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Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Bom dia. Bom dia a todos. 
Queria comunicar que na próxima semana nós vamos dar início a uma 
nova experiência aqui na Mesa de Debates, semelhante a que nós já 
tivemos com o Instituto de Estudos Tributários do Rio Grande do Sul, 
que é a participação deles, por vídeo conferência nas nossas Mesas. Na 
próxima semana nós vamos dar início à mesma experiência, com o 
grupo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Recife, 
tradicional Faculdade, por iniciativa do Professor Eric Castro e Silva, 
nosso associado, e esperamos que seja mais uma iniciativa assim, de 
cumprimento dos objetivos nossos aqui no Instituto, né, e de 
estritamente das nossas boas já boas relações com essa Faculdade, 
onde já temos tidos alguns eventos em e comum. Então, na próxima 



semana, se não houver problemas técnicos, nós vamos realizar este, dar 
início a este novo ciclo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se eu pudesse só lembrar, nós estamos 
falando da Faculdade de Direito de Recife, que junto com a Faculdade 
de Direito da USP, que é a Faculdade mais antiga do Brasil, porque é a 
Faculdade de Olinda que mudou para o Recife, e até por essa razão, Dr. 
Ricardo, vai ser um momento bastante importante para nós, essa 
junção de esforços. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Aliás, quem não conhece a 
Faculdade de Direito no Recife, indo ao Recife passear ou trabalhar, eu 
sugiro que faça uma visita à Faculdade. Ela não é grande, mas ela é 
linda. É um prédio histórico e merece ser visitado. Realmente é muito 
interessante. Queria também fazer referência mais uma vez, ao 
encerramento do nosso curso na Prefeitura. Eu digo que não vou fazer 
mais essa referência, não quero ser repetitivo, mas por que recebi do 
Luís Flávio essa semana, uma comunicação formal do encerramento 
desse curso e existem algumas coisas interessantes que eu quero 
destacar. Eu vou me permitir ler aqui a comunicação do Luís. Após 
quatro meses, essa semana concluímos os dois cursos da Prefeitura 
Municipal de São Paulo. Mobilizamos 58 professores. Eu queria dizer 
novamente aqui que nós devemos isso à dedicação, desprendimento do 
Professor Luís Flávio Neto. Eu não falei com nenhum dos 58 
professores. A escolha, a destinação de temas, e os convites, e toda 
aquela complicação logística foi tratada pelo Luís Flávio. E nós devemos 
agradecer evidentemente, esses 58 professores, e o Luís, nós vamos ter 
que formalizar em nome da Diretoria, do Instituto um agradecimento 
especial a essas pessoas que trabalham durante o dia, durante o 
horário de expediente, como várias horas dedicadas ao curso. 
Realmente o IBDT vive dessa participação dessas pessoas todas, né. 
Prossegue aqui, não tivemos nenhum contratempo que não tenha sido 
solucionado em qualquer janela entre as aulas. O ambiente do curso em 
geral foi excelente, com a inteiração muito saudável entre os alunos e os 
professores, num processo de verdadeira troca, nas aulas em que 
participei e presenciei. Eu queria destacar que nós tínhamos eu acho 
que em torno de 60 alunos, todos fiscais da Prefeitura Municipal de São 
Paulo. Oitenta alunos. Na verdade, foram dois cursos: um de Processo e 
um de Direito Material. Além de aulas expositivas, realizamos cinco 
dinâmicas com os alunos, uma aula de debate, quatro tribunais 
simulados. Mais algumas coisas que estou procurando aqui. E por fim, 
quero destacar a Regina, A Regina é Diretora o quê? 

Sr. Luís Flávio Neto: É Diretora da Escola Municipal de Administração 
Fazendária, Emaf. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: É Diretora da Escola 
Municipal, Emaf e que foi realmente o nosso contato, ela já esteve aqui, 
nosso elo com a Prefeitura. A iniciativa foi do Professor Alberto, mas a 



Regina foi quem enfim, tocou o curso. Então, diz aqui o nosso amigo 
Luís Flávio, que a Regina participou do encerramento dos cursos e na 
terça me disse que as avaliações entregues pelos alunos foram ótimas. 
Acrescenta o Luís Flávio que além de ser gratificante, garante que 
cumprimos o requisito exigido para a liquidação e execução da despesa 
pública. Essa foi outra experiência que nós tivemos, de lidar com a 
burocracia dos órgãos públicos. Agora, o que eu queria destacar 
também, ela elogiou muito o nível dos professores com que o IBDT pode 
contar. Como melhoraria, ela sugeriu que em outras oportunidades 
fossem entregues previamente aos alunos, o material, etc., etc. o que 
mostra, essa parte final é que mostra que realmente o curso preencheu 
seu objetivo, foi bem acolhido, pensaria em próximas oportunidades, 
não é? Evidentemente vamos verificar se vamos repetir ou não, 
poderemos e teremos o interesse de repetir ou não a experiência no 
futuro. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria destacar o trabalho de novo do 
Luís Flávio que soube conduzir esse curso. Teve o jogo de cintura de 
contornar alguns problemas pontuais, no que me diz respeito, muito 
obrigado no ‘dia de cão’, e que eu tive presente na ocasião da 
coordenadora conversando com ele, e vi como ela sinceramente falava 
em relação ao curso e via no Luís Flávio uma liderança do Instituto, 
defendendo o Instituto, e defendendo o curso e coordenando, como 
poucas vezes eu vi um elogio tão rasgado a um coordenador, de modo 
que eu acho que tudo isso foi merecido e o curso foi um sucesso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: O Luís é uma pessoa muito 
discreta e humildade, de modo que ele pode ouvir de corpo presente os 
elogios que estão sendo feitos aqui, que são justos, não estamos 
enchendo a bola não, eu acho que isto, eu acho que temos que informar 
vocês o que está acontecendo, o que aconteceu, mas eu acho que isso é 
um exemplo para ser seguido. O Instituto depende, nesses seus 40 
anos, ele dependeu de pessoas que foram à frente e se prontificaram a 
‘custe o que custar’, a colaborar com o Instituto. Então, quem tiver 
disposto, por favor, sempre se ofereça, nós vamos arrumar trabalho, 
pode ficar sossegado. Não é, Michel? 

Orador Não Identificado: Michel está na linha de produção. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Pois não, Luís Flávio. 

Sr. Luís Flávio Neto: Bom, eu agradeço todas as palavras, mas eu acho 
que o que é importante colocar aqui, que o que justificou o Instituto a 
aceitar esse desafio, porque realmente foi um desafio para todos, foi a 
oportunidade da abrir um canal de estudos, um canal de debate, um 
canal de diálogo entre a Administração Fiscal Municipal e a 
Administração Fazendária do Distrito de São Paulo, e é uma série de 
professores, uma série de pesquisadores, e ao final do curso, uma das 
coisas mais gratificantes foi ouvir de alguns, cinco ou seis alunos que 



são Auditores Municipais, me procurando e perguntando, como é a 
Mesa de Debates do IBDT? Porque eu falei tanto de como é o IBDT, que 
é Instituto dedicado não a doutrinar, mas sim abrir debate, a pesquisa, 
eu mesmo, o meu primeiro contato com o IBDT foi como pesquisador. 
Contei toda a história do IBDT para os Auditores, e ao final do curso, 
diversos: eu posso participar da Mesa de Debates? Será que tem algum 
problema eu me associar? Será que tem algum problema eu participar 
das discussões? Obviamente não, nós temos não somente advogados. É 
um Instituto dedicado ao Estudo e à Pesquisa do Direito Tributário. E 
tomara que realmente seja aberto um canal, tanto de participação 
desses Auditores no IBDT, que é um Instituto tão dedicado à pesquisa, 
como de qualquer maneira, ainda que o IBDT não esteja presente, que 
eles, daqui para frente realmente tenham um caminho de pesquisa e 
estudo. Porque a Emaf é uma Escola Fazendária, ao que eu tenho 
conhecimento, recém-criada, foram dois cursos promovidos pelo IBDT, 
mas ao todo, sete cursos ao mesmo tempo, promovidos a respeito de 
Direito Societário, Contabilidade, e ao que me parece, é um processo 
que começou, mas que não começou para acabar agora. Ao que me 
parece eles têm mais 40 cursos que estão sendo votados, então todo 
mundo ganha quando a Administração Fazendária se qualifica. Então 
eu acho que realmente foi uma iniciativa do Professor Alberto Macedo, 
da Professora Regina muito interessante e tomara que continue. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Eu disse que quando a Administração 
Fazendária está bem qualificada, ganha mais, a qualidade dos Autos de 
Infração, é mais difícil de defender. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: É verdade. Mas é bom para 
nós. 

Sr. Luís Flávio Neto: Só mais uma colocação então, é interessante que 
quando é disse que foi um processo de troca, mais do que uma vez, 
algum professor abrindo debate com os alunos, algum aluno levanta a 
mão e fala: Professor, o senhor está sendo muito mais conservador do 
que nós somos aqui na Administração. Então realmente eu ouvi de 
diversos professores que foi uma troca e não apenas um processo de 
ensino, como deve ser toda aula, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Outro assunto, no pequeno 
expediente, o professor Luís Eduardo Schoueri recebeu uma doação do 
Professor Marcos Aurélio Pereira Valadão, que é o Presidente da 
Primeira Sessão do Carf, participou do nosso Congresso Internacional, e 
mandou estes dois livros, assinando como Programa de Mestrado em 
Direito da Universidade Católica de Brasília. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, quando o Marcos Valadão 
esteve aqui conosco no congresso do IBDT, ele mencionou que tinha 
sido feito uma pesquisa no campo dos Brics, e eu falei, nós também 
estamos trabalhando com Brics na faculdade, inclusive foi criado um 



Instituto na Rússia, eu participei de uma criação do Instituto sobre 
Brics de pesquisa sobre o Brics. Brics, é bom lembrar, foi criado 
primeiro como acordo do economista, e a partir dessa ideia do 
economista virou um fenômeno político quando os presidentes desses 
países resolveram se encontrar, e curiosamente, vem vindo, deste 
mesmo economista e dos políticos, a academia vem atrás para 
descobrir, olha só, não é que nós somos muito mais parecidos do que 
imaginávamos, não é que o nossos sistemas tributários tem muito mais 
a conversar do que aquilo que nós normalmente fazíamos, que é nos 
mirarmos apenas na Europa, Estados Unidos e deixando esses outros 
países, que têm problemas parecidos e sistemas tributários muito 
parecidos. E a partir desse diálogo, é bom só mencionar, na criação do 
Brics nós, a ideia nossa é que o Instituto Brasileiro de Direito Tributário 
também participe do próprio Instituto do Brics. O Marcos me disse, nós 
já fizemos uma pesquisa comparando os sistemas tributários do Brasil, 
Rússia, Índia e China, fizemos um seminário e tem uma publicação 
sobre isso, vou lhe enviar. E esta publicação que eu recebi agora, ele 
mandou para mim e notoriamente eu vou deixar aqui para o Instituto, 
por que isso é para compartilhar com todos, essa curiosidade para 
sugerir que quem faz um trabalho de Direito Comparado, que dê esse 
passo, ou seja, é claro, é muito bom olhar a Europa, mas é tão 
interessante descobrir o quanto, por exemplo, tributação do consumo, é 
muito curioso conhecer o sistema chinês e comparar com o nosso, ou 
indiano, e descobrir que algumas coisas que nós achamos que só existe 
no Brasil não é verdade, existem em outros países também que tem 
problemas muito parecidos, e as soluções que são dadas lá. Então, 
como fonte de Direito Comparado, que afinal de contas é uma das 
vocações do IBDT é o Direito Tributário Comparado, Professor Rui 
Barbosa sempre insistiu com isso, estão aqui às publicações para a 
nossa biblioteca. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Ótimo. Mais uma 
comunicação, eu acho que uma comunicação de alegria. Ontem eu fiz 
uma visita ao Professor Alcides Jorge Costa, como todos sabem, está 
convalescente, o Professor teve algumas semanas hospitalizado, e a 
nota de alegria é que ele está em caminho de franca recuperação, já 
está bem animado, já está bem espiritualmente disposto a voltar para o 
escritório. Ainda está um pouco fraco fisicamente, mas creio eu, que 
logo, logo, estará novamente na ativa, e tem projetos inclusive muito 
interessantes, de forma que eu comunico a vocês que o professor está 
bem de saúde. Para encerrar aqui, não sei se vou encerrar, mas para 
encerrar a primeira parte de comunicações, não sei se eu vou encerrar 
porque de repente vão querer discutir o tema, mas a última dialética 
que saiu agora no começo do mês, publicou uma decisão monocrática 
da Desembargadora Federal Diva Malerbi, indeferindo uma liminar, 
confirmando o indeferimento de uma liminar contra a alíquota, a 
ilegalidade ou inconstitucionalidade da alíquota do PIS/Cofins sobre as 
receitas financeiras. Está na página 203. Eu estou fazendo essa 
referência por duas razões: primeiro, nós temos mencionado esse 



assunto e já discutimos bastante aqui, e segundo porque a 
Desembargadora Diva Malerbi, evidentemente é uma Desembargadora 
destacada no nosso tribunal. Então, fica essa informação aqui, para 
quem ainda eventualmente não saiba. Mais alguma comunicação? 
Vamos à pauta. A Natalia está aí? A pauta tem uma questão que não 
entrou aí, porque apareceu na última hora de ontem, no expediente de 
ontem. As duas primeiras são colocadas sob a minha responsabilidade, 
uma delas é Doação, Tributação Federal e Estadual que na verdade foi 
colocado por provocação do meu ala esquerda aqui. Há duas semanas 
ou três atrás, e eu não quis discutir na semana que precedeu a 
anterior, porque ele não estava presente, eu não quis então discutir sem 
a presença do Professor Schoueri que na verdade, quando me falou 
aqui, que esse é um assunto que nós temos que discutir, devia ter 
algumas preocupações. Embora esteja no meu nome e eu posso falar 
sobre o assunto, mas eu passo a palavra ao professor Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade são tantas as preocupações 
com relação a essa possível Tributação de Heranças que o Governo 
Federal vinha trazendo. Não sabemos se do ponto de vista político, se 
vai passar ou não vai passar, os estados já querendo aumentar imposto 
estadual. Mas eu fiquei curioso com algumas coisas, o que o Governo 
Federal tem a ver com isso? E eu considerei duas hipóteses que ele 
poderia ter cogitado quando fala em Tributação das Heranças. Primeiro. 
Poderia cogitar considerar aquilo que eu recebo de herança, como renda 
sujeito à Imposto de Renda, então o primeiro debate é: é possível, seria 
possível que o Legislador Federal viesse a tributar o resultado líquido de 
heranças pelo Imposto de Renda ou feriria a competência tributária dos 
Estados? Qual é o conceito de renda, qual é o mínimo de renda que 
precisamos trabalhar? Essa é uma questão que nós vamos ter que 
enfrentar se isso vier. Segunda questão, paralela a essa. E se num lugar 
que se falar de um imposto sobre, um imposto, no caso se fosse criada 
uma contribuição, há tantas contribuições, se fosse criada uma 
contribuição social sobre heranças, seria possível a contribuição social 
utilizar a mesma base daquilo que foi entregue aos Estados, ou não? 
Esses dois aspectos que mereceriam o nosso debate, debate acadêmico, 
mas assim, até que ponto o Governo Federal poderia ir? Então, nesse 
sentido eu convido, não sei se querem tratar das duas hipóteses, se 
querem tratar primeiro de uma, e depois de outra. Ricardo, se pudesse, 
talvez, você esteja presidindo aqui, dirigir o debate a partir daqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu acho que nós podemos 
tratar das duas ao mesmo tempo, porque elas se interpenetram, não é? 
Fernando já pediu a palavra? Só fazer uma lembrança a todos aqui. 
Duas lembranças, não? Uma com relação ao aspecto de Imposto de 
Renda e a outro com a possibilidade da uma nova contribuição. 
Acredito que o Fernando, vou deixar até para você essa segunda, mas a 
lembrança é, quando o CTN estava em discussão no Congresso, o 
artigo, que é o art. 43, previa a tributação dos acréscimos patrimoniais 
gratuitos ou onerosos, e isto foi retirado do texto final do CTN, um dos 



fundamentos que nós lemos nos debates, no relatório da comissão, é de 
que iria se chocar com a competência de outros entes públicos. Que 
tinham competência para tributar justamente a, especialmente na 
época as heranças, na época eles não tínhamos a experiência do 
Imposto sobre Doações. Mas este é um ponto que levou também à 
doutrina daquela primeira hora, especialmente o Professor Bulhões 
Pedreira, mas também Gilberto de Canto e outros, a fazerem aquela 
distinção entre renda e transferência patrimonial, isto é, doação e 
heranças são acréscimos patrimoniais, evidentemente para quem 
recebe, mas não produzidos pelo próprio titular e, portanto, não se 
confundindo com o conceito de renda. Então, só essa lembrança 
histórica que eu acho que muito importante. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Começando pela primeira indagação, a 
questão da doação, o Schoueri está inquieto com o interesse do Governo 
Federal nesse tipo de tributo, né? Isso também vem me intrigando, até 
eu vou contar porque eu pensei nisso, porque me parece, me parece que 
o interesse decorre de uma questão transparência fiscal, no sentido de 
que Fisco Federal saiba o que está sendo cobrado e arrecadado como 
doação, informando, havendo troca de informações entre o Fisco 
Federal e o Fisco Estadual nesse sentido, e que ele possa fiscalizar 
aquilo que ele entende que não é efetivamente uma doação, mas sim 
uma simulação de um ato que seria sujeito à tributação pelo Imposto de 
Renda. Essa é a minha desconfiança, e por que eu penso assim, eu 
estou pensando na verdade, eu não estou com uma posição fechada? 
Porque recentemente eu tive uma conversa com um tributarista 
americano que me relatava dos problemas dos brasileiros que vão aos 
Estados Unidos e compram bens com Offshore e que tem essa, nessa 
ação, o intuito de evitar uma tributação qualquer. E aí ele dizia que o 
interesse do Fisco Federal, muito embora o imposto sobre a herança 
não seja federal, é que haja uma efetiva tributação daqueles fatos 
geradores que muitas vezes são feitos, são praticados com um tipo de 
planejamento que evade tributos, e que o Fisco passou a pressionar os 
contribuintes para que se revelem o seu verdadeiro domicílio, o seu 
verdadeiro projeto fiscal para que então, mesmo que não fosse um 
tributo federal arrecadado, fosse um tributo local, no caso de herança. 
Então eu creio que esta seja uma razão possível. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, já que nós estamos no plano 
doutrinário do Direito Comparado, né? É interessante essa questão da 
fundamentação dos tributos. Se a gente voltar para aquele economista 
mais moderno Adam Smith, que ainda hoje é parafraseado com a ideia 
de que é alguma coisa moderna, mas na verdade, então a rigor, todos os 
impostos incidem sobre a renda, renda auferida, renda poupada, renda 
despendida. Muito bem, então a rigor eu teria três tipos de impostos: 
Imposto de Renda, Imposto sobre Patrimônio e Imposto sobre Consumo. 
E aí, em todas as épocas e todos os lugares, é mais também pensamos 



em imposto sobre a herança. E por quê? Qual é a fundamentação? Para 
alguns é que é o verdadeiro suplemento do Imposto de Renda, ou seja, 
ele pega aquilo que de alguma forma, até pelo regimento tributário, não 
foi alcançado via Imposto de Renda. Outra argumentação, 
fundamentação é muito mais pragmática, é que o ‘De cujus’ não vai 
reclamar mais. Esse imposto tem pouca resistência e os herdeiros afinal 
de contas, ganharam na loteria, não fizeram nada para ter esse 
acréscimo patrimonial. Então é realmente o imposto que é utilizado com 
bastante preferência... Então, é o imposto que realmente tem uma série 
de vantagens. Agora, é herança e doação? Muito bem, aí vem 
justamente a questão de poder ou de evitar, manipulações. Por quê? 
Porque vai evitar incidência ao imposto sobre a herança, uma das 
possibilidades é exatamente da Alemanha, surgiu muito mudar para a 
Suíça ou outras coisas mais, porque o imposto sobre a herança 
alcançava 60%, conforme o grau ou o não grau de parentesco. Mas 
então, uma das formas é exatamente a doação. Portanto, a rigor, o 
imposto de doação tem que ficar, tem que entrar junto, sobre esse 
aspecto, com o imposto de herança, para realmente consistir em um 
sistema, funciona. Então, essa, vamos dizer, a colocação, e sem dúvida 
é o imposto que tem a sua justificativa, que tem o seu interesse dentro 
de um sistema tributário nacional. No entanto, aqui, considerando a 
atual distribuição, eu vejo lá uma série de problemas de ordem política, 
de política fiscal, para introduzir um imposto na alçada do ajustamento 
federal. Não esquecendo, naturalmente, que nós tivemos o Imposto de 
Renda incidente sobre as doações, isso não é a rigor nenhuma 
novidade. Não é? Inclusive é interessante, o contribuinte era o doador, 
portanto... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Só esclarecendo, está sendo 
dito aqui que o contribuinte é o doador, porque há uma presunção 
jurídica absoluta de que na doação, que não seja adiantamento de 
legítima, na verdade tem uma venda disfarçada. Evidentemente é 
inconstitucional essa discussão, mas o donatário nunca foi tributado. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu digo o doador, o contribuinte, o diretor, 
digo o doador e isso está, vamos dizer, em conformidade com essa ideia 
de que se trata de uma transferência patrimonial. Então, é tributada 
essa transferência. Só essas observações. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Uma velha norma, se não 
me engano 47: Está em vigor até hoje. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu levantei o tema e depois que levantei o 
tema aqui aconteceu essa semana no Estadão, na página 2, segunda-
feira, se não me engano, um artigo do Ricardo Lacaz, meu sócio, sobre 
tributação de herança e doações em que ele chamava a atenção em um 
ponto que era pelo menos mencionado, fala-se muito no Direito 
Comparado em outros países que chega a 60%, mas o que não se diz é 
o seguinte, não é bem assim, o Ricardo, o mestrado dele foi sobre isso, 



no Direito Comparado, conforme o grau de parentesco a alíquota cresce, 
e via de regra, assim, para padrão normal, heranças normais, no 
sentido de valor, e para descendentes diretos, se quer há tributação. Ou 
seja, quando a gente fala muito, em outros países, vamos olhar outros 
países, vamos seguir outros países, o artigo do Ricardo até convida 
dizer, então vamos olhar até o fim e vamos seguir o modelo até o fim, ou 
seja, primeiro vamos distinguir qual é o grau de parentesco, e segundo, 
vamos reconhecer valores bastante elevados, sem qualquer tributação 
já que afinal de contas, estamos falando do patrimônio de uma mesma 
família, cuja justificativa para a tributação é bastante distinta daquela 
outra, daquele felizardo que afinal de contas veio a receber alguma 
coisa. O Professor Tipke no seu tratado, quando fala de tributação de 
herança, de patrimônio, ele se refere a uma tributação retroativa. Ele 
fala assim, escuta, tributar o patrimônio na verdade é tributar a renda 
que não foi tributada no momento certo. É como se o legislador 
dissesse, eu tributei renda, mas foi pouco, eu vou tirar um pouquinho a 
mais. Se eu tiver uma tributação da renda, a partir dali não se 
justificaria se quer a tributação do patrimônio, porque eu estaria 
punindo quem poupou, essa seria uma discussão até, já que é política 
adversa, eu não vou entrar nessa discussão. Nós temos um imposto 
sobre a herança e doações. Eu queria chamar a atenção ao seguinte, 
também no Direito Comparado, existem dois modelos de tributação de 
heranças e doações, um é o chamado de ‘state tax’, em que eu pego a 
herança como o todo, o ‘monte mor’ e tributo, o outro, ‘inheritance tax’, 
que em que eu tributo o quinhão que cada um recebe. O modelo 
brasileiro vem sendo o de ‘inheritance tax’, ou seja, eu sou tributado por 
aquilo que eu recebo. E este é um ponto bastante relevante para a 
questão que perguntava, se haveria ou não conflito de competência, 
porque estritamente eu estou sendo tributado por aquilo que eu recebo. 
Ou seja, a identidade ultrapassa a mera identidade econômica para 
chegar até mesmo à identidade jurídica. Eu estou tributado por receber 
alguma coisa, e por esse sentido é que eu fico, eu penso, eu nego que 
tem exista um conceito constitucional de renda. Eu vejo a possibilidade 
de uma evolução, mas eu penso que existem limites, um limite negativo, 
a renda, a tributação da renda, é quando a título de Imposto de Renda 
eu vou invadir competência alheia. E eu penso que o limite negativo do 
Imposto de Renda está justamente na herança. Não vejo a possibilidade 
de se tributar aquele acréscimo patrimonial recebido a título de herança 
porque é competência reservada aos estados. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Fernando Zilveti. Na parte 
política aí... que tem uma perfeita percepção de que o Fisco, ou os 
Fiscos acabam sendo sócios de todo mundo, né? Ele era sócio do de 
cujo no Imposto de Renda e por sucessão universal, ficou sócio dos 
herdeiros no imposto sobre heranças. Mas essa parte política, a parte 
jurídica eu acho que nós devemos atacar, foi já encaminhada pelo 
Schoueri, embora ele não tenha abordado a questão de uma possível, 
uma possível contribuição. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, ele abordou. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, só dizer o seguinte. Na questão da 
contribuição aqui, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não vem 
dando bons passos, ou seja, o Supremo estado a responder se a 
contribuição social pode invadir competência alheia, em casos, em 
certos casos que essa discussão essa trazida, o Supremo não viu isso 
como um grande obstáculo. Eu me refiro às hipóteses em que eu teria 
uma contribuição invadindo a esfera do ICMS, ou seja, eu estaria, 
haveria aqui uma acumulação, e o Supremo nunca deu azo a essa 
discussão. Eu, quem leu o meu livro sabe, eu tenho uma posição muito 
contrária a isso, na verdade eu até falo em aula, é chamar o 
constituinte de moleque. Quer dizer, o constituinte se preocupou tanto 
com uma contribuição de competências, reservar fonte para um e para 
outro, mas deixa esse moleque de lado porque pela contribuição eu 
posso fazer tudo aquilo. Então aquela fonte que foi reservada para o 
Estado, aquela fonte que foi reservada pelo Município, a União pode se 
apropriar como queira, com um imposto, só que com imposto com 
destinação específica chamada contribuição social. Imposto no sentido 
de que o fato gerador é próprio de imposto, é capacidade contributiva, 
ou seja, a mesma manifestação de capacidade contributiva dada, 
portanto a dois entes. Eu penso que a contribuição tem um limite, na 
minha concepção, contribuição social tem por limite, não deve atingir 
aquele aspecto que foi reservado aos Estados e aos Municípios para 
impostos. Em aula eu sempre brinco, imagine, amanhã eu vou criar um 
empréstimo compulsório sobre circulação de mercadorias, um 
empréstimo compulsório sobre propriedades de veículos automotores. 
Eu ponho um limite, porque o raciocínio tem que ser feito a partir dali 
para entender, seria possível o empréstimo compulsório sobre a 
propriedade em veículos automotores, o IPVA 2, federal, ou existe um 
limite, claro que aquilo foi reservado pelo Estado, que foi para o 
Município, a União não pode se apropriar sob pena de inclusive, não 
sobrar para o Estado ou para o Município, ou que haja ali um excesso 
de tributação. Eu penso o mesmo para a questão de contribuição social. 
Então, Ricardo, posiciono claramente, aquilo que não é possível a título 
de imposto, tão pouco será a título de contribuição social. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: O Supremo Tribunal 
Federal, o juiz em geral nos decepciona. Mas nós estamos aqui que 
debater o que entendemos o que é jurídico, o que é constitucional. 
Nessa questão não há possibilidade de uma tributação pela União, das 
heranças, além das doações, nós temos três possíveis vertentes. Só para 
a gente que estar pensando juntos. Três possíveis vertentes. Uma seria 
alterar o art. 43 do CTN e dizer que Imposto de Renda pode incidir 
sobre o acréscimo patrimonial, independentemente de ser gratuito ou 
não, ou oneroso, ressuscitando o projeto que havia quando o CTN foi 
promulgado. Evidentemente seria uma alteração por Lei Complementar 
e seria talvez o caminho mais simples do Poder Público chegar a esse 
resultado. No segundo, seria criar, como está sendo dito aqui, uma 



contribuição. Essa contribuição, evidentemente, não seria uma 
daquelas que estão especificadas no caput do art. 195, então iriam para 
o § 6º ou 4º, que permite a criação de contribuições fora daquelas que 
já estão especificadas, mas que veda a doção de critério de incidência 
igual de outros tributos especialmente dos demais Poderes Públicos. E a 
terceira que eu vejo, seria de um imposto do campo residual, que 
também precisaria ser de Lei Complementar e que também dependeria 
de não poder invadir o campo de competência. Em qualquer dessas 
vertentes nós teríamos um obstáculo comum, que a competência 
pertence aos Estados. Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria também, também a título de 
informação, como professor Gerd falou do Adam Smith, o Schoueri 
falou do Tipke e eu recomendaria a leitura do Musgrave em duas 
passagens, tá, porque o Musgrave tem o clássico livro dele sobre a 
Teoria das Finanças Públicas, de 59, depois ele escreveu muito com a 
mulher dele, que é a Peggy, que era fantástica, é fantástica, não sei se 
já morreu, era uma economista fantástica, no primeiro sentido que o 
Professor Gerd falou, ou seja, que a tributação sobre a herança seria 
como, não teria um efeito tão ruim porque os herdeiros não teriam 
praticado nenhum ato para a consecução da riqueza e, 
consequentemente, eles estariam auferindo uma riqueza nova e não 
uma riqueza já tributada de outra forma. Mas depois, por isso eu quis 
aqui recorrer aos meus guardados, o Musgrave, já mais numa outra 
fase da vida, ele mudou de ideia, no sentido que o Schoueri trouxe. 
Então, ele publicou isso no livro que é muito legal, que ele, uma série de 
aulas que ele deu junto com outro jurista, e foi publicado, um livro 
chamado Fiscal Tasks: Public Finance and Public Choice, editado 
pelo James Buchanan e Richard Musgrave, em 2001. E nesse livro ele 
traz um pouco a visão do Schoueri, ou seja, não há sentido em tributar 
novamente a riqueza, e que o fato de você ser, de receber a riqueza de 
herança, ou seja, ser outra pessoa aquela receptora da riqueza, aquela 
riqueza já teria suficientemente tributável, então não faria sentido. 
Então foi mais por uma orientação de justiça fiscal, e não tanto de 
justiça social. Mas eu não vejo, como já foi dito aqui, que a tributação 
da herança seja doação, especificamente a herança numa forma, 
contribuição sobre a herança, seja admissível, é absolutamente 
inadmissível, em que pese essa má visão dos tribunais, porque você 
criar uma contribuição social para atingir uma riqueza que é 
tipicamente de imposto, que é o que tem acontecido na tributação de 
consumo e tem gerado muito gritaria dos nossos pares internacionais, 
que veem isso como uma violação de tratados, ou uma violação de 
regras internacionais, o Brasil passa como um trator sobre isso. E só 
para não deixar de lado, esse artigo que o Lacaz fez com muita 
propriedade, revela a realidade dos outros países, porque em muitos 
países onde a tributação sobre a herança é alta os filhos não pagam. 
Em países nórdicos da Europa e alguns estados americanos não 
tributam a herança direta, e aí aparece só na televisão ou nos jornais, 
aparece aquela, há em determinado estado, você tem 50% de imposto 



sobre a herança. Isto não é verdade. É preciso que se diga isso porque a 
gente lê jornal e acaba acreditando que é verdade, e o jornal não tem 
aquele cuidado da pesquisa e muitas vezes se pauta de pesquisas que 
não são confiáveis. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu confesso que, eu estou pouco surpreso 
aqui com os debates, porque na leitura dos jornais eu tinha entendido 
que o governo iria propor uma mudança na Constituição para alargar a 
competência da União para criar um novo, uma espécie de adicional ou 
um segundo imposto sobre doações, heranças e doações, uma Estadual 
de alíquota variável, de 0 a 8%, é um Federal, de uma alíquota de 25%, 
isso que eu havia entendido, se for isso, não vejo nenhum problema, se 
houver realmente uma mudança constitucional, não vejo nenhum 
problema de... eles... nenhuma dificuldade de, nenhuma possibilidade 
da questionamento. Isso é uma coisa. Agora, concordo integralmente 
com a Mesa no sentido de que não havendo mudança constitucional, o 
que pode haver é Imposto de Renda sobre o ganho de capital apurado 
pelo doador na realização da doação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Já existe. 

Sr. João Francisco Bianco: Que já existe, ou existe a possibilidade dele 
fazer a doação ou a herança pelo valor que consta na sua declaração, e 
aí, não dar ganho, mas se puser o valor superior haverá o ganho e será 
tributado pelo Imposto de Renda. Agora, o donatário ser tributado pelo 
Imposto de Renda pelo fato de receber um bem em doação, isso não 
pode à luz do art. 43 do CTN é impossível, aí é caso não de acréscimo 
patrimonial, mas de transferência patrimonial, como a gente está 
cansado de saber, de discutir aqui. Então eu só queria esclarecer e 
afirmar aqui da minha surpresa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Pela ordem aqui, Miguel, o 
professor Gerd pediu a palavra também. Eu só queria acrescentar uma 
brincadeirinha aqui. Quando minhas filhas eram pequenas e a gente 
brincava, tinha uma palavra mágica que resolvia todos os problemas, 
que é era ‘abracadabra’. Hoje a palavra mágica é PEC. Você pediu a 
palavra? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sim. Realmente, o grande problema é 
justamente o que nós estamos acostumados com inconstitucionalidade, 
inclusive emendas constitucionais inconstitucionais, por exemplo, 
PIS/Cofins importação. Isso é claramente, para mim, uma invasão da 
competência dos Estados com relação ao ICMS. Então é bastante 
comum. Temos outro exemplo, aliás, e Imposto de Renda, Imposto de 
Renda descontado na fonte sobre o preço de serviço importado. Que eu 
saiba, preço é base de cálculo para o Imposto Municipal chamado 
Imposto sobre Serviços. Então nós temos aí uma clara invasão de 



competência. Então isso é o nosso dia a dia. Agora, no caso de Imposto 
de Renda, eu tentei descobrir pelo menos ter uma ideia, porque os 
municípios não reclamam? Porque a maioria não tem condições 
operacionais de cobrarem ISS, e, além disso, é muito mais cômodo 
receber a participação dos municípios no Imposto de Renda. Mas isso 
significa, o que o Schoueri ele fez um artigo, como é, a doce perda da 
liberdade? Como é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A suave perda da liberdade. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente. É o caso típico de suave perda 
da liberdade, ou seja, nós cada vez mais abrimos mão daquilo que 
deveria ser uma Constituição que realmente garante ao máximo a 
segurança jurídica. Não temos isto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: O Fernando pediu a 
palavra, antes de você. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu tinha pedido a palavra justamente 
porque o meu querido Bianco trouxe uma posição, de que se você 
alterar a Constituição isso seria resolvido. Quando teve aqui um 
professor, que é o tributarista, constitucionalista como poucos, 
chamado Joachim Engisch, o Schoueri me brindou com a possibilidade 
da almoçar com ele, depois eu passei a me corresponder um pouco com 
ele, o cara é um craque sobre todos os aspectos em matéria de Direito 
Tributário, e eu comentei com ele que nós temos uma Constituição 
Rígida. E comentei com ele também, que a gente tem um probleminha, 
o Ricardo trouxe a brincadeira, a palavrinha mágica é PEC. Ele quase 
não acreditou, porque isso é impossível de conceber em países de 
Constituição Rígida. Se você tem um sistema constitucional tributário 
rígido, que é o, que eu vejo que é muito defendido pelo Bianco, me 
espanta é ele dizer que basta uma Emenda Constitucional, porque o 
fato de ser, a gente ser e brincar muito, porque ele é positivista e tal, a 
gente brinca bastante, é muito produtivo no debate, só que dentro deste 
debate, o positivismo não alberga alterações constitucionais que visam 
unicamente corrigir questões principiológicas, até de estrutura fiscal, 
porque você desmantela o sistema tributário que, concebido de forma 
rígida, como foi a ideia dos criadores do nosso sistema... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Os pares fundadores. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Os pares fundadores. A ideia daqueles 
que montaram o nosso sistema tributário, em 66, eles não queriam 
justamente o que tinha antes, que eram um emaranhado de tributos, 
todos cobrando, todos arrecadando, todos fingindo que fiscalizavam, ou 
seja, não tinha sistema tributário algum. Quando se concebeu, dentro 
do positivismo, e aí é um tributo do positivismo, olha, vamos criar um 
sistema dentro de uma Constituição Rígida, para que não haja invasão 
de competências tributárias dentro de uma proposta do estado federal, 



que é justamente o federalismo fiscal, naquele sistema, que só faz 
sentido se forem dadas competências, e não dadas para depois retirar, 
com artifícios que foram plantados pelo centrão, tem gente que leu os 
anais da Assembleia Nacional Constitucional, para ser um way out, 
caso falte alguma coisa, você cria uma contribuição. Então isto foi 
plantado, deliberadamente plantado com as contribuições sociais. Só 
que aí tinha que vir o Supremo e dizer, não pode, porque quebra a 
estrutura fiscal do sistema constitucional rígido, Bianco. Do pacto 
federativo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Você está dizendo que é um 
cláusula pétrea? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, eu não diria que é uma cláusula 
pétrea, porque eu não acredito em cláusula pétrea. Cláusula pétrea é 
coisa de português. Ele cria uma cláusula pétrea. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Muda o nome. Há uma 
vedação por emendas ou uma emenda desse tipo esbarra lá na vedação 
constitucional? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu acho que sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Miguel. 

Sr. Miguel Gutierrez: Bom dia. Como o Fernando Zilveti falou, a nossa 
Constituição é rígida e ela impôs uma rígida discriminação 
constitucional de rendas, então cada ente federado vai ter a sua 
competência para exercer a tributação sobre determinados fatos 
geradores e base de cálculo. E a meu ver, a criação, do jeito que está 
retida a Constituição atualmente, a criação de um Imposto de Renda 
sobre heranças e doações ela é vedada, porque só poderia ser feita na 
competência residencial da União. E o art. 154, se não me engano um 
ou dois, ele veda expressamente que se criem impostos que tenham o 
mesmo fato gerador ou base de cálculo de outros impostos. Então, se 
nós criássemos aí um Imposto de Renda sobre heranças e doações, ele 
teria a mesma base de cálculo do imposto de doações e heranças do 
Estado. Então isso seria vedado. Da mesma forma, eu acho que a 
competência residencial para a criação de contribuições, também 
esbarra no art. 154, porque o art. 194 § 4º, se não me engano, ele faz 
referência que seja observado o art. 154. Então, acho que também a 
vedação de criação de contribuições sobre heranças e doações. E por 
fim, eu lembro que já houve aí, um adicional do Imposto de Renda 
Estadual, que a experiência também não deu muito certa, tanto que ele 
foi extinto, ou seja... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Schoueri. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho dúvidas com relação à 
possibilidade da Emenda Constitucional como essa, João. Tenho 
dúvidas. Mas queria dizer o porquê eu tenho dúvidas? Porque além da 
questão da racionalidade que o Fernando trouxe, existe um Q da 
racionalidade, este Q da racionalidade é, existe uma proteção ao 
excesso de exação. Ou seja, quando o constituinte cria uma 
discriminação de competências, ele quer assegurar que, ao mesmo 
tempo, dois entes tributantes não venham a sugar da mesma fonte, é 
uma proteção ao excesso de exação, claro que excesso de exação não 
precisa acontecer, basta que os dois entes tributem moderadamente, 
por isso eu usei o termo proteção, é preventivo, ou seja, o constituinte 
deu este direito ao contribuinte, essa prevenção ao excesso. Se eu 
estiver certo na visão de que isso é uma prevenção ao excesso de 
exação, excesso, existindo, dois entes sugando da mesma fonte ao 
mesmo tempo, então, a consequência é que eu teria aqui sim, um 
direito individual. E sim, aplicação da cláusula pétrea, e desculpe 
expressão, Fernando, mas ela é consagrada, da cláusula pétrea do art. 
60, § 4º. Ou seja, se a minha premissa estiver correta, a conclusão é de 
que eu posso até transferir competências tributárias, eu posso deslocar 
competências tributárias, eu não estou entre aqueles que alegam que a 
própria discriminação de competência como está hoje é congelada. 
Sabemos que alguns professores, que nós respeitamos, dizem que 
sequer seria possível uma mudança de competências. Estou longe desta 
ideia, mas admitir acumulação de competências me parece que 
potencialmente poderia tirar esse aspecto preventivo, essa garantia 
dada aos contribuintes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Estou de acordo com você, 
Schoueri. Estou com você também, embora não vou entrar no mérito da 
cláusula pétrea. Ele só vai corrigir aqui. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Talvez eu me expressei mal. Eu não 
estou contra a cláusula pétrea, aliás, eu sou a favor, e entendo da 
mesma forma o que Schoueri, é que eu sou contra o termo pétrea, 
porque ele dá uma visão de que pela dupla revisão que foi a criação 
lusitana, você revisa a cláusula pétrea, enquanto que ele, entendo que 
se ela é pétrea ela não está sujeita à teoria da dupla revisão, ou seja, ela 
não poderia ter um posicionamento desse. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me. É que o Ricardo citou 
Alcides. Sabemos que o professor Alcides tem N virtudes entre as quais 
ele ser frasista, e o professor Alcides diz que é cláusula pétrea, mas no 
Brasil a pedra mais comum é a pedra sabão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Paulo Victor. 

Sr. Paulo Víctor Vieira da Rocha: Correndo o risco de ser minoria 
absoluta, eu acho que eu tenho algumas discordâncias. Primeiramente, 
em relação a essa base positivista com fundamento de uma 



Constituição Rígida. Característica essencial do positivismo em termos 
teóricos, pelo menos é a separação necessária entre direito e moral. 
Então eu posso ter essa separação ou não entre direito e moral, numa 
Constituição Rígida ou não. Além disso, eu tenho muito cuidado ao 
ouvir colocações como a que o Fernando Zilveti citou do Joachim 
Engisch, porque é normal que eles se assustem com a nossa 
quantidade de Emendas da Constituição, quando eles imaginam 
documentos constitucionais aos quais eles estão acostumados. É muito 
difícil imaginar uma quantidade enorme de Emendas à Constituição da 
Alemanha, que tem do art. 2º ao 19º, um rol de direitos fundamentais, 
uma série de regras de competência, tem no 105 e no 106 algumas 
regras também de competência e mesmo assim incompletas, não tem 
um artigo se quer expressamente sobre direitos fundamentais do 
contribuinte, uma constituição italiana que tem um artigo sobre 
legalidade, um sobre capacidade contributiva, a espanhola não é muito 
diferente. A francesa sequer tem esse tipo de coisa, a não ser por 
remissão à declaração de direitos do homem. Então, eu acho muito, eu 
tenho o mínimo cuidado com esse tipo de comparação, de olhar o susto 
deles ao imaginar que a gente tem um universo constitucional 
absolutamente diferente, uma constituição de 200 e poucos artigos. 
Então eu acho que a nossa semelhança muito maior é com a Índia, é 
com a Colômbia, é com o Paquistão, então, eu olharia para esse tipo de 
país e ver se eles têm uma realidade tão diferente assim em relação a 
nossa. Confesso que não sei. Esse é o primeiro ponto. Segundo. Eu 
acho, em termos de política fiscal, horrorosa essa opção, mas entender 
que essa emenda inconstitucional, eu tenho um pouco de dificuldade, 
pelo menos no plano abstrato. Como o professor Schoueri falou, ela 
pode revelar características inconstitucionais no plano concreto, a 
depender de como ela tem que corresponder e dê margem a essa 
acumulação excessiva. Ainda assim, eu continuo tendo a proteção de 
vedação ao confisco. Então, só a acumulação de competência, a meu 
ver, não necessariamente seria inconstitucional, principalmente porque 
a meu ver, o argumento da inconstitucionalidade seria a violação à 
cláusula pétrea. E a violação a uma cláusula pétrea do próprio art. 60, 
a gente está muito acostumado no Brasil a ver qualquer mitigação como 
violação à cláusula pétrea, ainda que eu não goste do texto 
constitucional que se refere a isso, o texto fala em tendente a abolir, e 
tendente a abolir é muito diferente de mitigar. Eu adoraria que no art. 
60 tivesse escrito mitigar, mas como está escrito ali tendente a abolir, 
eu, no mínimo, tenho um pouco de receio de afirmar no plano abstrato 
essa inconstitucionalidade. Repito, pode ser que ela se mostre 
inconstitucional, mas assim, no abstrato de forma genérica eu tenho 
receio. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: O Schoueri está pedindo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Paulo Víctor, existe um problema aqui na 
sua resposta quando você invoca dizendo, eu não preciso de uma 
proteção à prevenção à dupla tributação, já que eu tenho a proteção ao 



confisco. Isso implica que você dá a proteção ao confisco uma 
característica que o Supremo até agora não teve a ousadia de admitir 
que eu possa ter confisco pela cumulação de tributos de pessoas 
jurídicas distintas. Até hoje isso nunca aconteceu, e a pergunta que vai 
surgir ao Supremo se admitido isso é, então, qual dos dois é que 
confiscou? E essa pergunta não aconteceu ou não precisa acontecer 
dada a discriminação de competências, dada à resposta de dizer, 
desculpe-me, naquele momento sobre a mesma fonte, revelada no 
mesmo momento, só uma tributação, a segunda tributação se deu num 
segundo momento, numa segunda revelação de capacidade contributiva 
que não se confunde à primeira. Então veja que você jogou outro 
problema, você exigiria que nós soubéssemos como resolver o confisco 
na hipótese de cumulação de competências, algo que não aconteceu 
ainda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Pela ordem aqui. É uma 
dúvida? 

Sr. João Francisco Bianco: É uma dúvida, só por uma questão de 
ordem. Eu queria esclarecer, só uma questão de ordem, eu queria fazer 
uma pergunta ao Schoueri. Se a Constituição, se essa Emenda 
Constitucional disser: que são competentes os Estados para cobrar 
impostos sobre doações e heranças à alíquota máxima de 2%. Parágrafo 
único: É competente também a União para cobrar imposto sobre 
herança e doações, alíquota máxima de 2%. Essa emenda seria 
inconstitucional? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu penso que neste caso, se o constituinte 
tivesse tomado medidas ele mesmo, para prevenir o excesso de exação, 
eu tiraria o meu argumento. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas você identifica excesso de exação 
nesse dispositivo que eu acabei de... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. Como eu te falei, se o próprio 
constituinte, na sua competência, toma uma decisão do que seria um 
excesso e diz, aqui não haveria, me parece que o meu argumento cai 
por terra. Eu fico preocupado é não haver qualquer limite e a proteção, 
a prevenção, a prevenção do excesso de exação desaparecia. No seu 
modelo já não teria, pelo menos meu argumento já não seria aplicável. 

Sr. João Francisco Bianco: Agora eu vou propor outro modelo 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Já deixou de ser um 
esclarecimento. É um debate. O Fernando está concedendo a palavra. 

Sr. João Francisco Bianco: A minha Emenda Constitucional vai dizer 
o seguinte: ficam os Estados e a União Federal competentes para criar, 
para cobrar impostos sobre heranças e doações. Aí vem a Lei Ordinária 



Estadual e diz: no meu Estado, o imposto será alíquota máxima de 2%. 
Aí vem a Lei Federal e diz: não, a União vai exercer sua competência e 
vai cobrar alíquota máxima de 2%. Haverá excesso de exação? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Neste caso, a prevenção ao excesso de 
exação enquanto garantia do contribuinte foi derrubada. Então eu 
insisto como a garantia é: não há excesso, mas há prevenção, sim, foi 
derrubado. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu então, não posso concordar com a 
conclusão do Schoueri e estou completamente de acordo com o Paulo 
Víctor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que vai mudar de ideia agora. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: De acordo, com o Paulo 
Víctor, antes do Paulo mudar de ideia. Mas o Fernando pediu a palavra 
antes. Agora é questão de ordem. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Paulo Víctor traz aos debates seu 
brilhantismo e eu gosto que ele traga isso que ele fale, como ele tem a 
propriedade de instigar. Paulo Víctor, de fato o positivismo que eu me 
referi dos realizadores do Código, é um positivismo se entendia 
positivista à época que se autodenominavam positivistas, Gilberto de 
Ulhôa Canto, aqui presente, Aliomar Baleeiro, o próprio Rubens Gomes 
de Souza, que debatiam o Código Tributário muito antes dele ser 
aprovado, e o que se discutia entre eles, inclusive nas cartas trocadas 
entre o Aliomar Baleeiro, Rubens Gomes de Souza e Oswaldo Aranha, 
era justamente, que você tinha um verdadeiro caos tributário num 
estado que não tinha um sistema, reconheciam que não tinham um 
sistema. A proposta positivista aí, no bom sentido, é você colocar regras 
dentro de uma Constituição Rígida, ou seja, estabelecer a premissa que 
nós temos uma Constituição Rígida, e nessa Constituição Rígida 
estruturar o sistema tributário segundo o que foi pensado, não se falava 
em pacto federativo, mas uma estrutura federativa para a tributação. 
Em que cada ente tributário recebesse somente aquela competência e 
não houvesse mais invasão de competências, porque a premissa era: eu 
crio um sistema, eu te dou uma competência, mas você não pega dele, e 
ele não pega a sua. Porque essa ideia do Bianco é justamente o que se 
fazia antes, então era fácil, só mudar a Constituição ou ter uma 
Constituição em que eu pego um pedaço, chamo Imposto de Herança 
Federal, tem Imposto de Herança Estadual e tem Imposto de Herança 
Municipal, porque só tem três entes, daqui a pouco inventam o quarto, 
vai ter o quarto imposto sobre a herança. A subprefeitura vai falar, eu 
também quero imposto sobre a herança. A Região Metropolitana. Então, 
isso quando você trabalha num sistema, e aí a discussão, tive uma 
conversa rápida com o Joachim Engisch, e o que me pareceu, vou até 
provocá-lo, vou dar mais (--) 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele vem em agosto do ano que vem. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Que seria muito interessante, não é um 
espanto, nossa, vocês são tão atrasados! Não é uma estranheza, e essa 
estranheza também está na Europa, também está na Europa quando há 
novas invasões de competência, como recentemente aconteceu na Itália 
e foi julgado pela Corte Europeia de Justiça. Quando eu chamo ‘urubu 
de meu louro’, eu crio uma exação que não é aquela exação que deveria 
estar uniformizada, o Iva comunitário, mas é outro nome, e isso não 
pode. Mesmo que não tenhamos uma constituição europeia, mesmo que 
não tenhamos. Porque a ratio, a estrutura do sistema tributário foi 
pensada de uma forma, e você concordou. Quem é você? Você, ente 
federativo. Aí passa o tempo, por necessidades de arrecadação, vem um 
bom tributarista associado a um constituinte e fala, não, opa, agora a 
gente cria a emenda, e eu vou ‘garimbando’ a proposta de emenda de 
uma forma que não tenha perda de receita. Quando é uma, com o 
perdão da brincadeira com o meu querido amigo, é uma ‘garibada’, 
porque eu vou moldando a proposta de modo a encaixar naquilo que 
não seria inconstitucional do ponto de vista, ou seria possível de ser 
discutido numa Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou seja, em 
abstrato. Certo? Só que não. Porque se eu pensar que a Constituição 
está estruturada, e esse é uma cláusula pétrea, e fere a estrutura 
federativa do sistema tributário federal, então, a proposta de emenda 
não teria nem que ser aprovada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, mas supondo que eles cochilassem e fosse aprovada, e fosse a 
emenda aprovada, haveria sim, razão para o Supremo Tribunal 
analisar, mas numa nova formação que tem, não tão rígida, mas mais, 
vamos dizer, afeta questões próprias da federação, que julgasse isto 
absolutamente inconstitucional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Paulo, o João Bianco 
propôs dois modelos e você logo pediu a palavra. Suponha que a 
Constituição de 88 dissesse, tivesse dito: fica proibida qualquer 
alteração na distribuição de competência tributária prevista nessa 
Constituição. Isso poderia ser alterado por uma constituição posterior? 
Revogado pura e simplesmente essa norma? Ou isso mudaria o quadro 
que nós estamos dizendo aqui, inclusive os modelos do João? 

Sr. Paulo Víctor Vieira da Rocha: Eu acho que se houvesse uma regra 
dessas na Constituição, proibindo qualquer alteração desse tipo, a 
alteração não poderia ser feita. De novo, tenho dúvida se isso seria um 
direito garantia fundamental, acho que sim, mas ainda que não fosse, 
por ponto de uma previsão expressa, essa motivação não poderia ser 
feita. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Então a contra-pergunta é: 
Não existindo essa disposição, é livre o terreno para alteração? 



Sr. Paulo Víctor Vieira da Rocha: Não, acho que não é livre, mas eu 
acho que ele é bastante amplo. Eu acho que a Constituição nesse ponto 
em matéria de discriminação de competência ela representa um pacto 
entre, um pacto social, representante do povo via Câmara dos 
Deputados, representantes dos integrantes do pacto federativo via 
Senado, e eles concordaram com aquela discriminação, eu acho que até 
por ausência dessa previsão expressa admitiu-se lá em 88 que talvez 
isso demandasse ajustes, e eu vejo isso como um ajuste. De novo, o 
ajuste pode ser muito bom, o ajuste pode ser péssimo, mas eu vejo 
como um ajuste, e como um ajuste em geral, eu não vejo a vedação. 
Agora, o ponto da... vedar e prevenir acumulação, eu acho que tanto 
isso já era admitido, que para mim, ainda que muitos discordem, eu 
acho que o exemplo da própria admissibilidade pelo constituinte dessa 
cumulação, é, por exemplo, a do ICMS e do IPI na primeira etapa, 
aquilo ali é uma cumulação e nitidamente foi admitido pelo 
constituinte. Então, eu não vejo como um problema necessário à visão 
constitucional essa cumulação, tanto que ela sempre foi admitida. 
Repito, essa cumulação tem todo o potencial para chegar a excessos, 
mas ela no abstrato, por exemplo, no modelo do Bianco, de a própria 
constituição já conceder mecanismos para evitar essa cumulação, eu 
continuo tendo dificuldade de ver os problemas. Até porque, quando a 
própria Constituição divide aquelas competências tributárias para 
evitar cumulações, mas admite ela mesmo acumulação, eu acho que ela 
está dando mais um sinal de que até determinado ponto, infelizmente, a 
acumulação é admitida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu gostaria de, não quero 
te provocar não, quero sim, provocar o seu raciocínio, eu propus aqui 
de repente essa ideia, né, e se tiver escrito? Você respondeu, se tivesse 
escrito não poderia haver alteração constitucional. Você admitiu que 
constitucionalmente, o próprio legislador constitucional derivado estaria 
engessado. Bom, eu pergunto para você, não está escrito com essa 
clareza que foi exposto, mas ele não engessou o sistema quando ele 
duas vezes, quando ele... mas expressamente, quando ele duas vezes, 
no 195, no 154, ele admitiu que o campo residencial sobre algumas 
condições, das quais, interessa para nós aqui, não ser base de cálculo 
do fato gerador equivalente a de um dos tributos. Isso não é uma 
maneira indireta de dizer que está proibido alterar para criar um novo 
tributo sobre o mesmo fato gerador? 

Sr. Paulo Víctor Vieira da Rocha: Pode ser. Indiretamente, pode ser. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu estou pensando junto 
com o Paulo, isso me veio à cabeça agora. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fez a primeira pergunta, ele caiu na 
armadilha, depois ele fez a segunda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu não faria isso. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, te conheço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu te asseguro que o juízo 
de comportamento que o Schoueri está fazendo é errado. Eu pensei 
durante essa exposição. 

Sr. Paulo Víctor Vieira da Rocha: Eu, novamente, esse argumento é 
muito utilizado pelo professor Schoueri no próprio manual dele, que a 
competência estaria vedada por conta disso, eu acho possível a 
interpretação de que isso seria sim, uma vedação implícita a essa 
cumulação, mas eu... eu no mínimo fico tendencioso a repensar o tema, 
mas eu não vejo convencido de que essa proibição está ali, e por conta 
disso não poderia haver a modificação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: O Bianco disse que ia fazer 
uma... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora o Bianco vai pensar de volta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Depois a Mara, por favor. 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade é, o que eu queria lembrar 
aqui, mas no sentido daquilo que o Zilveti comentou, que a nossa 
Constituição realmente é uma Constituição diferente, né? Aliás, 
lembrando o Professor Alcides, essa qualidade dele de ser um grande 
frasista, o professor Alcides sempre disse que a nossa Constituição no 
capítulo tributário, especial no capítulo do ICMS, parecia uma 
Instrução Normativa, né? E se a gente pegar a história da 
jurisprudência do Supremo, a gente tem vista que, toda vez que o 
Supremo firmou uma jurisprudência contrária aos interesses dos 
Estados, os Estados propuseram uma mudança na Constituição, e o 
Supremo tem acatado essas mudanças. E eu lembro aqui de cabeça 
em... eu lembro da Emenda Passos Porto, quando o Supremo criou 
aquela jurisprudência que você mantinha o crédito numa operação... é 
antigo, mas: 

Dr. Salvador Brandão Machado: De 88. 

Sr. João Francisco Bianco: Está certo, mas veja, aconteceu. O 
Supremo firmou uma jurisprudência e houve a Emenda Passos Porto 
para mudar a jurisprudência do Supremo, depois o Supremo diz, bom, 
mudou a Constituição, mudou a jurisprudência. Eu lembro o outro 
caso também, no caso da substituição tributária, houve uma mudança 
na Constituição, e o Supremo disse: essa mudança é constitucional, 
ainda que o fato gerador ocorra lá na frente, paciência, está na 
Constituição. Então, o que a gente tem visto na nossa história é que o 
Supremo tem se curvado a essa característica de instrução normativa 
da nossa Constituição. Ainda que a gente possa estar revoltado e a 



gente possa dizer deveria, a questão é, deveria ser, mas não é, o que é 
essa jurisprudência do Supremo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Depois eu queria fazer um 
comentário. A Mara pediu a palavra, o Fernando e o Schoueri. Eu 
queria fazer um comentário sobre essa perspectiva sobre o Supremo. 
Pois não. 

Sra. Mara Caramico: O único comentário que eu queria fazer em 
relação ao que o Fernando falou, que na verdade a Constituição, de 
certa forma, seria imutável quando ela tem a característica rígida, e 
justamente para preservar valores, para ela ter uma, vamos dizer assim, 
uma vida útil assegurada, que as coisas não mudem, etc. Eu acho que 
a gente tem que lembrar que a gente está, a Constituição garante os 
direitos, foi formado um sistema justamente para garantir que não 
houvesse, para formar um sistema tributário. Agora, a gente também 
tem que ver que o país muda, e muitas vezes o que justifica uma 
Emenda Constitucional, até por isso que ela existe na própria 
Constituição a possibilidade de mudança e correção de rumo ou 
atualização eventualmente da Constituição através da própria Emenda 
Constitucional. Então, eventualmente eu sou, do parecer do Schoueri, 
que às vezes o que pode se mudar é dividir as competências que hoje 
existem, de forma que os aumentos não sejam enormes, vamos dizer 
assim, que não haja uma invasão de competência de forma a prejudicar 
o contribuinte, mas eu acho também que as coisas têm que ser 
mutáveis a partir do momento que uma economia necessite, que o 
progresso da economia forme ou necessite uma mudança estrutural de 
um sistema. Muito se criticou do Estado, do ICMS, por exemplo, ser 
estadual, que deveria ter sido, como fala: Federal, que deveria ter um 
imposto da União, para justamente impedir a guerra fiscal. Então 
existem situações que eu vejo que a Emenda Constitucional é criada 
justamente para atualizar o sistema. Então eu não vejo evidentemente 
um critério que faça a constituição imutável nesse sistema. O que 
precisaria se analisar é justamente como esse sistema tem que ser 
mudado, para que, qual a finalidade e como ele está sendo mudado. 
Ultimamente a gente vê que ele está sendo mudado para mudar a 
jurisprudência do STF, mas não seria essa a finalidade. Quando existe 
uma finalidade maior, eu acho que se deve sim, porque senão 
engessaria a própria, o próprio progresso da economia ou a própria 
necessariedade de urgência num estado, por exemplo, como a gente 
está hoje. Essa é a minha opinião, não necessariamente seja 
inconstitucional, eu acho que a gente precisa ver como essa mudança 
poderia ser proposta. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Nós estamos discutindo em 
abstrato, né, em tese, né? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu gostaria de recomendar a leitura de 
um livro que é, não é um livro, ele é um, é uma edição da, uma reedição 



publicada pela Fundação Getúlio Vargas sobre a comissão que criou o 
Código Tributário Nacional, que foi o ano passado, foi editado pela GV 
do Rio de Janeiro, e é um livro histórico muito valioso, porque ele traz 
essa sua preocupação, Mara, ele traz nas discussões, nos debates entre 
esses criadores, está lá o Roberto Simonsen, nem jurista é, mas é um 
cara fora da curva, e eles debatiam justamente esse problema, como 
você criar o sistema rígido e como você avançar na Constituição. Então 
você pode ter uma coisa outra. A preocupação é justamente essa que o 
Bianco apontou, a preocupação é que você mantivesse, aliás, você disse 
muito bem, o sistema perene, porque o que nós tínhamos era um 
sistema do dia a dia, mudava todo dia. Então, e depois, você tendo um 
sistema perene não quer dizer que ele não acompanhe a dinâmica de 
mudanças socioeconômicas, mas que ele mantenha a estrutura 
federativa que permita o sistema constitucional centrípeto, aliás 
centrífugo de divisão de competências, porque você em 88 deixou bem 
claro, o nosso sistema é rígido e centrífugo, ou seja, eu jogo as 
competências para os entes federados que terão as suas receitas 
correspondentes, só que não. Porque no fechamento na Constituinte de 
86 veio o pessoal e disse, opa, aqui não vai dar porque eu vou perder 
poder sem ter a competência. Então eu vou deixar uma via aberta. Isto 
que não pode acontecer, se você bem tem o sistema rígido, por isso a 
gente tem que ter uma clareza e aí a conclusão que chegamos na Mesa 
e que convencemos o Paulo Víctor. Porém, do ponto de vista do Bianco 
de você falar assim, você tem um comportamento do Supremo de passar 
a mão na cabeça nessas Emendas Constitucionais, certo? Só que 
recentemente e não em matéria tributária lamento dizer, o Supremo 
mudou, inclusive alertou que não se faça isso, porque nós estamos 
chegando naquilo que o Kelsen disse, a hidra de várias cabeças, né, na 
separação de poderes, ele fala assim: você tem vários poderes, os 
poderes se dizem autônomos, independentes, então você cria uma hidra 
de três cabeças ou de várias cabeças, até um termo que ele usa em 
alemão específico para isso. Só que o ponto é, você então cria uma força 
no Legislativo que toda vez que o Supremo derruba uma norma, vem o 
Legislativo e cria uma Emenda Constitucional, então na verdade você 
tem um sistema republicano parlamentarista em que o parlamento 
manda mais do que os outros poderes, e quando ele se vê derrotado 
numa Lei Inconstitucional ele vai lá e cria uma Emenda. Isto gera uma 
instabilidade dentro do Estado de Direito, eu não diria nem insegurança 
jurídica, eu diria Estado de Direito, em que você tem realmente o que 
alertou no General Theory of Law and State, ele falou assim: olha, aqui 
você tem um problema, você tem uma hidra de várias cabeça. Esse é o 
problema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: O Schoueri pediu a palavra, 
e também o professor Gerd. Eu queria retornar à origem da discussão, 
eu acho que isso nós todos vamos concordar, uma coisa muito diferente 
é engessar a Constituição a ponto de não poder mexer no capítulo do 
Sistema Tributário Nacional. E a outra é, posso criar um tributo novo, 
uma contribuição nova, porque o está com falta de caixa, invadindo a 



competência de outro ente público? Eu acho que é mais fácil de tratar 
essa segunda questão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não sei se é oportuno, Ricardo, eu ia 
tratar da primeira. Eu ia tratar da questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Por favor. Eu só quis fazer 
um destaque, são duas coisas bem... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Falaram tanto da peculiaridade do nosso 
sistema, da Instrução Normativa Constitucional e que tais. Queria 
lembrar, que se há uma peculiaridade do nosso sistema, é o fato de que 
a nossa federação prevê igualdade entre União, Estados e Municípios. 
Isso não é óbvio em todas as Constituições, e em muitas constituições 
se tem a ideia de que se uma Lei Federal trata de um assunto, esta lei 
prevalece e ao mesmo tempo evita o conflito com outra ideia da 
subsidiariedade dizendo não cabe Lei Federal, se a Lei Estadual, 
Municipal trata do assunto. Mas assim, o alemão usa Bundesrecht, a 
palavra não é feia, “bundesrecht bricht landesrecht”, é Direito Federal 
quebra, prevalece sobre o Direito Estadual. Então se você tivesse um 
princípio como esse você não precisaria de uma constituição enorme, 
porque qualquer problema tributário você resolveria com uma lei 
federal. Por conta da peculiaridade do nosso sistema, em que Estados e 
Municípios extraem toda a sua competência da contribuição é que é 
necessário que na Constituição, nós tenhamos todos os limites ao 
exercício dessa competência. Ou seja, não é de graça que o art. 155, 
quando versa sobre o ICMS, venha tantos detalhes, é para assegurar o 
mínimo de sistema tributário nacional. Não tivéssemos os artigos 155 
com o tamanho que temos, jamais poderíamos usar a expressão 
Sistema Tributário Nacional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Achei muito interessante essa última parte, 
a observação da Mara me levou justamente a uma distinção que eu 
acho que o Paulo Víctor vai gostar, e também a observação do Ricardo 
agora. Eu acho que deveriam fazer uma distinção entre uma emenda da 
constituição diz respeito ao sistema em si, e uma meramente quer 
aumentar a arrecadação. Eu acho que aí há uma diferença, como falou 
muito bem do ICMS, não é? Evitar guerra fiscal. É claro que reformas 
da Constituição que levam à, pelo menos a impedir a guerra fiscal, isso 
tem que ser viável. Então, o imposto sobre vendas federal, não é, pode 
ter exatamente uma solução. Inclusive, publiquei aqueles artigos como 
sugestões de dar a competência legislativa à União, e a administração e 
fiscalização aos Estados, para haver peso e contrapeso, e na legislação, 
claro, o Senado também. Bom, de qualquer maneira, poderia realmente 
haver uma diferença entre a alteração do sistema e proibindo uma 
simples alteração para acomodar algum interesse arrecadatório 
imediato. Eu acho que deveria, poderíamos pensar numa distinção 



entre essas duas situações, porque aí eu não vou engessar o nosso 
sistema, mas desde ele garante o contribuinte contra o excesso, aí 
estamos exatamente onde o raciocínio do Paulo Víctor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Acho que o assunto foi bem 
debatido, exaustivamente nos dois sentidos debatidos, e nós temos 
ainda alguns minutos. A Natalia não está aí para tratarmos do assunto 
de débito de ICMS em parcelamento que ela propôs aqui no Estado de 
São Paulo. Essa outra questão que está na pauta é uma questão longa, 
que nós já, dois aspectos já entramos em debates aqui, eu vou propor 
aqui para a semana que vem. Eu só queria fazer uma observação de 
ordem pessoal minha, a respeito do Supremo Tribunal Federal que foi 
mencionado aqui, que transformou a cabeça, etc. E tal. Eu não sei se 
nós poderíamos usar os casos do passado como uma previsão 
paradigma do que poderá acontecer no futuro. Não tanto porque o 
Supremo do passado não é mais o Supremo do presente com relação 
aos seus componentes, mas tirando lá os dois Melos, que são 
garantistas, nós não temos maioria tendo participado desses outros 
casos. E em outros casos também tinham peculiaridades que eu não 
encontro na discussão específica que nós temos. Aliás, o Schoueri já 
disse isso. Tributar pela contribuição social PIS, e pelo ICMS a venda, 
isso está previsto na possibilidade na Constituição. É verdade que antes 
dessa Constituição nós tivemos discussões em relação ao Finsocial que 
resvalavam por essa questão, mas era, como eu digo, era outro 
Supremo. E outra Constituição também. Por outro lado, algumas das 
discussões aqui que nós achamos que o Supremo simplesmente 
convalidou as alterações constitucionais, elas eram muito pertinentes 
ao próprio texto, eram relativas à feição do imposto, por exemplo, a 
Emenda Passos Porto, era afinal, dizer se do fato gerador do ICMS, 
cabia ou não cabia a importação para uso próprio ou de equipamento, 
enfim, mas era uma questão dentro, não violentava o sistema, era 
dentro do sistema. O que nós estamos verificando aqui, com relação a 
essa eventual nova contribuição, eventual novo imposto, é uma ruptura 
mais profunda. É um novo tributo, e além do mais, conforme já foi 
muito bem observado aqui, um tributo que parece que esbarra no 154 e 
com alguns parágrafos do 195. Então, eu que sou hoje um ser 
desanimado com as perspectivas da advocacia e da, até mesmo da 
seriedade do Direito Tributário, cada dia que passa eu fico mais 
desanimado. Uns dias atrás um colega do escritório fez uma pesquisa 
nos TRF’s sobre os casos de ágio que já estavam lá. Eu não vou entrar 
no detalhe dos casos porque nós sabemos que muitos ágios que foram 
praticados, foram abusivos. Mas o que eu li nos acórdãos realmente é 
de desanimar. É vontade de pegar todos os Desembargadores, colocar 
na faculdade de novo, fazendo curso com o professor Schoueri, porque 
eles falam uma coisa completamente diferente, acho que nunca leram o 
seu livro, Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: É extremamente de 
desanimar, porque nós estamos aqui discutindo com essa 
profundidade, com essa preocupação, aí vem o cara... dá uma canetada, 
em bom português. Então eu estou muito desanimado. Mas com relação 
a essa questão, eu não veria que nós podemos tirar, do que o Supremo 
julgou no passado em situações semelhantes, uma predição do que 
poderá vir a acontecer aqui. Mas eu não acho que vai que está fechado 
não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu quero lembrar que não é, Bianco, nem 
momento do Ricardo desanimar, porque, nem com o Direito Tributário, 
nem com as decisões dos tribunais, porque senão a gente desaparece, e 
isso seria muito triste, inclusive institucionalmente. Mas só somando 
esta tua posição, o Supremo Tribunal viu a gravidade do que está 
acontecendo e não está mudando de opinião por acaso, e a questão das 
doações de campanha é um exemplo disso, porque quando o Supremo 
decide sobre questões de doações de campanha, errado ou certo, não 
estou tomando partido de nenhuma parte, mas ele decidiu, aí vem o 
congresso e diz: muito bem, nós vamos criar uma Emenda 
Constitucional para resolver o problema do Supremo. O Supremo já 
alertou que isto não pode acontecer. Porque se isto acontece você está 
criando um problema institucional, e isto é que o Supremo não viu nas 
outras ocasiões, com os garantistas. Não, espera um pouquinho, ah 
não, tudo bem, vamos deixar acontecer, mas você cria um problema 
institucional, Bianco, quando você admite emendas constitucionais 
para corrigir problemas sistêmicos que já foram objeto, inclusive de 
análise no Supremo. O Supremo se posiciona, ou errado ou certo, aí 
Congresso e cria uma emenda, isto é um problema institucional, porque 
aí você não tem mais uma separação de poder, você não tem nem 
poderes instituídos, você tem simplesmente uma revisa, um 
oportunismo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria aproveitar esses minutos finais 
para registrar dois acórdãos um para deixar o Ricardo mais animado. É 
decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal que examinou um 
Decreto do Estado do Rio de Janeiro que alterou o regime de apuração 
do ICMS, ele criou um sistema por estimativa. Ele alterou o regime de 
recolhimento por meio de um decreto, o Decreto Estadual do Rio de 
Janeiro, e o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu que, de 
acordo com o regime da legalidade, esse decreto não pode alterar. Foi 
uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, é no Recurso 
Extraordinário 632.265 e a Emenda diz assim: ICMS – REGIME DE 
APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de 
nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa 
considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e 
material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o 



extravasamento do poder regulamentador do Executivo. É 
impressionante que precisa ir ao Supremo uma questão como essa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Desculpe, não me anima 
não. Eu acho que esse não deu, esse não deu para concordar. 

Sr. João Francisco Bianco: O meu comentário sobre essa decisão é 
que eu queria manifestar a minha surpresa, porque eu trabalho muito 
pouco com ICMS, mas às vezes que eu examinei a legislação do ICMS 
eu fico surpreso de ver, que pelo menos no Estado de São Paulo, a 
quantidade de temas que são tratados por decreto. E eu não sei uma 
análise muito superficial dessa legislação me indica que é um flagrante 
de respeito ao princípio da legalidade. Criam-se isenções, modificam-se 
alíquotas, é um carnaval de decreto, e tudo sem a menor base legal. Em 
todo caso, mas tudo bem. A segunda decisão do Supremo que eu queria 
trazer é também de ICMS. Esse é um caso interessante. Porque é uma 
Lei do Estado do Rio Grande do Sul, aliás, é um Decreto do Estado do 
Rio Grande do Sul, que revogou um benefício fiscal. É um benefício 
fiscal lá, uma mudança na base de cálculo qualquer, que foi revogada 
por decreto do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E aí se 
discutiu na primeira turma do Supremo a questão da aplicação ou não 
da anterioridade. Quer dizer, a questão da eficácia desse decreto, se ele 
se aplicaria imediatamente, ou se somente a partir de primeiro de 
janeiro do ano seguinte, de aplicação do princípio da anterioridade há 
uma revogação de isenção. O primeiro voto foi no relator Ministro Marco 
Aurélio dizendo que revogação de isenção é aumento de tributo, então 
está sujeito à anterioridade. Aí o Ministro Dias Toffoli fez um voto longo 
lembrando toda a jurisprudência do Supremo, lembrou a súmula 
dizendo que não se aplica. Aí o Ministro Barroso, ele estava meio em 
dúvida, mas acompanhou o relator, dizendo que a carta ao rei João Sem 
Terra, que é o povo que determina a medida do seu esforço, e 
acompanhou o relator. Depois, veio o voto da Ministra Rosa Weber, e 
acompanhou a dissidência, acompanhou o Ministro Dias Toffoli 
dizendo: olha, realmente tem um pouco de sentido, a gente precisaria 
rever, mas eu vou ficar com jurisprudência do Supremo. Aí, o quinto 
voto foi do Ministro Fux, e aí ele..."estou querendo conciliar os 
princípios constitucionais que limitam o poder de tributar com essa 
questão hoje tão importante da segurança jurídica, então nesse sentido, 
tendo em vista esse quadro fático, muito embora já tenha havido uma 
base, mas ela foi reduzida, aumentou essa base de cálculo e a ‘fortiori’ 
aumentou-se o tributo. Com a devida vênia, eu acompanho o voto do 
relator." Então ele votou pela aplicação do princípio da anterioridade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Não se aplicou o princípio 
da legalidade? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, essa questão não estava em 
discussão. O que estava em discussão, somente a questão da 
anterioridade. É agravo regimental, porque na verdade houve um 



despacho do Ministro Marco Aurélio contra o Estado e aí houve a 
interposição de Agravo Regimental, que foi para a Turma, e a Turma 
decidiu que se aplicando a... 

Sr. Salvador Candido Brandão: É embargo de divergência, né? 

Sr. João Francisco Bianco: É Agravo Regimental do Recurso 
Extraordinário nº 564.225. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Ele está em embargo de divergência. 
Está em aberto com embargo de divergência. 

Sr. João Francisco Bianco: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Você pode acompanhar, 
então? Quando tiver julgamento de embargo. Olha, agradeço a presença 
de todos. Lembrando então, que a semana que vem vamos ter a 
presença a longa distância da Universidade Federal do Recife. Você quer 
falar? Pois é, ele tem 30 segundos. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Só avisar todo mundo que está falando 
sobre ITCMD, que bancos vendem o VGBL, dizendo que quando a gente 
morrer passa direto para os herdeiros sem nenhum imposto, sem nada. 
Na verdade eu ouvi agora todos os estados, quase a maioria, estão 
dizendo que não, que há incidência do ITCMD no planejamento, e 
quanto à falta de recursos, tem Estados que já está na lei e tem Estados 
que não está na lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Isso vai para a pauta. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Tá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Isso vai para a pauta 
porque é uma discussão que extravasa o VGBL, nós temos outras 
situações de instrumentos financeiros no exterior, trust e outros, não é, 
e que surge essa questão de incide ou não incide imposto de 
importação? Colocando imposto de sucessão, né? Pondo de lado o 
problema do estado competente que é uma discussão que está na 
jurisprudência. Então eu vou pôr na pauta. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Tá bom. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Obrigado pela presença, até 
semana que vem. 
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