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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. No pequeno 
expediente eu quero comunicar que estão abertas as inscrições, as indicações 
para juiz do TIT e o IBDT faz indicações de quem tiver interesse. De modo que, 
quem tiver alguma vontade de participar do TIT pode falar com a Eloiza aqui, 
na secretaria que ela prepara o expediente que é eletrônico, ela prepara. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Claro, né? Alguma comunicação? 
Então, vamos à pauta. Continuação do assunto, a continuidade ou não de 
aplicação da multa de 10% do Fundo de Garantia de tempo de serviço, nós 
iniciamos esses debates a semana passada, e a Cláudia Vit de Carvalho ficou 
de relatar o que ela já pesquisou até agora para nós debatermos. O assunto, 
ele tem um aspecto mais constitucional do que tributário propriamente dito, 
porque tem a ver com a questão de eficácia, vigência, revogação de leis e de 
qualquer forma é de grande interesse. Cláudia. 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Cláudia, bom dia. Eu acredito que a melhor 
forma de começar essa intervenção minha hoje é respondendo a uma 
pergunta do Schoueri da última Mesa, que é a premissa de tudo. Afinal, a Lei 
Complementar 110, efetivamente, vinculou o produto da arrecadação das 
contribuições que ela foi criada para financiar, como complemento da 
correção monetária, dos beneficiários do Fundo de Garantia ou não? Isso 
ficou só no móvel, na motivação do legislador sem estar efetivamente 
positivada essa vinculação. Eu acho que a resposta objetivamente é que, de 
forma expressa, não houve essa vinculação. A determinação, pelo contrário, 
eu acho que a gente percebe um... Quase um certo ardil do legislador em 
tratar das duas coisas de forma conjunta, mas como se separadas fossem. 
Então, você vê uma... Percebe uma preocupação na redação em tratar da 
contribuição, depois tratar dos termos de adesões, etc.. Mas do ponto de vista 
linguístico, não é, uma preocupação em não vincular uma coisa à outra. 
Obviamente o decreto também, houve preocupações em se fazer um Decreto 
para as contribuições, um Decreto para regulamentação do pagamento do 
benefício. Agora, então do ponto de vista explícito, não houve essa vinculação. 
Do ponto de vista implícito, não é, da interpretação sistemática, a gente 
consegue construir uma ligação entre uma coisa e outra, até porque 
politicamente, é notória, não é, essa vinculação do ponto de vista da 



motivação. Eu acho que essa falta de explicitação quanto à vinculação, ela foi 
um problema lá atrás, quando se julgou a constitucionalidade das 
contribuições, porque efetivamente você, todo mundo sabia qual era o motivo, 
não estava expresso, você tinha mensagem do Senado deixando claro isso, 
mas eu acho que não, ainda não estava de uma forma que a gente poderia 
dizer que, ainda que implícita, estava contida lá, tal vinculação. Agora, eu 
acho que com o passar dos anos, não é, a gente tem várias manifestações 
oficiais, que eu vou chamar, que confirmam aquilo que antes o aplicador da 
norma tinha que fazer um certo exercício para desvendar, né, para o que 
estava na dobra de alguma forma da lei. Como referência a isso, o próprio 
julgamento do Supremo sobre a constitucionalidade, ele deixa bem clara a 
vinculação, não se diz que simplesmente está se pretendendo agregar o 
patrimônio do fundo é clara a... É clara a vinculação e mais do que isso, a 
vinculação à complementação da correção monetária foi a motivação da 
decisão. Se entendeu que a contribuição é constitucional para financiar esse 
complemento. Então, o próprio Supremo interpretando a Lei Complementar, 
eu acho que ele acabou desfazendo essa questão do que era implícito, o que 
era explícito, o que era motivação simplesmente do legislador ou o que era 
uma positivação dessa vontade política. Você tem o próprio parecer da 
Procuradoria da Fazenda em que ela, não é, trata da constitucionalidade da 
lei, mas que ela de alguma forma, ela expressamente também afirma que é 
para financiar a complementação. Então, o que eu queria dizer para começar 
isso é que, embora realmente não esteja expresso na lei, eu acho que com o 
passar do tempo e essa vinculação dependia de um esforço do intérprete, eu 
acho que esse esforço, não é que agora ela... A vinculação está expressa, mas 
de alguma forma isso está a mais evidenciado, não é? Um outro ponto que eu 
acho que é importante, é a premissa-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só um minuto. A questão da 
vinculação, vamos fazer um fatiamento aqui da discussão. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Obrigado, Ricardo. Cláudia, eu estou preocupado 
porque você está falando bastante sobre a motivação. A palavra vinculação 
tem muitos sentidos, eu até evito a expressão vinculação porque vinculação 
lembra aquela classificação de tributos vinculados e não vinculados, que é 
outro tipo de debate. Como eu disse na reunião passada, existe um certo 
debate doutrinário com relação à referibilidade ou não, com relação a esse 
tipo de questionamento. Mas algo que eu não vi debate, ou seja, eu não 
conheço alguém que discorde é da questão da afetação. Ou seja, a Receita 
afetada a um fundo é o que caracteriza a contribuição. Eu não conheço 
discordância com relação a esse mínimo do que seria uma contribuição. E por 
isso a minha provocação, Cláudia, talvez você possa esclarecer, é seja na Lei 
Complementar, seja na Lei Orçamentária, seja no decreto, eu quero saber se 
esta afetação pós 2003 continuou existindo? Por que eu pergunto isso? 
Porque quando vimos a lei a semana passada, vimos um dispositivo que 
previa a afetação por alguns anos e a pergunta, que foi aí que nós paramos o 
debate foi: Esta afetação pós 2003 continuou existindo? Eu quero lembrar, 
caso a resposta seja negativa, surge a questão que o Mauro propunha na 
reunião passada de saber se, é possível, terminada a afetação, a sobrevivência 
do tributo já não mais como contribuição e sim como imposto. Essa era a 



questão jurídica que havia. Não é questão prévia que é: Em 2004, 2005, hoje, 
a receita dessa contribuição está afetada? Afetação, eu quero insistir, é um 
termo jurídico agora, é uma vinculação ao fundo, ou seja, não é meramente 
assim: “sobrou, vou fazer”, é a Receita disto está carimbada para essa 
afetação. O carimbo surgiu no art. 13, da Lei Complementar 110, que eu vou 
ler agora para efeito de Ata: “As leis orçamentárias anuais referentes aos 
exercícios de 2001, 2002, 2003 assegurarão destinação integral ao FGTS de 
valor equivalente a arrecadação das contribuições de que trata os arts. 1º e 2º 
dessa lei complementar”. Portanto, note-se, a afetação vai se dar pela lei 
orçamentária, por mandamento da lei complementar. O que me permite 
concluir que seria possível que mesmo sem o mandamento da Lei 
Complementar, a Lei Orçamentária mantivesse a afetação. E eu pergunto é: 
Foi mantida esta afetação? Porque está certo, a partir dali que eu acho que a 
discussão ganha esse rumo. 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Eu quis ainda Schoueri, eu entendi a sua 
colocação, é que eu quis ir para um momento anterior, porque a própria 
previsão legal da afetação, por ela não estar de forma direta, ela em algum 
momento ela dependeu desse esforço de se verificar. Porque a própria lei 
complementar, ela... Era nesse sentido que eu estava querendo dizer, a 
própria Lei Complementar, ela não fala diretamente que é para o 
complemento. Não, que ela se destina ao complemento. Isso você tem que 
inferir o que ela diz, tanto que ela diz que o valor será agregado ao patrimônio 
do fundo. Tá? Aí eu acho que, a outra questão é se orçamentariamente está 
vinculado, se permaneceu vinculado-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [pronunciamento fora do microfone] 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Eu não cheguei a olhar a lei orçamentária, 
mas eu imagino que não esteja porque o fato de que foi completado o passivo 
é um fato que, além de notório, não é, ele tem provas fáceis, pelos próprios 
balanços, por reversão da provisão que você verifica, eu acho que de R$40 
milhões foi revertida uma provisão. Então assim, acho estranho que a Lei 
Orçamentária ainda prevê, mas já essa resposta eu não sei te dar se ainda 
está prevendo isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer é que são duas questões 
diferentes. Uma é: Está afetado ao Fundo ou não? Porque se não estiver 
afetado ao Fundo, a gente nega a natureza de contribuição. Uma segunda 
pergunta, quer dizer, é diferente a sua pergunta é: Mesmo que afetado ao 
Fundo já não está mais vinculado à despesa específica que o Fundo tem. Veja 
é outra questão, o Fundo tem várias... O Fundo não serve apenas para isso, o 
FGTS tem vários gastos. Então, é que a primeira pergunta seria dizer, não é se 
quer contribuição mais. Outra é: É uma contribuição criada por um - agora 
vou usar o termo - motivo, não é mais vinculada à afetação, por um motivo e o 
motivo da sua criação foi esgotado. A pergunta que se torna diferente e a 
pergunta jurídica... Então, eu não sei Ricardo, se você acharia interessante 
esse fatiamento para nós enfrentarmos até o fim a primeira questão o que 
aconteceria, eu vou trabalhar em hipótese, se não houver se quer afetação 
para a segunda pergunta mesmo que haja afetação, mesmo que a lei 
orçamentária destine ao FGTS, se especificamente este gasto que motivou a 



criação de contribuição desapareceu, se o Fundo já não tem mais esse gasto, 
se continuaria a contribuição. São perguntas diferentes, eu sugiro que a gente 
trabalhe separadamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom, vamos deixar a Cláudia 
falar um pouco mais, então para... 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Eu vou responder-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Retomar a outra parte aqui. 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: As duas perguntas positivamente. Primeiro eu 
acho que houve uma positivação da afetação do valor à despesa específica do 
complementar de correção monetária, ainda que não de forma expressa na lei, 
houve afetação. Mais do que isso, tendo em conta o fato, embora tenha se 
determinado que agregasse apenas ao patrimônio do fundo pela lei e não à 
despesa específica da correção monetária. Segundo ponto, com o fato de que 
efetivamente foi esgotado esse passivo relativo à complementação com essa 
informação de que foi revertida a provisão, mas ainda faltando a informação 
se a lei orçamentária permanece vinculando, eu imagino que não, até porque 
a justificativa do veto da Dilma não foi, de forma alguma, que deveria 
continuar a cobrança da contribuição que não poderia deixar de existir, arcar 
com o complemento. Foi porque há programas importantes do trabalhador 
como Minha Casa, Minha Vida, etc. e tal. Então eu acho que até a motivação, 
acho que tem que checar a lei orçamentária, mas a própria motivação do veto 
dá mostras claras que já está havendo, né, já houve uma alteração na 
destinação. Então, acho que as duas respostas são positivas. É uma 
contribuição social, ela tem o produto da arrecadação afetado, uma finalidade 
específica. Segundo, o próprio Supremo, a Procuradoria essa afetação não era 
simplesmente ao fundo, ao patrimônio do fundo, mas era especificamente a 
esta despesa do fundo. Então, nesse cenário todo, eu acho que o primeiro viés 
que a gente olha o que aconteceu com essa lei porque é um fenômeno... Ela 
nasceu constitucional é uma superveniência, né? É uma invalidade 
superveniente se é que é invalidade mesmo a expressão. Então, o primeiro 
aspecto eu acho que é a questão de vigência eficácia, eu acho que não vou 
entrar aqui em divergências da doutrina em relação a esses conceitos e... 
Afinal, será que ela é uma lei temporária, a lei que o Caio Mário, não é? A 
doutrina trata desse fenômeno toda a teoria geral do Direito que não é 
absurdo isso acontecer, você imagina uma lei que cria despesas para fazer 
frente a gastos com a guerra; a guerra acabou em tese ela não tem um prazo 
no sentido daquela temporária que é a lei de introdução trata, não é? Como foi 
a outra contribuição que efetivamente perdeu vigência, mas ela é temporária 
no sentido de ser uma lei que o Caio Mário diz de circunstância, uma lei que 
perde a finalidade, perde a validade uma vez que a finalidade se cumpra. 
Então... Ou sobre o ponto de vista da vigência de que ela é uma lei 
temporária, ou o sobre o ponto de vista da eficácia, no sentido de que ela 
perdeu a finalidade, ninguém vai dizer que o... Vamos dizer a segunda parte 
da lei complementar, que é a que trata dos acordos, todos os acordos já foram 
firmados, já foram pagos, etc.. Tinha prazo, não tem hoje ninguém firmando 
acordos ou aguardando pagamentos, não é, de quem fez. Então, nesse aspecto 
a lei cumpriu a finalidade, ninguém vai dizer que aquela lei, que os 



dispositivos da lei relativos a isso não perderam a eficácia. Eu acho que da 
mesma forma, a contribuição também atingiu a finalidade dela. Então esse é 
um primeiro viés, que eu acho que é da eficácia, vigência com divergências ou 
não da doutrina do que esse fenômeno seria o fato é que a, não é? Esse 
‘monstrengo’, ele já trouxe dentro de si o germe da morte dele, então é uma lei 
que ainda que é... 

[risos] 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: O ‘monstrengo’ é o editorial do Estadão-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Estadão-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É-- 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Não é, que chamou de monstro e é realmente, 
uma contribuição peculiar. Então, eu acho que do ponto de vista, é... Fixadas 
essas premissas de... Respondendo as duas perguntas, não é? Eu acho que a 
gente tem como trabalhar sobre o ponto de vista da eficácia, da vigência. Do 
ponto de vista tributário, eminentemente, eu acho que a questão está mais 
tranquila ainda, porque o Supremo, o Joaquim Barbosa, especificamente, ele 
não só ressalvou no voto dele que a constitucionalidade estava vinculada, né? 
Agora não na expressão, estava atrelada à finalidade, que uma vez que fosse 
esgotado o objetivo, isso deveria ser objeto... Ele quase fez uma ameaça, não 
é? Foi mais que uma ressalva, uma ameaça no voto, e todo mundo que votou 
nesse sentido está presente então, eu acho que do ponto de vista tributário 
admitidas àquelas duas premissas do início, eu acho que não tem grandes 
dificuldades de se verificar a inconstitucionalidade. Eu acho que o terceiro 
aspecto que é importante em qualquer discussão que vai ser levada à frente 
em relação a isso está ligado à moralidade em si. Porque ainda que se afastem 
as premissas iniciais e que se entenda que essa vinculação ficou na esfera da 
mens legislatoris e não da mens legis, digamos, ainda que se entenda isso, é 
fato notório de que ela complementou, serviu ser o funding desse passivo da 
caixa. E eu acho que ninguém vai duvidar que seja contrário à moral, à 
moralidade administrativa, à forma, não é, de se relacionar com os 
administrados sabendo-se que já está, não é, esvaziada a despesa se 
continuar cobrando. Acho que eram essas as considerações iniciais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu segundo estou vendo, 
Schoueri, recompondo aqui, não sei se vou ficar na mesma linha sua, mas eu 
acho que nós temos dois problemas aqui, não é? Um primeiro problema é 
saber se essa destinação específica para o Fundo de Garantia era, 
exclusivamente, para a finalidade de recompor o saldo das contas, não é, 
recompor aquelas perdas inflacionárias e nesse sentido, então, terminada a 
tarefa de recomposição, a lei perderia a sua... Nós ainda não conseguimos 
detectar bem que figura é essa, se é da perda de eficácia ou perda da própria 
vigência na figura que você está colocando como sendo uma vigência 
circunstancial, temporária e de prazo indeterminado, tal como o imposto 
sobre a guerra, você não tem como colocar em lei o fim da guerra, não é, 
precisaria combinar previamente com o inimigo, não é? Que é impossível. 

[risos] 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é um bom exemplo, não é? 
Então essa é a primeira questão, não é? Saber se é isso mesmo que está na 
lei. A partir do art. 13, que me parece que em termos de norma oposta do 
ordenamento, a que está mais próxima da questão que nós estamos 
discutindo, esse art. 13, ele comporta duas visões, não é? Uma primeira visão 
que é aquela de que em função do objetivo da lei de recompor o saldo das 
contas, numa previsão de que isso ocorreria até 2003, a própria Lei 
Complementar se autolimitou por aí. Por outro lado, a gente pode entender 
que o art. 13 - eu estou propondo só não estou dizendo que é esse -, o 
entendimento, o art. 13, poderia dizer que obrigatoriamente nesse exercício de 
2001, 2002 e 2003 seria assegurada a destinação integral ao fundo. Nota-se 
que ele não fala que é para determinada finalidade, destina ao fundo. Aquelas 
contribuições dos arts. 1º e 2º. Nessa segunda proposição, a partir de 2003, a 
destinação deixaria de ser obrigatória, e aí que vem a colocação do Mauro, não 
é? Seria possível uma transmutação genética da contribuição para o imposto 
do campo residual, porque só poderia ser imposto de campo residual, e a aí a 
Presidente da República teria realmente a liberdade de dispor, evidentemente 
observado os princípios da legislação orçamentária desses recursos. Fernando 
pediu a palavra. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti Arce Murillo: Bom dia a todos. Eu captei aqui a 
ideia do Schoueri, fatiar um pouco as nossas colocações, mas primeiro eu 
passo sempre por uma indicação de leitura, muitas vezes o pessoal pergunta 
para a gente sobre as contribuições sociais e eu me lembro de um artigo do 
Brandão Machado, antes mesmo da Constituição de 88, mas que até hoje é 
bem atual, sobre as contribuições sociais, em que ele trabalhou a natureza da 
contribuição social, ele trabalhou a questão da referibilidade, a questão da 
causa e... Enfim, ele, com aquela precisão científica que nos faz falta até hoje, 
espancou a matéria da Contribuição Social, considerando a Contribuição 
Social um tributo. Em relação a essa questão que estamos tratando agora, a 
motivação existe nessa norma e ela é apenas uma intenção do legislador em 
colocar a norma no sistema jurídico. Para isso, ele especifica a sua motivação 
que o leva a criar um tributo. Já a afetação, como o Schoueri já disse e eu 
concordo, pressupõe que a destinação dos recursos de uma Contribuição 
Social tenha uma efetiva colocação para que o fim que a contribuição se 
destina e uma vez cessada essa afetação o tributo perde sua razão de ser. Não 
haveria a menor discussão a respeito disso no meu modo de entender e aí não 
caberia uma transmutação talvez para a qualidade de imposto no meu, 
imagina, na minha modéstia opinião. Em relação à referibilidade, a 
referibilidade para mim é uma quimera absolutamente, faz sentido no direito 
tributário todos aqueles autores que se preocuparam recentemente com a 
referibilidade nas Contribuições Sociais, esbarraram na sua própria vagueza 
conceitual e não conseguiram se quer comprovar a aplicação da referibilidade 
no direito tributário brasileiro. A justificação é que é um tema muito ligado à 
causa da tributação, é algo que, me parece bem postado em termos de 
doutrina em direito tributário, o Schoueri vem desenvolvendo isso, o Alcides 
trabalha um pouco a causa na tributação e a doutrina alemã fala mais 
justificação, o que seria para nós a causa. E de fato esta justificação também 
explorada um pouco pelo Marco Aurélio Greco, me parece fraca nesta 
Contribuição Social, de modo que aí também haveria uma 



inconstitucionalidade bem transparente. Quanto à moralidade, eu não tenho 
como concordar, não há. A moralidade pública em matéria de tributação e aí 
tem um livro que muita gente cita do Tipke sobre essa questão, e é um 
reconhecimento dele nesse mesmo livro, porque a moralidade precisa ser 
muito característica quando ela existe uma ruptura, não basta ser uma mera 
alegação de imoralidade ou moralidade, porque a moralidade do Estado, ela é 
um pressuposto e na tributação ela sempre é parte PRI, então existe 
moralidade na ação do Governo em relação à criação do tributo e existe 
também moralidade não é um ato imoral ele... Redirecionar uma afetação de 
um tributo para outro fim como Minha Casa, Minha Vida, porque ele está 
sempre ligado a uma atitude de Estado, o que não lhe dá o direito de fazê-lo, 
mas não é imoral. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri pediu a palavra, mas 
eu queria só fazer uma ‘observação’ aqui a respeito dessa questão. Eu reluto 
muito em usar o princípio constitucional da moralidade que informa a 
administração pública, conforme o art. 37. A moral, o conceito de moral ou 
aplicação prática de algo, do conceito a algo é muito difícil varia de pessoa 
para pessoa, não é? Mas eu estou sentindo que nessa questão, que nós 
estamos discutindo aqui, nós, nós técnicos, vamos para a tecnicalidade do 
direito tributário, do direito constitucional. Eu estou sentindo que atrás de 
tudo isso existe algo maior sabe, mais abrangente, que é o fato de que a 
contribuição foi clarissimamente criada por uma finalidade. E há mais de, nós 
estamos hoje falando talvez oito anos ou dez anos, há uma apropriação dessa 
arrecadação para finalidade diversa daquela para a qual ela foi criada. Isto no 
mínimo é um caradurismo muito grande, e eu acho que caradurismo está 
muito próximo de moralidade. Eu gostaria mesmo de ver como é que foram 
feitas as Leis de Diretrizes Orçamentárias e as Leis Orçamentárias para saber 
onde, em que rubrica essas Receitas foram colocadas. Porque a imoralidade 
que eu acho “in concreto” no caso, está nisso é um desvio da arrecadação para 
uma finalidade diversa, claro que ninguém está pondo no dinheiro, esperamos 
que não, não é? Que esse dinheiro esteja sendo usado para outras finalidades 
impuras; seja, realmente, para finalidades as quais o Governo se dedica. Mas 
onde que está? Isso é algo que parece meio subterrâneo, sabe? Sub-reptício e 
nenhum ato dessa natureza pode-se dizer moral. 

O que a gente nota aqui também, agora também numa observação bem 
específica da questão, eu tenho a sensação de que a moralidade objetiva que 
eu estou tentando passar aqui, não é? Não... 

Orador não identificado [00:30:22]: Não é meu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, eu não olhei para você... 

Orador não identificado [00:30:24]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É que ele está tocando atrás de 
você, não foi para você que eu olhei. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho a impressão que a 
moralidade objetiva que eu acho que a gente poderia, quem sabe, extrair de 



considerações assim, de um grupo como o nosso, não bate com a moralidade 
subjetiva do Governo. Porque eu acredito que no meio político, eles achem que 
isso é absolutamente normal. Nós podemos fazer isso, não é? Na moral 
governamental, isso não é imoral. Eu acho bastante difícil você discutir o lado 
da imoralidade ou da moralidade, mas a administração pública está sujeita ao 
princípio da moralidade. Então, eu acho que em cada caso a gente tem que 
fazer um esforço para saber se a ação do Governo tem um mínimo assim de, 
em que para o bom senso comum a ação é aceitável, independentemente 
dessas tecnicalidades que nós estamos discutindo aqui. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti Arce Murillo: Bom, eu não tenho como 
discordar do Ricardo nesse aspecto, mas quando a gente fala de moralidade 
na tributação, pelo menos o que eu tenho lido, eu citei o livro, que é um livro 
muito usado para discutir moralidade na tributação, há um reconhecimento 
da dificuldade de aplicação da moralidade para discutir um tributo se ele deve 
ou não ser mantido no ordenamento jurídico. Porque essa moralidade estaria 
ligada ao próprio tributo. Eu criei um tributo imoral, eu criei um tributo que 
afeta a moralidade da administração pública, afeta o sistema. O uso do 
dinheiro ou o mau uso do dinheiro, sem dúvida nenhuma está... Afeta a moral 
da administração pública, mas eu tenho sérias dúvidas se esse uso imoral 
poderia levar à inconstitucionalidade do tributo, porque o tributo, até então, 
era constitucional. É a mesma dificuldade da referibilidade, que é atacada 
pelo Brandão Machado nesse clássico artigo, ele na forma de moralidade. É 
um problema de administração de recursos públicos e aí se você age de forma 
imoral ou você pega o dinheiro e vai fazer outra coisa, você tem uma 
penalidade como administrador. Você pratica um ato ilícito como 
administrador, que é, exatamente, que é da esfera da improbidade 
administrativa, ou seja, não macula o tributo em si, essa é a minha 
dificuldade de pensar, eu não estou dizendo que tem que ser, eu só estou 
apontando uma dificuldade em relação à moralidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: São vários assuntos. Primeiro, eu tentei agora, 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias atual, identificar isso e a única coisa que 
eu identifiquei - eu vou chamar atenção, embora não seja o nosso escopo, até 
porque para mostrar quanto nós precisamos de algum especialista em direito 
financeiro para conversar conosco. Porque até um minuto atrás, eu acreditava 
que Contribuições Sociais destinadas à seguridade social eram uma coisa e as 
Contribuições Sociais gerais eram outra coisa. Eu ia começar até discutindo a 
natureza da FGTS. De repente, olhando o art. 35 da Lei 12.708, eu aprendi 
lendo o Inciso... Lendo o art. 35, que a Contribuição Social do 212, § 4º, nós 
estamos falando agora na área de educação, que todos nós aprendemos que 
não é Contribuição Social para a seguridade social, ela é destinada à 
seguridade social e está no orçamento de seguridade social. Isso me chocou 
um pouco, até por uma questão à parte, isso fica só como um obiter dictum, 
por uma outra discussão curiosa que olhando... Nós precisamos estudar a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para aprender um pouco mais de direito 
tributário como funciona. Que nós temos uma vinculação que não era o que 
eu pensava. Para mim educação não era seguridade social. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Inclusive porque a lei de diretrizes 
orçamentária pode estar errada, pode estar contrária à Constituição. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É, mas esse é um ponto assim, só uma, 
considere isso um obiter dictum aqui, assim, algo que... Eu fui olhar uma 
coisa, tirar, como é que é? Atirou, mirou no que viu, atirou no que não viu, 
então fica uma curiosidade a parte. Mas então, eu vou dizer não encontrei a 
vinculação até porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias fala do orçamento da 
seguridade social e eu não encontrei a afetação, desculpe a afetação do FGTS 
à seguridade como não deveria? Deveria encontrar uma afetação 
especificamente ao FGTS e que eu não encontrei, não disse que não existe, eu 
disse simplesmente: “Eu não fui capaz de encontrar nessa pequena leitura 
aqui”. Então, agora, eu acho sim que a afetação é fundamental para que se 
caracterize uma contribuição social. Lembrando, nós estamos falando uma 
contribuição social daquelas chamadas gerais, a contribuição ao FGTS não 
está no art. 195. Apenas, havendo uma previsão de uma atuação da União na 
área social prevista no seu art. 6º, toda vez que eu tenho uma atuação da 
União na área social, ao mesmo tempo, que a constituição confere a 
possibilidade de uma atuação da União possibilita pelo seu art. 149, que a 
União tenha meios para essa atuação social. Então a Contribuição Social ao 
FGTS encontra-se seu fundamento no art. 149, geral, e que diz que: “Quando 
a União tem uma atuação na área social pode ter meios, por meio de uma 
contribuição, identificado uma atuação da União, que é o FGTS, nós podemos 
encontrar ali a fundamentação para tanto”. Portanto, não é seguridade social. 
O Fernando provocou a questão da referibilidade ou não, dizendo que isso 
seria uma quimera. Eu pedi a palavra naquele segundo, foi a hora que 
levantei a mão, para dizer que talvez a quimera surja em primeiro lugar 
porque existe uma tendência já acatada pelo Supremo na hora de classificar 
os tributos e fazer a chamada classificação quinquipartite, em que se colocam 
todas às contribuições no mesmo cadinho, como se não houvesse diferenças  
entre elas. Toda classificação serve para a gente se entender um regime 
jurídico ou outro. Eu, quando estudei esse tema, propus que se separassem 
as contribuições sociais daquelas que eu chamei especiais, exatamente pelo 
critério da referibilidade. Porque eu vejo nas contribuições sociais a 
característica de um imposto com destinação específica, imposto afetado. Isso 
é chamado na boa doutrina que o Fernando gosta [ininteligível], ou seja, é o 
imposto com afetação. Agora, vejo sim em outras contribuições aquilo que o 
Ataliba chamava verdadeiras contribuições. Ou seja, é muito difícil negar a 
referibilidade da contribuição que o engenheiro faz ao CREA. Ou seja, existe 
uma relação direta, uma atuação da União no interesse de uma categoria 
profissional e existe uma contribuição, e tal seria se cobrassem dos médicos 
as despesas relativas ao CREA, não haveria referibilidade, então não teria 
sentido. Ou seja, eu acredito sim na referibilidade; acredito que a União, toda 
vez que tem uma atuação no interesse de uma categoria profissional 
econômica, tem dois caminhos e essa decisão é política. Ou ela sustenta essa 
atuação com base em impostos, leia-se: “Toda coletividade paga”. Ou ela gera 
uma contribuição de quem? Daqueles afetados, daqueles que motivaram a 
atuação e aí vem a referibilidade. Eu não estou dizendo que a União é 
obrigada a criar a contribuição. É uma decisão política se eu crio ou não crio, 
mas eu posso criar contribuição, mas insisto, uma vez criada a contribuição, 



haverá necessariamente a referibilidade e o exemplo dos médicos pagando a 
despesa do CREA evidencia que a referibilidade é requisito da contribuição 
especial. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti Arce Murillo: Assistencial. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Das contribuições eu chamei especial. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti Arce Murillo: Não sociais. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe-me, não sociais, as contribuições 
especiais. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti Arce Murillo: Ah bom! Então, eu falei sociais. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, vamos de novo. Eu não estou... Fernando, 
então, Fernando esclarecendo, realmente, o Fernando adotou a classificação 
quinquipartite e pôs todas as contribuições no mesmo cadinho. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti Arce Murillo: Não, não, sociais-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu separo, sim, as contribuições sociais não têm 
a referibilidade, são impostos com destinação específica-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti Arce Murillo: [pronunciamento fora do 
microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: As contribuições especiais têm e por isso é que 
eu tenho proposto e é uma questão meramente didática não é contrariar a 
classificação ou A ou B, é apenas dizer: vamos tratar diferentemente aquelas 
que têm regime juris diverso, por isso que eu separo as especiais do lado de 
um lado, as sociais de outro, somente para entender que algumas 
contribuições têm a referibilidade e outras não têm, outras apenas têm 
afetação. Em comum umas e outras, a afetação para separá-las, a questão da 
referibilidade. Então a referibilidade é requisito das contribuições especiais 
não das contribuições sociais. E o FGTS é uma contribuição social-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti Arce Murillo: Social, isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E, portanto, não há que cogitar para ela a 
referibilidade e sim para ela há que cogitar, há que exigir a afetação. Ausente 
à afetação, Ricardo e agora eu trabalho com essa hipótese porque nós, eu não 
fui capaz e não encontrei alguém capaz ainda de identificar na lei 
orçamentária se há ou não afetação, eu gostaria de trabalhar com a hipótese, 
insisto, abstrata de que a afetação tenha terminado em 2004. Eu gostaria de 
trabalhar com a hipótese que o Mauro propôs que, de 2005 em diante, aquela 
Receita já não é afetada. Pode haver uma coincidência de números, mas não 
há um mandamento legal, determinando que aquele recurso vá ao FGTS. Que 
aquele recurso então vá aos cofres gerais da União, ainda que amanhã alguém 
mostre que também os cofres gerais da União sustentam, complementam o 
FGTS, mas eu estou admitindo um cenário que não haja um mandamento 
legal, determinando que aquele recurso seja carimbado àquela destinação. Se 
isto, se esse cenário legislativo for verdadeiro, afetação, insisto por 
mandamento legal, como o art. 13 o faz, ou seja, que não tenha havido um 



novo mandamento e quero dizer, o mandamento não me parece 
necessariamente previsto na Lei Complementar, poderia mesmo a própria Lei 
Orçamentária ou a Lei de Diretrizes Orçamentárias prever. Eu estou 
trabalhando com um cenário em que eu não sou capaz de identificar um 
mandamento legal, dando afetação da Receita de 2005 em diante, àquela 
despesa. Neste caso estou convencido de que não se trata de contribuição. 
Então surge a pergunta do Mauro: “Mas não seria um imposto com destinação, 
imposto com base na competência residual da União criado por lei 
complementar não cumulativo e que não tem fato gerador ou base de cálculo 
próprio dos impostos do que na Constituição”? Ou seja, eu não estaria na 
hipótese expressa do art. 154 da Constituição? A pergunta tem duas partes: 
Primeira: Poderia a União criar um imposto na sua competência residual 
sobre o ato de uma demissão involuntária de empregados? Eu admito assim, 
em tese, parece que sim, pelo menos eu não vejo um razão porque eu não 
teria um imposto como esse, eu teria... É que você ia perguntar isso é uma 
manifestação de capacidade contributiva ou é uma punição, não é ilícito então 
sanção para isso não é. Talvez eu pudesse discutir com o Mauro, se o Mauro 
estivesse aqui, se revela a capacidade contributiva, ou seja, se é uma 
manifestação de capacidade contributiva o ato de eu fazer uma demissão 
involuntária. Pode ser até o contrário, mas enfim, essa primeira questão eu 
poderia dizer, não! Sequer cabe falar de imposto, porque este ato não é 
manifestação de capacidade contributiva. Vou ultrapassar essa discussão até 
porque reconheço que essa discussão dificilmente encontraria eco nos 
tribunais hoje. Vamos a segunda e essa, sim, teria eco. Admitindo que fosse 
possível hoje a criação desse imposto, o fato de ter sido criada uma 
contribuição e ter desaparecido a destinação, transfigura para que eu tenha 
hoje um imposto? Notem, não é dizer, como já houve no passado, e eu quero 
lembrar o bom e velho fim social, o fim social, desde o primeiro dia na 
Constituição passada, ele era um imposto chamado de contribuição. Aqui eu 
teria uma situação diferente, eu teria uma verdadeira contribuição social que, 
uma vez não afetada, seria transmutada no imposto. É possível no regime 
jurídico essa transmutação? O único precedente, a única questão que eu me 
lembro sobre isso dessa questão de saber se eu posso desconsiderar esse 
aspecto e ainda assim salvar, eu lembro do ICMS quando subiu de 17% para 
18%. Aquele 1%, que tinha uma afetação. Naquela época, com toda certeza, se 
poderia dizer, olha, a afetação do 1% é inconstitucional, no entanto, como é 
um incremento do próprio ICMS fato gerador próprio, etc. Etc. O imposto é 
devido apenas à afetação que lhes cabe. E naquela ocasião o Supremo se 
manifestou dizendo que não, que na medida em que eu tenho a afetação 
inconstitucional, todo o tributo se torna inconstitucional. Ou seja, não foi 
possível salvar o 1%. Eu estou, eu tenho dúvida e esse é o ponto, eu creio que 
não é possível salvar o tributo, dizer: “Ah, mas agora, ou seja, por quê”? 
Porque não houve manifestação do Congresso nesse sentido. O Congresso 
pode sim criar um imposto na competência residual, mas ao fazê-lo ele deve 
saber que ele está criando um imposto, deve saber que uma parte dessa 
Receita, inclusive a parte substancial dessa Receita, vai para estados e 
municípios e deve instituir esse imposto. Ou seja, esse salvamento me parece 
impossível nesse caso, ou seja, desaparecida a afetação, creio, já não há mais 
como se cobrar o tributo. E notem, eu estou sim abrindo a possibilidade, 



comprovada a hipótese de que não há afetação, de não só dizer que ela não, 
que a partir do veto seria indevida. Eu estou sim abrindo a possibilidade para 
uma repetição do indébito dos últimos anos, porque admitida a hipótese - eu 
quero insistir com isso -, de que não havia afetação, toda essa contribuição 
recolhida foi inconstitucional e, portanto, me parece possível a repetição. Essa 
é a primeira parte daquele fatiamento, Ricardo, pelo visto várias pessoas 
levantaram a mão. Então, antes de encontrar a motivação eu paro por aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria, só queria... Eu vou 
dar a palavra a todos. Eu só queria sugerir que nós pensássemos de uma 
maneira um pouco livre da pecha da inconstitucionalidade. A condição foi 
constitucional, a lei é constitucional. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na época sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Me parece que é muito mais uma 
situação não de que passou a ser inconstitucional, não. Ela se extinguiu, ela 
perdeu a sua função, ela não pode mais continuar a ser cobrada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E, portanto a contribuição, a cobrança. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma cobrança seria em função da 
inexistência de lei. 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Só antes um esclarecimento. O imposto se 
quer, se pudesse salvá-lo, Schoueri, como você disse não poderia ser para 
ficar vinculado ao Fundo de Garantia-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não-- 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Porque é vedada a vinculação, né, da Receita. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A minha hipótese foi de que nós fizemos um 
levantamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias, desculpe, essa é a hipótese. 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Sim. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E que verificamos, não há a afetação. Se 
verificarmos afetação desapareceu a hipótese, desaparece toda a tese. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara. 

Sra. Sandra Mara Rossetti de Paula: É só para dar uma, colocar na Mesa 
uma situação que eu vi aqui. No art. 4º, quando ele fala da destinação como a 
caixa econômica vai fazer os pagamentos e etc. Ele diz o seguinte: que a 
condição para que o empregado receba esse tipo de, essas pessoas que 
fizeram, que têm direito a essa correção monetária, eles teriam que assinar o 
termo e depois diz: “Até o 63º mês a partir da data da publicação desta Lei 
Complementar estejam em vigor as contribuições sociais de que tratam os arts. 
1º e 2º”. E depois, no Inciso seguinte: “a partir do 64º mês da publicação desta 
lei permaneça em vigor a contribuição social de que trata o art.1º”. Então, se a 
gente for olhar esse art. 4º, ele está dando uma vigência, vamos dizer assim, a 
essa contribuição um pouco acho que vinculada ao art. 13º, ou seja, que 
talvez tenha que ter um ato que prorrogue ou que diga que essa contribuição 



estaria vigente fora desses exercícios de 2001, 2002, 2003. É só uma questão 
que eu estou levantando-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito bom. 

Sra. Sandra Mara Rossetti de Paula: Para ver se isto não está de alguma 
forma vinculada ao que haja necessidade efetiva de um ato, na forma do art. 
13º, que faça, que haja continuidade dessas contribuições. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Me parece que você trouxe bem 
esse art. 4º, juntamente com o 13, eles dão pistas, não é? 

Sra. Sandra Mara Rossetti de Paula: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: De que primeiro que a afetação 
clara, segundo lugar que a Cláudia mencionou que não está expressa, mas eu 
acho que deu pistas muito claras da afetação e também, consequentemente 
de uma aplicação para este fim enquanto esse fim requerer a contribuição. A 
ponto de, como você está trazendo aqui, a própria lei prever que a 
possibilidade depois de 64 meses precisar de um... de algum ato legislativo 
mantendo em vigor. O que aumenta a imoralidade viu, Fernando. Alexandre. 

Oradora não identificada [00:50:21]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, desculpe-me-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: São pistas hein-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só dizer o seguinte, Mara, desculpe, Ricardo, é 
só para questão de... A minha leitura foi contrária. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Da minha leitura não é que eu preciso de um 
novo ato; é que a condição não tenha havido um ato revogando, pelo menos 
assim, o legislador aqui não me parece que ele, ele está falando assim: “tem 
que fazer um novo ato”. O que ele está dizendo é-- 

Oradora não identificada [00:50:39]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele fala assim: “vai que tem uma nova lei 
revogando, vai que seja julgado inconstitucional”, se for julgado 
inconstitucional para aqui, ou seja, eu não fiz a leitura do art. 4º, como se 
falando há que haver um novo ato. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria voltar ao que eu falei há 
pouco. Nós estamos, além de tecnicalidades jurídicas importantes, nós 
estamos agora passando por uma tentativa de uma interpretação literal, não 
é? Eu acho que tem uma finalidade clara na lei, ainda que fosse só implícita, 
não é? E a clara amarração da arrecadação essa é a finalidade. Se não tivesse 
havido a manipulação dos índices, não tivesse havido o desgaste dos saldos 
das contas essa contribuição não teria sido instituída. 

Sr. Alexandre: Então, eu queria falar sobre isso. Alexandre. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alexandre. 



Sr. Alexandre: A mens legis, não é? É clara, no sentido dessa vinculação. Mas 
quando eu leio o art. 13 e eu vejo integral em tais anos, logo, nos outros anos 
não há, ela tem, aí há uma, não é uma fraude do Congresso ou pensou-se 
uma coisa e fez-se outra. A lei, na verdade, até que ponto a mens legis pode 
macular a lei em si mesmo considerada. Isso é uma discussão doutrinária 
antiga nas interpretações, Carlos Maximiliano diz e é uma das fontes do 
direito, mas não vai ser a preferencial. Aí que eu vou, também, no sentido de 
que só conseguimos entender que isso é totalmente absurdo do ponto de vista 
jurídico se usarmos a moral. Moralmente previa-se, o Congresso pensou 
numa coisa, criou-se um tributo que estava mais ligado se fosse na época da 
Constituição anterior, com o empréstimo compulsório com a destinação 
específica só que a fundo perdido, não ia ser devolvido. Então, como falou-se 
da guerra, não é? Eu... Até essa é a grande dificuldade, “assegurarão 
destinação integral”. Logo, o pensamento contrário nos diz que, em outros 
anos ela pode ter qualquer destinação orçamentária. E aí como a mens legis 
ficou-se no... Não se consumou na lei dizendo teria que ter um artigo 
específico... Então quando chegar o termo ao fundo estiver já ressarcido das 
perdas que não foi causado, inclusive, pelos contribuintes, não é? Então 
cessará a contribuição. Agora, transmutação para imposto é impossível por 
causa do... Como o Dr. Schoueri disse, tem o IPMF, tem das casas de São 
Paulo, do art. 17 para 18. Então eu só consigo construir uma ilegalidade, uma 
inconstitucionalidade se eu usar a moral. É a moral... Porque se não for 
assim, o Supremo já disse que é constitucional a essa contribuição e me 
parece que nas manifestações da presidência é que só o ano passado teria 
sido, conforme notícias, cumprida a sua função da lei, a sua lei teria 
cumprido a sua função para que foi instituída. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri pediu a palavra. 
Cláudia depois para encerrar porque nós temos uma pauta extensa com 
assuntos importantes. O Schoueri primeiro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu queria trabalhar com a segunda parte agora. 
Vamos admitir que haja na lei orçamentária, alguém encontre a afetação, ou 
seja, não está na Lei Complementar, isso é certeza nossa, mas uma lei 
orçamentária manteve uma afetação ao FGTS. Ou seja, nós encontramos lá na 
hora da verba, a verba está carimbada em FGTS, eu queria trabalhar com 
esse segundo cenário, que até 2013 aquela verba está indo para lá. Então, 
agora sim, a pergunta da primeira destinação da motivação, foi motivado para 
um fim e o fim desapareceu, a razão de ser desaparece, embora a afetação não 
passa a ser interessante. Segunda parte do questionamento. Eu estou aqui 
me lembrando muito que o primeiro que eu me lembro de ter defendido a 
questão do exaurimento da razão de ser, foi o Marco Aurélio Greco. O Marco 
Aurélio insistia na contribuição, uma figura sui generis, ele insistia com a 
ideia de que desaparecida a razão de ser desaparece o próprio tributo. A 
Cláudia foi muito feliz lembrando do imposto de guerra. Eu posso criar um 
imposto extraordinário de guerra, cessada a guerra o imposto se exaure. Ou 
seja, imaginar que se exauriu a razão de ser do tributo não me parece 
inviável, especificamente, ou seja, um tributo, identificada esta razão de ser - 
e me parece que a Cláudia sustentou aqui -, realmente basta ler as próprias 
Adins, a manifestação do Supremo, eu acho que não seria muito difícil de 



convencer que essa, a vinculação de um item ou outro, e note, eu não estou 
buscando mens legislatoris no sentido daquilo que cada deputado tinha na 
sua cabeça quando votou. Eu estou buscando a chamada mens legis, ou seja, 
todo o cenário legislativo em que foi criado e que identifica uma lei criada com 
uma finalidade. E admitindo a hipótese de exaurimento da finalidade. Quer 
me parecer que argumentação dizendo se a contribuição serve para um fim, 
vamos lembrar? Art. 149, da Constituição Federal, por favor. “Compete à 
União instituir contribuições sociais como”... Eu só queria-- 

Oradora não identificada [00:56:15]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só pegar a dicção-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aqui vai-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não-- 

Orador não identificado [00:56:20]: Então vai você-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Como... “Instrumento de atuação na respectiva 
área”. Ou seja, eu tenho, eu encontrei uma atuação específica, encontrei uma 
contribuição, essa atuação desaparece. Eu quero crer que essa, que a 
motivação... Não, desculpa, não quero usar o termo motivação porque é muito 
mais que motivação. Esta... É a razão de ser, o para... O ‘para quê’ a que se 
refere o Marco Aurélio, com muita felicidade nesse ponto, para quê existe a 
contribuição. A contribuição existe para um fim e este fim desaparece a 
própria contribuição me parece que desaparece também. Então, eu estou, eu 
sigo, sim, Cláudia, a sua ideia do exaurimento da contribuição na medida em 
que o ‘para quê’ desaparece, mesmo que haja afetação ao Fundo, o ‘para quê’ 
da sua criação exauriu-se. Então, exaurindo-se o ‘para quê’, a própria 
contribuição deve desaparecer e o paralelo feito com a guerra para mim é 
notório, é dizer: “Olha, não tem sentido continuar”. Oi? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Notório e notável. Para encerrar, 
Cláudia. 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Só uma última interferência sobre a questão 
da moralidade. Eu concordo que o, eu acho até que a gente tenha argumentos 
muito mais fáceis de lidar para derrubar essa contribuição, se é que ela vai se 
manter mesmo. Mas sobre o ponto de vista da moralidade, eu concordo que é 
difícil em matéria tributária, especialmente quando se trata de imposto que 
você não tem um controle, não é? A legitimidade para controlar o destino da 
arrecadação. Agora, no caso da contribuição social, eu acho que é mais fácil 
você lidar com a moralidade sobre o ponto de vista de que a finalidade está 
expressa na lei ou implícita e, a partir daí o desvio de finalidade por si só 
configura uma faceta, não é, da não moralidade para não dizer imoralidade 
administrativa. Então, eu acho que no campo da contribuição e por ter sido, 
pela finalidade ser uma coisa relevante para a sua legitimidade, acho que é 
um pouco mais fácil trabalhar com esse conceito e diminuir a vagueza que é 
natural dele, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, se alguém quiser que esse 
assunto volte à pauta na semana que vem, faça o favor de mandar um e-mail 



para a Eloiza, porque hoje acho que já debatemos muito bem até. 
Suficientemente e muito bem. O outro assunto é o projeto de Medida 
Provisória provavelmente que alterará o art. 74, da MP 2.158. Nós temos um 
projeto que não podemos considerar o definitivo porque, infelizmente, essa 
possível nova legislação está sendo negociada. Negociada por grupos. Eu acho 
muito positivo o Governo ouvir a iniciativa privada, ouvir os empresários, não 
é? Eu acho muito louvável o Governo está, inclusive, criando um novo refis 
aqui para essas situações específicas porque foi ele que criou outro 
‘monstrengo’ que é o art. 74, cuja história é muito mal dita e não vem ao caso 
analisar aqui. Também foi uma história imoral a maneira como foi implantada 
no Sistema Jurídico Brasileiro. 

Orador não identificado [01:00:14]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hã? 

Orador não identificado [01:00:15]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse sim, está bom. De qualquer 
forma, eu estou falando isso apenas para dizer que nós não podemos ter 
certeza que o projeto sobre o qual o Fernando vai fazer algumas considerações 
será o definitivo, porque há dois atrás, os jornais publicaram que houve uma 
nova rodada de negociações entre o próprio Ministro e a Receita Federal e um 
grupo de empresas em que alguma coisa já, provavelmente foi sendo alterada. 
As empresas ainda insistem em alterações, mas de qualquer forma, vamos 
trabalhar com a última minuta que circulou no meio empresarial inclusive. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti Arce Murillo: Bom... Esse tema tem sido muito 
explorado até em determinados cursos aí de pós-graduação tem sido 
estimulado que os alunos escrevam sobre ele. Mas enfim, nosso debate aqui, a 
minha preocupação de trazer esse assunto para apreciação de todos é 
corroborada com a minuta que o Ricardo, gentilmente me franqueou o acesso 
e que já está alterada, não é? E está como uma colcha de retalho, graça a essa 
negociação entre o Fisco e os contribuintes que está em andamento, pode ser 
que muito disso tenha já sido alterado ou venha a ser alterado. Mas o fato é 
que o art. 74, da MP 2.158, foi uma catástrofe tributária. E o julgamento do 
Supremo foi outro desastre, não é? Então, dizia Fernando Veríssimo, Luis 
Fernando Veríssimo: “Que os hermeneutas têm o dom de deixar o que era 
confuso incompreensível”. Dizia não, diz, não é? Porque não morreu graças a 
Deus. Então pelo o que a gente soube da mídia e também do projeto, essa 
ideia da Receita era criar uma alíquota mínima do imposto de renda e 
contribuição social, caso o contribuinte comprovasse ter recolhido a mesma 
alíquota no exterior ficaria isento. Não sendo feita a comprovação, ele teria 
que recorrer o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. 
Também, de acordo com a minuta, aparece a figura do pagamento dos 
núcleos da pessoa jurídica domiciliada no exterior. Então, você teria 
substituído a hipótese do art. 74, que considerava o fato gerador a simples 
disponibilidade jurídica do lucro para a definição do efetivo pagamento. Outra 
questão é como apurar o lucro, não é? A minuta que nos foi franqueada tem 
toda uma técnica de apuração do lucro, já se fala também, na matéria de 
ontem de uma nova discussão de verticalização da apuração do lucro entre 



subsidiária, e que gera uma confusão bastante grande para o apurador para 
o... Para quem trabalha neste assunto, para quem vai tentar apurar esse lucro 
da subsidiária no exterior. A ideia da tributação mínima - até para não 
estender deixo também um comentário dos colegas - já vinha sendo discutida 
como uma tentativa de evitar o planejamento tributário, que é a 
absolutamente anacrônica, não se deve usar esse tipo de alternativa como 
forma de conter evasão tributária. A melhor técnica no meu modo de pensar é 
justamente o que está feito em alguns países de tributação mais avançada, 
como Holanda e como o Reino Unido, de simplesmente não tributar esses 
lucros, isentar os lucros das coligadas no exterior e também considerar o 
prejuízo das coligadas no exterior como fato dedutível do imposto de renda da 
matriz no Brasil. Lógico, nós estamos falando de uma lei holandesa que é em 
termos de tributação internacional uma das mais modernas, mas temos 
outros exemplos como o Reino Unido e outros países que já entenderam que 
você criar instrumentos jurídicos, normas para tentar captar essa riqueza já 
tributada na jurisdição fora do país é uma tentativa vã, gera um contencioso 
enorme, gera um compliance sem sentido e de efeito pouco interessante em 
termos de arrecadação. De modo que, até pelo princípio da neutralidade fiscal 
e do fluxo internacional de capital, esta tributação não deveria sequer existir. 
Mas aí eu deixo o debate aí para os meus pares como eles entenderem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só fazendo um resuminho aqui do 
que foi dito. Nós retornaríamos a uma regra geral correspondente à Lei 9.532, 
em que o lucro somente seria tributado quando efetivamente disponibilizado, 
a minuta aqui, ela reproduz os dispositivos da Lei 9.532, que define o que é 
disponibilização, crédito, entrega, emprego, remessa, pagamento e a exceção 
então que seria mais ou menos o que está na Medida Provisória 2.158, art. 74, 
ficaria restrito às controladas diretas e indiretas ou coligadas, não sujeitas ao 
que a Medida Provisória aqui chamaria de regime de subtributação. Não é 
aquelas que estão necessariamente domiciliadas em paraísos fiscais, que tem 
um conceito um pouco mais amplo de... Envolvendo sigilo, alguns regimes de 
tributação favorecida. Aqui é uma hipótese única, definida, chamada de 
subtributação e definida como a tributação no país de origem alíquota inferior 
a 25%, que esses grupos empresariais estão querendo reduzir para 20%, não 
é? Então, essa é a, em síntese, a parte principal, não é Fernando, do projeto é 
este, depois tem uma série de outras ‘coisinhas’, como foi mencionado aqui o 
problema da verticalização que também está sendo debatido. Está em aberta a 
discussão, começando com o Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que o tema é tão importante que essas 
‘coisinhas’ que você diz certamente exigirão e vão, e merecem ser traduzidos a 
cada uma delas um debate específico. Então, vamos ficar por enquanto com a 
‘coisona’, ou seja, com o todo da lei, com a ideia, para depois, e sem nos 
furtarmos num segundo momento, não sei se ainda hoje ou outro dia, 
pegarmos itens específicos que mereçam atenção como ser aplicado ou não. 
Em termos gerais, quer dizer, não se pode negar que é um avanço em relação 
ao retrocesso que nós temos atualmente com a Medida Provisória 2.158. Um 
avanço em certa medida inspirado por essa esdrúxula decisão do Supremo 
Tribunal Federal, que criou uma classificação inexistente na lei entre os 
paraísos fiscais ou não, entre coligadas e controladas, coisas que foram 



criadas ali e que parece essa Medida Provisória muito mais uma conformação 
àquele corte do Supremo: “Ah, um avanço no sentido de discussão e etc.”. 
Então o primeiro ponto é esse. Quer me parecer que o critério de corte 
subtributação não é feliz. Qualquer que seja a alíquota. Porque o tema que 
merece é saber se eu estou me valendo de um subterfúgio para fugir a uma 
tributação que seria devida no meu país de residência. E deixa eu explicar 
isso um pouco melhor aqui, porque eu não acho esse ponto feliz. Porque, seja 
tributado eu a 15, a 20 ou a 25%, o fato é que se eu estiver numa atividade 
substancial e esse me parece o critério de corte, num país em questão, se o 
país em questão tributa a 15% todas as empresas que ali operam e se eu 
quiser que a multinacional brasileira tenha condições de concorrer, ela haverá 
de pagar o mesmo imposto que outras empresas que ali operam ocorrem. Seja 
a 15, 20, 25 ou o que for. Então, quer me parecer que a linha de corte 
adotada, alíquota, não foi feliz. Tivesse eu a oportunidade de falar sobre isso, 
eu diria: “Vamos olhar a natureza do investimento”, se nós estamos falando 
em atividade, chamado rendimento ativo ou passivo e vamos falar quando se 
trata de rendimento ativo, aí deixemos a tributação, deixemos a empresa 
concorrer com os seus iguais em condições de igualdade como tal. Primeiro 
ponto me parece assim, a linha de corte defeituosa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu questiono. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Segundo ponto é saber se na hipótese de haver a 
remessa dos lucros deve ou não haver a complementação no país de 
residência. Que o Fernando mencionou, e é verdadeiro, hoje a grande maioria 
dos países, vamos citar o seguinte, dos membros da OCDE ou os específicos, 
a Europa, inclusive o Reino Unido, já adota a Participation exemption, para 
dizer não há essa complementação se faz desnecessária quando da remessa 
dos dividendos. Os Estados Unidos são grande, essa é uma grande exceção e 
que tenha essa tributação, essa complementação, e é bom lembrar, e aí nós 
entraremos nas questões pequenas que a complementação nos Estados 
Unidos não é imediata. Ou seja, o professor [ininteligível] sempre insiste com 
esse ponto de dizer: “Não, espera aí, há complementação, mas no momento 
em que haja a complementação que vai tributar, eu considero também perdas 
ocorridas no exterior, o que na verdade acaba obrigando a multinacional 
americana a tomar decisão de apenas repatriar lucros e submeter à tributação 
quando houver perdas no exterior em outras subsidiárias suficientes de tal 
modo que a complementação acaba por não acontecer”. Não entrei no detalhe 
aqui para saber se nós teríamos também esta situação curiosa, eu diria um 
pouco hipócrita de fazer de conta que a gente tributa em bases mundiais não 
tributa. Ou se ao contrário, nós vamos adotar a posição de sermos único que 
tributamos de qualquer modo, porque ainda faríamos a separação. Não 
estudei esse detalhe, ficaria para as chamadas coisinhas que o Ricardo se 
referiu, saber se eu posso compensar perdas em outras jurisdições, com os 
lucros tributáveis aqui, esse ponto pode ser relevante. O que me mereceria 
nota também, Ricardo, eu acho interessante, é que o Fernando mencionou 
essa tendência à territorialidade, o retorno à territorialidade. O que provoca 
uma outra questão muito interessante. Eu li, ainda ontem, um artigo em que 
o autor dizia: “É curioso que os acordos de bitributação foram uma imposição 
dos países vencedores da guerra que impuseram a tributação pela residência, 



porque afinal de contas eles tributavam em bases mundiais. E celebraram-se 
acordos de bitributação sempre se devendo a tributação pela residência”. E 
hoje o que eu tenho é que os países que brigaram pela tributação com base na 
residência são os mesmos, que hoje adotam a territorialidade. O que traz uma 
outra questão muito mais interessante é saber se não está na hora de 
revermos, o autor diz: “Que os acordos foram criados na década de 20, no 
século passado”. Nós estamos praticamente entrando na década de 20, a 
década de 10 pelo menos nesse século nós já o entramos, se não está na hora 
de revermos os acordos que foram pensados, ou seja, aqueles que nos 
impuseram uma certa forma de acordo, já não são mais os estados que 
acreditam na tributação em base universais e o pleito que o autor diz dos 
países Brics, e veja que nos incluiu isso, pela maior possibilidade de 
tributação na fonte. E aí eu vejo uma situação muito esquizofrênica brasileira. 
Porque ao mesmo tempo em que nós brigamos pela tributação na fonte, pelo 
direito da fonte de tributar, editamos aqui uma Medida Provisória que ainda 
nos reserva o direito de tributar na residência. Vamos decidir o que nós 
acreditamos. Nós acreditamos ou não que a Renda deve ser tributada no país 
onde ela é gerada, no mercado onde há concorrência? Se nós acreditamos 
nisso e por isso legitimamente fazemos altíssima tributação no caso de serviço 
do exterior, etc., etc. E fazemos isso, me parece um pouco esquizofrênico de 
repente nós ainda queremos essa complementação. Quer me parecer e já que 
nós estamos na esfera de lege ferenda, iniciada a discussão na Medida 
Provisória, temos que ter a ousadia de dizer ao Governo que essa negociação 
não está boa. Não é assim. Se nós queremos ser competitivos, nós temos que 
separar rendimentos ativos de passivos, sem dúvida. Ou seja, ninguém aqui 
está defendendo aquele diferimento de rendimentos passivos, não é essa a 
ideia. Nós estamos falando agora da empresa brasileira com operações no 
exterior. Essa empresa deve ter a mesma carga tributária que as suas 
concorrentes, porque é bom lembrar o seguinte, a empresa brasileira que 
investir no Chile concorre com a francesa que também investir no Chile. Só 
que a empresa francesa que investe no Chile paga imposto no Chile e só. Não 
há uma complementação. Já a empresa brasileira que investe no Chile, paga 
imposto no Chile e se passar essa Medida Provisória vai ficar feliz, porque 
talvez só mais tarde paga imposto no Brasil. Mas sempre terá a espada sobre 
a sua cabeça que vai pagar o imposto no Brasil e na hora que ela vai calcular 
a viabilidade, vale a pena ou não eu entrar no Chile. Vale ou não colocar o 
Chile, eu vou investir no Chile ou não vou sendo que o francês tem uma carga 
tributária tal e a minha é maior. Então, mesmo que seja mero diferimento, 
mero diferimento da tributação, ainda assim, é carga tributária, ainda assim é 
ônus por investir no exterior. É ainda assim é exportação da carga tributária 
brasileira. Nós vamos ter esse privilégio de exportar carga tributária. É em 
contramão. E o próprio tesouro americano, o Diogo está aqui pode confirmar 
isso, hoje nos Estados Unidos a discussão sobre territorialidade é aberta. Me 
parece até que vai passar também nos Estados Unidos a territorialidade. Ou 
seja, nós estamos, vou repetir ao Alcides só e termino com isso, o Alcides 
sempre diz que o Brasil sempre copia o penúltimo modelo. Ele fala isso muito 
sobre o IVA, que nós sempre, toda a legislação nossa é a copia do penúltimo 
modelo, uma vez que isso ultrapassa no exterior nós vamos lá e copiamos o 
ultrapassado sempre um atrás. Então, se nós copiarmos o modelo 



norte-americano nós possivelmente estamos mais uma vez copiando o 
penúltimo modelo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: As coisinhas que eu mencionei 
são coisinhas no sentido de que o aspecto fundamental dessa nova lei, se é 
que vai virar lei, é realmente alteração do sistema do art. 74. Agora, ela traz, 
um pouco em função dessa alteração, e outro pouco não por essa alteração, 
coisas muito importantes, como por exemplo, a separação das coligadas, das 
controladas indiretas, como por exemplo, transformando em lei aquilo que é 
só instrução normativa, alienação no investimento representa a forma de 
disponibilização. E assim por diante. Tem coisas importantes aqui. O 
reconhecimento de que o MEP não é tributado de [ininteligível], coisa que foi 
determinante alguns votos no Supremo. De forma que são coisas importantes 
sim, não na magnitude do objetivo principal. Eu acho que nós não deveríamos 
discutir isto aqui porque nós não sabemos o que vai virar lei, eu acho que nós 
devemos guardar o nosso tempo precioso aqui para quando tivermos essa lei 
já em vigor. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti Arce Murillo: Eu também, aliás, eu ia fazer a 
mesma proposta de nós discutimos daqui uma semana ou duas, quando esse 
texto venha a ser publicado, lamentavelmente, porque eu gostaria que não 
fosse. Mas por trás desse movimento do Ministério da Fazenda, reeditar a 
questão dos lucros no exterior está como disse, um problema prático da lei 
atual e mais do que isso um contencioso judicial totalmente descabido, e 
ainda o Fisco, para agradar as próprias empresas que têm problemas nesse 
setor, propõe um refis que no meu modo de dizer não deveria existir. 
Simplesmente você fez um mau passo, corrija o mau passo e não toque mais 
no assunto e veja um pouquinho o que está acontecendo no mundo. É que 
realmente a assessoria técnica no Ministério da Fazenda erra frequentemente, 
ao olhar para o próprio umbigo ou olhar para alguns exemplos, como o 
Schoueri disse, de anos anteriores é como você querer ler jornal da semana 
passada. Não serve para mais nada só para outras utilidades. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Quando a gente examina a legislação dos países 
europeus de tributação de lucros no exterior a gente vê que eles, essa 
legislação é coerente com uma política fiscal do Estado. Quer dizer, se 
pegarmos a Holanda, por exemplo, a Holanda é um país pequeno tem 20, 25 
milhões, 30 milhões de habitantes, tem um mercado muito restrito, então o 
governo adota uma política de incentivar as empresas a irem fazer negócios no 
exterior, irem buscar novos mercados. Então, é coerente que em função disso 
a legislação adote o princípio da neutralidade do capital da exportação. Quer 
dizer, a empresa vai competir com as outras empresas estrangeiras que estão 
atuando naquele mercado no exterior. Os grandes países, como os Estados 
Unidos, por exemplo, têm um grande mercado interno, talvez não haja 
necessidade de se criar um incentivo para a empresa ir buscar negócios no 
exterior. Por isso que essa política é um pouco diferente de tributação de lucro 
no exterior. No Brasil, a gente não tem política, não tem política. A gente não 
sabe se a gente quer incentivar as empresas brasileiras a irem buscar novos 
mercados ou não. Eu me lembro que uma vez eu ouvi um comentário de um 



funcionário da Receita Federal que ele dizia o seguinte: “Ora, o sujeito está 
ganhando dinheiro no exterior e nós não vamos tributar? Ainda se ele tivesse 
atuando nos países da África, então a gente vai, olha vamos então, incentivar 
as empresas brasileiras a irem num gesto de solidariedade com os países da 
África, então tudo bem, nós não vamos tributar. Mas se ele está ganhando 
dinheiro na Europa, nos Estados Unidos, por que nós não vamos tributar”? 
Então a política fiscal brasileira é uma política de captação de manifestação 
de capacidade contributiva, é captação de riqueza. Nós vamos tributar todas 
as riquezas existentes aonde quer que ela exista. Por quê? Porque nós 
precisamos arrecadar. Então a política brasileira é arrecadatória, ela não tem 
nenhum objetivo econômico, extrafiscal. Esse é o primeiro comentário que eu 
queria fazer. O segundo comentário que eu queria fazer é o seguinte: Eu fico 
surpreso de ver que a legislação brasileira me parece que é a única no mundo 
que, quando adota tributação de resultado no exterior, quer dizer, quando cria 
o sistema de tributação via CFC ou via empresa controlada no exterior, não 
alcança os controladores pessoas físicas. Todos os países do mundo, Estados 
Unidos, países civilizados, países da Europa e Estados Unidos que adotam a 
legislação CFC, incluem nesse sistema também os residentes, pessoas físicas 
que têm investimentos em empresas coligadas, controladas no exterior. O 
Brasil me parece que é o único que não adota esse sistema. Fica então a 
minha surpresa, o registro da minha surpresa nesse aspecto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Zilveti, depois Hiromi. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti Arce Murillo: Só queria contrapor com o 
Bianco nessa questão da política. De fato a política dos últimos anos em 
matéria de política fiscal exclusivamente, é como com o Schoueri disse, ela é 
esquizofrênica, porque ela tem uma necessidade de incentivar a produção, ela 
tem um discurso de incentivar a produção e ao mesmo tempo odeia o capital. 
Então é como se tivesse... Você tem um ódio pelo capital, mas você quer 
incentivar a produção, só que produção e capital estão totalmente ligadas. 
Então a impressão que eu tenho quando vai vir um anúncio dessa natureza é 
que alguém vai tirar a máscara e aparecer o Lenin, assim, não é?  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que grande parte desses grandes processos que 
estão ainda tramitando representam mais de 30 bilhões, o processo é gerado 
por tipo fraude, porque cria uma empresa brasileira, digamos holding num 
país que tem acordo. Daí cria uma controlada no paraíso fiscal e, no caso de 
exportação vai para aquele paraíso fiscal, mas a mercadoria vai diretamente 
para o comprador final. Então, eu acho que, eu vejo que esses grandes 
processos é um tipo de sonegação. Agora, eu acho que fiscalização também 
está errada de tributar a controlada situada no paraíso com acordo para 
evitar dupla tributação. Porque a própria Cosit já reconheceu que não pode 
tributar através da solução de consulta interna que saiu agora em agosto, não 
é? Diz que não pode tributar. Só que nessa solução de consulta interna, eu 
acho que é um absurdo porque diz que não está tributando o lucro da 
controlada, mas sim o lucro da controladora no Brasil através de aumento 
patrimonial decorrente de equivalência patrimonial. Ora, a contrapartida de 
equivalência patrimonial está expressamente isento pela lei que criou a 



tributação de controlada no exterior. Mas eu acho que a própria Cosit viu 
acho que está errando. Então... Agora, se o judiciário, digamos que fosse mais 
eficiente, eu acho que a fiscalização também. Agora, porque no caso de 
mercadoria ir diretamente para o comprador final, então deveria tributar pela 
lei de preço de transferência, não é? Não tributar controladora, mas tributar a 
empresa brasileira pela lei de preço de transferência, que era muito mais 
seguro e prático, não é? Agora, em relação a projeto de mandar deduzir o 
prejuízo apurado, agora já é permitido deduzir porque a tributação no Brasil é 
apenas de lucro disponível está escrito lucro disponível, disponibilizado. Então 
lucro disponível é aquele depois de deduzido o prejuízo, se a empresa tiver 
controlada indireta no exterior, aí já é deduzido na própria apuração. Então 
eu acho que, hã? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do 
microfone] 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas tudo é deduzido. Porque na controlada quando 
apura pode ter... Agora, se uma empresa, a empresa brasileira tem duas 
controladas e tem prejuízo e pode compensar aí não está na lei atual, mas 
na... Dedução de prejuízo está dito, não? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, Hiromi, obrigado. Nós 
chegamos ao fim do horário. Isabel, você apresentou... Está aí, a Isabel? 

Orador não identificado [01:29:30]: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isabel, você apresentou o 
problema dos arts. 22 e 24; vai ficar para a semana que vem, 
lamentavelmente. O Roberto também apresentou uma questão interessante da 
nova regulamentação das obrigações acessórias, na resolução do Senado 13 e 
12. Está aí o Roberto? 

Orador Não Identificado: Tá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode ficar para a semana que vem 
também? Está ok. Ficamos mantidos então os dois assuntos na pauta, mas 
em aberto para novas sugestões. Muito obrigado. 

Revisado por J.L. 

 

FIM 

Eu, Nathalia Toledo, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por JL 
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