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Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Prezados associados, bom dia. Vamos 
dar início aos trabalhos da Mesa de Debates de hoje, 02 de dezembro, estamos 
chegando no fim do ano. Verifico aqui que... Antes dos Comunicados, que a 
nossa pauta está sem itens prévios. Portanto, poderão ser discutidos assuntos 
levantados diretamente pelos presentes. Nos Comunicados, nada. Salvador, 
nada. Então, podemos passar à discussão de itens. Está em aberto, portanto, a 
pauta. 

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

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Pois não. O microfone, por favor, 
Salvador.  

Sr. Salvador Brandão: Salvador. Professor, eu, na verdade, não estou muito 
preparado para isso, que eu estava com a leitura atrasada e levei para casa... 
Tem uma publicação que me chamou a atenção. Quando da alteração da lei 
societária, agora, em 2007 para 2008, à primeira vista, a primeira impressão que 
eu tive era que realmente nós estávamos em uma... Nós iríamos entrar em uma 
legislação em que seria permitido o ajuste dos bens, tanto do ativo imobilizado 
como dos ativos, todos os ativos, ao valor de mercado, em uma primeira leitura. 
Assim vieram as informações também dos contabilistas da época, o falecido 
Professor Antônio Lopes de Sá escreveu alguma coisa sobre isso, mas isso não 
havia correspondência no texto legal. O texto legal deixou claro que realmente o 
ajuste a valor de mercado seria exclusivamente para os bens do ativo financeiro. 
Até por uma razão lógica, que nós temos uma variação muito grande. E, assim, 
eu fui levando a essa interpretação. É claro que em uma parte do ativo 
imobilizado se criou a figura do impairment, mas um impairment assim: você 
verifica o bem que você adquiriu hoje, estima o tempo de vida, vai depreciar 
somente aquela parcela que realmente vai se consumir ao longo daquele tempo e 



deixa reservado o valor residual ao valor do ativo. Me surpreendeu a publicação 
do Valor Econômico, onde a Klabin dizendo que está seguindo as normas do 
IFRS, fez um ajuste de todos os bens do ativo dela deste ano e aumentou o 
patrimônio líquido em três bilhões de reais, com reajuste das florestas, dos 
terrenos e tudo mais. Até justifica isso com base nessas normas do IFRS. Eu não 
sei se a norma do IFRS pode ser que determine esse ajuste, não me recordo, mas 
a lei não permite isso. Ainda mais se ele está – entre aspas - revertendo as 
provisões de depressões já efetuadas ou não. Porque ele diz assim: “Foi um 
trabalho enorme medir cada árvore que existe lá na floresta, o tipo de árvore, o 
tipo de proteção”. E encontrou esse valor de dois bilhões e meio de reais. O 
patrimônio líquido subiu para quatro bilhões, uma coisa... Quer dizer, uma 
maravilha para os acionistas. Mas é claro que do ponto de vista contábil até ele 
pode fazê-lo, lógico, a questão é de haver a consequência fiscal. Mas se há uma 
vedação legal, nem isso ele pode fazer, porque, na verdade, ele está criando uma 
ficção lá patrimonial. Eu não sei se isso é realidade e como é que está. Eu já 
tinha lido, tem um livro de contabilidade, não naquele distanciamento de 
aproximações, ali todos falam que não há como fazer reavaliação mais, não há 
como fazer ajuste de ativo imobilizado. Mas tem um livro, infelizmente, eu não 
lembro do autor, que foi pela IOB, um livro grande e ele fala que agora é 
permitido ajustar o ativo imobilizado ao valor de mercado. Mas ali ficou assim: 
“Bom, onde está na lei, não está?”. Não, não está. Aqui ficou me causando essa 
surpresa, Professor, eu gostaria de conversar, porque do ponto de vista legal, nas 
alterações da lei societária, isso não está sendo permitido fazer, não é?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Está em discussão. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ricardo, eu não estou preparado para falar sobre 
esse assunto aí, mas... Eu não sei se o João está. Eu queria só ver, se possível, 
se você pudesse por na tela aí a Lei 6.404, não é? 

Sr. João Francisco Bianco: Algum artigo específico? 

Sr. Fernando Zilveti: Não, fala exatamente da... [pronunciamento fora do 
microfone] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Valor justo está para cima, João. Outros itens do 
artigo, lá no começo. 

Sr. Salvador Brandão: A primeira impressão. 

Sr. João Francisco Bianco: Posso falar, Paulo?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Pois não, João. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu queria dizer o seguinte: o espírito dessas 
alterações, que foram promovidas na Lei das S.As. é de fazer uma completa 
segregação entre a contabilidade societária, comercial e a contabilidade 
tributária. Então, sinceramente, eu não me sinto mais confortável para opinar 
sobre qualquer assunto relacionado com contabilidade comercial societária, 
porque não é a nossa área. Essa área agora, ela é regida por princípios próprios e 



por valores próprios. São princípios e valores que estão sendo debatidos, 
discutidos pelos contadores nos fóruns próprios. Se eles estão sendo 
influenciados pelos critérios internacionais ou não... São princípios 
completamente novos e nós, advogados, não estamos mais acostumados, ou 
melhor, para nós tudo é novidade. São critérios que nós não estávamos 
acostumados a lidar na contabilidade tradicional. Então, se a empresa, na 
contabilidade societária, orientada pelos seus contadores, pelos seus auditores, 
decide fazer uma reavaliação dos seus ativos, eu, sinceramente, não me sinto em 
condições de avaliar, de criticar, de verificar se isso tem procedência ou não na 
lei. Eu acho que agora o nosso foco de atenção é a contabilidade tributária. Essa 
contabilidade, ela é regida pelos princípios contábeis e pela legislação vigente em 
31 de dezembro de 2007. Essa é a tradicional e que nós estamos acostumados a 
lidar. Fora disso, eu não abro mais a boca para opinar sobre nada.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Zilveti: Bom, considerando que é uma Mesa de Debates, eu vou 
contrapor ao João na questão da necessidade de dar uma opinião sobre matéria 
contábil, matéria de contabilidade societária ou matéria de contabilidade fiscal. 
Eu tenho entendido na colocação do Brandão que ele se posiciona, embora 
preliminarmente, porque ainda não teve tempo de analisar bem a questão, assim 
com todos nós, porque estamos chegando nessa questão apenas agora, no 
sentido da impossibilidade de ser feito aquilo que está noticiado no jornal por 
uma vedação legal. Eu tenho procurado entender um pouco como tem se 
desenvolvido a questão de contabilidade fiscal e contabilidade societária. Tenho 
visto, inclusive, publicações internacionais e nacionais a respeito do assunto, no 
que diz respeito à adoção de regras internacionais sobre reavaliação de ativo. Eu 
tenho visto que de fato isto segue uma, vamos dizer, uma regulamentação 
internacional. O que a gente considera, em termos de Direito Internacional, como 
o soft law. Então, este soft law é uma disposição de organismos internacionais, 
que não são vinculantes e que não determinam como deve ser a legislação 
interna dos países membros ou não, que trabalhem com esse sistema. O que é 
importante, o que tem sido analisado aí em Direito Tributário, 
internacionalmente, é que esta forma de legislar sobre matéria contábil, matéria 
comercial, matéria comunitária, ela dá a cada membro comunitário, ou cada país 
integrante, ou cada país do mundo a possibilidade de adoção destas regras. Na 
adoção destas regras não necessariamente se dispõe contra ou a favor do Direito 
Privado ou do Direito Comercial. Então, se discute... Ou do Direito Civil. Muitas 
vezes se dispõe paralelamente. Então, você tem uma lei, como acontece na 
Alemanha, uma lei comercial e a lei dos balanços, a nova lei dos balanços, que 
eles chamam BilMoG. Então, esta lei dos balanços opera de uma forma que ela 
adota conceitos IFRS, ela não se contrapõe ou nem se sobrepõe ao Direito Civil, 
simplesmente ela não vai na fonte se alimentar desses conceitos e que tem os 
conceitos próprios. As empresas adotam esses conceitos. Ao adotar esses 
conceitos acontece que você vai ter figuras como a avaliação ou reavaliação, como 
está se dizendo, de bens, direitos e que não necessariamente tocam na matéria 
fiscal, aí com razão ao João, não tocam na matéria fiscal. Mas ao não tocar a 



matéria fiscal, não quer dizer que tenham defeito ou que tenham uma... 
Simplesmente, ela trabalha em outro patamar. A ideia, outro dia até nos 
perguntar, a ideia da essência econômica é essa, não é de regra geral antielusiva, 
não é desconsideração de planejamento tributário, é que você trabalha sob uma 
realidade econômica. A realidade econômica, eu não conheço essa reportagem do 
valor, admite que você avalie seu patrimônio de acordo com o que você entende 
que seja o valor, a essência econômica deste patrimônio. Só que isso não tem 
reflexo fiscal, isso não tem nenhuma consequência fiscal, mas isto não veda que 
se faça esta avaliação. Você não pode fazer, é proibido você fazer. Esta é uma 
contabilidade paralela, uma contabilidade que não tem efeito fiscal, ou seja, ela 
tem um efeito societário. Ou seja, ela informa aos sócios, informa a terceiros 
daquele valor patrimonial, que foi levado à consideração contábil em níveis 
inclusive mundiais, para que você tenha uma condição de avaliação patrimonial 
de mercado ou avaliação patrimonial, que até o Ricardo estava comentando aqui 
comigo, uma avaliação patrimonial das árvores, certo? Agora, eu tenho dúvidas 
realmente que isto não possa ser feito, porque seria até interessante avançar na 
análise, mas também acho que você, em algum momento, vai ter que opinar 
sobre isso em matéria fiscal, certo? Mas de antemão, a regra que eu vi 
considerando válida, é uma regra de neutralidade, ou seja, ela não afeta. Aí 
quando a gente fala em fóruns de contabilidade, se fala: “Não, mas isso aí como 
isto transita na contabilidade”. Certo? Como isto é considerado na contabilidade 
se você já depreciou um bem, quer dizer, já depreciou o bem, tem um valor zero e 
depois você diz que o valor é, sei lá, quinhentos. Então, o que era zero vira 
quinhentos, certo? Esta é uma boa discussão, que eu até gostaria de... 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Zilveti: Não, exatamente. Então, até discutíamos aqui e está até 
gravado, para você... Agora, também está gravada essa discussão, essa discussão 
está gravada no sentido do efeito neutro. 

Orador Não Identificado: Não, é tributário. Foi a conclusão nossa, que aquele 
estorno de depreciação é uma-- 

Sr. Fernando Zilveti: Não, aí é que está, eu não sei se foi com uma conclusão 
nossa, porque, assim, não é um estorno de provisão, é isso que eu queria... 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Zilveti: Não é um estorno de provisão, porque você não está 
estornando provisão. Ou seja, quando você vender o bem, quer dizer, você vai 
vender o bem, você faz uma reavaliação e você avalia o valor com uma outra 
depreciação. Então, sei lá, não é que você avalia a valor de mercado, só essa 
diferença, você reavalia o valor do bem com uma depreciação distinta. Quando 
você vende, qual é o valor? O valor que era zero, você paga o valor que você 
atribuiu ou o valor de mercado, ou seja, de qualquer modo já era assim. Então, 
não é que é tributável agora, é tributável sempre, sempre é tributado. Mas enfim, 
eu acho que esta questão, eu acho que de alguma forma nós vamos ter que 



tratar, muito embora até seja muito difícil para nós acompanharmos. Essa é 
outra coisa que a gente estava discutindo aqui, paralelamente com o Ricardo, 
acompanharmos toda a publicação dos CPCs, dos pronunciamentos contábeis, 
na velocidade que eles têm sido editados e na complexidade que eles têm sido 
editados. Mas é curioso você analisar isso do ponto de vista de tributação 
nacional e internacional. Porque se não tem consequência tributária, então, o 
Direito Tributário está passando à margem destas considerações, assim como o 
Direito Civil, assim como em parte o Direito Privado, porque é igualmente Direito 
Privado por ser Direito Comercial e esta também é uma outra discussão 
interessante. Eu acho importante que a gente, ainda que... Vamos dizer, com a 
necessária cautela de não entrar em um tema que não é fiscal, mas como outros 
temas que são de consequências fiscais ou de interesse da fiscalização, como 
Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual, que nós temos aqui 
analisados, eu não acho que nós não devamos, sim, pensar sobre o assunto e, de 
certa forma, opinar sobre o assunto. 

Sr. Salvador Brandão: Paulo. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Pois não, Salvador. 

Sr. Salvador Brandão: Salvador. Então, essa é a questão. Nós tínhamos até 31 
de dezembro de 2007 um regime que já havia sido extinto, que era o regime da 
correção monetária do patrimônio líquido ou do balanço, vamos dizer assim. Já 
tinha sido extinto com o Plano Real, só até 1995 que prevaleceu essa regra. 
Então, o que acontecia? Todo ano a gente fazia a correção tanto do ativo como do 
passivo, resultado tributável. O resultado tributável diferido, podia ser diferido se 
fosse um saldo credor, ou o saldo devedor seria lançado como custo ou despesa 
dedutível tributariamente. Esse regime acabou. Mas continuou o regime da 
reavaliação, com regras próprias, que se dirigia a formas contábeis próprias, com 
títulos próprios na contabilidade. Quer dizer, se lançasse uma reavaliação fora 
daquela reserva de reavaliação, toda ela seria tributada, é algo assim que 
funcionava. Essa regra ainda prevalece, claro, até o final dos valores, que estão 
registrados em 31 de dezembro de 2007. Então, nós tínhamos esse regime. Esse 
regime de reavaliação, agora também por essa nova lei societária, terminou. Ela 
não... Não se permite mais reavaliação da forma como se fazia anteriormente, não 
se permite mais. Então, qual é o efeito fiscal de você lançar no seu patrimônio 
líquido e que hoje, pelas regras societárias, que é uma regra de ordem pública e 
mandatória, você tem que passar tudo isso por receita. Depois, se isso for ou não 
tributável, você leva para as reservas, conforme a determinação legal. Mas você 
fazer uma avaliação de ativo, que não está mais prevista em lei, não está mais 
prevista em lei e ir direto para o patrimônio líquido, isso tem efeito tributário, 
sim. Eu não sei se eles estão... Porque tudo isso que o Fernando falou, 
anteriormente, eu poderia fazer um balanço de valor de mercado para muitos 
fins. Por exemplo, vai sair um sócio, ou morreu um sócio, ou então informar nas 
notas explicativas: “Olha, o meu balanço está assim, contábil, mas eu tenho uma 
floresta que vale tanto, eu tenho uma mina de ouro”. A Petrobras faz isso, ela põe 
todas as reservas de petróleo que ela tem, só que não contabiliza isso no balanço, 



mas ela põe, faz um demonstrativo, uma informação, quantos bilhões de barris e 
vai informando. Não necessariamente passar isso para o contábil. A primeira 
ideia que eu tive, quando eu vi essa lei, lá em 2008, no comecinho, eu falei: 
“Puxa vida, você já imaginou a Petrobras fazer uma reavaliação de todas as 
plataformas que supervalorizaram no mercado, nesses últimos anos: 
plataformas, usinas e as reservas de petróleo? Vai ser um balanço maravilhoso. 
Nada disso foi feito, só informações e notas explicativas. No momento que eu 
passo isso para a contabilidade, eu gero um efeito fiscal e efeito fiscal sério. 
Porque se eu, lógico, que eu ainda estou naquele regime de opção, de usar a 
legislação de 31 de dezembro de 2007, mas aquela conta não deve ser mais 
acrescida e nem... Ela deve ser encerrada, aquela conta de reavaliação que 
existia. Por isso a minha perplexidade em ver que algo... Talvez não esteja bem 
explicado, possa ser colocado isso de uma outra forma, ou ele quis apenas dar 
uma notícia que vai sair em notas explicativas, etc., mas gerou uma... Está 
exatamente na nossa página de legislação e tributos. Então, como eu venho 
pensando sobre isso e já li muito de pessoas gabaritadas da contabilidade, não 
do Direito Tributário. Tributaristas, não, mas contadores afirmam, 
categoricamente, que se pode ajustar os bens do ativo imobilizado a valor de 
mercado, gerando um crédito não tributável. Quer dizer, também não entra 
nessa lista que pode fazer, não é? Pela minha parte é isso. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ricardo, pediu a palavra. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria discordar... Agora, falando de 
Direito Tributário, não é? Porque eu estou junto com o João e com o Fernando, 
acho que nós realmente não devemos opinar sobre os aspectos contábeis. Há 
uma definitiva separação dos conceitos fiscais e contábeis, exatamente o inverso 
do que sempre foi: o fiscal comandava o contábil. Então, eu acho que hoje 
realmente a gente não deve ter qualquer manifestação a respeito. Evidentemente 
na atividade profissional algumas vezes a gente tem que dar uma entrada, mas 
eu acho que realmente... Até ficou muito complicado, nós estamos conversando 
aqui que provavelmente três ou quatro pessoas do Brasil inteiro conheçam a 
totalidade dos CPCs, porque é uma loucura completa. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, deve ser três ou quatro pessoas.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É, porque é um emaranhado mais emaranhado 
do que a legislação de PIS/Cofins. É uma coisa absurda, não dá para ler 
praticamente, sem falar a extensão dos textos e a falta de clareza também, não é? 
Bom, só para dizer que eu acho que nós... Eu concordo com todos que falaram 
antes, nós não devemos nos manifestar. Mas partindo do pressuposto que tenha 
sido feito contabilmente um ajuste, para valorização dos ativos imobilizados, 
vamos partir também da sua premissa de que é contrário à Lei 6.404. Mas isso é 
um problema da empresa, do contador, do auditor e da informação que ela vai 



dar. Mas vamos partir do pressuposto que tenha sido feito. Eu não acho que 
tenha efeito tributário, não. Eu acho que o Fcont permite que o que foi 
contabilizado seja transformado em reserva de reavaliação. Porque a reserva de 
reavaliação fiscalmente está em vigor ainda. Então, se você tiver... Na verdade, o 
que ocorre aí é uma reavaliação do ativo imobilizado, para efeitos fiscais. Então, 
eu não sei como está na contabilidade, mas se está na contabilidade, naquela 
conta de ajuste, que é na conta do patrimônio, na Fcont vai chamar de 
reavaliação. Eu acho que para efeito de neutralizar qualquer implicação 
tributária, o Fcont precisa, sim, fazer o registro. Eu faria a título de reavaliação 
mesmo, porque é um instituto que está em vigor no Direito Tributário ainda. Só 
esse comentário que eu queria fazer. Se não fizer, não tomar esse cuidado, eu 
não diria que haveria necessariamente uma tributação, porque é muito provável 
que a empresa não tenha creditado isso ao resultado. A contrapartida desse 
ajuste do ativo imobilizado é ser uma conta patrimonial, sem trânsito por 
resultado. Para o Fisco dizer: “Ah, eu vou tributar porque você fez essa 
reavaliação. Isso é uma reavaliação e você lá no Fcont não contabilizou a reserva 
de reavaliação”. Hoje, ele tem aquela grande dificuldade da Lei 9.959, salvo 
engano, art. 4º, que diz que a reavaliação só pode ser tributada depois de 
realizada. E já tem precedentes do Conselho nesse sentido. De forma que eu acho 
que... Só não concordo com essa colocação que você fez, que tem efeitos 
tributários. Eu acho que eles podem ser neutralizados com um veículo formal 
adequado e, se não houver essa cautela formal, ainda assim não seria tributado. 

Sr. Salvador Brandão: Professor, só para completar. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Pois não. 

Sr. Salvador Brandão: Salvador. Na vez que foi discutido esse assunto aqui, eu 
acho que foi o Paulo que trouxe o problema, só que o problema dele era 
específico, era mais ou menos isso, mas era específico. Que ele queria, aliás, ele 
fez ou iria orientar a empresa de fazer a transferência de todo o valor da 
depreciação para o patrimônio líquido. Quer dizer, ele ia transformar o ativo, 
ficava o ativo... Indiretamente é uma reavaliação, na medida em que ele tinha um 
ativo imobilizado de um milhão e tinha depreciações de um milhão, que estava 
todo depreciado. Então, ele transferindo isso para a conta de patrimônio líquido, 
ficava o ativo de um milhão. É o equivalente à depreciação. A nossa conclusão 
aqui foi que esse tipo de operação se enquadrava naquele art. 52, da Lei 
4.502/44, que está em vigor até hoje, está no regulamento, que diz que todo o 
valor oriundo de uma provisão e que anteriormente foi descontada 
tributariamente, ela é tributada. Então, aqui no caso é uma parte dessa. Com 
certeza, a avaliação de um bem novo, como no caso da floresta, não passou por 
esse mecanismo. Mas a colocação do valor zero do ativo para um valor presente 
geraria esta mesma consequência tributária. Eu não sei se a gente precisa 
prolongar isso. É só para deixar registrado que nós já temos aqui, eu acho que foi 
no mês de agosto, quem tiver interesse está tudo detalhado lá, é só procurar e vai 
achar toda a nossa conclusão.  



Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Outro assunto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Paulo, permitindo-- 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Eu acredito que esse assunto já está 
devidamente esclarecido. Podemos passar, então, Professor Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu recebo aqui com uma notícia que a Raquel 
Machado me enviou, eu não sei se todos tiveram essa notícia, que na quarta-feira 
o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a Lei Municipal de 
São Paulo, a 13.250, que institui a cobrança do IPTU progressivo. A decisão foi 
tomada no Recurso Extraordinário 423.768, interposto pelo Município de São 
Paulo contra a decisão do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de 
São Paulo, que considerou inconstitucional a lei municipal em questão, 
contestada por uma empresa paulistana. No Recurso Extraordinário, a 
administração paulistana sustentou que a decisão do Tribunal de Alçada 
ofenderia o art. 156, § 1º, incisos I e II da Constituição Federal, que admite a 
progressividade da alíquota. Alegou que a isonomia tributária e a capacidade 
contributiva seriam requisitos indispensáveis na elaboração e aplicação das 
normas de Direito Tributário. Afirmou, ainda, que entre as cláusulas pétreas da 
Constituição Federal não se incluiria a vedação ao direito de se instituir imposto 
progressivo de natureza real. É bom lembrar que nós tínhamos antes disso, antes 
da Emenda Constitucional nº. 29, nós tínhamos o argumento de que para 
impostos de natureza real não caberia a progressividade. Então, a discussão é se 
seria uma cláusula pétrea ou não esta proibição de progressividade. A 
administração paulistana afirmava que a cobrança diferenciada dar-se-ia em 
função do princípio da isonomia, pois se tributa desigualmente os que se acham 
em situação de desigualdade, atendendo a capacidade contributiva. Esse Recurso 
Extraordinário começou a ser julgado em junho de 2006, quando o Ministro 
Carlos Britto pediu vista no processo. Até então, o ministro relator, o Ministro 
Marco Aurélio, havia dado já provimento ao recurso da prefeitura paulistana, no 
que foi acompanhado pelos ministros: Eros Grau, Carmem Lúcia, Joaquim 
Barbosa e Sepúlveda Pertence. O Ministro Ricardo Lewandowski declarou-se 
impedido de votar. No julgamento dessa quarta-feira, também o Ministro Toffoli 
se declarou impedido e os Ministros Gilmar Mendes e Celso Mello completaram a 
votação. No seu voto de 2006, ao dar provimento à prefeitura, o ministro relator, 
o Ministro Marco Aurélio, observava que a lei questionada foi editada em 
conformidade com o § 1º, do art. 156, da Constituição Federal, já na redação da 
Emenda Constitucional nº. 29. Quando agora foi trazido o tema de volta, o 
Ministro Ayres Britto acompanhou o ministro relator, o Marco Aurélio, 
sustentando também a constitucionalidade da progressividade do tributo. 
Segundo ele, a cobrança de tributo deve levar em conta o patrimônio, a renda e o 
volume de atividades econômicas das pessoas, conforme o § 1º, do art. 145. 
Aquelas com maior capacidade contributiva devem contribuir mais para 
possibilitar ao Poder Público cumprir sua função social. No caso, segundo o 
Ministro Ayres Britto, trata-se de – abro aspas - justiça social imobiliária com 
tratamento desigual, para quem é imobiliariamente desigual – fecho aspas. Ou 



seja, deve pagar mais tributos aquele que tem mais bens imobiliários e maior 
capacidade contributiva. A alíquota variável cumpre melhor essa função, se a 
base de cálculo do IPTU é o valor venal da propriedade. Ao acompanhar o voto do 
relator, o Ministro Gilmar Mendes lembrou que a Emenda Constitucional nº. 29 
incluiu entre os parâmetros de cobrança do IPTU a garantia da função social do 
solo urbano, o valor do imóvel, sua localização e uso. Agora, entrando nessa 
questão, jurisprudência do Plenário, a gente mais comunica e considera isso 
como um direito posto. Mas o que merece o comentário é a questão de que até 
então nós ensinávamos, aprendíamos e ensinávamos que o princípio da 
capacidade contributiva teria uma vinculação, uma ligação com impostos reais. 
Nós ensinávamos que não caberia falar em progressividade para o IPTU e sempre 
citávamos aquele exemplo, que era bastante conhecido, daquele proprietário com 
diversos imóveis para locação, por exemplo, tem um prédio de flats e cada um 
dos flats, individualmente falando, com um valor mínimo. Comparando com 
aquele outro proprietário que tenha um imóvel de três dormitórios, só que os três 
dormitórios teriam individualmente um valor superior a um flat e meio, vamos 
dizer assim. E dizíamos: aplicar a progressividade aqui gera alguma estranheza, 
já que um imposto, como o IPTU, porque não considera aspectos pessoais, não 
seria compatível com a progressividade. Eu teria mais tendência a ficar tranquilo 
com essa decisão se eu tivesse a notícia, que não tive, de que se teria discutido a 
própria mudança do IPTU. Ou seja, é verdadeiro que o IPTU clássico, aquele IPTU 
objetivo já não existe mais, ou seja, a legislação do IPTU, hoje, concede isenções 
para aquele que tenha um único imóvel, para aquele que seja aposentado. Ou 
seja, aquela separação rígida entre o imposto real e o pessoal, que nós 
aprendemos nos manuais, quando nós vamos à legislação já não é tão clara, ou 
seja, aquele princípio, porque ele é o imposto real não cabe progressividade. Eu 
diria é uma discussão que dissesse: “Olha, eu posso até aceitar o princípio de 
que o imposto real não tem progressividade, mas este imposto já não é tão real”. 
Seria uma discussão que me deixaria confortável. Eu ficaria e falaria assim: 
“Olha, realmente o Supremo mantém a sua jurisprudência dizendo que no 
imposto real não cabe progressividade, mas nesse caso da legislação paulistana, 
trouxe também as variáveis, que acabam revelando que esta visão objetiva do 
imposto já não é positiva”. Eu ficaria muito conformado, diria: “Isso não é uma 
mudança de entendimento, é apenas uma mudança na característica do imposto. 
Portanto, seria... Seguindo a mesma jurisprudência para uma situação nova e 
acaba dando outro entendimento”. Então, eu queria relatar confortavelmente. O 
que eu relato e, é claro, já com uma certa tristeza, é que esse tipo de discussão, 
que me parece que seria de fundo, que seria sobre se afinal de contas o IPTU 
ainda é um imposto real. Essa discussão não parece ter passado, preferiram falar 
nos imobiliariamente desiguais, o que é uma figura para mim é nova. Então, 
nesse sentido, nós acabamos enfrentando um outro problema, que é o Supremo 
Tribunal Federal não mantendo a sua jurisprudência. Ou seja, aquilo que foi a 
razão de decidir de uma decisão, que era que não caberia a progressividade para 
os impostos obtidos por reais, acaba sendo revertido, negado. Segue pelo menos 
na notícia que nós temos aqui, se diga por que no passado se disse de um modo 
e de outro agora. Ou seja, não é que o Tribunal não possa mudar a sua 



jurisprudência, mas eu penso que uma mudança de jurisprudência, que o 
passado também era Plenário, uma mudança de jurisprudência teria que ser 
fundamentada. Dizer apenas houve uma nova emenda constitucional, como 
parece ter sido a fundamentação do Ministro Gilmar Mendes, é muito pouco, 
porque a discussão toda era justamente que a emenda constitucional feriria a 
cláusula pétrea. Então, não basta dizer: está conforme a emenda constitucional. 
A pergunta não é essa, a pergunta é anterior: é se a emenda constitucional está 
conforme a Constituição, se era possível uma emenda constitucional nos termos 
como foi feita. Ou seja, pelo relato, insisto, nós estamos nos baseando no relato 
apenas, pelo relato parece que se desviou a discussão com relação à 
constitucionalidade da emenda constitucional para uma muito mais simples, 
saber se a lei está conforme a emenda. Quanto a isso já sabíamos, que a lei 
paulistana estava conforme a emenda não precisaria ter ido ao Supremo, todos 
sabíamos disso. A discussão era se a emenda estava conforme a Constituição, 
considerando a jurisprudência antiga. Parece que houve um desvio da discussão, 
Paulo, hoje, e, agora, depois desse desvio, já consolidado o entendimento, nós 
perdemos até a oportunidade de trazer esse tipo de discussão à baila, já que é 
Plenário agora nesse sentido.  

Sr. Salvador Brandão: Só uma informação nova. Amanhã, vai ser repetido o 
novo julgamento, que passou ontem, que eu [ininteligível], mas o que prevaleceu 
é o que está na [ininteligível], a capacidade contributiva em relação a essa 
questão do Direito. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É, na verdade, a gente tem que lembrar 
que a outra decisão, também do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, 
também foi informada por motivos políticos, não é? Então, o IPTU é um imposto 
real, etc.. É o caso da Prefeita Erundina, que naquele tempo a progressividade, 
no entender da ideologia da prefeita, etc., foi aplicado a todos os impostos 
municipais. Então, o argumento principal era este, quer dizer, o critério imposto 
real não admite levar em consideração questões de ordem pessoal. Foi isso, não 
foi? Então, agora parece que o Supremo vai rever isto, mas foi bem... deixou bem 
claro esta divisão, o imposto real é um imposto pessoal ao ver do Supremo 
Tribunal Federal. Agora, parece que teremos uma revisão disso, embora não 
tenha sido explicitada, não é?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria só lembrar um detalhe também 
importante, de qualquer modo, prático para nós, advogados. Até o dia 17 de 
dezembro está aberto, em São Paulo, o PPI, o Programa de Parcelamento 
Incentivado. Portanto, uma divulgação dessa notícia, nesse momento, pode ser 
relevante. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. 

Orador Não Identificado: É o Fernando. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fernando, desculpe, Fernando. 



Sr. Fernando Zilveti: Imagina. Bom, eu também estou lendo a notícia sobre a 
decisão, ou seja, nós não temos a decisão na íntegra. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É só uma notícia. 

Sr. Fernando Zilveti: Tirando o Brandão, que assiste as decisões ao vivo. [risos] 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ele assiste tudo que passa na TV. 

Sr. Fernando Zilveti: Enquanto ele trabalha, ele [ininteligível] as decisões, 
motiva... O que é um mérito, a gente sempre fica meio em desvantagem, na hora 
da sesta, não é?  

Orador Não Identificado: Seis horas, hora de dormir. 

Sr. Fernando Zilveti: Na sesta, então, ele assiste. Mas, enfim, a questão do IPTU 
sendo tratada desta forma, como parece ter sido tratada com relação à 
capacidade contributiva, revela aí algo que nós estamos notando em várias 
decisões do Supremo Tribunal, que recentemente foram adotadas. Inclusive, 
sobre sigilo bancário, que foi uma matéria que a gente comentou na quinta-feira 
passada, que os Ministros do Supremo não têm este cuidado que deveriam ter 
em relação à mudança de orientação, bem ressaltada pelo Schoueri. Um cuidado 
que não é só formal, é um cuidado que confere ao jurisdicionado segurança 
jurídica e, que de maneira nenhuma, retoma o stare decisis nas Cortes 
Constitucionais. Dada a sua relevância, em termos de segurança jurídica, é de 
bom-tom que ao se adotar uma medida, uma posição diversa daquela que foi 
tomada anteriormente sobre a mesma matéria, se ressalte a revisão de posição, 
ou mesmo que não se ataque, ou se comente sequer a fundamentação sobre a 
matéria adotada na decisão anterior, que seja mencionado isto. É como dizer: 
“Olha, se nesta decisão não vai ser discutida matéria de imposto real e o imposto 
pessoal, simplesmente vai ser levado em consideração o princípio da capacidade 
contributiva”. Ok, então, para o jurisdicionado, ele tem uma nítida visão de que, 
veja, a questão de ser ou não ser imposto real, de ser imposto real ou pessoal, de 
não poder ser implementada a progressividade sobre imposto real, o que eu, 
particularmente, discordo, não vai ser mencionada nesta decisão. “Nós vamos 
unicamente atender - vamos dizer - ao problema da capacidade contributiva. Nós 
vamos rever a questão da progressividade de acordo com a capacidade 
contributiva”. O que é um direito da Corte e que ela pode, sim, adotar uma outra 
linha de pensamento. Se é o Ministro Gilmar Mendes, o relator, ele pode ter 
seguido uma outra linha de raciocínio, justamente para não entrar em uma 
discussão delicada e-- 

Orador Não Identificado: Marco Aurélio. 

Sr. Fernando Zilveti: Desculpe, o Marco Aurélio. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Marco Aurélio. 

Sr. Fernando Zilveti: Se ele pensou, ele falou: “Olha, eu não vou entrar nesta 
discussão de imposto real e imposto pessoal, porque entendo que isto não é o 



tema central ou entendo que este tema pode disturbar a atenção da Corte, em 
relação ao que realmente importa nesta matéria, esta capacidade contributiva”. O 
que é outro equívoco, na minha maneira de entender a questão. Porque se não é 
real ou pessoal, porque hoje se entende ou tem uma parte da doutrina que 
sustenta que não existem impostos reais, porque todos os impostos são pessoais, 
doutrina que eu adoto. Então, não haveria esta discussão, não caberia esta 
discussão sobre a progressividade. O que poderia, sim, e seria aconselhável que 
se dissesse, é verificar se a emenda constitucional é constitucional, mas também 
por provocação. Uma vez eu vi uma entrevista do ex-Ministro Sepúlveda 
Pertence, que se defendia de certa forma de não ter, no devido tempo, analisado a 
questão do Plano Collor. Quando o Plano Collor foi implantado e gerou um 
grande problema para o cidadão, uma grande insegurança jurídica. Ele se 
defendia dizendo: “Não fui instado a me manifestar”. O Supremo Tribunal Federal 
não foi instado a se manifestar. O que também eu acho que não foi bem isso. 
Mas o fato é o seguinte: se você age por provocação e o poder jurisdicional age 
por provocação, é necessário que você o provoque. Como você o provoca? Por 
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade ou por um Recurso Extraordinário. 
Mas tem outros meios, mas, então, para resumir, seria desta forma. Então, você 
trabalha com incidente de constitucionalidade em abstrato e em concreto. Se 
esta é a provocação e esta provocação não veio, ou seja, não há uma provocação 
para dizer que a emenda constitucional é inconstitucional, até porque esta 
provocação deveria ser em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
materialmente, não em sede de recurso extraordinário-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Zilveti: É, naturalmente, porque ela seria a espécie e também não 
haveria a necessidade de ela alegar Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, 
uma vez que não está sendo levantado esse ponto ou não é conveniente que se 
levante esse ponto. Então, muitas vezes, o Poder Executivo, ele tangencia essa 
questão justamente porque não é interessante isso, que ele aborde isso, porque 
vai cutucar a onça com a vara curta, no jargão. Mas, talvez, isso tenha 
acontecido neste julgamento. Mas o que me preocupa é esta elasticidade na 
consideração da capacidade contributiva, que nesses aspectos, sim, no meu 
entender, absolutamente mereceria ser integrado no debate da progressividade 
do IPTU, porque se tem algo que não toca a capacidade contributiva é a 
progressividade. A progressividade é extrafiscal, ela é social, eu posso dizer: 
“Olha, eu quero realmente atacar os ricos. Vou dizer que quem tem mais imóveis, 
então, agora tem que dividir comigo, Estado, para eu dividir, fazer redistribuição 
de riqueza e distribuir entre os menos favorecidos”. Ou seja, isto não tem 
absolutamente... O fato de eu ter cem imóveis ou dois mil imóveis não revela a 
capacidade contributiva. Aliás, é outra expressão que tem sido muito usada, 
revelação de capacidade contributiva, como se fosse algo meio assim... Uma 
entidade, a sua capacidade contributiva se revelou aqui. Baixa aqui a sua 
capacidade contributiva. Então, um efeito mediúnico. Não, isto é uma expressão 
muito usada por bons juristas, bons tributaristas, só que eu não consigo 
entender muito esta revelação, porque a capacidade contributiva não se revela no 



sentido material. Ela é um princípio e o princípio, ele se realiza, mas não é 
revelado no sentido de: “Olha, você tem dez gravatas, você tem vinte ternos, você 
tem dois carros. Então, está revelada a sua capacidade contributiva”. Como se 
você fosse desnudado. Isso a gente tem que tomar cuidado, que aí vem impostos 
persecutórios, impostos extremamente perigosos, como este projeto que foi levado 
adiante pelo nosso Professor Regis Fernandes de Oliveira, imposto sobre grandes 
fortunas. Isto é um problema, porque isto realmente pode gerar grandes 
consequências de insegurança jurídica e de tributação captária(F), o que sempre 
merece repugna. Como está sofrendo repugna o imposto sobre grandes fortunas 
francês, que deve cair, no final do ano, porque foi reimplantado. Então, toda hora 
a França tem esse problema: sobe um ministro socialista, ele vem e acha: “Agora, 
vamos tirar dos ricos”. É como se conseguisse. Aí tributa cavalo. Ah, tem, revela-
se a capacidade contributiva. Onde? Revela-se riqueza poupada, riqueza 
tributada, mas isso não necessariamente é capacidade contributiva.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. Professor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Às vezes, as lições são tão profundas, que eu 
confesso que não entendo exatamente. Ou seja, eu penso que a capacidade 
contributiva, o princípio da capacidade contributiva, tem o seu sentido subjetivo, 
ou seja, no sentido do excesso, da proibição do excesso, até um certo ponto eu 
posso tributar, não mais que isto, mas tenho o seu sentido objetivo do 145, § 1º, 
para os impostos, dizendo que o imposto tem que buscar capacidade 
contributiva, sigam dos presuntivos de riqueza, se quiserem. Até dez segundos 
atrás eu diria, sem preconceito, situações que revelem a capacidade contributiva. 
E, de repente, eu sou informado de que virou mediúnico, porque eu busco, digo o 
legislador. Veja se a situação que você descreveu revela a capacidade 
contributiva. Eu vou buscar lá no Moschetti para dizer: “Olha, barba não revela a 
capacidade contributiva”. Por favor, não pensem que eu tenho algum interesse 
nisso. Eu digo que é um exemplo do Moschetti. Ele dizia que a barba não revela a 
capacidade contributiva. A expressão era essa, não revela, não demonstra, não 
aponta, para dizer que a situação aqui... Aquele que vai ser... O legislador deve 
buscar entre as situações que revelam capacidade contributiva, que evidenciam, 
que mostram capacidade contributiva, aquelas que serão tributáveis ou não, 
dentro de uma presunção de que somando-se as diversas situações que 
objetivamente revelem capacidade contributiva. Insisto no termo, revelem aquilo 
que eu tenho dito em aula e permita-me a figura didática, Paulo, que eu tenho 
usado muito em aula, a figura que os meus alunos conhecem como – abre aspas 
- Está podendo. Você tem um automóvel? Está podendo. Tem um imóvel? Está 
podendo. Tem como o Fernando disse, vinte gravatas, está podendo, hein? Cada 
vez que vem a expressão está podendo, esse está podendo, eu tenho 
potencialmente uma situação que poderia ser um objeto de um imposto, que 
dependerá do legislador, daí respeitadas as competências em instituir ou não. 
Mas a premissa é: está podendo. Claro que ter um automóvel não significa 
isoladamente está podendo. Pode ser que seja o exemplo que foi citado aquele 
que andara pela rua e encontrou um bilhete de rifa, da igreja, quando foi ver o 
bilhete estava premiado e ele ganhou o automóvel, sendo que ele não pode pagar 



nada. Mas objetivamente, se ele tem o automóvel, ele está podendo. E se não 
tiver podendo, se não tiver condições, ele que venda aquele automóvel, porque 
enquanto ele tiver automóvel, ele está podendo. É a situação objetiva revelada 
por possuir automóvel. Existem várias formas de se revelar a capacidade 
contributiva, de se evidenciar. Veja, o ideal, o ideal. Esse ideal seria que o 
imposto buscasse situação de cada um de nós, que nós depois de uma terapia de 
três anos revelando tudo, descobríssemos as nossas satisfações e o legislador, a 
partir de investigação com esse nosso terapeuta, descobrisse: “Puxa, esse está 
mais satisfeito, ou menos satisfeito”. E, a partir da satisfação, você tributaria. 
Aliás, quem lê os estudos mais profundos sobre tributação da renda descobrem 
que o conceito mais próximo de tributação da renda é a satisfação. Tributa-se a 
renda porque se busca satisfação. Mas também esses mesmos estudos, e 
recomendo, por favor, temos aqui na biblioteca um livro do Kevin Holmes, que ele 
fala sobre o conceito de renda e dá toda essa história da tributação. Sugiro 
realmente para quem gosta de estudar a matéria, que leia como um livro e diga: 
“Agora, eu entendi um pouco do Imposto de Renda”. E que irá verificar que esse 
conceito psicológico de renda, que é ideal, que é o consenso, é impossível de se 
atingir. Então, é necessário algum tipo de concessão que vá cedendo e dizendo: 
“Bom, já que eu não posso saber qual é a satisfação, eu vou buscar situações que 
indiretamente vão revelando essa situação”. E a capacidade contributiva acaba 
sendo uma forma indireta de buscar a satisfação do que eu quero tributar. A 
renda acaba sendo uma forma indireta de se buscar a capacidade contributiva, 
que é onde eu quero tributar, ou seja, são sempre sinais indiretos que a 
praticabilidade exija. Eu não posso... Eu volto, não sei se eu dissesse algum de 
nós aceitaria um sistema baseado na consulta ao terapeuta, mas dado que isso 
não é possível, eu vou buscar a renda como uma forma. Eu vou buscar o imóvel, 
eu vou buscar o automóvel. Tem Mercedes? Está podendo. Tem vinte gravatas? 
Está podendo. Eu vou buscando esses sinais objetivos dando formas indiretas de 
se atingir a capacidade contributiva, porque pode ser que o cidadão tenha as 
vinte gravatas, que o Fernando se referia, e, no entanto, tem uma dívida enorme 
do outro lado. Agora, se eu somar as vinte gravatas com o automóvel, com o 
imóvel, etc., ou seja, na medida em que eu vou buscando vários sinais que 
individualmente não são suficientes para apurar a capacidade contributiva, como 
um todo, mas a somatória desses sinais haverão de buscar de um modo ou de 
outro a capacidade contributiva. Ou seja, é como dizendo: “Eu quebro a 
capacidade contributiva em diversas manifestações”. Que dentro da objetividade 
que se exige de um legislador, um legislador não pode criar uma lei individual. O 
Professor Humberto Ávila, no seu livro de docência, foi muito feliz quando ele 
punha esse paradigma, este dilema da igualdade. Ele dizia: “De um lado, a gente 
quer a igualdade como algo individual, algo meu e, do outro lado, a gente quer a 
igualdade como algo que vale para todos”. São duas igualdades que vivem em um 
conflito paradoxal, ou seja, quanto mais eu quero o individual, mas ter um 
individual assim eu não quero, porque eu quero um pouco de objetividade. E a 
capacidade contributiva, enquanto índice para a tributação, atende esta 
objetividade que a igualdade exige, ou seja, a mesma igualdade que quer o 
individual, quer o coletivo. Esse conflito entre individual ou coletivo, essa justiça 



minha, a justiça nossa, que acaba se revelando nessa pergunta sobre capacidade 
contributiva. Então, só dizendo que sem ter pretensões mediúnicas, continuo 
acreditando que a lei do imposto deve buscar sinais exteriores, mas que revelem 
parcialmente aquela capacidade contributiva. O legislador não atingirá, 
ressalvada a hipótese do terapeuta, jamais atingirá a minha capacidade 
contributiva como um todo, mas ele, legislador, não tem essa pretensão, não deve 
buscar isso. O que ele busca são uma série de sinais, cuja somatória revelam a 
capacidade contributiva. E possuir imóvel, sem dúvida, é um desses sinais, junto 
com outros tantos. Quando eu digo aqui, quando eu questiono a progressividade 
com relação a esse imposto, tenho alguma dúvida, algum arrepio, é porque de 
um lado eu concordo com o Fernando e me parece que o Fernando tem boa base 
nisso, estudou. Nós conhecemos o livro do Fernando sobre capacidade 
contributiva e autores, em que ele cita e se baseia para dizer que o princípio da 
capacidade contributiva não exige a progressividade. Ou seja, eu posso ter um 
sistema baseado em capacidade contributiva proporcional, não é uma exigência, 
não é uma consequência, não é dizer que sem progressividade não há o princípio 
da capacidade contributiva. O princípio não exige. Por outro lado, também o 
Fernando escreve isso e com razão, a progressividade não contraria a capacidade 
contributiva, não é dizer que seja um antagonismo. Simplesmente é irrelevante, 
ou seja, existem... A progressividade se alimenta de outros princípios 
constitucionais como, por exemplo, a redistribuição. Ou seja, a progressividade 
convive com a capacidade contributiva, convive no sentido de não conflita, não se 
choca, não é alimentada pela capacidade contributiva, é alimentada pela ideia de 
redistribuição do estado social, ou seja, a progressividade é uma consequência do 
princípio do estado social de direito. Essa é a razão por que existe, ou seja, 
vamos tirar mais de alguns, vamos tirar por que tem demais, vamos redistribuir 
essa riqueza. Este é o motor da progressividade. E, claro, que acaba encostando 
na capacidade contributiva, porque tanto a capacidade contributiva quanto a 
progressividade buscam, em comum, quem tem mais. A capacidade contributiva 
vai dizer: quem tem mais, paga. A progressividade vai dizer: quem tem mais, 
paga mais, ou seja, paga quem tem mais. Mas os dois, embora, insisto, um não 
seja consequência do outro, não há como negar que existe esse ponto em 
comum, porque os dois buscam quem tem mais, quem está podendo mais. Essa 
pergunta de saber, agora, se é verdadeiro que para o princípio da capacidade 
contributiva, eu busco sinais objetivos, tendo a ideia de que a somatória dos 
sinais objetivos vai me revelar a capacidade contributiva. Se eu posso 
simplesmente transplantar isto para a progressividade, para dizer: “Olha, como a 
progressividade também busca quem tem mais, eu poderia transplantar e dizer: 
vou adotar a progressividade”. O que incomoda? O que incomoda é que a 
progressividade, diferentemente da capacidade contributiva, em cada imposto 
acaba tendo um outro viés. Ou seja, a pergunta que vem imediata é: por que o 
IPTU é progressivo enquanto o IPVA não o é? Será que possuir um imóvel e 
possuir um automóvel de luxo não seriam situações que mereceriam igualdade 
na progressividade? Porque igualdade na capacidade contributiva eles têm, 
porque ambos buscam, ambos tributam mais quem tem mais. Ou seja, a 
capacidade contributiva acaba sendo critério uniforme em todos os critérios, em 



todos os elementos parciais que revelam a capacidade contributiva. Então, não 
me incomoda isto. Já para a progressividade gera algum incômodo, porque como 
a progressividade implica uma aceleração, esta aceleração acaba sendo diversa, 
conforme o imposto, desde a aceleração zero, exemplo, o IPVA, até uma 
aceleração que pode vir a ser altíssima. Eu tenho uma nova pergunta, que é a 
que incomoda, é: qual é o critério para decidir a aceleração da progressividade, 
que pode ser de zero a tanto, conforme decisão do legislador? Nesse sentido, este 
elemento aqui poderia ser enfrentado. Eu tinha um critério, o critério era: “Olha, 
o imposto real é impessoal”. Como eu disse, como o Fernando dizia, esta 
separação está cada vez mais difícil, pelo menos o IPTU, sugeria eu, eu não teria 
nenhum incômodo se alguém me dissesse hoje: “Olha, o IPTU, como hoje ele é 
conformado, já não é mais aquele imposto real”. O IPVA o seria. O IPVA 
claramente seria ainda o velho imposto real, porque ainda não existem nas 
alíquotas do IPVA uma separação, algo que considere o aspecto pessoal, eu 
considero apenas o automóvel, apenas o valor do automóvel. Então, talvez para o 
IPVA, eu tivesse ainda a velha discussão com relação a real e pessoal. No IPTU, já 
está mudando de tal modo e nós temos que olhar para a legislação, para 
reconhecer que esta separação já não faz mais sentido. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Professor Schoueri, permita-me deslocar 
um pouco a questão da capacidade contributiva para a própria natureza do IPTU. 
Eu faria uma reflexão, talvez a grande maioria aqui, jovens, não tenham... Podem 
ter conhecimento, mas eu perguntaria, a minha pergunta seria a seguinte: será 
que o IPTU, pela sua própria natureza, não admite normas indutoras? Veja que 
todos esses conflitos, que vêm de longe, eu lembraria aos jovens, o Professor Ruy 
Barbosa Nogueira participou de uma questão da década de cinquenta, sessenta, 
em que os municípios do Estado de São Paulo sofreram o fenômeno da 
especulação imobiliária. As cidades estavam crescendo, loteamentos, etc. e 
apareciam as pessoas que compravam um grande número de lotes, para ganhar 
com a valorização dessas áreas. O primeiro, se eu não me engano, foi o Município 
de Americana. Americana fez uma lei, estabeleceu que quem tivesse mais de um 
número X de lotes pagaria um adicional do IPTU, quer dizer, uma norma 
indutora, tipicamente uma norma indutora. O Professor Ruy Barbosa Nogueira 
sustentou a tese de que havia um desvirtuamento do IPTU. O IPTU passou a ter 
com isto uma cobrança de Imposto de Renda, já estava olhando o patrimônio do 
contribuinte e não mais um imóvel sujeito ao imposto. Quer dizer, havia vários 
argumentos, que eu não me lembro agora, mas basicamente seria isto: o 
município estaria invadindo a área de competência da União. Hoje, o nosso 
exemplo atual, baseia-se na progressividade, mas não leva em conta isso, a 
comparação, quem tem três, quatro, cinco, dez, passa a ficar em uma situação 
que a lei diferencia e cobra um adicional. Então, veja bem-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Professor, posso responder?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Será que o IPTU não se coaduna ou não 
se compatibiliza com normas tributárias indutoras?  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso responder?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: V. Exa. é um especialista no assunto, 
tem o seu livro festejado sobre normas indutoras. Então, me parece importante 
que essa questão seja examinada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Muito obrigado, Professor Paulo, até pela menção e 
eu fico envaidecido. Eu penso que existe uma progressividade de caráter indutor, 
que foi citada, e não me parece que aquele julgamento do Supremo, quando 
examinava a progressividade do IPTU, tenha entrado nesse mérito, até porque 
naquela época a questão foi voltada à capacidade contributiva. Eu não vejo 
qualquer incompatibilidade entre uma progressividade, no seu viés indutor, e 
qualquer que seja o tributo. Ou seja, desde que haja uma justificativa para tanto, 
eu posso adotar a progressividade como uma norma indutora, mas aí o motor já 
não será a capacidade contributiva. Então, são questões diferentes. Eu posso ter 
várias progressividades. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo claro, aliás, a 
Constituição também trata disso, a progressividade em questão da função social, 
na questão do uso do imóvel, ou seja, conforme ela atenda ou não à lei de 
diretrizes, o planejamento urbano do município, o plano diretor, eu posso 
estabelecer a progressividade claramente indutora. Não interessa se eu tenho um 
ou se eu tenho trinta imóveis, interessa é que o meu imóvel contraria ou não o 
plano diretor, ou seja, é um modo indireto, no presente indicativo, que nós 
chamamos, que vai acabando levando o contribuinte a se conformar com o plano 
diretor, sem que seja uma norma coativa. Você não é obrigado, não é 
obrigatório/proibido, mas você recebe, você é induzido a um certo 
comportamento. É ferramenta comum do planejamento governamental, que o 
tributo é uma ferramenta adequada, muito adequada. Então, a progressividade 
enquanto ferramenta indutora não está em questionamento. Me parece que 
qualquer que seja o tributo poderá ter um caráter indutor, eu posso buscar uma 
norma indutora. O questionamento que nós temos aqui é de outro jaez, ou seja, é 
quando a sua fundamentação seria a redistribuição, que é a norma indutora. Eu 
não quero conduzir a uma situação ou outra, mas eu quero realmente 
redistribuir a renda, que também é fundamento constitucional, mas é 
fundamentação e já é o estado social de direito. Então, se eu posso, com base no 
estado social de direito, adotar o IPTU progressivo? Esta é a pergunta que eu 
tenho, não com fundamento no plano diretor. São fundamentos diversos que 
exigirão normas diversas. Então, este é o ponto que me parece necessário separar 
e já respondi à sua pergunta, sim. Progressividade no seu sentido indutor não me 
parece inconstitucional. Só entre parênteses, a questão específica do Professor 
Ruy, só lembrar que o IPTU originariamente é o Imposto de Renda sobre a renda 
imobiliária. Portanto, é [ininteligível] da renda imobiliária, que era o IPTU. Então, 
esse tipo de separação do Professor Ruy, conquanto interessante, conquanto, 
para a época, até muito bom do ponto de vista da advocacia, etc., mereceria uma 
reflexão que se isso é um desvirtuamento ou é retomar o IPTU da sua natureza 
de Imposto de Renda, que é o que ele surgiu.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Pois não, Fernando.  



Sr. Fernando Zilveti: Fernando Zilveti. Bom, ele já falou algumas coisas que 
merecem todas aí um debate específico, mas eu retomaria as duas questões aí 
com relação à indução, principalmente essa questão da capacidade contributiva e 
essa polêmica gerada sobre a revelação de capacidade contributiva. É bem 
interessante que o Schoueri tenha mencionado a expressão da barba do 
Moschetti, porque a Escola de Pavia, que é uma escola clássica do Direito 
Tributário, se preocupou com a capacidade contributiva e, mais do que se 
preocupar com a capacidade contributiva, tinha também uma preocupação em 
relação ao momento que se vivia na Europa. Então, é necessário que se diga que 
a figura de... A preocupação com a figura da barba do Moschetti não era só 
didática, ela tinha um fim também de combater o imposto persecutório. Ela tinha 
um fim de evitar esta objetividade, que o Schoueri vem se colocando nesta Mesa, 
e que eu considero imprópria. Por que imprópria? Porque não há objetividade em 
capacidade contributiva, não há objetividade... O está podendo, que é uma figura 
interessante para os alunos, é um está podendo subjetivo. São elementos que 
podem informar o legislador sobre a capacidade contributiva na elaboração de 
impostos, mas eles não são elementos objetivos pessoais, porque, senão entra na 
questão captária(F). Então, a questão captária(F) é tudo que você não quer, 
quando se fala em capacidade contributiva. Aqui eu menciono um excelente 
artigo, que foi traduzido pelo Victor Polizelli, que foi publicado na Revista De 
Direito Tributário Atual nº. 24, que é do Joachim Lang, Globalização e 
Tributação, em que ele retoma a questão da capacidade contributiva no momento 
da globalização, ou seja, é uma reflexão sobre a capacidade contributiva nesse 
momento. Neste momento, ele também refuta a questão do patrimônio como um 
elemento de informação da capacidade contributiva. Então, isto é um problema, 
porque quando eu falo dez gravatas, eu falo barba, ou eu falo carro, ou eu falo 
moto, eu estou tentando trazer para um debate uma quantificação patrimonial 
para informar a capacidade contributiva. Então, quando eu falo que essa 
revelação é perigosa. Por quê? Ela não se revela pessoalmente, ela não se revela 
grupalmente. Então, quando eu vejo a notícia de uma decisão do Supremo em 
que você ter vários imóveis é um pressuposto de capacidade contributiva, logo, 
eu vou adotar isto para informar a progressividade do imposto e fazer justiça 
social. Aí está o risco do imposto sobre grandes fortunas, aí está o risco do 
imposto de cunho social, porque ele passa a ser persecutório e passa a ser 
persecutório captário(F). Então, eu vou dizer: “Olha, todos aqueles que têm 
imóvel, nos Jardins, têm capacidade contributiva”. Porque ter imóvel, nos 
Jardins, tem capacidade contributiva. Revela-se uma capacidade contributiva, 
porque nos Jardins todos que moram nos Jardins ou moram em Higienópolis, 
para não... Para não falar que eu estou legislando em causa própria, revelam 
capacidade contributiva. Isto é perigoso, porque se isto for levado adiante, de fato 
o que vai acontecer é uma suposta utilização da progressividade para fins sociais. 
Suposta, que é isto que a gente se preocupou na época da Erundina, para 
atender interesses ideológicos, muitas vezes, político-partidários, que era a 
preocupação da Escola de Pavia e que é a preocupação do Joachim Lang, quando 
ele refuta, veementemente, a patrimonialização como elemento de informação da 
capacidade contributiva no estado globalizado. Ele diz: “Não cabe mais o 



patrimônio como elemento de revelação de capacidade contributiva”. Quando ele 
fala não cabe mais, não quer dizer que nunca coube. Aí entra a questão do IPTU 
ou do imposto patrimonial, como a origem do Imposto de Renda, que ninguém 
nega, realmente o Imposto de Renda nasceu patrimonial. Hoje, ele não é mais. 
Hoje, ele é outra coisa, ele é outra coisa e é outra coisa em função da evolução do 
mundo, da evolução da economia, da evolução das finanças, da tecnologia. 
Então, hoje, se procura outra forma de informar a capacidade contributiva, 
sempre subjetiva, Schoueri, sempre subjetiva. Ela não é objetiva. A revelação não 
é de Pedro, de João, de João Bianco. Desculpa, Bianco, certo? [risos] Ela não é, 
porque se ela for dos Joãos, todo João tem capacidade contributiva, pronto. Aí 
ela passa a ser objetiva. Ela não pode ser objetiva, porque senão ela é 
persecutória.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Eu vou aproveitar, o Fernando Zilveti fez 
a menção da Revista Direito Tributário Atual nº. 24. O IBDT recebeu ontem a 
edição desta nova revista, que alcançou mais de seiscentas páginas e está, 
portanto-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Está podendo. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É, o IBDT está podendo e não se 
esqueçam que essa revista, o ano passado, nós conseguimos que ela fosse 
incluída na lista do Capes, do Ministério da Educação. Então, ela é considerada 
de excelência acadêmica pelo Poder Público Federal, portanto, isto valoriza muito 
esta revista nas bibliotecas e para fins acadêmicos de faculdade, etc. Então, 
todos receberão oportunamente o seu número. Eu dou, portanto, a notícia que já 
está, portanto, no IBDT e vai ser distribuída. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso discorrer? 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Pois não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Já que você entrou na questão da revista agora. Eu 
só queria registrar o grande trabalho do Fernando Zilveti na organização dessa 
revista, que ele trabalhou, ele assumiu a mão, ou seja, para garantir essa 
excelência acadêmica. Eu queria cumprimentar, de público, o Fernando pelo que 
fez aqui e a alegria que nós estamos lendo. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: [falas sobrepostas] na coordenação da 
revista é o Zilveti. 

Sr. Fernando Zilveti: O material de produção-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Do [ininteligível]. 

Sr. Fernando Zilveti: O material de produção. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. Continuando, então 

Sr. Marcelo Fiorentino: Deixa eu falar? 



Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Pois não. Continuando, então, a 
discussão, eu vou dar a palavra ao Marcelo. 

Sr. Marcelo Fiorentino: Marcelo Fiorentino. Bom-dia. Professor Paulo, eu não 
sei se eu poderia sugerir um novo assunto. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Não, não, não, você queria opinar sobre 
este assunto?  

Sr. Marcelo Fiorentino: Não, não, um assunto diferente. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ah, assunto diferente. Você tem mais 
alguma coisa?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, Paulo, só com relação à capacidade 
contributiva. Captação, para quem não sabe, é o imposto per capita, é aquele 
imposto baseado na identidade, ou seja, você paga cem reais, porque você existe. 
É como se criasse um imposto dizendo: “Todo mundo per capita paga cem reais”. 
Não interessa o que fez, não interessa o que tem, é cem reais para todo mundo. 
Isto que o Fernando disse e, realmente, que gera arrepio, fez a Thatcher cair e em 
qualquer um que traga uma ideia como essa hoje. De captação até o está 
podendo, Fernando, eu acho que a ponte está muito longa e sem estrutura, vai 
cair. Eu penso que a tributação, em sinais objetivos, é conforme a Constituição, 
sim. Eu buscar sinais que revelam a capacidade contributiva, por exemplo, 
possuir um automóvel, possuir vinte gravatas, claro, gravatas como a do 
Fernando-- 

Sr. Fernando Zilveti: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E elementos como esses, ou seja, sinais que revelam 
na nossa sociedade quem possui vinte gravatas, como as do Fernando, está 
podendo. Se eu criasse um imposto, hoje, cuja base fosse ter gravatas, ou seja, o 
número de gravatas, claro que seria impraticável. Mas em si, eu não veria uma 
inconstitucionalidade se a União, com base na sua competência residual, criasse 
um imposto sobre a propriedade de gravatas Ermê ou de gravatas de luxo. Seria 
viável, como poderia criar um imposto, se o IPVA não atinge embarcações, 
segundo o Supremo, se a União criasse um imposto sobre propriedade de 
embarcações. Existe uma série de situações que objetivamente revelam 
capacidade contributiva, que ainda não foram objeto de tributação. Oxalá, não o 
sejam, não sou eu aqui a defender que devemos criar mais impostos, acho que 
nós temos muitos por aí e mal conseguimos trabalhar com os que temos, mas eu 
não vejo inconstitucionalidade. Eu penso que desde que objetivamente revele 
capacidade contributiva e um termo, eu vou repetir, depois de toda a lista do 
Fernando, eu continuo mediúnico, que objetivamente revele capacidade 
contributiva, eu não vejo qualquer problema nisso. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. Então, passando a outro 
assunto, Marcelo. 



Sr. Marcelo Fiorentino: Bom, Professor Bonilha, na verdade é uma questão bem 
mais prática do que essa discussão teórica, que é extremamente interessante, 
mas é uma questão prática que eu me deparei e que eu acho que também tem 
um certo grau de interesse. Fazer um resumo rápido, para o Professor Bonilha, 
da questão. O STJ, enfim, a Segunda Câmara do STJ já tinha um entendimento, 
desde a metade desse ano, no sentido de que as prestadoras de serviços, quando 
adquiriam combustível para a utilização da atividade operacional delas, ou seja, 
no transporte de pessoas ou de cargas esse insumo, esse combustível, melhor 
dizendo, ele deveria ser classificado como insumo e não como um bem de uso e 
consumo. Portanto, no âmbito do princípio da não cumulatividade do ICMS, essa 
aquisição desse combustível permitiria o creditamento em benefício das 
prestadoras de serviços. Isso é uma questão que a Segunda Câmara já tinha 
definido na metade desse ano, pelo menos por dois julgados interessantes. A 
Primeira Câmara julgou, foi publicado agora, em outubro, um recurso de 
mandado de segurança, corroborando esse entendimento, ou seja, quando uma 
prestadora de serviço adquire combustível ou lubrificante, esse produto é 
enquadrado como insumo e não como bem de uso e consumo. Portanto, permite, 
em benefício da prestadora de serviço, o creditamento do ICMS que foi pago em 
uma operação de aquisição. Isto é uma coisa importante, porque se fosse um 
bem de uso e consumo, cairia naquela hipótese de postergação do creditamento, 
que consta no art. 33, da Lei 7.096, que eu acho que é inconstitucional, mas, 
enfim, é aplicável na prática. Esse é um ponto, enfim, que eu acho que não existe 
muita discussão. A minha questão, Professor Bonilha, é que existe um elemento 
adicional e que eu me deparei agora, em função da minha atividade como 
advogado. Eu, enfim, trabalho com uma grande empresa aérea e ela foi autuada, 
um auto de infração lavrado pelo Fisco cearense, por uma situação semelhante a 
essa, só que ela tem uma questão adicional. As empresas prestadoras de 
transporte aéreo, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o julgamento 
da ADIN nº. 1.600, esse transporte aéreo de passageiros, ele não fica sujeito ao 
ICMS. Ou seja, o Supremo entendeu, de acordo com essa ADIN, que tem uma 
eficácia erga omnes, que esse transporte de passageiros aéreo nacional ou 
internacional está no campo da não incidência tributária do ICMS. Então, esse 
dado é importante. Então, no caso específico dessa empresa, ela adquiriu 
combustível para a aviação da Petrobras, no Ceará, e utilizou esse combustível 
nos aviões que ela utiliza para realizar o transporte. Aí vem a questão, Professor 
Bonilha, e o auto de infração é baseado nisso, o Fisco cearense entendeu: “Bom, 
como você, empresa aérea, utiliza esse combustível na sua atividade, mas como a 
sua atividade, esse transporte aéreo de passageiros, está no campo da não 
incidência, de acordo com a Constituição Federal - as duas hipóteses de restrição 
ao princípio da não cumulatividade - você não poderia se creditar do ICMS da 
operação anterior”. Eu acho que esse entendimento, enfim, a própria 
Constituição consagra isso, não tem muita discussão. O ponto adicional, 
Professor Bonilha, eu acho que esse ponto é um ponto discutível, é que a própria 
Constituição Federal, quando restringe o princípio da não cumulatividade, ela 
expressamente diz: “Salvo disposição em contrário da legislação”. A minha 
questão é: não poderia eu enquadrar essa aquisição desse insumo, não desse 



bem de uso e consumo, por essa companhia aérea nessa hipótese, salvo 
disposição de lei em contrário, já que a própria lei do Ceará permite que 
empresas aéreas se creditem do ICMS em operações anteriores de aquisição de 
combustíveis?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, a lei do Ceará, que você está 
mencionando, só para compreender o fato, você diz: a lei permite o creditamento, 
porque deve ser uma mesma lei que prevê a tributação no transporte, que no 
caso foi julgada inconstitucional. Ou seja, a sua hipótese é essa?  

Sr. Marcelo Fiorentino: Não, Professor Schoueri, ela não tributa o transporte. 
Ela de forma bem objetiva, ela não dá mais detalhes, ela fala: as empresas 
prestadoras de serviço de transporte aéreo podem se creditar quando adquirem 
produtos para a sua atividade operacional. 

Sr. Salvador Brandão: Salvador. A questão é a seguinte: realmente, a legislação 
de todos os estados prevê a incidência de forma geral, está em toda a legislação. 
O serviço de transporte intermunicipal, interestadual, aéreo, marítimo, fluvial, 
rodoviário e tal, está no campo de incidência. Tem uma regra de creditamento 
que diz que, claro, é genérico, o combustível, São Paulo havia alguma restrição, 
Minas Gerais é mais generosa do que São Paulo, permite outras peças e tal. Tudo 
bem. Então, nós temos uma regra geral de creditamento. Na medida em que o 
transporte aéreo foi excluído da regra de incidência, ipso facto, o crédito vai para 
outro capítulo, que é o da negativa. Dizendo que quando o insumo é aplicado em 
uma saída sujeita a não incidência ou isenção, salvo se for uma norma expressa, 
dizendo que no caso de transporte aéreo, mesmo com a não incidência, tem que 
ter uma regra expressa dizendo, que no caso... Essa regra tem um capítulo, não 
incidência, isenção: “É permitida a manutenção do crédito...”. Nesse caso, a regra 
geral não se aplica. Aquela regra geral de crédito de combustível é para todo o 
transporte. Se um dos elementos da saída foi excluído por legislação ou por no 
caso do Supremo Tribunal Federal, é claro que agora se desloca o capítulo para 
aquele dos casos de estorno, dos casos de não manutenção de crédito, que lá 
está expresso: “Nos casos de não incidência e isenção, não se permite o crédito”. 
Salvo, como aqui em São Paulo, nós temos aqueles anexos e em cada anexo, em 
cada título de isenção, não incidência ou imunidades, está escrito as hipóteses 
em que, nesse caso, é permitida a manutenção do crédito de ICMS. Então, esse 
caso, em toda a legislação, você vai encontrar esse problema e não é só no Ceará, 
não. Toda a legislação está genérica e o estado ainda não... Ele deve dizer assim, 
ou os estados... Eu, talvez, tenho uma esperança de um dia fazer incidência no 
transporte aéreo. Então, nem exclui lá dizendo: “Olha, o transporte aéreo está 
sujeito a não incidência”. Não está. Está pela jurisprudência, mas as regras de 
creditamento se aplicam tanto quanto, não é?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É, e ele vai ser escriturado como não 
incidente, não é? A empresa vai-- 

Sr. Salvador Brandão: Como não incidente. Inclusive, aí tem aquele problema 
das compras fora do estado, com dezoito e tal, mas realmente as regras de 



creditamento se deslocam para o capítulo, não para o capítulo do crédito, porque 
o crédito está ligado à incidência. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: À incidência. 

Sr. Salvador Brandão: Quando não há incidência, vai para o capítulo da não 
manutenção, salvo disposição em contrário expressa, não é? Da legislação 
estadual, expressa determinando o creditamento naqueles casos, sim. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fernando, pediu a palavra. 

Sr. Fernando Zilveti: Primeiro, eu queria dizer que eu não considero essa 
questão mais objetiva do que a anterior. Daí eu acho um pouco delicado e, 
constantemente, a gente vê essas colocações. Não, vamos falar de coisas 
objetivas. Essa questão é tão objetiva quanto à outra ou tão subjetiva quanto à 
outra, nós estamos tratando de Direito Tributário sempre, não é? Nesta questão 
anterior, nós estávamos preocupados com um problema, que é objetivo no campo 
do IPTU progressivo. Se nós não nos preocuparmos com os princípios, se nós não 
nos preocuparmos com os conceitos, o que informa o Direito Tributário, nós não 
vamos mais discutir Direito Tributário, nós vamos discutir outra coisa. A 
preocupação com a questão objetiva, inclusive da revelação de capacidade 
contributiva, este debate provocado pelo Schoueri, que eu acho que é importante, 
é justamente para não dar aí uma objetividade e que também está sendo usada 
no ICMS. Uma ideia de: “Nós vamos objetivar a substituição tributária, vamos 
objetivar a pauta de valores”. Esta objetivação também não é boa, porque ela tem 
que ser, senão o Direito Tributário não vai ser mais Direito, vai ser matemática. 
Então, nós não vamos mais discutir princípios. Quando a gente fala em questão 
da não incidência, eu lembro muito o que o Everardo Maciel criticou e critica em 
relação às posições sobre crédito e não incidência. Não há como haver crédito e 
não incidência. Ainda que a lei estadual queira chamar isto, de querer trabalhar 
com um direito a crédito em não incidência. Se ele achar: “Não, então você tem 
direito a crédito, mesmo que não incida o imposto”. Então, não é mais direito a 
crédito e nem tem relação com o princípio da não cumulatividade, certo? Porque 
só pode ter crédito se você tem não cumulatividade e se o princípio 
constitucional, aí princípio, não regra, e um princípio que se transforma em regra 
apenas na definição de competências tributárias. Então é um princípio 
informador do imposto sobre valor agregado e como tal deve ser observada a 
incidência. Sem haver incidência não há crédito.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Exato. Eu acho que a resposta é nesse 
sentido, não é, meu caro Marcelo?  

Sr. Marcelo Fiorentino: Eu só fiz uma menção, Professor, que isso é claro, é só 
a hipótese-- 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Em relação à operação. 

Sr. Marcelo Fiorentino: É, quando a própria legislação, usando essa exceção da 
Constituição, salvo disposição em contrário-- 



Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: No caso da jurisprudência que-- 

Sr. Marcelo Fiorentino: Não, Professor, porque a própria lei cearense, isto 
consta no regulamento do ICMS do Estado do Ceará, que eu não me recordo o 
número do decreto agora. Mas o meu ponto foi: admitindo que essa hipótese 
posterior é uma hipótese de não incidência tributária, isso não tem dúvida, se 
mesmo nessa situação, por contas dessa exceção que a própria Constituição 
consagra, eu não poderia ainda assim manter esse crédito da operação anterior, 
já que a própria lei cearense, aparentemente, permite essa manutenção do 
crédito.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Permite, Paulo? Marcelo, se a lei permitir a 
manutenção do crédito, o crédito estará assegurado. A questão aqui é de 
interpretação, é saber se a norma que permite manutenção do crédito não está 
vinculada ao pressuposto da incidência seguinte. Como do ponto de vista 
sistemático seria essa a interpretação mais adequada, tanto é que você traz a 
causa aqui tamanha a sua surpresa, quer me parecer que esta lei, que 
asseguraria a manutenção do crédito, teria que ser explícita nesse sentido. Ou 
seja, seria necessário que o legislador dissesse que apesar da não incidência, 
será mantido o crédito. O que me parece que você traz como fundamento é uma 
regra geral de manutenção de crédito e tão geral quanto a regra geral da 
incidência. Não me parece que você tenha nos trazido notícia de que haveria uma 
regra especial dizendo que mesmo no caso de não incidência haverá manutenção 
do crédito. E é esse o caso que seria exigido pela lei. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. Então, já estamos nos 
últimos minutos, mais quatro minutos. 

Sr. Fernando Zilveti: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Já acabou. 

Sr. Fernando Zilveti: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos terminar? 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Vamos, então, terminando os trabalhos 
da Mesa-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só deixa-- 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Por favor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só apenas noticiar, para aqueles que gostam de 
agendar, etc., para que, por favor, na semana do dia 21, 22 e 23, não, na 
verdade, 22, 23 e 24 de agosto, que reservem esses dias, na medida do possível, 
para o nosso Congresso de Direito Tributário Internacional do IBDT. Sabemos 
que a cada biênio esse Congresso é feito, será a quarta edição. Nós estamos 
organizando nesse momento, mas aqueles que puderem já se organizar, já 
noticiar. É bom lembrar o Primeiro Congresso nós tínhamos cem participantes; 



no segundo: duzentos; no terceiro: trezentos; e, desta feita, eu acho que com o 
apoio de todos os associados do IBDT, nós esperamos ter realmente aquele salão 
nobre cheio. Da nossa parte, enquanto organização, eu posso prometer que 
aquela excelência nós vamos fazer todo o esforço para manter e peço também que 
tenhamos a excelência da participação de todos os associados nesse evento. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bom. Eu agradeço a presença de 
todos. Teremos reunião na próxima semana, quinta-feira, dia 09 de dezembro. 
Um bom-dia para todos, portanto. 

 

FIM 

Eu, Paulo Torres, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por LB 
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