
Supremo Tribunal Federal não se convenceu deles, pois 
em julgado, datado de 27 de agosto de 2004, continuou 
a prestigiar a Súmula 584, conforme se infere da parte 
final do voto do Ministro Gilmar Mendes:

Ademais, a decisão embargada está em 
conformidade com a jurisprudência desta corte no 
sentido de que ao imposto de renda calculado sobre 
os rendimentos do ano-base aplica-se a lei vigente 

22 Voto rel. Ministro Marco Aurélio no RE 199352/PR, 2ª Turma do 
STF, julgamento em 06/02/2001, publicado no DJ de 09/08/2002, 
votação por maioria.
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no exercício financeiro em que deve ser apresentada 
a declaração (Súmula 584).23

Portanto, como se pode observar das ementas e 
de trechos dos votos colacionados, o Supremo Tribunal 
Federal, novamente, vem dando plena aplicação 
à Súmula 584, desconsiderando por completo o 
conjunto dos fatos que compõem o aspecto temporal 
da contribuição social sobre o lucro, emprestando 
relevo unicamente ao instante da consumação do fato 
gerador, permitindo com isso a ocorrência da retroação 
imprópria da lei. E, pior, no caso do Imposto de Renda, 
tal interpretação, além de permitir a retroatividade in 
pejus, reduziu substancialmente o âmbito de proteção 
do princípio da anterioridade, já que a norma, em 
vez de ter eficácia no exercício financeiro seguinte, 
será aplicada no próprio exercício de apuração dos 
resultados.

2 Críticas à Súmula 584 e à mudança 
jurisprudencial do STF

Por estar o aspecto temporal do Imposto de Renda 
e da contribuição social sobre o lucro encalacrado 
entre dois marcos bem definidos para a apuração dos 
fatos relevantes que definirão o lucro líquido, merece 
crítica a Súmula 584 do STF, de 15/12/1976, editada 
sob influência da classificação proposta por Paulo de 
Barros Carvalho,24 acolhida com aplausos não somente 
pela mais recente jurisprudência da Excelsa Corte, 
como também por respeitados doutrinadores, como 
Geraldo Ataliba.25

O Professor Paulo de Barros Carvalho critica 
aqueles que classificam os tributos, dentre eles, o 
Imposto de Renda, como “complexivos”. Na visão 
do catedrático paulista, somente seria relevante 
juridicamente o momento em que o seu período de 
apuração se encerrasse, pouco importando os fatos 
surgidos durante a sua formação, considerando-se 
ocorrido o fato gerador do Imposto de Renda no 
primeiro minuto do dia 1º de janeiro.

23 AI 180776 AgR-ED/MG, 2ª Turma do STF, rel. Ministro Gilmar 
Mendes, julgamento em 03/08/2004, publicado no DJ de 
27/08/2004, votação unânime.

24 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária, pp. 137-
142.

25 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 5. ed. 3. tir. São 
Paulo: Malheiros, 1993, pp. 91-93.

Esta classificação, mesmo após a promulgação 
da Carta de 1988, é acolhida na seguinte passagem 
da obra da Professora Maria Luiza Vianna Pessoa de 
Mendonça:

No entanto, discordamos de Sacha 
Calmon Navarro Coêlho quando ele entende 
que o dies a quo ou termo inicial do período em 
que se forma o fato gerador do citado imposto 
há de ser levado em conta para a aplicação do 
princípio constitucional da anterioridade (e, em 
consequência, da irretroatividade) da lei. Pois, 
como vimos ao interpretarmos a alínea a do 
inciso III do art. 150 da Constituição Federal de 
1988, a data que importa para se apurar acerca da 
irretroatividade da lei é tão-somente a data em 
que se pode ter como integralmente consumado o 
fato a que a lei nova está se propondo a reger, ou 
seja, o que efetivamente importa aí é aquilo que o 
autor citado por último denomina o dies ad quem 
do referido período; no mencionado dispositivo 
protegeu-se o fato consumado da incidência da lei 
nova; como deixou claro Paulo de Barros Carvalho 
em trecho de autoria que aqui transcrevemos, 
anteriormente àquele momento, não há que se falar 
em ‘obrigação tributária, pois nenhum fato ocorreu 
na conformidade do modelo normativo, inexistindo 
portanto os efeitos jurídico-fiscais próprios da 
espécie’; a lei nova não tem o que respeitar, pois 
a lei antiga não surtiu qualquer efeito sobre fatos 
que, perante a sua regência, ainda não se haviam 
consumado.26

Com todo entusiasmo, a tese de Paulo Barros 
também é aceita por Mary Elbe Queiroz:

Partindo-se de tais premissas, conclui-se 
ser equivocada a distinção entre fatos geradores 
instantâneos e complexivo, tendo em vista que a 
incidência tributária se dá, infalivelmente, em um 
único instante, aquele em que estejam presentes e 
realizados todos os elementos da regra-matriz de 
incidência.

Nesse exato momento haverá a transmudação 
do fato do mundo real em fato jurídico-tributário, 
concluindo-se, portanto, que somente existem 
fatos geradores instantâneos. Nesse caso, apesar de 
relevantes todos os acontecimentos que ocorrem 
em um período de tempo, como recebimento de 
rendas, realização de gastos, no tocante ao IR, ou 
contrato de compra e venda, emissão de fatura, para 
o ICMS e o IPI, nenhum deles, isoladamente, tem o 
condão de fazer nascer a obrigação tributária, pois 

26 MENDONÇA, Maria Luiza Vianna Pessoa de. O princípio constitucional 
da irretroatividade da lei: a irretroatividade da lei tributária, pp. 309-
310.
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somente a concreção, no mundo real, do conjunto 
de todos os elementos ou critérios é que tem o 
efeito de produzir a realização da hipótese de 
incidência legal.27

Tal construção, em que pese à autoridade 
da Suprema Corte e dos declinados tributaristas, 
desconsidera por completo o conjunto dos fatos 
ocorridos no período-base de apuração do fato gerador 
do tributo e, na nossa visão, macula o princípio da não 
surpresa, tão caro aos contribuintes, pois a lei deve 
ser prévia à realização de todos os fatos que integram 
o ano-base de apuração do tributo, ainda mais no 
caso do Imposto de Renda, que, dentre os tributos 
periódicos, possui a especificidade de ano-base e de 
ano-declaração.

E nem se diga, como alerta Luciano Amaro, que 
a renda apurada durante o ano-base pode ser tida, por 
ficção legal, como auferida no ano em que o imposto 
é declarado, para com isto pretender aplicar a lei 
nova mais gravosa antes de encerrado o período de 
apuração, pois assim agindo estar-se-ia subvertendo 
princípios constitucionais a que devem vincular o 
legislador infraconstitucional.28

O Professor Eduardo Maneira,29 por ocasião de 
sua defesa de dissertação, alertou sobre a importância 
de se delimitarem os termos inicial e final de apuração 
do fato jurígeno:

Se é verdade que a incidência da norma 
tributária ocorre somente após a realização 
completa da hipótese de incidência, não é menos 
verdade que se deva verificar o início e o término 
dos fatos eleitos como fato jurígeno. Isso porque 
é conhecendo o início e o fim do fato jurígeno 
que se pode aplicar devidamente o princípio da 
anterioridade e da irretroatividade.

O aspecto temporal do Imposto de Renda inicia-
se e encerra-se dentro de dois pontos bem delineados, 
sendo que nenhum dos fatos que se enquadra neste 
período pode ser desconsiderado. Todos são relevantes 
juridicamente para a apuração da renda, pois no 
curso de sua formação é que se verificarão os ganhos 
auferidos, bem como as deduções e abatimentos de 
despesas cabíveis.

27 QUEIROZ, Mary Elbe. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza, pp. 126-127.

28 AMARO, Luciano da Silva. O imposto de renda e os princípios da 
irretroatividade e da anterioridade, pp. 566-567.

29 MANEIRA, Eduardo. Princípio da não surpresa, p. 84.

Bastante esclarecedor é o exemplo colacionado 
por Luciano da Silva Amaro30 sobre a importância do 
dies a quo na formação do fato jurígeno do Imposto de 
Renda:

Todo fato gerador, como acontecimento 
histórico, ocorre no tempo; o fato gerador periódico 
ocorre em certo período de tempo e consuma-se 
ao término desse período, do mesmo modo que 
a representação de uma peça teatral não ocorre 
somente ao final do último ato; ela (a representação) 
se põe no tempo, como fato que é, ao longo do 
período que vai do início do primeiro ato ao término 
do último; e se consuma não na última cena, mas 
com o término desta.

Permitindo-nos outra metáfora, o fato 
gerador do imposto de renda não é a fotografia 
estática da última cena da vida fiscal do contribuinte 
em certo ano; é o filme dessa vida fiscal da 
personagem, desenrolada ao longo do mesmo ano 
(filme que será revelado no ano seguinte, com o 
lançamento do tributo).

Aliás, embora vencido pela maioria dos ministros 
do Pleno do STF, o voto do ex-Ministro Maurício 
Corrêa no RE 197790-6/MG ressalta a importância de 
se considerarem todos os fatos na composição do 
aspecto temporal dos tributos periódicos, verbis:

E isto porque o fato gerador do lucro da 
empresa não ocorre em um único momento, muito 
embora a apuração desse lucro se dê ao final do 
exercício financeiro. E assim, a Lei nova não poderia 
incidir sobre estas aquisições de disponibilidade 
anteriores à sua vigência. Tal não pode suceder, vez 
que a própria lei instituidora da contribuição social 
sobre o lucro das empresas (Lei 7.689/88) define a 
base de cálculo da exação sobre o valor do resultado 
do exercício (financeiro), antes da provisão do 
imposto de renda. (art. 2°).31

Desta feita, é imprescindível que se considerem 
todos os elementos fáticos que compõem o aspecto 
temporal da hipótese de incidência de tributos 
periódicos, como o IR e a CSSLL, até mesmo porque 
uma interpretação que considere exclusivamente o 
seu dies ad quem, como a preconizada pela Súmula 
584 do STF, reduz e aniquila o âmbito de proteção 
de princípios como o da irretroatividade tributária, o 

30 AMARO, Luciano da Silva. O imposto de renda e os princípios da 
irretroatividade e da anterioridade, p. 560.

31 Voto do Ministro Maurício Corrêa no RE 197.790-6/MG, Tribunal 
Pleno, rel. Ministro Ilmar Galvão julgamento em 19/02/1997, 
publicado no DJ de 21/11/1997.
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da anterioridade (especificamente no caso do IR), o 
da capacidade contributiva e o da segurança jurídica, 
pois a Carta Magna, ao conformar a ordem jurídico-
tributária, quis fornecer ao contribuinte instrumentos 
para que fizesse um planejamento tributário sério e 
adequado, com o desiderato de evitar que este fosse 
surpreendido pela sanha arrecadatória do Fisco.

Aliás, Humberto Ávila, criticando não somente a 
Súmula 584, como também o atual entendimento do 
STF, afirma que, neste caso, a Excelsa Corte não deu 
grande importância ao princípio constitucional da 
segurança jurídica, como se pode observar na seguinte 
passagem de sua obra:

Em razão disso, pode-se afirmar que a 
segurança jurídica, na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, não possui grande significação. 
Apesar de a Constituição determinar, por meio de 
vários dispositivos, que a segurança jurídica é um 
princípio da ordem constitucional, as decisões do 
Supremo Tribunal Federal sobre a ligação retroativa 
do fato gerador não atribuíram grande valor à 
segurança jurídica.32

O Professor cearense Hugo de Brito Machado 
chegou a defender, como remédio à Súmula 
584 do STF, que o legislador constituinte tivesse, 
expressamente, nos tributos apurados por período, 
garantido constitucionalmente a anterioridade da lei 
em relação ao início do período-base de apuração dos 
resultados. Confira-se:

Autorizados tributaristas têm sustentado que 
o imposto de renda deve ser regulado por lei em 
vigor antes do início do período-base respectivo. Tal 
entendimento não tem sido aceito pelo Supremo 
Tribunal Federal, mas poderá vir a prevalecer em 
face da atual Constituição.

Melhor solução seria aquela que sugerimos 
à Assembléia Nacional Constituinte que eliminaria 
a questão colocando no dispositivo que atribui 
competência à União para instituir e cobrar o 
imposto de renda, a expressão ‘que se regerá por lei 
anterior ao respectivo período-base’.33

Acredita-se não ser necessária a mudança do 
texto constitucional para se solucionar o problema 
desencadeado pela Súmula 584 e pela mudança 
na jurisprudência do STF. O texto da lei ou o seu 
programa normativo é somente um ponto de partida 

32 ÁVILA. Humberto. Sistema constitucional tributário, p. 144.

33 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, p. 69.

para o intérprete e aplicador da lei, do qual a norma 
jurídica será o resultado final deste processo de 
interpretação,34 motivo pelo qual vislumbramos, 
ainda, espaço para que, influenciada pelas constantes 
críticas doutrinárias e acadêmicas, a Suprema Corte, 
agora arejada pelo ingresso de novos ministros, possa 
rever o seu entendimento e impedir, de uma vez por 
todas, qualquer forma de aplicação retroativa da lei.

3 Conclusão
1. No caso do Imposto de Renda, somente o 

princípio da anterioridade já seria suficiente para 
afastar a aplicação da lei nova editada no curso do 
ano-base de apuração da renda, mesmo que tal lei 
seja editada ao final do período-base de apuração dos 
rendimentos.

2. A admissão da retroatividade imprópria para 
tributos periódicos torna tábula rasa princípios como 
o da irretroatividade tributária, da anterioridade, da 
capacidade contributiva e da segurança jurídica, pois a 
Carta Magna, ao conformar a ordem jurídico-tributária, 
forneceu ao contribuinte instrumentos para que fizesse 
um planejamento tributário sério e adequado, com o 
desiderato de evitar que este fosse surpreendido pela 
voracidade arrecadatória do Fisco, motivo pelo qual 
se encontra totalmente superada a Súmula 584 do 
Supremo Tribunal Federal, merecendo críticas a atual 
jurisprudência do STF.
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