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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Nós temos 
satisfação em contar novamente com a presença do professor Roberto 
Ferraz, nosso conselheiro e nosso novo editor, acho que o título jurídico 
é editor-chefe da revista do Direito Tributário Atual, que nós estamos 
querendo elevar assim, a estatura perante o Colis(F), e o professor 
Roberto, que tem bastante experiência quanto a isso, se prontificou a 
ser o editor e coordenar todos os trabalhos para atingirmos esse 
objetivo. Até ontem coincidentemente, em Brasília, encontrei um colega 
nosso que reclamou do fato da nossa revista que tem conteúdo para 
coalizar e que não tenha classificação(F), então nós estamos cuidando 
disso, e contamos bastante com a experiência e a boa vontade do 
professor Roberto e o do Jeferson... 

Orador não identificado: Teodorovicz. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Teodorovicz, que foi aqui o 
nosso pesquisador o ano passado. Então estamos em boas mãos. 
Obrigado, viu, Roberto. E hoje... e hoje ele está aqui também para 
participar nossa Mesa e da nossa reunião relativa a medida provisória 
627. Eu queria comunicar que o congresso, o 3º Congresso Brasileiro de 
Direito Tributário Atual, está indo na sua organização muito bem, 
sempre trabalhoso, não é? Queria agradecer novamente aos colegas que 
participaram do fazimento do programa, e aos professores e 



palestrantes que já foram convidados, mais de 80% já aceitaram o 
primeiro convite, coisa rara, porque geralmente nós temos que convidar 
várias vezes para a pessoa responder sim ou não. Nós não temos ainda 
o convite feito ao professor Roberto Ferraz, que estava viajando, mas 
vamos aproveitar a presença dele aqui e acertar a participação dele. No 
pequeno expediente ainda queria comunicar a solicitação da Fundação 
Fipe, de Seguridade Social e estudos tributários que realizará um 
evento no dia 25 desse mês, o dia inteiro, um workshop relativo à 
tributação e cidadania. O e-Social com instrumento de simplificação do 
cumprimento(F) e obrigações acessórias dos empregadores. Eu estou 
fazendo essa comunicação a pedido da professora Aurora, que é a 
coordenadora do evento e é presidente da fundação, porque é praxe 
nosso fazer esse tipo de comunicação, e também porque o assunto é 
evidentemente de grande interesse. O custo de obrigações acessórias 
hoje em dia é muito grande. Eu até fiz... Curiosamente, até pode... eu fiz 
uma defesa de planejamento tributário que foi feito, uma 
reestruturação, realmente, de um grupo empresarial, e a fiscalização 
dizia que o objetivo era exclusivamente tributário, não tinha motivação 
econômica, e no caso concreto houve uma demonstração que só em 
econômica de obrigações acessórias o grupo fez, realmente fez, não para 
mostrar para o fiscal que tinha...  

Orador não identificado: Dossiê. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, dentro do dossiê, dentro 
do processo de condução das deliberações, depois de aferição dos 
resultados, eles tinham os resultados econômicos e das obrigações 
acessórias, uma coisa impressionante, uma redução de empresa de 
cinco para duas, coisa desse tipo assim, o que reduziu em termo de 
custo de pessoal e custo de burocracia e de tempo foi uma coisa 
extraordinária. Então uma matéria desse evento importante, daí a 
comunicação. Alguém tem alguma informação, alguma coisa a mais? 
Então, vamos à pauta. Fernando Zilveti, assunto que já foi tratado aqui 
e é um dos assuntos do Congresso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia a todos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpem, foi tratado no 
pequeno expediente, daí ainda está na pauta para ser aprofundado. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom dia a todos. O tema do IPTU, o 
Ricardo disse, é um que vem tratando em alguns encontros, vai ser 
objeto do Congresso, principalmente sobre a ótica do excesso de 
tributação, excesso de exação, e as relações entre Fisco e contribuinte. 
O tema do IPTU na cidade de São Paulo gerou bastante polêmica e 
parece que essa polêmica vai se estendendo a outros municípios, e de 
certa forma, até contaminando e sendo contaminado pelas relações 
políticas entre os Ministros do Supremo. Nas discussões no campo da 
mídia, as posições extremadas dos políticos envolvidos nessa questão 
levam a crer que é mais uma questão de política partidária ou de 
política ideológica do que uma questão de direito em si. No entanto, é 



preciso que a gente esclareça que o tema do IPTU, assim como qualquer 
tributo que é recolhido em excesso, naturalmente é de política, não é de 
política ideológica, mas serve à política ideológica. Não é de política 
partidária, mas serve à política partidária. Então todos os grandes 
eventos políticos da história da humanidade foram motivados ou foram 
usados politicamente pela ótica tributária. Não há como separar as 
duas coisas e dizer que a questão de IPTU é um problema político. 
Então, feito esse primeiro reparo, para a gente fugir um pouco desse 
debate ideológico, o fato é que o IPTU da cidade de São Paulo, assim 
como o IPTU de Santa Catarina, o IPTU de Marília, Franca, Ilha Bela, foi 
corrigido nesse ano, no ano passado para vigorar esse ano, com base na 
lei, ou seja, a lei manda que os municípios corrijam a planta genérica de 
valores, não só com base na inflação, mas realinhem a base dos 
imóveis, realinhem o valor de referências aos imóveis para fins 
tributários, então é um dever do prefeito encomendar a lei para que se 
realinhem a base tributária do IPTU, e de outros impostos de tenham o 
valor venal como [ininteligível - 00:08:38]. Muito bem. É esse é o tema, 
nós temos uma obrigação fiscal de realinhamento de planta genérica de 
valores. Quando você encomenda essa lei para a Câmara dos 
Vereadores, em um processo legislativo normal, vamos também fazer 
um reparo que em alguns municípios houve um atropelo no processo 
legislativo, como no município de São Paulo, que é outro aspecto, em 
outros não, mas dentro de um processo legislativo normal, a Casa 
decide sobre o aumento da planta genérica de valores. E aí entra uma 
questão constitucional, que é o que está sendo discutida no Supremo. 
Esta decisão do município só pode ser revista por uma Corte 
Constitucional competente para esta função, e esta Corte 
Constitucional não é o Supremo, esta corte a constitucional é a Corte 
Especial do Tribunal de Justiça, seja de São Paulo, Santa Catarina, do 
estado competente. E aí de certa forma justifica essa polêmica entre o 
Barbosa e o Lewandowski. Porque a jurisprudência do Supremo tem 
sido no sentido de que essa Corte Constitucional não decide sobre 
matéria da Corte Constitucional estadual, que tenho aí o poder, não é, é 
uma Corte Constitucional que vai discutir a matéria em única 
instância, acho que é bom que se diga por que é uma Corte 
Constitucional, então em única instância, não cabe apelação para o 
Supremo, ela decide e ela revê, mas ela sempre é a única competente 
para discutir essa matéria. E toda vez que você apela para o Supremo 
para corrigir essa discussão dos estados, o Supremo tem se 
posicionado, pelo menos nos últimos anos para dizer: olha, não é o 
nosso papel revisar decisão da Corte Constitucional estadual. Qual é a 
expectativa em relação às essas discussões, então? Que elas tenham 
um devido processo legal no âmbito das Cortes Constitucionais dos 
estados, e essas discussões terminem quando for analisado o mérito 
das ações diretas de inconstitucionalidade, que ainda não foram 
analisados, o que foi discutido foi apenas uma liminar, e para cassar a 
liminar só o tribunal tem este poder, e não o Supremo Tribunal Federal. 
Superada a questão processual constitucional, nós passamos para a 
questão do aumento do imposto efetivamente. Por que é um aumento 



excessivo? Por que esse aumento precisa ser reparado? Alguns alunos, 
alguns associados do Instituto nos procuraram e falaram: olha, mas 
espera aí, a gente aprendeu, pena que o Schoueri não está aqui, mas 
até é gostoso polemizar com o Schoueri, porque tem uma cabeça 
fantástica, mas a gente aprende na aula no Schoueri, aquele caso da 
velhinha que tem um imóvel na Av. Paulista, nas aulas do professor 
Alcides também, o professor Ruy Barbosa Nogueira e vem sempre a 
discussão, aquela velhinha que tem uma casa na Paulista, será que ela 
tem capacidade contributiva, ou não tem a capacidade contributiva pelo 
fato de morar em um casarão na Avenida Paulista. E aí vem a polêmica 
que a gente brinca com o Schoueri, ele ensina corretamente para os 
alunos que a teoria dele, que é a teoria do “está podendo”, ele escreve 
no livro dele, com toda a força argumentativa dele. Então o que é “está 
podendo”? O “está podendo” é um sinal exterior de capacidade 
contributiva, ele brinca que é a gravata do Bianco... não é? A minha 
gravata, sempre fala da gravata dos outros, não fala da própria gravata, 
lógico, a gente fica nessa brincadeira. Mas aí o “está podendo” assim, 
olha, é um sinal exterior, ele não é efetivo, é a casa da velhinha da Av. 
Paulista, é um sinal exterior. Então é um sinal de capacidade 
contributiva subjetiva. Ok, este é um tipo de capacidade contributiva. 
Agora tem um outro tipo de capacidade contributiva que não é muito 
aceito pela doutrina do Schoueri, e por alguns doutrinadores, também, 
brasileiros, que é a capacidade contributiva sobre a ótica do razoável, 
sobre a ótica de não de aferição de capacidade contributiva, porque você 
não vai nem verificar se o contribuinte tem poder de pagar, porque aí a 
gente entraria em uma questão do mínimo existencial, mas nem que o 
contribuinte aparentemente poderia pagar. A questão da capacidade 
contributiva sobre a ótica que está sendo discutida nos tribunais, tanto 
no tribunal de São Paulo, quanto no tribunal de Santa Catarina, é a 
capacidade contributiva sobre a ótica do legislador, ele tem que 
mensurar um imposto sobre o princípio da capacidade contributiva 
dentro da lógica do razoável, que é o direito anglo-saxão do “rule of law”, 
então, ou seja, precisa ser razoável, é preciso mensurar a exação dentro 
de uma lógica daquilo que é razoável para ser suportado pelo 
contribuinte. E aí entra a proporção, mas não a proporção nem 
razoabilidade que se discute quando existe uma ação excessiva do 
estado na aplicação de uma multa, que é o excesso, mas ação excessiva 
na mensuração do imposto. E como você vai mensurar um imposto. O 
que é alto? É 10%, 20% de aumento, 30% de aumento, 40% de 
aumento? Aí não é uma proporção no sentido percentual, mas é uma 
“ratio” que faz sentido dentro da política fiscal, que é o que para de pé 
nas questões comparadas, essa discussão de aumento de IPTU foi 
discutida em outros tribunais constitucionais, espanhol, português, 
italiano, alemão, inglês. Inglês não usa a expressão razoabilidade, ou 
proporcionalidade, eles usam só “ability to pay”, só capacidade 
contributiva. Mas onde essa questão para de pé em termos política 
fiscal? Se por trás da regra de aumento da carga tributária existe uma 
política pública sustentável. Onde eu quero chegar com o aumento de 
IPTU? Eu quero redimensionar a política urbanista, eu quero realocar o 



contribuinte, eu quero fazer com que o contribuinte saia dos grandes 
centros e vá para a periferia, que ele crie um estímulo para que ele faça 
uma movimentação, então existe uma lógica de política pública, 
urbanística, social, econômica, por trás do aumento. O grande 
problema dos aumentos que nós enfrentamos nos tribunais hoje, é que 
eles não têm lógica nenhuma, não existe um estudo efetivamente 
sustentável ou sustentado para amparar o aumento do imposto. E aí a 
capacidade contributiva objetiva. Precisa ter uma “ratio” por trás, e eu 
não estou mirando o contribuinte ou aquele grupo de contribuintes, 
como foi dito na justifica da prefeitura de São Paulo, da prefeitura de 
Santa Catarina, Florianópolis. Não, eu estou querendo tirar dinheiro ou 
estou querendo que o rico pague mais, certo? O rico pague mais. O rico 
pague mais não tem problema, no imposto sobre patrimônio, aliás, é o 
que acontece, mas ele tem que pagar mais também sobre uma lógica, 
não só porque ele é rico, mas porque ele tem imóvel em especulação, ele 
tem o segundo, terceiro, quarto imóvel, então para isso nós já temos o 
IPTU progressivo, não precisamos ter uma planta genérica de valores 
mirando o rico, porque o imposto de propriedade não pode ser 
transformado em um imposto sobre fortunas. Essa é outra questão que 
precisa ser levada em consideração. Se eu quero atingir o rico, eu atinjo 
no imposto de renda, se eu quiser atingir o rico com uma exação 
específica, como a nossa Constituição prevê, que regulamente o imposto 
sobre grandes fortunas. Se eu quero atingir o rico pelo IPTU, aí não que 
é o meio adequado, porque o rico já paga mais IPTU pelo m² e pela 
planta genérica de valores que existe. Se eu aumentar excessivamente 
sem saber, aí de novo a questão da velhinha da Av. Paulista, sem saber 
que existe uma capacidade contributiva potencial ou efetiva, o que eu 
não vou saber apenas pelo tamanho do imóvel, o “está podendo”, como 
o Schoueri brinca, não funciona nessa questão, haveria uma quebra 
sistêmica, e de novo, a quebra sistêmica se justifica pela capacidade 
contributiva. Então, quando se colocou isso nos processos de São 
Paulo, Santa Catarina, e outras cidades, Florianópolis, e outras cidades, 
Itajaí, Franca, embora não se conheça a fundo os processos, o que se 
justifica é basicamente isso, e principalmente, o que o Tribunal de 
Justiça de São Paulo vem decidindo é, o aumento precisa ser 
acompanhado de um estudo que justifique esta exação, esta proporção, 
se não houver uma proporção justificada claramente quebra o princípio 
da capacidade contributiva, consequentemente tem ser excluído do 
ordenamento jurídico. Isso aponta para uma nova visão da capacidade 
contributiva nos tribunais, aliás, não é uma nova visão só, é uma visão 
que já foi vista também no IPTU há 15 anos, ainda quando eu fazia a 
minha dissertação de mestrado, e naquela ocasião o Supremo também 
se manifestou usando o argumento da capacidade contributiva e 
naquela época não era ainda bem clara a questão da competência dos 
tribunais de São Paulo, os tribunais estaduais, mas mesmo assim os 
tribunais estaduais já se posicionaram, naquela época, foram dez anos 
atrás, ou 15 anos atrás mais precisamente, sustentando esta visão de 
capacidade contributiva, que não é a visão da velhinha da avenida 
Paulista e não é a visão do “está podendo”, é uma visão mais ligado à 



igualdade que vem criando um espaço nos últimos anos, uma visão, 
vamos supor, paulista e de outros estados para razoabilidade. E aí a 
gente evita um pouco falar de razoabilidade porque é quase um lugar 
comum nas discussões judiciais em matéria processual. Então, eu com 
isso pretendia estimular o debate, não apenas colocar o problema, mas 
estimular o debate, e naturalmente defendendo a posição que eu 
sustento há algum tempo, mas longe de ter a presunção de que essa é a 
posição certa, mas essa é uma posição provocativa que a gente vem 
estudando há algum tempo. Então eu gostaria, naturalmente, de ouvir 
todos os presentes da Mesa e no Instituto sobre essa questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado, Fernando. 
Só antes de passar a palavra aqui para o professor Guedes, que pediu, 
depois é o Plínio, recentemente foram divulgados três decisões do 
Supremo Tribunal Federal, e acredito que as três estejam na última 
dialética, a respeito desvio de turmas, das duas, a respeito do caráter 
confiscatório nas multas, que é um problema que doutrinariamente se 
distinguia multa de tributo, mas o Supremo acabou estendendo aquilo 
que está escrito, Inciso IV, art. 150, e também as multas. E eu dei uma 
lida desses Acórdãos, e nos votos, a questão do mínimo existencial, da 
subsistência e da razoabilidade e da capacidade contributiva, 
evidentemente, permeia a discussão do aspecto confiscatório, não é? E 
isso é um, na minha maneira de ver, o Supremo está deixando claro 
que não existe uma definição nem de confisco, nem de capacidade 
contributiva, nem do que seja mínimo existencial, e que cada caso 
precisa ser analisado, como dizem os ministros, ao [ininteligível - 
00:24:06] critério do julgador, sobre o [ininteligível] critério do julgador. 
Eu tendo a acreditar que não tem outra maneira mesmo de encarar 
essa questão, não existe um limite objetivo, mas em compensação cria-
se uma situação de segurança bastante grande, de segurança jurídica, 
não é? Isto é, afinal, as cabeças que vão julgar em última instância vão 
considerar razoável o quê? Até porque a prova material do que é mínimo 
necessário é possível, né? Enfim, você não vai falar nada, eu acho que a 
tudo isso que é importante se contra põe e se precisa pensar também o 
aspecto de segurança jurídica. Professor Gerd, por favor. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Nosso presidente já extasiou a principal 
parte da minha-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, desculpa. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não é desculpa, eu estou fazendo um elogio. 
Porque para mim não é propriamente uma questão de capacidade 
contributiva, mas sim uma questão de segurança jurídica. E por quê? 
Aliás, me sinto muito provocado, porque você quis provocar, me senti 
provocado até, como esse exemplo, porque eu estou exatamente na 
faixa etária da proprietária da Avenida Paulista. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas não tem casa lá, não é? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só que a minha capacidade contributiva não 
é a mesma. Mas de qualquer maneira, só precisa para inclusive, para as 



suas... mas [ininteligível], mas de qualquer maneira o exemplo que o 
Alcides sempre dava em relação à velhinha da avenida Paulista, não é 
pelo fato de ser velhinha, porque tem velhinhas bilionárias, o problema 
é que ela alega que ela só ganhava pensão do INSS de, sei lá, menos de 
um mil reais, e portanto, ela não tinha capacidade contributiva de 
pagar aquele IPTU, de não sei quantas centenas de mil reais. Então, aí, 
justamente, aí disse bom, ela não tem capacidade contributiva, isso é 
um absurdo. Porquê? Porque ela poderia perfeitamente alugar essa 
mansão e teria perfeitamente os recursos para pagar. Então isso só a 
exemplo da velhinha, na verdade [ininteligível] dizer exemplo da 
aposentada, coitadinha, não é? Bom, agora quanto ao núcleo da 
questão, eu acho que realmente não é questão para capacidade 
contributiva, aliás, eu li há muitos anos atrás, um artigo em alemão, 
mas até para dá para traduzir o título desse assunto que diz o seguinte: 
qual que é a capacidade contributiva do princípio da capacidade 
contributiva. Bonito, não é? É exatamente isso, porque é quase zero. 
Porque, como o Zilveti sabe muito bem, faltam os critérios, aliás, o 
Ricardo acaba de dizer, critérios objetivos, como avaliar, então a vigor 
vocês peguem toda a doutrina, única coisa que existe, é mínimo 
existencial, que, aliás, nem é questão de princípio, é burrice, porque se 
eu tirar o mínimo existencial, eu tenho que dar assistência pela 
previdência, então não tem o mínimo sentido. É burrice. E do outro 
lado, a questão do confisco, aí todo mundo está certo, mas exatamente 
a grande massa dos casos que está no meio desses dois não tem 
critério. Então é uma questão muito difícil, e eu acho que não é por aí, 
eu acho que sim é pela questão da razoabilidade e pela questão da 
segurança jurídica, como disse o Ricardo. Por quê? O que, vamos dizer, 
torna esse caso do aumento excessivo do IPTU, “excessivo”, entre aspas, 
eu vou falar sobre isso rapidamente ainda, o que torna realmente 
revoltante é a falta de segurança, ou melhor, é o fator não 
previsibilidade, porque segurança jurídica significa previsibilidade, 
então aqueles, principalmente, nós não estamos falando sobre a 
velhinha, pessoa física, nós falamos de empresas, as empresas têm, 
planejam, o governo muitas vezes não sabe disso porque não planeja 
muito, ou quando planeja não cumpre, mas de qualquer maneira aí há 
um fator surpresa, há um fator, falta segurança jurídica, por quê? 
Quanto ao aspecto da legalidade o pobre(F) diz valor venal, e no 
momento em que, até com isso aumento fica dentro do mercado a rigor, 
está tudo legal, está tudo de acordo com o código, então também não é 
pela questão da legalidade, exatamente pela questão do excesso, pela 
questão da não previsibilidade. E em relação à questão da 
razoabilidade, o Zilveti falou muito bem, que é o razoável a ser 
suportado. Aliás, o princípio da razoabilidade, na verdade não é um 
princípio, o princípio é da proporcionalidade, que nós sabemos que tem 
três aspectos, necessidade é necessário, sim, porque o município 
precisa de recurso, é adequado, é um instrumento adequado, mas aí 
vem aquele terceiro aspecto que muitos dizem, proporcionalidade em 
sentido estrito, que não significa nada. Os alemães tem uma palavra, 
aliás, um palavrão, uma palavra grande, que diz exatamente isso, é 



necessário, é adequado, mas não é razoável impor de esse ônus ao 
cidadão que, na minha opinião, é exatamente o caso do IPTU. Então eu 
acho que seria por esse caminho para encarar, e não pelo caminho da 
capacidade contributiva. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, a ideia é justamente provocar, porque 
o professor Gerd, trouxe a polêmica que existe do campo da capacidade 
contributiva subjetiva e objetiva. E esse artigo que ele mencionou, no 
antigo [ininteligível - 00:30:54] com estudos em homenagem ao 
[ininteligível], só que o que ele não diz é que o autor concorda com o 
princípio da capacidade contributiva, ele simplesmente desafia o critério 
como qualquer artigo científico precisa fazer, ele desafia o critério, qual 
é o critério da capacidade contributiva? Ele é o “está podendo”, da 
velhinha da Avenida Paulista, ele é de mínimo existencial, ou seja, aí já 
não é mais o critério. Qual o critério? E nesse artigo ele entra na 
questão da ponderação. O problema da ponderação é que ele se afasta 
um pouco da capacidade contributiva para depois voltar. Se a gente 
falar assim: então, capacidade contributiva não é princípio algum. Está 
bom, então a razoabilidade era um princípio? Ou ambos são corolários 
do princípio da igualdade? Para essa questão não ficar no campo 
semântico ou no campo filosófico, o debate que está aí em tela, e aí de 
novo a velhinha da Avenida Paulista, é que eu aprendi com o professor 
Alcides exatamente isso, a velhinha da Avenida Paulista tem que alugar 
o imóvel ou vender e ir para um imóvel menor. Está na justificativa do 
prefeito de São Paulo, e da defesa na ação São Paulo e na ação Santa 
Catarina. Qual é a ideia do IPTU? Aumentar o IPTU e com isso, se você 
não tem condição de pagar, você vende o seu imóvel, está declarado 
isso; venda o seu imóvel e vá para o um imóvel menor. O que é a 
justifica de vários aumentos de imposto sobre patrimônio no mundo 
inteiro. Não tem problema, eu vou para um imóvel menor. Onde? Com 
que recursos? Qual a especulação imobiliária que está sendo levado em 
conta, é a especulação imobiliária do imóvel que eu vivo ou é a 
especulação imobiliária do mercado de revenda de imóveis? Se eu saí do 
meu imóvel na avenida Paulista e for para um imóvel na Avenida Santo 
Amaro, ou na Avenida Morumbi, eu terei uma, um benefício por esse 
deslocamento, ou encontrarei o mesmo problema de excesso na 
avaliação da planta de valores? Então, eu não me incômodo que não 
seja pela capacidade contributiva, eu preciso falar, eu tenho uma feição 
pela capacidade contributiva, só ler o que eu escrevi, não preciso falar, 
não é? Mas eu não sou o senhor capacidade contributiva, eu vivo sem 
ela, atualmente e vivo com o carvão, que é o meu cachorro. Que eu 
tenho lá em casa. O Carvão, eu levo para passear, ele fala comigo e tal. 
Mas o problema é o seguinte, se a gente quiser discutir o assunto 
juridicamente, a gente tem que se apoiar em alguma coisa. O que eu 
acho interessante, professor, é que o Supremo, ou a Corte 
Constitucional paulista, para parar de criar(F) a decisão deles, se 
apoiam em um princípio, e notadamente tem se apoiado em capacidade 
contributiva. Então, se eu não gosto de capacidade contributiva não 



tem problema, mas na hora de decidir eu gosto? Por que eu gosto? Por 
que é um princípio que vem sendo utilizados nos nossos tribunais? 
Porque ele atende o debate argumentativo, ele atende aquela provocação 
que fiz na Mesa passada. A gente está trabalhando com justiça fiscal e 
justiça social, só que o imposto, inclusive o IPTU, está indo para uma 
justiça social, quando ele está no campo da justiça fiscal. Eu não 
poderia jamais discutir, olha: saia do seu imóvel; vá para o imóvel mais 
barato; venda seu imóvel; vá para... compre outro imóvel, porque isso é 
justiça social, eu estou pressionando a política social contra a 
propriedade, não tem problema, só que é outro IPTU, é o IPTU 
progressivo, é da justiça social. Agora, se eu não discutir justiça social 
eu não consigo, a justiça social vem sendo discutida com a 
razoabilidade, mas se a gente trata de imposto é justiça fiscal, aí eu 
tenho que ir para a capacidade contributiva. Eu posso ficar no campo 
da razoabilidade? Posso, mas ele é mais escorregadio, é mais pantanoso 
do que a capacidade contributiva que está na Constituição, para a 
justiça fiscal, então essa é a provocação que eu refaço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria, bem, dá licença 
aqui para o professor... 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só rebatendo diretamente, para mim o 
princípio da capacidade contributiva poderia ser assumido por algo 
jocoso: - Não é possível enfiar a mão no bolso de um homem nu! A rigor 
é isso. Quer dizer, é sem sentido, quer dizer, não adianta nada. Todos 
concordam com isso, e eu também e toda elaboração doutrinária, não 
é? Mas de qualquer maneira, eu acho que no fundo, nós não estamos 
discutindo o problema jurídico. Por quê? Porque nós temos o princípio 
da legalidade, está aí, valor venal, não ultrapassou o valor venal, 
acabou. O problema é exatamente político, e é um problema da falta de 
representação dos contribuintes pelos seus supostos representantes, 
porque afinal de contas, esse aumento foi votado pelos representantes 
do município de São Paulo, que infelizmente muito mal escolhidos, que 
só decidem pela, por conveniência momentânea, questões eleitorais, etc. 
Então, realmente, é político, poderia ser no bom sentido, política fiscal, 
política social, mas não é, é politicagem, decisões por representantes 
que não nos representa. Então, a rigor, nós estamos aqui discutindo 
problemas jurídicos. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Gustavo Prado Garcia. Eu 
poderia dizer, que eu me sinto confortável ao tratar desse assunto, 
porque comecei a enfrentar as questões de IPTU, progressividade de 
alíquotas e outras tantas mais, já na década de 1990, e de lá para cá 
em mais de 500 ações iniciais. E de início, o que a gente fazia? 
Enfrentava a progressividade de alíquotas, até que veio a Emenda 
Constitucional nº 29/2000 e constitucionalizou a inconstitucionalidade. 
Ou seja, veio a estabelecer a possibilidade de alíquotas progressivas e 
diferenciadas de IPTU. Eu tenho arguido a inconstitucionalidade 
material dessa emenda constitucional, eu posso até explicar o por que. 
Quando a gente está falando de IPTU, nós temos evidentemente duas 
coisas distintas, uma delas é a fixação de valores, segundo a planta 



genérica de valores, a outra é saber, se o município impõe ou não 
progressividade de alíquotas e alíquotas diferenciadas. Quando a gente 
analisa essa questão da planta genérica de valores o que se pode fazer? 
O que o contribuinte que estiver em uma situação que considera 
excessivamente tributado pode fazer? É claro, ele pode mostrar que o 
imóvel dele, especificamente falando, não tem aquele valor que a 
prefeitura estabelece como base de cálculo para o lançamento. Por que, 
eu pergunto, estaria mais valorizado um imóvel em cujo lado se, 
digamos seja uma casa até... ou um sobrado, e ao lado dele venha a ser 
construído um edifício, ainda que aquela região esteja mais valorizada, 
possa ter passado por uma valorização segundo a prefeitura e os 
membros da Câmara Municipal. É o caso de perguntar: meu imóvel está 
efetivamente mais valorizado? Ou seja, uma questão de fato e que pode 
ser levado a ser impugnada na via administrativa, pedindo uma revisão 
de lançamento. A outra questão é aquela que diz respeito à 
progressividade e alíquotas e alíquotas diferenciadas. Isso se refere, no 
meu entender, a capacidade contributiva que eu chamo de capacidade 
contributiva específica, diferentemente com a capacidade contributiva 
genérica que é saber quanto é o meu patrimônio total. No contexto da 
capacidade contributiva específica, eu procuro analisar e comparar para 
ver se está entendendo a isonomia tributária, a situação de 
contribuintes que têm imóveis no mesmo município. Se nós tivemos, 
por exemplo, três contribuintes, um que tenha 20 imóveis de 50 mil 
cada um, de valor venal, outro que tenha 10 imóveis de 100 mil e um 
outro que tenha um único imóvel de 100 mil, eu pergunto: Qual é a 
capacidade contributiva especifica em termos patrimoniais? Quem tem 
mais se todos eles, se cada um deles têm um milhão de patrimônio 
imobiliário no município? Ora, o que evidencia uma total distorção, 
porque se aquele primeiro lá, se cada imóvel até 50 mil reais está 
isento, o contribuinte A está totalmente livre do pagamento do IPTU, é 
possível que ele more em uma casa e alugue as outras 19. A mesma, e 
digamos que esse está na isenção, digamos que um imóvel até 100 mil 
reais esteja na faixa de 1% de IPTU, e acima disso 2%. Ora, 
evidentemente, a situação também é diferente, porque aquele que tenha 
um único imóvel de um milhão, talvez esteja pagando, por exemplo, 2% 
de IPTU em cima um milhão, enquanto que o outro que tem os dez 
imóveis de 100 mil cada um, estará pagando 1%, talvez ele more um 
imóvel e alugue os nove. O que para o ponto de vista, vamos dizer, 
tributário é indiferente, porque não está incidindo sobre o imóvel e não 
sobre o fato de saber, se o imóvel é alugado ou não é alugado. Agora, 
uma outra coisa que eu vejo também, é a própria inconstitucionalidade, 
a inconstitucionalidade material também, em discriminar a atividade 
produtiva no país, a atividade econômica, tributar o imóvel mais 
gravosamente porque nele se exerce uma atividade e não é uma imóvel 
meramente residencial. Eu posso estabelecer, o legislador pode 
estabelecer limites por causa de isenção, mas o imposto, o IPTU é um 
imposto de natureza real, não é um imposto pessoal, então não dá para 
aplicar o critério, vamos dizer, de capacidade contributiva 
progressividade, o que ocorre, por exemplo, no caso do imposto de 



renda para o âmbito de um bem de natureza real. Há uma total 
distorção em função desse exemplo que eu dei. Contribuintes com a 
mesma capacidade contributiva específica, sendo tributados 
diferenciadamente, o que ofende claramente, nitidamente, o Art. 150, 
2º, da Constituição, ou seja, a questão da isonomia tributária. 
Casando-se, portanto, capacidade contributiva específica com isonomia 
tributária, nós temos a inconstitucionalidade material da Emenda 
Constitucional nº 29. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco:  Eu não tenho acompanhado esse assunto, 
sabe, eu devo confessar, eu não tenho estou por dentro do assunto, não 
tenho estudado, tenho lido um pouco nos jornais, mas eu não sei os 
argumentos que foram utilizados pelos tribunais. Eu estou ouvindo 
agora, estou tomando agora o contato com o assunto pela discrição do 
Fernando. Pelo o que eu entendi da discussão até agora, eu acho que foi 
muito bem colocado pelo professor Gerd também, a questão não é uma 
questão de legalidade, afinal de contas, a minha primeira impressão foi 
essa, o prefeito, o Chefe do Executivo municipal mandou um projeto de 
lei à Câmara, a Câmara aprovou, está aprovado, o que vou fazer? É o 
princípio da legalidade. Então toda vez, que o Congresso Nacional 
aumentar a alíquota do Imposto de Renda, nós vamos discutir a 
questão da capacidade? Não sei, na minha visão positivista ficou um 
pouco intrigada com essa discussão. Eu estou vendo aqui pela 
descrição do Fernando, que na verdade, a discussão é uma discussão 
política, eu não vou nem dizer que é uma discussão de politicagem, mas 
é uma discussão política. A questão que eu me indago é a seguinte, será 
que o local de fazer política fiscal é o tribunal, o tribunal é o local 
adequado para discutir política fiscal ou esse local adequado é o 
Parlamento, é a Câmara, é o Congresso? Eu não sei, se eu já comentei 
aqui, mas eu vou brevemente comentar o seguinte, no último Congresso 
da Associação de Juízes Fiscais, houve uma discussão parecida com 
essa, houve uma discussão sobre, se o juiz deve aplicar a lei fiscal na 
sua secura, logicamente expandindo um pouco dentro dos princípios de 
interpretação, mas o juiz deve evitar a discussão da moralidade da lei, 
ou da justiça da lei, e a aplicar a lei na sua integralidade? Ou ele deve 
estar na hora de aplicar a lei, ele deve estar imbuído dos princípios de 
moralidade e de justiça. Essa discussão surgiu a partir da questão dos 
paraísos fiscais, a essa questão da erosão da base tributária, os 
contribuintes fazem planejamento, transferem renda dos países 
desenvolvidos para os paraísos fiscais, e essa é uma questão que está 
sendo discutida nos Parlamentos da Europa, e a questão isso é legal, 
nos planejamentos, eles são legais, mas são imorais, e aí a questão que 
foi discutida nesse Congresso de juiz era assim: o juiz deve ser, na hora 
de aplicar a lei, ele deve estar influenciado pelas questões de moralidade 
fiscal ou ele deve aplicar a lei na sua secura, na sua, não vou dizer na 
sua literalidade, não é aquilo que está disposto na lei. E houve assim, 
uma discussão, houve... me parece que a grande maioria dos juízes 
presentes ali foram no sentido de aplicar a lei dentro da legalidade, 



dentro da sua, dos limites da sua interpretação, mas dentro da 
legalidade, que o juiz não deveria estar afastando a lei para aplicar 
justiça social. Houve uma certa conclusão no final, no sentido de que o 
juiz, ele pode ser influenciado pela justiça, mas ele tem que estar dentro 
dos limites da interpretação da lei, ele deve se ater aquela lei. O local 
onde se discute justiça fiscal é no Parlamento, não é no Judiciário. 
Como disse o professor [ininteligível - 00:47:25] uma vez, o juiz não 
corrige a lei, o juiz aplica a lei, se a lei está errada isso é problema do 
legislador, não é problema do juiz. Então, eu queria trazer essa visão 
positivista que na semana passada eu fui chamado de positivista aqui, 
eu queria trazer essa opinião positivista e para o... O Fernando 
comentava, né? Será o Congresso, o local para discutir política fiscal? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu adorei essa sua intervenção 
que... Porque é para isso mesmo, a provocação era para estimular você 
a expor a sua posição que é realmente correta, respeitável pela sua ótica 
e pela ótica positivista. Tem um excelente trabalho do Humberto Ávila, 
aliás, eu acho o melhor trabalho do mercado sobre segurança jurídica, 
Humberto Ávila, não tem para ninguém, em que ele caminha nessa 
direção. Tivemos durante essa discussão aqui do IPTU, uma intervenção 
até apaixonada como só ia acontecer [ininteligível], outro amigo 
[ininteligível], que saiu declarando na mídia que isso não é assunto do 
judiciário, que o contribuinte nunca vai resolver isso no judiciário, que 
quem ganha com isso são os advogados, e é um erro você recorrer para 
o Judiciário. O que, respondendo a provocação do Bianco, é visão 
positivista, natural, mas quem disse que o positivista não discute no 
judiciário? Eu perdi essa aula. Aliás, o positivista discute no Judiciário, 
e não é do Parlamento, nem fora do Brasil, hein. Então [ininteligível - 
00:49:28] está absolutamente equivocado na sua colocação. Bem, 
inúmeros outros juristas que contestam isso, e as Cortes 
Constitucionais também, porque você dizer que: olha, o Parlamento 
votou, então, como disse o Eurico, vamos às ruas, reclame com seu 
deputado, reclame com seu vereador. Uma coisa não tem nada a ver 
com a outra, está confundindo. A segurança jurídica é a segurança da 
norma, mas também é a segurança na norma, como o Ricardo Lobo 
Torres nos ensina. A segurança na norma não está... falando, olha, 
como ele é acusado, a não esse é um juiz naturalista, ele não é juiz 
naturalista, ele trabalha nesses dois planos, justiça da norma, ou seja, 
preciso ter uma lei, não tem tributação, então não teria nem esse 
instituto se não tivesse lei, mas eu preciso discutir a lei, eu preciso ver o 
critério de formação da lei, e se não há um critério sustentável, a lei se 
desfaz, ela entra em conflito com o sistema, precisa ser afastado do 
sistema. Então, isso também está, aliás, está reconhecido no livro do 
Humberto Ávila, vamos justiça a isso, ele trabalha também nesse 
ambiente, mas quando a gente está no campo positivista é meio que 
incômodo, acho que começa, se você tivesse com a gravata apertada 
falando “está podendo” do Schoueri, fica aqui, eu sou positivista, não 
posso falar de nada que não seja o cumprimento da lei. Então, afrouxa 
a gravata, vamos lá.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É pós-positivista? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É pós-positivista. Nós não estamos no 
mundo do pós-positivismo. Nós não estamos mais no mundo do 
positivismo estrito, só que bom dia, quinta-feira, vamos discutir pós-
positivismo, sem nenhum demérito do positivismo, dentro do ambiente 
do positivismo, mas não há como parar em pé uma discussão 
tributária, dizendo para o Supremo: olha, vocês fiquem de pijama aí, 
quando tiver uma questão a gente chama vocês, mas não é assunto de 
vocês discutir lei inconstitucional, porque a lei tem um pressuposto de 
constitucionalidade, isto foi discutido inclusive na França, porque na 
França nós temos uma corte de cassação que é pré-constitucional, ela 
infere a constitucionalidade antes da lei entrar no sistema. E ela está 
reconhecendo dentro de discussões positivistas que esta pré-
constitucionalidade não impede que os juízes nas cortes judiciais 
francesas retomem a discussão da constitucionalidade das normas, 
segundo princípios constitucionais também. Então eu não vejo porque a 
gente deve se posicionar ou você é positivista ou você é juiz naturalista. 
Essa discussão já foi superada. Nós podemos ser positivista, tranquilo, 
mas de gravata afrouxada. Vamos fazer, olha, vamos discutir? Nós 
temos que discutir IPTU, então não podemos discutir IPTU? Então, 
espera aí, vamos falar parar, vamos lá na Câmara dos Vereadores. Me 
perdoe professor, não é uma questão de educação, porque educação a 
gente tem não só no Brasil, mas os outros Parlamentos, o excesso de 
exação, que é o que está sendo estudado nos BPES, está levando a uma 
quebra sistêmica, justamente porque eu tenho uma desproporção que 
acaba erodindo a base tributária, e aí vem a OCDE e põe a culpa no 
empresário. O que é isso? Não é o empresário que é culpado, é a própria 
OCDE, é a própria jurisdição, é o próprio sistema jurisdicional 
tributário que está exagerando na dose, está erodindo a base, porque 
quando eu exagero na dose, como Monteiro Lobato diz, os anões 
[ininteligível] enforcam o gigante, o Gulliver e quando morre o boi, 
morre a parasitalha. Essa é a frase que ele faz. Isso é discussão 
positivista, Dr. Bianco. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Roberto Ferraz. 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Não, eu tenho uma observação 
bastante breve. Eu também sou daqueles que quando dava o exemplo 
de não confisco para os alunos, e eu não tinha visto ainda com o 
Alcides, eu dava o exemplo da senhora aposentada que tinha um imóvel 
e que não tinha como pagar o IPTU porque só recebia aposentadoria. E 
eu dizia, bom, nesse extremo a gente tem claramente uma situação em 
que o tributo está tendo uma condição confiscatória. Na hora que o 
Alcides, nas aulas [ininteligível - 00:54:47], dizia: não, Roberto, eu acho 
que essa senhora está vivendo em uma casa grande demais, ele 
desmontou o meu universo e chamou a atenção para que até mesmo 
naquilo que a gente considera o extremo, onde os critérios já não está 
mais claros, nem sempre eles são tão claros. Mas eu, aproveitar aqui só 
para fazer um comentário, nós estamos quase que desabrochando as 
discussões no Brasil, a distância que havia entre as ruas e uma 



discussão desse tipo, era enorme, parece que ela está encurtando, e às 
vezes, a gente tem usar paradigmas que vêm de outros países, o Zilveti 
é especialista na capacidade contributiva, acabou de citar um exemplo 
francês, que é um exemplo que eu conheço um pouquinho mais, 
quando se fala foi aprovado pela assembleia lá, via de regra, isso 
significa, que isso foi aprovado pelo povo francês em geral. Outros 
projetos de lei, especialmente aqueles que sejam minimamente 
controversos, eles vão às ruas, aquilo é matéria de rádio o dia inteiro, de 
televisão, de debate, não discute quem não quer. Se nosso assunto 
básico tradicionalmente era piada, futebol, carnaval, na França os 
assuntos básicos eram queijo, vinho e lei, eles adoram discutir uma 
leizinha nova, isso daí é conversa de boteco, e o cara toma uma 
bebidinha e fala: escuta, e esse projeto, não sei o que. Então o negócio 
da [ininteligível], por exemplo, se pode, se não pode, isso aí foi 
examinado de ponta cabeça pela população. Claro que a imprensa tem 
uma influência muito grande nisso, mas ela repercute aquilo que vem 
do povo, devolve o processo, vai e vem. E quando as leis são aprovadas, 
na verdade, elas já foram objeto de discussão geral. Eu me lembro de 
uma outra lei, que há anos atrás, tentaram aprovar lá, a questão da 
imigração ilegal, estabeleceram uma obrigação de delação dos 
imigrantes ilegais por parte dos prefeitos, na verdade não é prefeito, é 
um mère, é engraçado que chama mãe, é a nome da função, em toda 
cidade menor não tem prefeito, tem um mère, que é um mãe, e o mãe 
tinha a obrigação legal de dedurar os estrangeiros possivelmente ilegais. 
A população discutiu isso e chegou à conclusão, de que isto não era 
compatível com a tradição democrática francesa, que é um país de 
acolhida de gente imigrante por qualquer motivo. Então aquilo não é era 
possível atribuir a um cidadão francês, menos ainda, a um escolhido 
pela cidadania, a função de dedurar alguém. Bom, mais um exemplo, 
uma distância muito grande do que nós tivemos, eles pagaram isso com 
banhos de sangue, a democracia deles não foi grátis, a nossa foi de... 
Graças a Deus, não teve um morto nem na independência, nem na 
república, a gente teve morto em manifestação. Nós estamos tendo que 
aprender com um certo atraso. Mas então, eu estou só querendo colocar 
mais esses dados para dizer: nós temos sim, muitas dificuldades ainda 
de nos posicionar a respeito, por exemplo, dessa fidelidade à lei, porque 
a nossa lei, Dr. Gerd, dizia: puxa, os acertos para fazer uma aprovação 
de lei, aqui às vezes são extremamente vergonhosos, não tem nada a ver 
com aquilo que seria a função de Parlamento. Então assim como 
criança tem dores de crescimento, o joelhinho dói, e tal, ainda está 
crescendo, nós ainda estamos tendo dor de crescimento para descobrir 
se a gente tem lei de verdade, ou não, se tem parlamento, se não tem, 
se tem judiciário ou se não tem, então essas nossas surpresas, eu diria 
que não são de surpreendente tanto, porque ainda estamos em um 
estágio muito precoce de desenvolvimento humano, cultural, 
democrático, etc.. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O doutor, ida(F) que quando 
cresce e fica velho dói do mesmo jeito. É outro tipo de dor. Paulo. 



Depois professor Gerd. E eu queria falar um pouco também, eu estou 
esperando aqui. 

Sr. Paulo Akyo: Bom dia [ininteligível]. Paulo Akyo. Eu queria levantar 
dois pontos, como o professor Fernando no início da fala disse que essa 
questão do IPTU de São Paulo seria decidido no mínimo no Tribunal de 
Justiça de São Paulo, e eu não penso desta maneira. Eu acho que como 
matéria é constitucional, deve ser realmente decidido por plenário do 
Colendo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo nesse caso, eu acho 
que deve decidir pelo princípio da razoabilidade de lei, foi votada a lei, a 
discussão deve ser, se essa lei é constitucional ou não. E o aumento de 
IPTU de nível de 40% quando a inflação foi de 7%, eu acho que é 
irrazoável. Então aplicando o princípio da razoabilidade, há de ser 
decretada a inconstitucionalidade desta lei paulista. Então, se um 
imóvel valorizou e quer cobrar mais, aí deveria de cobrar contribuição 
de melhoria, e não através de aumento de IPTU. Então eu acho que a 
questão é se é constitucional ou não essa lei votada. Eu acho que fere o 
princípio da razoabilidade e, portanto, deve ser decretada a 
inconstitucionalidade pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Rapidamente, porque o nosso presidente já 
me alertou que estou violando o princípio da proporcionalidade, ou do 
excesso, apenas as minhas intervenções, mas realmente têm questões 
básicas, o João Bianco falou muito bem sobre a questão do positivismo. 
Eu, a rigor, eu adoro [ininteligível], que justamente deu base a todo o 
sistema- o princípio da capacidade contributiva, etc., mas na situação 
atual, com medida provisória e toda a atividade, aspas, legislativa, eu 
sou o mais ferrenho dos positivistas, eu recuso todas aquelas 
discussões que falam da solidariedade, etc., como eu vou ampliar ainda 
mais, toda a possibilidade de tributação e de desrespeito ao sistema 
legislativo. Então, essa é uma observação, que eu acho que precisa ser 
feita e, eu infelizmente, por enquanto, eu sou obrigado a ser positivista. 
Agora, a segunda questão que foi levantada ainda pelo Zilveti, a questão 
da apreciação da constitucionalidade. Na Corte Constitucional da 
Alemanha, acontece uma coisa, que a rigor é absurdo, para nós, que é o 
seguinte, o Tribunal Constitucional verifica que uma lei é 
inconstitucional, então ela decide, é inconstitucional. Consequência: 
Nenhuma. Ela continua sendo aplicada, inclusive eu levantei uma 
questão, que eu acho interessante, é possível eu sonegar o imposto 
declarado inconstitucional? É sonegação isso? E assim por diante. Mas 
a questão é o seguinte, porque eles dizem exatamente isso: não somos 
legisladores, é inconstitucional e agora fica para você Parlamento, tomar 
as medidas para eliminar essa inconstitucionalidade, isso para mim é 
democracia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito bem. Eu queria fazer 
um comentário aqui, a propósito da velhinha, e do que disse aqui o 
professor Roberto... 

Orador não identificado [01:03:48]: Ela não morreu ainda? 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não sei, essa velhinha, 
ela, toda hora falam nela. Eu sei que ela é da família do Luciano da 
Silva Amaro, aliás, que tem uma imagem sobre capacidade contributiva 
muito interessante, não é? Em terra seca não adianta abrir poço, não 
vai encontrar água, não é? É aquilo que você mencionou, enfiar a mão 
no bolso do homem nú. Mas a velhinha é do professor Alcides, é do 
professor Rui, é do professor Luciano, do professor Roque, todo mundo 
usa a velhinha. E você mencionou que mandaram ela alugar a casa, 
não é? E eu vou contar um caso aqui verdadeiro, porque não tem nada 
com Direito Tributário, mas que permeia toda essa questão que nós 
estamos falando. A minha mente aqui, objetiva, decorrente da minha 
formação escolar baseada estruturalmente na lógica e depois no estudo 
de Direito Tributário, eu sou um discípulo do Alfredo Augusto Becker, a 
minha mente procurou aqui fazer um esquema do que foi discutido 
aqui. Se vocês conseguiram mentalmente acompanhar, eu estou vendo 
aqui o esquema que eu fiz, mas ser eu fizer um traço em cima e 
escrever efeito confiscatório, e embaixo eu fizer um outro traço e colocar 
mínimo existencial, entre os dois traços, eu vou encontrar uma coisa 
chamada: capacidade contributiva. A capacidade contributiva, ela tem 
que ser balizada pelo mínimo existencial, tem que ser garantido, e no 
limite superior, por efeito confiscatório, que não é tolerável. 
Evidentemente que o mínimo existencial e o efeito confiscatório não vão 
encontrar uma definição objetiva, o que me coloca com a minha mente 
em uma situação bastante complicada, porque eu sou capaz de traçar o 
esquema, mas eu não consigo estabelecer parâmetros para determinar 
objetivamente o que é efeito confiscatório e o que é mínimo existencial. 
E aí eu fico com essa discussão. Alguém falou em justiça também. Bom, 
capacidade contributiva, se ela estiver entre o mínimo e o máximo, ela 
tem que ser considerada justa. Não é porque ela é justa perante o Poder 
Público, que pode arrecadar e é justo perante o contribuinte que tem o 
seu mínimo existencial garantido e não está sendo confiscado. Agora, 
novamente aí, o que é justo? Toda a tributação para o contribuinte é 
injusta, e para o agente arrecadador, ou para o Fisco, ou para o 
legislador toda tributação que é editada é considerada justa. Então, aí 
esse choque de conceitos indeterminados, e que carecem de critérios 
objetivos é que cria toda essa discussão, quando a gente sai da teoria 
que você desenvolve magnificamente e nós vamos para prática. E aí o 
Supremo, eu sou obrigado a reconhecer que o Supremo, se entender 
capacidade contributiva desta forma, o Supremo tem razão, só o 
prudente critério do julgador em cada caso, vai determinar, se os limites 
máximos e mínimos foram garantidos e se há justiça. Evidentemente 
que, tudo isso permeado pelo princípio da legalidade. Agora, volto a 
velhinha. Porque a velhinha é a questão do mínimo existencial e da 
capacidade contributiva. E vou contar um caso aqui, é verdadeiro: uma 
senhora, que não é tão velhinha, mas ela tinha uma casa, não vou 
chamar de mansão, mas era uma casa muito boa, no bairro do 
Morumbi, e ela vivia de pensão alimentícia do seu ex-marido. Em um 
determinado momento, a pensão não era mais suficiente para garantir a 
subsistência dela, e ela propôs uma ação de revisão da pensão 



alimentícia. Está em jogo aí nessa ação, a questão no mínimo 
existencial, porque a pensão alimentícia, ela visa garantir o mínimo 
existencial. E um dos pontos que foram debatidos nessa ação, foi o que 
aquela casa representava para aquela senhora. Aquela casa 
representava a residência dela, portanto, teoricamente estaria dentro da 
sua necessidade mínima de existência, subsistência, mas era uma casa 
muito grande, era a casa onde a família havia morado, uma família com 
vários filhos, antes da separação, uma casa que tinha um custo de 
manutenção muito elevado, com piscina, jardim, jardineiro, piscineiro, 
guarda, etc., e ela dizia que ela não conseguia pagar mais isso. 
Resposta dada pelo tribunal aqui de São Paulo e depois confirmada no 
STJ, a mesma que você ouviu: alugue a casa. O seu alimentante, ele 
não tem obrigação de garantir essa existência que está dentro da sua 
opção de ter a casa nesse lugar, ter que pagar o IPTU também, não é? 
Ela, evidentemente, não tinha capacidade de pagar o IPTU, estava 
pedindo mais pensão para pagar o IPTU também. O que o tribunal falou 
assim: Alugue a casa ou venda, vai morar em uma casa menor, entre os 
fundamentos da decisão, apareceu essa questão agora. Então eu acho 
que, eu lembrei disso, porque a questão do mínimo existencial é 
realmente aferida caso a caso, e está muito ligada com questões de 
pensão alimentícia. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, se tiver alguém aí procurando fazer 
uma tese sobre o assunto, está aí a orientação do Ricardo. Eu trago 
essa imagem que o Ricardo colocou, de uma das aulas brilhantes do 
Tercio no nosso curso de especialização. Ele estava debatendo 
justamente com o Humberto Ávila, a segurança jurídica. E ele 
mencionou que hoje para você discutir esta questão sobre uma ótica 
mais objetiva, e aí o Ricardo tem muito a ensinar, porque ele é o que 
tem em muitos países, mais aqui lamentavelmente não se... todo 
mundo quer ser professor e com isso não se desenvolve a figura do 
comentarista, não é? Enquanto em outras jurisdições, o comentarista 
tem um valor absurdo, muito mais do que professor, e essa é uma 
lógica do comentarista, eu pego os valores, eu pego o mínimo 
existencial, eu pego o confisco e coloco a capacidade no meio, é um 
sanduíche. Como é que eu paro em pé, então a orientação para os 
alunos e seguindo o exemplo do Tercio. Levantem a jurisprudência dos 
tribunais constitucionais brasileiros, se quiser comparar com dois, não 
muitos, com três, só para ter uma ideia, nessa lógica, e vocês vão 
verificar uma linha de raciocínio dos tribunais constitucionais sobre o 
mínimo existencial, capacidade contributiva, efeito confiscatório e vocês 
vão entender a lógica sistêmica, porque para o positivista, isso é muito 
desagradável, como disse a história da gravata apertada, porque ele não 
consegue pensar fora do limite, do dois mais dois é igual a quatro. Ele 
tem que pensar assim, mínimo existencial é café com pão e manteiga de 
um lado, não pode passar manteiga dos dois lados porque já é, está 
exagerando, é um luxo. 

Orador não identificado: Fartura. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fartura. Então esse é o mínimo 
existencial. Então se não tiver eu estou dentro daquele princípio vazio. 
Não, não é, prova que não é, Ricardo, é que os tribunais conseguem 
viver neste ambiente e conseguem decidir nesse ambiente fugindo como 
típico, o Gerd mencionou, o professor Gerd mencionou corretamente, 
ele foge, mas ele consegue traçar uma linha de raciocínio e ele esclarece 
que esses princípios são sustentados pelas decisões das Cortes 
Constitucionais. Então se a gente for fazer um estudo no Brasil, não 
estou dizendo lá fora, no Brasil sobre o comportamento do Tribunal, 
nossa Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal, nós 
chegaremos a este exemplo lógico esquemático que o Ricardo 
mencionou, e pode ser que o comentarista, o estudante que se preocupa 
em comentar as decisões, ele faça essa costura entre as decisões e o 
princípio, levando à lógica, mas não é a lógica positivista, é a lógica 
tipológica, porque você vai encontrar nessa zona de conceitos 
indeterminados uma determinação, e quem leva nessa determinação? É 
a Corte Constitucional. Será que ela só erra? Não me parece. Será que o 
Brasil é diferente da França? A França só pisa na bola. Desculpe-me, 
Roberto. A França só pisou na bola em matéria tributária nos últimos 
anos. Ela está expulsando os cidadãos franceses da França, pelo 
excesso tributário. Quem corrige isso? Então, não é um sistema, não é 
um sistema democrático testado e aprovado. Tem Tiririca lá, tem 
Tiririca aqui, tem Tiririca na França, na Alemanha. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Tem Tiririca na Alemanha. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Tem Tiririca. Tem Depardieu, tem tudo. 
Então, é fácil a gente falar: olha, não lá que funciona. Não funciona, 
funciona mal. A evolução democrática na França vai de mal a pior, e do 
sistema jurídico tributário muito pior, porque os governos socialistas 
impuseram derrotas ferrenhas à tributação e à segurança jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O professor Roberto Ferraz, 
além de ser um excelente jurista, tributarista, ele é excelente músico 
também, e um excelente quase cidadão francês, ele quer comentar 
alguma coisa a respeito. 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Não, eu concordo com o 
Fernando. Naturalmente que lá eles têm muitas mazelas, o que digo é 
que existe uma discussão muito mais efetiva por lá dessas coisas todas, 
não é? Coisa que aqui, a gente ainda está bastante distante, mas não 
estou colocando lá como modelo, menos ainda o modelo do François 
Hollande, que está sendo rejeitado pela população de maneira geral. 
Você anda pelas ruas e está cheio de ficha, de cartaz lá dizendo: “Fora 
Hollande”, e aí a capa da revista, eu estava há poucos dias lá, dizia: “E 
agora, será que ele vai acordar?" E a cara dele acima, não é? A capa da 
revista seguinte, ele em uma posição assim, aquelas fotografias, o cara 
que parece está dormindo em pé, a outra já dizia: “não, eu acho que ela 
está dormindo em pé”. O clima é este. Então, claro que há mazelas, mas 
vejam, isto mostra um nível de discussão presente, tanto que a 
discussão lá e rejeição deles ao sistema, a história do Depardieu ir para 



a Rússia, e tal, nós sabemos, tanto está havendo discussão que nós 
sabemos. Aqui, de maneira geral, não há essa consciência do que está 
sendo discutindo. Eu sonho com o dia em que a gente tenha um 
sistema extremamente mais simples, coisa que todos os socialistas vão 
rejeitar muito, porque vão dizer: não, porque aí eu não tenho justiça. E 
a gente acha que não, poxa, eu vou ter muito mais justiça quando eu 
tiver um sistema bastante claro, bastante simples, bastante 
transparente que eu nem precise discutir tanto. Não é? Mas por 
enquanto é só. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E em tantas instâncias 
também, não é?  

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Em tantas instâncias. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, só para complementar, acho que o 
assunto já foi bastante discutido, mas é que o Schoueri costuma dizer 
que “eu estou podendo”, como o Fernando lembrou, por causa das 
minhas gravatas. Vamos assumir que eu esteja podendo mesmo, vamos 
admitir que eu realmente tenha um ótimo nível de capacidade 
contributiva. Eu me pergunto o seguinte: será que eu trocaria a minha 
capacidade contributiva, que eu estou podendo, pela capacidade 
contributiva da velhinha que vive de pensão e tem uma casinha ali na 
esquina da Pamplona com a Avenida Paulista? Eu trocaria. Eu trocaria 
tranquilamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A questão da capacidade 
contributiva, estendendo agora para um terreno não discutido aqui, ela 
também aparece quando se fala em planejamento tributário, não é? Aí 
se alega: ah, o indivíduo tem capacidade contributiva e está deixando de 
pagar imposto porque teve a capacidade de, também, bons advogados, 
de se reorganizar das suas ações e escapar da tributação. Nesse campo 
aí, eu sempre costumo lembrar de que tem igual capacidade 
contributiva quem faz aplicação de, digamos, 100 mil reais no banco em 
uma mesma, tipo de produto financeiro, independentemente da riqueza 
que cada um tenha atrás de si. Aquela manifestação de capacidade 
contributiva pode ser de um empregado e de seu patrão, supondo que o 
patrão seja mais rico que o empregado, que nem sempre é, mas 
supondo isso, então os dois aplicam por coincidência no mesmo banco, 
no mesmo tipo de aplicação, o mesmo valor, o mesmo prazo, eles vão 
receber a mesma remuneração e esse é o limite da capacidade 
contributiva para aquele fato gerador, por isso que não pode chegar lá e 
dizer assim: não, você é mais rico, vai pagar um pouquinho mais. Ou 
então dizer assim: não, você não pode fazer aplicação nessa aplicação, 
você tem fazer nessa outra aqui que rende mais e vai gerar mais 
imposto, ou se ele quiser aplicar em poupança, que é isento, não, você 
tem capacidade contributiva, você tem que aplicar em uma que renda 
tributação. Porque é injusto você se comparar com esse outro indivíduo 
que tem menos que você. Então, essa falta de determinação, e todos 



esses conceitos vão se espalhando se limitadamente na vida real e nos 
conflitos que se estabelece. Alguém mais quer falar sobre esse tema?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Vai mudar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sobre esse tema ele está 
querendo se manifestar. Quero explicar a ausência do professor 
Schoueri, está na Colômbia. 

Sr. Reinaldo Marques da Silva: Reinaldo Marques da Silva. Eu queria 
fazer apenas dois comentários, que é sobre a legalidade e a capacidade 
contributiva. A legalidade, eu acho que no mínimo ela foi minimamente 
ofendida, pelo menos, porque a população, ela não foi ouvida porque a 
Câmara unilateralmente propôs esse projeto de lei e também ouvi várias 
manobras para cassar liminar, estabelecer liminar e, a prefeitura, 
também cometeu vários erros processuais quando ela foi diretamente, 
por exemplo, bater no STF quando deveria ir ao STJ. Sobre a 
capacidade contributiva, o que eu lembro de confisco, é que o confisco, 
ela é aquela exação tributária que incide sobre o contribuinte que vai 
prejudicar que ele se reestabeleça daquele tributo que ele acabou de 
pagar. Então eu acho que realmente, 40% de IPTU é muito grande para 
um aumento de 7% da inflação, e principalmente, dos salários que foi 
uma porcentagem muito menor. Se a gente for ver também esses dois 
limites, confisco e mínimo existencial e no meio a capacidade 
contributiva, quando nós vemos que o Brasil, ele busca uma melhoria 
de qualidade de vida para a sua população, então, não se justificaria de 
forma alguma tal aumento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, Reinaldo. Só, 
como o Reinaldo estava falando, me ocorreu aqui a figura do Schoueri, 
entre aquele máximo e o mínimo da capacidade contributiva, e ele falou 
de um sanduíche. As ideias se confundem de tal forma que, eu vejo o 
mínimo existencial aqui embaixo e o confisco lá em cima, mas o 
Supremo julga questões de confisco falando em mínimo existencial, 
misturando as coisas, como que se atingido o mínimo, garantido o 
mínimo existencial não houvesse o confisco, e o confisco fosse só 
quando invertesse aquela minha figura e se tributasse abaixo do 
mínimo existencial. É uma coisa estranha, não é? Eu acho... você falou, 
alguém estava pensando em uma tese, eu também tinha pensado nisso, 
se eu fosse fazer algum mestrado ou algum doutorado hoje, ou se 
tivesse que escrever um livro, eu escreveria sobre isso, acho que vale a 
pena explorar. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: O Ricardo, esse sanduíche é misto quente, 
tem que tomar cuidado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Misto quente sem tomate. 
Vamos passar ao próximo assunto. Rapidinho. Por favor. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio. Eu só gostaria de fazer uma 
pequena observação. Tem se falado aqui em confisco e eu acho que 
mais do que tudo nós deveríamos falar em efeito confiscatório. Para 



mim o confisco é o ato, é o ato desapossamento, é o ato que se retira do 
âmbito particular uma propriedade. Ao passo que, o efeito confiscatório 
é aquele decorrente da aplicação, por exemplo, de uma lei que produz 
exatamente um efeito que seria semelhante a um ato de confisco. 
Então, nós deveríamos falar mais propriamente do efeito confiscatório, 
do que necessariamente do confisco em si. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Então, 
agradeço a participação de todos nesse assunto que houve, na minha 
percepção, foi muito bem debatido. Na pauta nós temos um assunto 
que foi exposto e discutido na semana passado com o professor Rolim. 
A Luiza Helena está presente hoje? Então eu vou... Não vamos voltar ao 
tema porque foi suficientemente debatido na semana passada. A Luiza 
poderia ter alguma questão específica, ela apresentou dois tópicos aqui, 
não sei se alguém quer falar sobre esses dois tópicos que ela 
apresentou.  

Orador não identificado [01:24:33]: Quais são? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou tentando extrair 
daqui. Ela disse: Possibilidade da aplicar ao cálculo de PIS/COFINS, 
sobre o faturamento, o princípio a não cumulatividade das 
contribuições da Seguridade Social. Dessa forma, considerando que a 
contribuição, a Seguridade Social incide no momento do pagamento da 
folha de salário, do faturamento, da obtenção de lucros, por isso é 
possível sustentar que o contribuinte pode creditar-se em cada 
operação em um montante pago na operação anterior, de modo que, o 
pagamento da [ininteligível - 01:25:05] contribuição à Seguridade Social 
com base na folha de salários deve ser deduzido do montante do 
PIS/COFINS sobre o faturamento. Eu recuperando o que foi discutido, 
pena o Rolim não está aí, mas... Rolim, não te vi aí. Por favor, senta 
aqui e responde essa pergunta, vai. Não vai passar em branco. 
Recuperando o que foi dito na semana passada, acredito que tenhamos 
chegado a um consenso de que essa, essa contribuição não se confunde 
com as contribuições de PIS e COFINS, embora tenha a mesma base de 
cálculo, a grosso modo, tem a mesma base de cálculo, não se 
confundem, ela é uma substitutiva da contribuição sobre a folha de 
salários, e há uma discussão aqui entre todos nós e os tribunais 
também, sobre a cumulatividade é constitucional ou decorre da lei. Eu 
não vou dar a minha opinião, porque você vai falar sobre o assunto a 
respeito dessa questão que ela levantou. 

Sr. João Dácio Rolim: A questão específica eu entendo que a não 
cumulatividade deve ser estipulada pelo legislador como função de 
atividades econômicas, de acordo com a atualização da permissão 
constitucional. Comando constitucional. Então, não que 
necessariamente, a contribuição substitutiva tenha que ser não- 
cumulativa ainda que, por exemplo, a mesma atividade econômica 
esteja no regime não-cumulativo, essa mesma atividade econômica está 
prevista para ela, a contribuição substitutiva. Aí realmente poderiam ter 
uma indagação: por que essa atividade econômica está no não 



cumulativo para PIS/COFINS, e na substitutiva, embora seja diferente, 
mas com a mesma base de cálculo receita bruta, não estaria? Mas as 
finalidades são diferentes, então ainda assim eu acho que o legislador 
tem essa marcha discricionária, desde que ele fundamente. Então essa 
atividade econômica do não-cumulativo, se exige para desonerar, 
digamos assim, para que o imposto não seja tão agressivo, imposto em 
cascata, etc.. Com relação à contribuição substitutiva, a finalidade é 
outra, seria desonerar, aí entre aspas, “a folha de salário”. Então uma 
atividade que tem uma carga tributária muito grande sobre a folha de 
salário, com a finalidade de desonerar, aliviar essa carga tributária, 
então teria a contribuição sobre receita bruta, então a atividade 
econômica com fundamentos distintos para justificar a não 
cumulatividade, e a substituição da folha de salário pela receita bruta. 
Então me parece que o legislador teria essa margem, mas sujeito à 
análise de cada caso, em cada atividade econômica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu posso desdobrar a 
questão, Rolim? A contribuição sobre a folha, isso aqui eu vou só 
colocar, eu acho que o resto é fácil. A contribuição sobre a folha 
substituída, o que se pagar em substituição não pode ser deduzido do 
PIS/Cofins? Essa é uma pergunta. 

Sr. João Dácio Rolim: Eu entendo que não. Aliás, eu tive até 
dificuldade de entender a pergunta, mas... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, ok, eu que estou 
colocando. A pergunta dela se... eu estou entendendo que a pergunta 
dela é se essa contribuição também deveria ser não cumulativa. A 
segunda colocação...  

Sr. João Dácio Rolim: [ininteligível], deduzida, né?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dentro dela, a base dela 
deveria deduzir as operações anteriores. Na verdade eu tenho três 
contribuições sobre faturamento, tem o PIS/COFINS, eu tenho o PIS, 
tem COFINS e tem a substitutiva, as três incidem sobre a receita bruta, 
está certo? Eu posso ter PIS/ COFINS não cumulativo e a substitutiva 
ser cumulativa? Essa foi a pergunta dela, eu acho. Então eu coloco 
claramente, você acha que poderia ser uma empresa que está no PIS/ 
COFINS não-cumulativo, não interessa porque, pode ser que está no 
lucro real, ou porque é atividade que obrigatoriamente tem que ser, não 
interessa, ela está no regime não-cumulativo de PIS/ COFINS, ela 
também teria o direito de estar no regime não-cumulativo nessa 
contribuição? Eu vou colaborar um pouquinho, acrescentar uns pitacos 
aqui para colocar, completar a pergunta. Lembrando que em um regime 
de PIS/ COFINS as alíquotas variam conforme o regime. A face que aqui 
nós temos uma alíquota única. E outra colocação que eu faria, agora eu 
vou o evocar aqui o professor Humberto Ávila, na minha maneira de 
ver, talvez seja a posição mais agressiva com relação ao critério da não 
cumulatividade. O Humberto ele entende que o legislador tem liberdade 
para adotar ou não adotar o regime não-cumulativo, mas se adotar, ele 



tem que adotar plenamente. Essa meia não-cumulatividade que você só 
credita em algumas coisas, não credita as outras, ele entende que é 
inconstitucional. A partir dessa ideia, inclusive, não é? A partir dessa 
ideia, inclusive, penso eu que ele diria que não precisaria ser não 
cumulativa essa contribuição, porque é uma terceira contribuição e o 
legislador novamente exerceria a liberdade de tornar ou não tornar 
cumulativa. Então a minha pergunta é recheada com essas colocações. 

Sr. João Dácio Rolim: Tomando como pressuposto ser uma terceira 
contribuição, embora substitutiva da folha de salário, o legislador não 
estaria obrigatoriamente vinculado ao que dispõe o outro parágrafo do 
art. 195, sobre a não cumulatividade. Então, entendo que não há uma 
vinculação obrigatória, talvez, ainda que a atividade econômica seja a 
mesma, o mesmo contribuinte sujeito a não-cumulatividade, pela 
atividade econômica, poderia não estar sujeito, ter o direito a não-
cumulatividade com relação à contribuição substitutiva porque ela tem 
a finalidade diferente, embora acho que possa haver um outro 
argumento aí literal. Quando o § 13 prevê a substituição, ele faz 
menção à contribuição do Inciso I, que é receita ou faturamento. 
Então...  

Orador não identificado: I A, não é? 

Sr. João Dácio Rolim: Então, existe esse, quer dizer, se o Fernando 
quiser podemos chamar até de positivismo aqui, essa vinculação. Então 
deve ser a mesma contribuição, teremos uma outra possibilidade, 
então, de argumentar no sentido de que, se a contribuição é do Inciso 
A, receita ou faturamento, então ela é a mesma, então seria um 
adicional, como adicional, aí sim, está sujeito ao não-cumulativo ou 
cumulativo conforme atividade econômica da empresa. Então eu 
entendo que existe essa possibilidade de discutir essa natureza, se 
realmente há uma terceira contribuição, aí não estaria vinculada a não 
cumulatividade, [ininteligível - 01:33:31] necessariamente, por 
finalidade diferentes, não é? Da substitutiva e do PIS/COFINS não- 
cumulativo, ou essa, se ela for um adicional, aí sim como adicional 
como decorrência sujeito a não cumulatividade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu falei em uma-- 

Sr. João Dácio Rolim: Embora com a alíquota de 2%, ou 1%, não 
importa, porque seria adicional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, mas aí você, claro, aí 
você teria um adicional que no não-cumulativo seria sempre 2%, mas a 
somatória da contribuição normal e do adicional seria sempre menor 
em um regime e no outro, não é? Você sempre acrescenta mais 2% na-- 

Sr. João Dácio Rolim: É, sempre mais 2%, exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, infelizmente 
[ininteligível] não vai dar, o Roberto pediu a palavra, o tempo está 
esgotado, está esgotado. Eu acho que esse tema aqui foi bom ter 
passado pela pergunta só para mostrar que realmente ela, a questão 



nos dará muitas discussões. A questão, essa nova contribuição. Nós 
vamos fazer um breve intervalo aqui para passarmos a seguir para 
discutir a Medida Provisória 627, não mais em regime regimental em 
Mesa de Debates, mas em regime de presença de todos nós aqui. 
Obrigado, até a próxima semana. Dizendo que não há assunto na 
pauta, portanto, por favor, me encaminhem, encaminhem para a Eloiza 
assuntos para a pauta. Eu vou colocar um assunto sobre condição do 
conselheiro Carlos Pelá vir aqui debater conosco. Eu vou dizer por quê. 
Ele proferiu um acórdão, relatou um acórdão que é dessas peças raras 
aqui na jurisprudência, ele tem a virtude de, com relatório e tudo em 11 
páginas, relatório, ementa, resumo da decisão, em onze páginas ele 
enfrentou a questão concreta e a questão do planejamento tributário, 
com uma independência muito grande em relação à determinada 
doutrina, e a jurisprudência predominante no CARF. O assunto 
propiciava até esta decisão que foi tomada, porque está virando 
jurisprudência a questão, mas ele incluiu nas suas fundamentações 
verdadeira aula de visão fiscal. Então, e ele foi acompanhado para 
unanimidade, não houve voto que é pelas conclusões, então todos 
escolheram o voto dele, que foi lido em exceção.  

Orador não identificado: Dr. Ricardo, vamos convidar [ininteligível]? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou convidar o Pelá para 
vir aqui, porque eu acho que seria interessante melhorar o nosso 
debate, mas eu vou por isso na pauta para nós comentarmos. É o 1402-
001472, de outubro. Muito obrigado pela presença. Bom dia. 
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