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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Alô. Bom 
dia a todos. Recebemos aqui uma doação para a biblioteca do André 
Folloni, Ciência do Direito Tributário no Brasil, crítica e perspectivas a 
partir de Souto Maior Borges, José Souto Maior Borges. Comenta-se 
que esse livro, o trabalho do André, fez com que o próprio Souto 
considerasse e o repensasse algumas das suas concepções. Talvez o 
Schoueri tenha mais detalhes. Mas eu queria então fazer referência, 
agradecer a obra e dizer que está na biblioteca e dizer que é algo muito 
importante. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O professor Souto publicou na revista 
Dialética, inclusive um artigo em que ele faz referência a essa obra e 
reconhece exatamente todas as mudanças. E nós já tivemos o prazer de 
ter o André Folloni dando aula no nosso curso de especialização 
também, então, ou seja, já é alguém que já faz parte do time dessa 
novíssima geração, que é muito bom encontrar trabalhos com esses. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aliás, a partir desta, deste 
fato eu xerografei o artigo do Souto para ler novamente, e estou com ele 
na minha pasta para relê-lo, porque eu acho que vale a pena. Alguma 
comunicação? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só para acrescentar, tem um novo artigo 
do Souto na última Dialética, que novamente ele cita Folloni e também 
revê algumas posições em relações a diversos aspectos do direito 
tributário e em especial do sistema tributário brasileiro. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Como comunicação, embora bem 
conhecida, publicação da Medida Provisória 967, não sei se todos 
concordam... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É 627. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É 627? Eu não sei se todos concordam que 
dada a importância dela seria, não é um tema para pequeno expediente, 
não é algo que nós devamos agora tratar esse assunto, mas apenas 
para registrar a publicação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acredito inclusive que 
nós devamos fazer uma Mesa no fim do ano só sobre esse tema. Mas aí 
nós precisamos de algum tempo para digerir o que está na Medida 
Provisória. Com a cautela, eu acho que todos nós devemos ter de 
imaginar que ela sofrera muitos cortes no Congresso, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ela é, como nós sabemos que ela só... Ela, 
só provavelmente produzirá efeitos relevantes, citados a questão do 
parcelamento para 2015, elas não é daquelas que serão convertidas em 
lei em prazo recorde, ou seja, é muito provável que haja os 120 dias. Se 
eu pudesse sugerir, Ricardo, nós não façamos isso necessariamente 
agora, afoitamente, em dezembro, que nós façamos já para fevereiro ou 
enfim, quando retomarmos, marquemos um dia, não necessariamente 
em uma Mesa, preferiria até, se concordassem, que fizéssemos como 
vínhamos fazendo com o grupo de Preço de Transferência, marcando 
uma Sessão extraordinária para debate da medida provisória como tal, 
ou seja, não há razão para afoitamento, ou o que seja, já que não 
produz efeito, não é dizer que amanhã alguém tem que tomar uma 
decisão fundamental com base nessa medida provisória, excetuados 
talvez a questão do parcelamento, essa sim produzir efeitos imediatos, 
essa é a assunto para o momento. Então, se concordasse a presidência, 
eu diria que nós convocássemos para fevereiro, déssemos tempo para as 
pessoas digerir, para sabermos um pouco mais sobre isso, e aí 
estudássemos a medida provisória como deve ser feito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, Schoueri, eu estou 
plenamente de acordo, até a minha ideia é exatamente nós fazermos 
um, eu comecei a dizer que nós precisaríamos tempo para digerir, e 
talvez até guardar a evolução da apreciação na medida no Congresso, se 
bem que agora vai haver recesso, mas eu acho que nós poderíamos 
marcar algum, nesse ambiente aqui, nessa sala mesmo, mas alguma 
coisa específica, para debatermos os termos da medida. 

Sr. João Dácio Rolim: Me parece que algumas normas entram em 
vigor 2014 já, dependendo da opção, o contribuinte tem que fazer uma 
oposição pelo regime tal, e aí tudo, uma série de normas entra em vigor 
para quem fez a opção, PIS-COFINS, por exemplo, entra em vigor se a 



pessoa jurídica optar, então não é tão urgente, mas também eu acho 
que interessante o quanto antes fazer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem dúvida. Nós teremos 
muito pouco tempo das nossas Mesas. Nós temos mais quatro Mesas 
depois dessa de hoje. O nosso tempo de, mesmo fora de Mesa, nosso 
tempo é muito escasso, temos um mês, apesar dessa observação de 
alguma coisa que pode entrar em vigor optativamente, eu acho que nós 
devemos realmente ter um pouco mais de tempo para avaliar essa 
medida provisória. Aliás, João, a respeito desse ponto aí, até onde foi 
me dado ver, algumas das opções são condicionadas à abertura de 
certos direitos, o aspecto condicional aí envolvido é muito importante. 
João. 

Sr. João Francisco Bianco: Acabei de me lembrar que a Cláudia 
Pimentel está devendo uma visita à Mesa aqui, para discutir o assunto 
que ela ficou de discutir durante o Congresso e na última hora não 
conseguiu vir. Então, acho é uma oportunidade para a gente debater 
com ela também a visão da Receita sobre esses assuntos. Talvez, fosse 
até o caso da gente fazer umas reuniões técnicas nossas aqui, umas 
Mesas nossas, para levantar pontos de discussão e depois fazer uma 
para relatar a ela as nossas conclusões e os nossos pontos de 
preocupação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para sermos mais concreto, uma sugestão: 
As duas primeiras, informando ao site, as duas primeiras reuniões de 
fevereiro, nós faríamos reuniões técnicas a partir das dez horas, 
portanto, depois da Mesa, reuniões que já não são mais taquigrafadas, 
reuniões técnicas de discussão, reunião de trabalho que nós 
chamamos, para nos prepararmos para isso. Já agendaríamos isso as 
duas primeiras quintas-feiras e o João Francisco já ficaria, se o 
presidente concordar, já se encarregaria de tentar marcar com a 
Cláudia a partir da 3ª semana de fevereiro, respeitados os feriados que 
houver, para que nós já tenhamos feito a nossa lição de casa. Assim nós 
já pré agendamos, divulgamos no site, informamos isso aos associados, 
seria algo, sabemos como fazer a coisa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ficou duas boas ideias, não 
é? Acho que podemos dar andamento. Eu acho que o pensamento da 
receita está aí. A receita veio, discutiu, pediu opinião, mandou minuta e 
fez o que ela queria, como sempre. Está aí a medida provisória. Mas 
indubitavelmente, um debate com a Cláudia é, nós vamos ganhar muito 
com isso. Talvez ela ganhe mais que nós, mas nós vamos ganhar muito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Chamei até o relator também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois é, isso é mais 
complicado. Quem sabe nós possamos produzir algum trabalho escrito 
para encaminhar para o relator no Congresso, isso sim. Vamos pensar 



em tudo isso. Pequeno expediente, mais alguma coisa? Então, vamos à 
pauta. Nós temos uma pauta com o assunto que já veio da semana 
passada, aliás, são dois, um que inverti a ordem, nós começamos... 
Começamos a debater o seu assunto, João? Possibilidade de ar rir ao 
simples? Começamos, não é? Então vamos para o seu. 

Sr. João Francisco Bianco: Esse assunto é, é sobre uma decisão do 
Supremo, o Recurso Extraordinário 627543, cujo relator é o Ministro 
Toffoli, que versa sobre a possibilidade ou a impossibilidade de as 
empresas que têm irregularidade perante a Receita Federal, de aderirem 
ao regime do SIMPLES. Nós começamos essa discussão, mas como 
ninguém tinha lido o voto do ministro relator, então adiamos a 
discussão, combinamos de continuar a discussão sobre o assunto na 
Sessão de hoje. E eu li atentamente, posso fazer um relatório aqui sobre 
o voto do ministro Toffoli? Que foi acompanhado unanimidade pelos 
demais membros do Supremo. O ministro relator, ele... Inicialmente ele 
lembra que são três os dispositivos constitucionais que versam sobre a 
matéria. O primeiro é o art. 170, § 9º da Constituição. Diz que um dos 
princípios que rege a ordem econômica é o tratamento favorecido para 
as empresas de pequeno porte. Então a Constituição no art. 170, fala 
em tratamento favorecido. Depois o art. 179, a Constituição prevê 
tratamento jurídico diferenciado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, visando incentivá-la pela simplificação de suas 
obrigações tributárias. Então, o art. 170 fala em tratamento favorecido, 
art. 179 fala em tratamento diferenciado. E depois o art. 146 da 
Constituição, inciso III alínea D, prevê que cabe à lei complementar a 
definição do tratamento diferenciado e favorecido para as empresas, 
microempresas, e empresas de pequeno porte. Aí o ministro lembra que 
a Lei Complementar que trata desse assunto é a 123, que estabeleceu 
normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser 
dispensado às empresas... Às microempresas, empresas de pequeno 
porte. Aí ele diz que esse tratamento diferenciado e favorecido deve ser 
dado pela lei, mas com o objeto de discriminar positivamente. No que 
toca as licitações públicas, relações de trabalho, estímulo ao crédito, à 
capitalização, inovação tecnológica, associativismo, dentre outros 
benefícios. Quer dizer, não que seja necessariamente um regime, essa 
discriminação seja para conceder um benefício fiscal, mas sim, a toda 
essa gama de benefícios outros, que não, necessariamente ou 
exclusivamente o benefício fiscal. Depois ele traz, ele trata aqui da 
jurisprudência e de precedentes no Supremo que examinaram outros 
casos de exclusão de empresas do regime do Simples. Do regime das 
microempresas e das empresas de pequeno porte. Ele lembra que na 
ADIN 1643, o Supremo decidiu que era constitucional a vedação a 
opção pelo regime do Simples das empresas de profissão 
regulamentada. Essa ADIN foi relatada pelo ministro Joaquim Barbosa 
e ele sustentou que não há ofensa ao princípio da isonomia tributária se 
a lei por motivos extrafiscais imprimem tratamento desigual à 
microempresas, de capacidade contributiva distinta, afastando do 
regime do Simples aquelas cujos sócios tem condições de disputar o 



mercado de trabalho sem a assistência do Estado. Ou seja, o Supremo 
decidiu aqui que a discriminação pela capacidade contributiva, está 
perfeitamente constitucional, e a aonde que o Supremo identificou a 
diferença entre capacidade contributiva? Se o sócio desenvolve uma 
atividade por meio da empresa de profissão regulamentada, ele tem 
uma capacidade contributiva diferenciada daquele sócio, daquela 
atividade que não é de profissão regulamentada. O outro caso que foi 
citado é da ADIN 173, que também foi relatado pelo ministro Joaquim 
Barbosa. Que examinou um caso da necessidade de haver a 
regularidade fiscal da empresa que contrata com a administração 
pública. Nesse caso, o Supremo decidiu que essa vedação de 
contratação com a Administração Pública também seria constitucional. 
Seria inconstitucional apenas se a restrição ocasionasse um 
impedimento absoluto ao exercício das atividades da empresa, mas 
como é um impedimento apenas de contratação com Administração 
Pública, também não haveria constitucionalidade nessa restrição. E 
depois o ministro lembra as Súmulas 70, 323 e 547 que trata daquele 
expediente sancionatório indireto, para forçar o cumprimento pelo 
contribuinte de obrigações tributárias, como interdição do 
estabelecimento, apreensão de mercadorias, proibição de aquisição de 
estampilhas. Quer dizer, essas súmulas tratam de casos em que há o 
impedimento do exercício da atividade profissional. Nesses casos a 
vedação, a restrição seria inconstitucional. Mas não é, não é aquilo que 
está ocorrendo no caso aqui sobre análise. E aí ministro passa então a 
discorrer sobre o discrímen, e ele volta a insistir na questão da 
capacidade contributiva como elemento justificador da discriminação. 
Aí ele diz que o princípio do tratamento favorecido leva em consideração 
a capacidade contributiva presumidamente menor do pequeno 
empreendedor. Agora, nesse caso esse princípio não é valido, não se 
aplicaria no caso dos inadimplentes. Aí ele diz: "É justamente na defesa 
do princípio da isonomia, da igualdade, que se busca amparo para a 
discriminação. O regime foi criado para diferenciar em iguais condições 
uns empreendedores com menor capacidade contributiva. Nesse caso, é 
desarrazoado que se conceba um provimento judicial que se acabe, por 
favor, aqueles em débito com os Fiscos, os quais participariam do 
mercado com uma vantagem competitiva em relação aqueles que 
cumprem pontualmente suas obrigações. Quer dizer, nesse momento 
ele traz esse outro argumento, que é o argumento da vantagem 
competitiva. E por fim ele diz o seguinte, que a lei restringe o 
contribuinte inadimplente que possui débitos sem a exigibilidade 
suspensa. Aí ele diz: “Bom, mas esse contribuinte então, ele merece ser 
discriminado, porque ele não está tomando nenhuma iniciativa para 
suspender a exigibilidade das obrigações dos créditos os quais estão em 
aberto”. Ele poderia procurar fazer um parcelamento, tentar através de 
uma medida judicial, todas aquelas hipóteses do art. 151 do CTN, com 
o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito. Como ele está inerte, 
ele não se manifesta, ele não toma nenhuma atitude para viabilizar a 
suspensão do crédito tributário, nesse caso também a discriminação é 
válida constitucionalmente. O contribuinte inadimplente que não 



manifesta seu intento de se regularizar perante a Fazenda Pública, não 
está na mesma situação jurídica daqueles que suportou os encargos. E 
é isso. Esse é o teor da decisão do Supremo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E a vossa opinião? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não seria interessante tratar de assunto... 
me permita presidente... já que a expressão fatiada, parcelada, decisões 
hoje do Supremo hoje são parceladas, são fatiadas também, eu acho 
que esse acórdão deveria ser fatiado, ou seja, que cada um dos 
argumentos mereceriam um debate à parte, se o Presidente 
concordasse, eu pediria ao nosso relator que voltasse a cada um desses 
argumentos e verificasse, porque alguns argumentos têm algum peso 
maior e outros parecem que dificilmente se sustentam. Então, se o João 
pudesse fazer essa gentileza de repetindo agora, talvez com um pouco, 
assim, abrindo espaço para um debate individualizado, fatiado, eu acho 
que nós poderíamos ganhar mais no aprendizado na matéria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aproveitando as duas... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso discordar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer discordar já, poxa? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, discordar da proposta do Schoueri, 
do fatiamento, porque já o fatiamento das decisões do Supremo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Discordo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, está bom. Discorda da 
discordância. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu discordo do Fernando. 
Eu estava aqui exatamente a pensar que nós somos o Instituto 
Brasileiro de Direito Tributário. Nós estamos em uma época das cotas, 
não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que nós devíamos 
propor uma PEC com cota de capacidade contributiva. Porque virou um 
campeonato de referências para determinar a capacidade contributiva. 
Então, eu acho que nós devíamos pensar em cota de capacidade 
contributiva, que é uma espécie de fatiamento. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Está bom. Não, eu ia sugerir, não fatiar, 
porque eu entendo que os fundamentos da decisão são fundamentos, 
muitas vezes, que não são pensados nesse sentido como o Schoueri 
trata de uma questão científica de você analisar item a item, mas eles 



são de simplesmente jogados na decisão como fundamentação de uma 
decisão final já tomada. Então, não são sistematicamente analisados 
item a item e atrelados a uma razão de decidir. Mas enfim, eu sugiro 
que a gente analisasse a decisão como um todo e de uma certa forma 
pensando os pontos levantados pelo ministro, até pela forma como ele 
usa... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu insisto que a se a decisão não é 
científica, nós que fazemos um trabalho científico, existem argumentos 
que merecem ser enfrentados um a um. Porque eu acho que para o 
aprendizado como um instituto de pesquisa que somos, poderíamos 
analisar cada argumento, falando assim, esse argumento tem sentido 
ou esse argumento não tem. Eu acho que, certamente, aprenderíamos 
muito mais enfrentando um a um, já que o João foi tão claro, ele 
arrolou uma série de argumentos, somente jogando os argumentos. Mas 
eu devolvo ao relator que decida como fazê-lo também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se eu fosse o Rei Salomão, 
eu ia seguir a ideia do fatiamento, ia cortar no meio e deixar ver quem é 
que resolve. Mas o João, eu sei que é a uma das disputantes aqui da 
propriedade da criança que está sendo repartida ao meio, você fica com, 
por favor, com a liberdade de fatiar ou não, mas eu acho que é 
importante você dar a sua opinião. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu acho que... Eu voto, data vênia 
pelo fatiamento. Me parece que tem um grande argumento que é o 
principal, e tem um segundo argumento que foi colocado aqui 
subsidiariamente, mas eu acho que tem um grande argumento que 
merece se analisado isoladamente. Não, ele fala em, a questão da 
concorrência também, mas ele fala assim de passagem, eu acho que o 
fulcro aqui da decisão dele, foi baseada mesmo na questão da 
capacidade contributiva como fator de discriminação, não é? E eu acho 
que esse é o tema mais importante aqui, é o fundamento da decisão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O pessoal não quis mencionar porque a 
questão das licitações também é um tema importante, se eu posso ou 
não posso exigir certidões para licitações. São vários temas que são 
enfrentados que eu acho que devem ser examinados um a um. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria dizer que eu fiz 
uma brincadeira aqui da cota, mas é importante a gente observar que 
cota disso, cota daquilo, todo mundo quer entrar na cota. Essa cota de 
capacidade contributiva seria o inverso, ninguém queria ter estar dentro 
da cota, seria a cota mais árida de todas. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, antes de começar a discussão sobre 
a capacidade contributiva, eu queria manifestar a minha surpresa aqui, 
porque eu sabia que o Supremo tinha examinado essa questão na ADIN 
1643, quer dizer, não essa questão, a questão da discriminação pela 



atividade da empresa, principalmente aquelas prestadoras de serviço. 
Mas eu não me recordava de o Supremo ter usado esse mesmo 
argumento, o argumento da capacidade contributiva. E eu acho que 
então a gente, pelo o que estou vendo aqui, existe um entendimento 
sólido do Supremo nesse sentido, quer dizer, já é a segunda decisão que 
o Plenário do Supremo decide pela validade da discriminação pela 
capacidade contributiva. Primeiro foi na questão das empresas 
prestadoras de serviço, que existem algumas atividades que são 
vedadas a opções do regime do SIMPLES. E agora essa segunda 
decisão, para as empresas que estão em irregularidade fiscal. Quer 
dizer, o primeiro ponto que eu chamo atenção aqui, é pela solidez e 
pela, diria até pela coerência do entendimento do Supremo no sentido 
de manter essa linha de entendimento. Agora, até sugeriria que a gente 
examinasse as duas questões até em conjunto, quer dizer, discriminar 
pela atividade ou discriminar pela situação do sujeito passivo de 
eventual irregularidade fiscal, isso tem a haver com a capacidade 
contributiva? Primeira questão... A primeira resposta que eu daria seria 
a seguinte: Não vejo relação nessas duas situações com capacidade 
contributiva. A outra questão seria: Mas será que se houvesse uma 
discriminação por capacidade contributiva seria constitucional? 
Especificamente nesses dois casos não me parece que tem nenhuma 
relação com capacidade contributiva. De qualquer forma, como esse é 
um assunto que o Schoueri tem uma apreciação gastronômica pelo 
tema, então eu gostaria de ouvir a opinião dele. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu comentaria que realmente 
quando o Ricardo brincou com relação à capacidade contributiva, 
brincadeira à parte, porque sempre bom ter um bom humor para tratar 
desses assuntos, a capacidade contributiva não tem absolutamente 
nenhuma relação com aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal 
Federal. Seja pela questão de discriminação de contribuinte, enquanto 
atividade econômica, quanto em relação ao problema da inadimplência. 
Parece que o Supremo, os ministros do Supremo não conhecem de fato 
o que acontece no dia a dia das empresas. Principalmente naquelas 
empresas optantes pelo SIMPLES. Então, o criador do SIMPLES, a gente 
costuma dizer que ele fez um grande favor ao contribuinte, em 
palestras, em tudo, só que o contribuinte não tem a mesma posição. O 
contribuinte só perde com o SIMPLES, ele perde na contratação, ele 
deixa de ser contratado por ser optante do SIMPLES, porque não dá 
direito a crédito, ele perde porque ele cria para ele um obstáculo, ele 
perde com relação à inadimplência, porque ele não aguenta pagar, 
ninguém passa para ele o cálculo efetivo disso, ele perde na questão de 
contabilidade, porque ele acaba caindo em mãos de profissionais mais 
simplistas e pouco afetos às obrigações que precisam ser cumpridas 
para a manutenção da empresa no SIMPLES, e no final de contas, ele é 
excluído do SIMPLES e não consegue voltar ao SIMPLES, de vez em 
quando tem uma anistia, ele entra em um parcelamento, mas não 



consegue pagar e volta a ser excluído do SIMPLES, então ele vive numa 
situação extremamente complicada, ele é SIMPLES e não é SIMPLES. O 
que isso tem a haver com a capacidade contributiva? As simplificações 
não têm relação direta com capacidade contributiva, elas podem 
contribuir para o princípio da igualdade, consequentemente ou pela 
capacidade contributiva, ser um corolário do princípio da igualdade na 
tributação, de certa forma, atenderiam em um aspecto maior, em um 
grupo maior de contribuintes, um princípio, vamos dizer, relativamente 
esgarçado da capacidade contributiva pela questão da justiça fiscal. 
Mas não efetivamente a capacidade contributiva, ou seja, não há meio 
de você discriminar contribuintes em um processo simplificador. Aliás, 
pelo contrário, quando você simplifica a tributação você não discrimina, 
você afirmar simplesmente que o SIMPLES é uma forma de tributação 
para privilegiar o pequeno contribuinte é uma falácia, ele privilegia a 
arrecadação, ele dá uma previsibilidade da arrecadação, então a Receita 
já sabe de antemão quanto ela vai recolher desse tipo de contribuinte, 
assim como sabe de antemão quanto ele vai recolher do lucro 
presumido, então sabe antemão quanto ele vai recolher de outros 
tributos que são simplificados, então é uma facilidade para a tributação 
e não para o contribuinte. Então assim, não tem uma relação com isso. 
E em função da atividade econômica, várias atividades econômicas 
escapam dessa tábula rasa, dessa simplificação por algumas questões 
semânticas. Se você tem um determinado, determinada atividade ou se 
você coloca determinada atividade no seu contrato social, você pode ou 
não estar abrangido por uma lei que discrimina segundo a atividade. 
Então não faz sentido, você não precisaria ter efetivamente atividade, ou 
o que acontece também na prática, é que muitas empresas acrescentam 
determinadas atividades no seu objeto social ou excluem para estar 
falseando a questão da discriminação de uma simplificação como essa. 
E a inadimplência efetivamente é uma pena que se entenda que ela 
pode excluir ou justificar a exclusão do SIMPLES porque, de novo, não 
há contribuinte ou há muitos, minoria dos contribuintes do SIMPLES 
não tem problemas de inadimplência. Se você justamente quer ajudar 
os pequenos e microempresários, você agrava o problema deles 
excluindo eles do SIMPLES por inadimplência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Dentro da proposta que foi feita e acatada 
de fatiamento, eu vou reler o tema que é objeto agora. “No julgamento 
da ADI Nº 1643, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, DJ de 14 de 
março de 2003, cujo foto era a parte da Lei 9317/96, que obstava a 
opção pelo regime do Simples Federal às empresas de profissões 
regulamentadas, o tribunal concluiu pela constitucionalidade da referida 
restrição. Na ocasião, firmo-se um entendimento de que não há ofensa ao 
princípio da isonomia tributária, se a lei por motivos extrafiscais exprime 
tratamento desigual às microempresas e empresas de pequeno porte de 
capacidade contributiva distinta, afastando do regime do Simples 
aqueles cujos sócios tem condições de disputar o mercado de trabalho 



sem assistência do Estado”. Eu já ouvi do professor Alcides que erro de 
aluno é bobagem, erro de professor, como este aqui, vira doutrina, e 
erro de juiz se chama jurisprudência. No entanto, nada impede que se 
aponte alguns erros que foi lido aqui. Vejam, essa decisão começa por 
dizer: “A lei por motivos extrafiscais diferencia conforme a capacidade 
contributiva”. Nós sabemos que a diferenciação conforme a capacidade 
contributiva é exatamente a diferenciação por motivos fiscais. Então, 
portanto, nós temos um pequeno, e esse é um erro doutrinário, ou seja, 
nós não podemos chamar... Uma confusão de dois cenários aqui, quer 
dizer, ou bem, a diferenciação por capacidade contributiva é valida, mas 
ela não é extrafiscal. Segundo ponto: A diferenciação por capacidade 
contributiva é feita em primeiro lugar pelo constituinte quando ele elege 
índices, objetivos de capacidade contributiva. Então, por auferir renda, 
é um índice de presume-se capacidade contributiva. Possuir automóvel 
é um índice que presume capacidade contributiva. E aí vamos com 
todos os índices de capacidade contributiva, os 15 índices de 
capacidade contributiva, escolhidos um a um pelo constituinte. A partir 
dali nós temos já um critério de diferenciação. O que gera uma 
estranheza, é que eleito um critério de diferenciação para um imposto o 
julgador utiliza um critério de diferenciação de outro imposto para o 
primeiro. Ou seja, se o índice de capacidade contributiva é, por 
exemplo, possuir veículo automotor, a renda não deve ser escolhida 
naquele momento, assim como o inverso não seria válido. Imagine que 
na hora de calcular o imposto de renda eu fosse diferenciar entre quem 
possui automóvel e quem não possui automóvel. Diríamos: espera um 
pouquinho, o critério diferenciador é auferir renda e o outro o critério 
diferenciador é automóvel, etc. E assim seguimos um a um. Então nós 
temos que saber aqui primeiro, eu acho que a questão é, se o critério 
diferenciação é renda, a profissão exercida não é critério diferenciador 
para o imposto de renda, para a tributação da renda, será se eu tiver 
uma tributação por profissões, uma outra questão. A possibilidade de 
diferenciação com base na atividade exercida é admitida para as 
contribuições sociais a teor do art. 195, §... Não. § 9º, que hoje permite 
essa diferenciação por profissão. O SIMPLES tem esse problema de ser 
híbrido, porque o SIMPLES é um sistema simplificado de arrecadação, 
que reúne impostos e contribuições. Se para as contribuições é 
adequada a diferenciação conforme a atividade, note, não de acordo 
com a capacidade contributiva, e sim de acordo com a atividade e 
segundo indica o § 9º, conforme absorva mais ou menos mão de obra, 
algo que está... O § 9º parece dar os critério inclusive de como 
diferenciar, e não é capacidade contributiva, mais uma vez. Ou seja, eu 
vou ler aqui o § 9º: "As contribuições sociais prevista no inciso I do caput, 
desse artigo, poderão ter alíquotas ou base de cálculos diferenciadas em 
razão da atividade econômica, da utilização intensiva da mão de obra, do 
porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho”. 
Alguns dirão: eu posso diferenciar em razão da atividade econômica e 
pronto. Não, isso não faria sentido sozinho. Porque eu devo ler junto, 
atividade econômica, porte da empresa, ou seja, existe um conjunto de 
medidas para dizer critérios de diferenciação. E causa estranheza que 



se entenda como um arbítrio, como se o constituinte desse ao legislador 
não mais um poder discricionário, aquele que atua nos limites do 
ordenamento, mas um poder arbitrário, legislador faça o que quiser, 
diferencie quem você quiser, porque eu te dei uma posição arbitrária. 
Nós não podemos como juristas lermos em um dispositivo 
constitucional, uma autorização ao arbítrio nem mesmo do pelo 
legislador. Sim, uma autorização discricionária, mas não arbitrária. Se 
ela é discricionária, ela deve ser nos termos do ordenamento, ela deve 
ter consentânea com todo esse ordenamento. Então veja, o primeiro 
dilema, o SIMPLES põe se valer da autorização de diferenciação das 
contribuições, já que em parte ele é contribuição, ou ele deve se manter 
também na parte que é impostos e essa liberdade não haveria no 
SIMPLES? Penso que o SIMPLES por ser uma forma conjunta de 
arrecadação, dificilmente eu poderia utilizar uma autorização 
excepcional para uma situação concreta, para uma situação que 
envolve também impostos. Penso que a discriminação em razão da 
profissão não é critério de discrímen, baseado na capacidade 
contributiva, porque eu insisto, o critério de discrímen baseado na 
capacidade contributiva, se esgota no índice de capacidade contributiva 
escolhido pelo constituinte para aquele imposto, renda quando for 
renda, propriedade veículo automotor quando for propriedade veículo 
automotor, etc. Então, sobra a outra questão, ultrapassada a questão 
da capacidade contributiva, eu posso distinguir no imposto sobre a 
renda, porque na verdade eu estou tratando muito de imposto de renda 
aqui no meio, eu posso distinguir no imposto de renda por um critério 
que já não é do da capacidade contributiva e sim a profissão? Posso? 
Sim, eu posso. E essa será uma distinção extrafiscal, não da capacidade 
contributiva, mas sim da profissão, e eu legislador, posso escolher 
profissões que eu queira prestigiar ou não. Mas qual é o critério? De 
que modo? E aqui entrará como critério para o discrímen, para esse 
segundo discrímen, o primeiro foi capacidade contributiva, ter ou não 
ter outro, dentre os que têm igual capacidade contributiva, uns pagarão 
mais ou menos, um segundo critério que se aplicará cumulativamente, 
que no caso é a profissão exercida. Então a pergunta é: Este segundo 
critério, a distinção conforme a profissão, tem base constitucional? Eu 
posso discriminar por profissão? E aqui eu tenho um problema sério, 
existe uma grande liberdade na discriminação segundo a ordem 
econômica, mas existem restrições. Existem algumas, alguns critérios 
de discrímen que são vedados, assim como no Art. 5º, eu sou vedado de 
discriminar com base na religião escolhida, no sexo, etc., na matéria de 
impostos, e é bom lembrar, o SIMPLES contem a sua feição de 
impostos, e tenho o art. 150 que elege o princípio da isonomia e que 
explicitamente, na isonomia no art. 150, veda a discriminação em razão 
da preocupação profissional, eu vou ler aqui o teor para que fique 
registrado. Eu quero ler o art. 150/2: “É vedado instituir o tratamento 
desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente”. 
E agora leio porque é textual: “proibida qualquer distinção em razão da 
ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos”. Ou seja, se é 



verdade, que o legislador tem ampla possibilidade de escolher critérios 
para extrafiscalidade, existem poucos critérios que não podem ser 
utilizados em matéria de impostos, em matéria, eu não vou dizer 
tributária em geral, porque eu insisto, para as contribuições pode, mas 
para os demais tributos que não estão no 195 o §  9º, não podem. 
Então, que causa espécie, é que se confirma em duas decisões uma 
discriminação, que, em termos explícitos da Constituição é vedada. Não 
até perguntaria ao nosso relator que leu o acórdão inteiro, se houve pelo 
menos alguma referência ao art. 150/2, quando se apresentou essa 
matéria? 

Sr. João Dácio Rolim: Não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então eu insisto que nós estamos diante 
de um erro. É jurisprudência, mas é um erro. 

Sr. João Dácio Rolim: Não cabe embargos de declaração? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João Dácio, por favor. 

Sr. João Dácio Rolim: Não cabe, não é? Eu estou só cogitando aqui. 
Mas seria o caso, quem propôs a ação para embargar a declaração. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Talvez não tenha sido pré-questionada. Aí 
surge o problema processual do pré-questionamento da competência ou 
não de quem propôs a ação. 

Sr. João Dácio Rolim: Essa omissão justifica alguém levar de novo o 
caso ao Supremo. Eu entendo assim. Se surgiu no voto, caberia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, o problema 
processual fica por conta dos interessados e da parte no processo, não 
é? Eu queria dizer o seguinte, eu não concordo com tudo que o 
Schoueri mencionou, inclusive com relação ao § 9º, art. 195, se eu 
entendi o que você colocou, eu acho que aqueles critérios que permitem 
a discriminação, são critérios alternativos, eles não são cumulativos. 
Mas eu vejo, eu vejo que a questão do SIMPLES deve ser analisada a 
parte das regras gerais, 195, § 9º, 150, inciso II, são critérios muito 
válidos, muito bem lembrados, claro, mas eu quero é a colocar aqui que 
são regras gerais para a tributação em caráter normal. O SIMPLES tem 
uma situação específica que tem que ser mais beneficamente tratado, 
usando a palavra benéfica no sentido bastante amplo e finalístico, 
durante o objetivo do SIMPLES. O SIMPLES tem que ser tratado de uma 
maneira mais benéfica, logo ele no poderia ser objeto de alguma 
discriminação que na regra geral não é permitida, não é? Agora, o 
grande problema que eu vejo em tudo isso aqui, realmente é a liberdade 
para dizer o que é capacidade contributiva. Porque se a capacidade 
contributiva não é auferida dentro do âmbito estritamente fiscal, do 
objeto da relação de jurídica tributária, nós ficamos sujeitos a uma 



indeterminação do conceito, amanhã alguém poderá dizer que um 
professor de direito tributário tem uma capacidade contributiva em 
relação a qualquer imposto, ISS que ele pague ou imposto de renda que 
ele pague, maior do que um simples advogado recém-formado. Ainda 
que os dois tenham a mesma remuneração fazendo um mesmo 
trabalho. Então, essas avaliações subjetivas, não técnicas ideológicas e 
pré-conceituosas, até do princípio de capacidade contributiva, preocupa 
realmente. É um princípio, todo mundo sabe, sempre foi muito 
explorado de maneira política e não jurídica, mas de qualquer forma 
parece que vai ficando cada vez pior. Conclusão... Ah, João. 

Sr. João Dácio Rolim: Na linha do que você está falando, da 
capacidade contributiva, o Bianco mencionou duas decisões, mostrando 
uma certa consistência do Supremo em invocar... É no erro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Consistência no erro. 

Sr. João Dácio Rolim: Consistência no erro, mas o Supremo, nessa 
linha pode acabar decidindo que uma norma geral antielisiva existe, 
com base na capacidade contributiva. Então, me parece perigoso 
realmente essa... Esse caminho que está seguindo sem limites, sem 
limites para capacidade contributiva realmente ser auferida, e aí no 
caso concreto na situação de cada contribuinte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: De fato preocupa a posição da 
jurisprudência como mencionou o João, aliás, todos os Joãos, não é? 
Mas enfim, é uma característica que muitas vezes é criticada no 
Supremo como se fosse o fim do mundo. As cortes constitucionais 
erram e erram sequencialmente, não é um problema o erro em si, a 
questão é que esse erro se perpetue. O maior problema que eu vejo é 
um ativismo jurisdicional que não leva em conta princípios ou não leva 
em conta direito, daí a minha discordância com o Schoueri em 
fatiamento, porque você passa a analisar, concordo até cientificamente 
uma questão, uma justificativa, uma justificação de uma decisão do 
Supremo como se tivesse sido analisado de forma científica. E aí nós 
começamos a discutir um erro de interpretação ou um erro doutrinário, 
sendo que, o ele quis na verdade fazer, e é o que tem e se mostrado da 
decisão do Supremo em vários aspectos, é justificar uma posição. 
Justificar um ativismo judicial que não, como o próprio nome diz, no 
ativismo não se discute direito, não se discute princípio, simplesmente 
eu quero resolver a coisa. E eu resolvo e depois eu vejo, invento uma 
teoria, falo que um o alemão falou, empresto uma tese, que nem na 
Alemanha se fala, porque citam Alemanha como se fosse minha casa. E 
aí tudo bem, e aí o pessoal começa a discutir: Ah não, será que o 
alemão falou mesmo? Vamos consultar o alemão. Traz o alemão para 
cá, Congresso para lá, Congresso para cá, faz o alemão falar. Não, o 
alemão olha, desculpa, eu não estou nem sabendo que eu falei isso. 



Mas o ministro falou que falou, e aí começa um princípio. Então eu 
acho que esse é um problema. Daqui a pouco vão chamar um alemão 
para dizer o que é capacidade contributiva. Não, falou lá num livro. Pelo 
menos amor de Deus. Então, eu acho que o nosso problema está em 
considerar esse ativismo político um risco para a justiça tributária. E 
esse é um, e aí o perde o contribuinte, porque ele fica vendo tudo aquilo 
lá, ele não entende nada, de fato então, eu estou lascado com o 
SIMPLES e disseram lá em cima que vale a pena e tudo certo e os 
juristas estão como que ratificando, ao dar importância a uma posição 
equivocada dessa maneira, e ao que se debater essas questões de modo 
científico, você de fato está justificando erro doutrinário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ontem o professor Alberto 
Xavier, em um evento em homenagem a ele, avaliando a Medida 
Provisória 627 em caráter geral, e ele se referiu mais ou menos a isto, 
viu, Fernando, ele disse em outras palavras e em uma outra 
perspectiva, ele disse que a decisão que o Supremo Tribunal Federal 
depois de 12 anos acabou de proferir a respeito do art. 74, da Medida 
Provisória 2158, não serve para se avaliar a constitucionalidade da 
Medida Provisória 627. Por que não serve? Porque, na visão dele, o 
Supremo considerou nos casos em que admitiu a tributação da 
distribuição fictícia, considerou que o Método de Equivalência 
Patrimonial representaria uma forma de disponibilização dos lucros da 
coligada ou controlada, controlada, porque a partir do Método de 
Equivalência Patrimonial, você teria lucro para distribuir como 
dividendos. Certo ou errado, estou dizendo o que o professor Alberto 
Xavier mencionou. E aí ele disse que em função da nova medida 
provisória, que vai captar os recursos, os lucros da subcontrolada, está 
certo? E passa por cima do Método de Equivalência Patrimonial, dizer 
que o Método de Equivalência Patrimonial  é que justifica a tributação 
dos lucros não distribuídos, automaticamente significaria dizer que, 
então esta nova norma não seria constitucional porque não estará 
refletido no Método de Equivalência Patrimonial necessariamente o 
lucro da subcontrolada, basta no meio do caminho haver um prejuízo 
da controlada, de uma controlada indireta, ou da controlada 
diretamente. Eu estou dizendo isso, não para dizer que é assim mesmo, 
ou seja, o que foi dito antes, que poderá ser dito depois, mas para dizer 
que essa falta de fidelidade aos conceitos, essa facilidade com que os 
ministros do Supremo Tribunal Federal, você falou que as cortes 
constitucionais erram, mas eu não admito isso, sabe? Eu acho que a 
fidelidade aos conceitos é essencial para a segurança jurídica, que é 
talvez o bem maior do que o ordenamento jurídico possa dar aos 
cidadãos e ao próprio Estado. Nós amanhã não sabemos que o poderá 
ser capacidade contributiva, não é? Pediram a palavra o Plínio e a... 

Oradora não identificada [0:52:15]: Ainda em relação ao SIMPLES, eu 
acho que é um pouco estranho essa decisão, porque se nós formos falar 
em profissões regulamentadas hoje, pode estar no SIMPLES, quem é 
contador, assim, os contadores podem estar no SIMPLES. Então, como 



é que ficaria essa situação em relação a uma profissão regulamentada 
podem estar no SIMPLES e as demais não? Por outro lado, se a gente 
olhar a tabela do SIMPLES, as alíquotas maiores, vamos dizer assim, 
conforme cresce o rendimento, ela se equipara ao lucro real. Então, por 
que uma empresa que está com faturamento equivalente ao lucro real 
teria esse discrímen, porque na verdade eu acho que o SIMPLES, 
simplesmente é uma possibilidade também de prestar as informações 
ou fazer os recolhimentos e fazer uma contabilidade simplificada. Então 
é um método de contabilização, de recolhimentos, de cumprimentos de 
obrigações acessórias, é uma simplificação disso. Agora, você pegar 
uma empresa no lucro real, que pode, que fica tão inadimplente quanto 
qualquer outra e pode se valer de um REFIS e pegar uma sociedade que 
está no SIMPLES e porque está no SIMPLES não poder se valer porque 
é inadimplente, esse outro critério, a inadimplência, então para que 
serve o SIMPLES? O SIMPLES, não, perdão. O REFIS. Se não é perdão 
para todos os inadimplente, que critério de discrímen é esse? Então eu 
acho um pouco estranha essa posição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Plínio. Alguém mais pediu a 
palavra? Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Gustavo Prado Garcia. Essa 
questão da capacidade contributiva realmente é bastante, vamos dar 
margem a bastantes discussões, e eu tenho procurado sempre nas 
questões que chegam ao escritório e naquilo que eu escrevo, procurar 
destacar uma coisa, que é o princípio da capacidade contributiva 
genérica, distinguido daquilo que eu chamo de princípio da capacidade 
contributiva específica. E eu tenho questionado a emenda 
constitucional 29 no âmbito IPTU, no tocante a progressividade de 
alíquotas e demonstro, por exemplo, que dois contribuintes com a 
mesma capacidade contributiva específica acabam sendo tributados 
diferenciadamente, quando se adota um critério de direito, vamos dizer, 
se tributação pessoal e se leva isso para o campo de tributação de um 
bem de capital, bem de raiz. Basta considerar, por exemplo, que um 
determinado contribuinte na mesma cidade detém um patrimônio 
imobiliário de um único imóvel de 1 milhão de reais, valor venal, e o seu 
vizinho na mesma cidade tenha dez imóveis de 100 mil reais cada um. 
Considerando-se que se aplique uma progressividade de alíquota de 1% 
para quem tem imóvel de até cem mil, nós vamos verificar que aí há 
uma clara, é uma nítida violação do art. 150, 2º da Constituição 
Federal, na medida em que se, quando se o princípio da capacidade 
contributiva com a isonomia tributária, há de se concluir que não pode 
haver uma tributação diferenciada para dois contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente. E nessa questão, por exemplo, da 
capacidade contributiva aqui também, não faz sentido distinguir entre 
profissões, porque se nós estamos falando de capacidade contributiva, 
nós estamos falando de imposto e não de condição para o exercício de 
uma atividade neste ou naquele segmento, a de moda que tributação 
seja diferenciada em razão da própria atividade em si mesma. Nessa 



questão específica aí, o que eu poderia dizer é o seguinte, há alguma 
razoabilidade em se impor essa impossibilidade de adesão ao SIMPLES 
em razão de dívidas tributárias? Quer dizer, parece haver certa 
razoabilidade, partindo do pressuposto de que poderia o contribuinte, 
por exemplo, impugnar uma autuação, poderia recorrer, e portanto, 
poderia obter a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário 
que pudesse estar impedir à adesão ao SIMPLES. Seria o único ponto 
que, no meu entender, poderia justificar a conclusão a que chegou o 
Supremo nesse particular. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Schoueri 
tem mais... Saindo da capacidade contributiva, outra fatia do bolo. Do 
bolo ou do rolo? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Obrigado, Ricardo. É que também um 
outro tema que foi enfrentado é a essa questão da inadimplência como 
critério para exclusão, eu queria lembrar algumas coisas com relação a 
isso. Primeiro que o critério inadimplência, que foi citado na questão 
das licitações, tem base constitucional. O art. 195, § 3º da Constituição 
Federal, trata das contribuições, é bom lembrar, mas ele fala 
explicitamente que a pessoa jurídica em débito com o sistema de 
seguridade social como estabelecido em não poderá contratar com o 
Poder Público nem dele receber benefício ou incentivos fiscais ou 
creditícios. Portanto, conheçamos que pelo menos a questão da 
previdência o critério, esse é um critério discrímen autorizado 
constitucionalmente, para efeito de licitações. Primeira notícia que a 
gente, porque também foi mencionado isso, para isso é válido. Daí se 
falaria em termos de sanção política. Vamos lembrar que não se exige o 
pagamento dos débitos, exija-se prova de regularidade fiscal, e o art. 
206 do Código Tributário Nacional, versa sobre a certidão positiva com 
efeitos negativos. Portanto, não está aqui a exigir o pagamento como 
condição para que se atue no comércio. Esta a se exigir apenas 
regularidade fiscal. O que me parece, também nesse ponto, um critério 
adequado. Ou seja, o regime simplificado, que é uma opção aberta ao 
contribuinte, eu diria que ele entra num capítulo do que se chama o 
enhanced relationship, uma relação de um nível superior, em que Fisco 
e contribuinte entram em um certo acordo dizendo, olha: você cumpre 
essas regras e eu também serei menos exigente com você. Isso para 
grandes empresas já vem acontecendo, leia-se, o tal do Canal Verde, 
nada mais é do que isso nas importações, e para as pequenas 
empresas, um sinal de enhanced relationship parece ser o SIMPLES. Se 
você cumprir essas condições, se você está de acordo, e não é em pagar, 
eu entendo que você não consiga pagar, eu respeito isso, entendo que 
você questione, basta questionar que você vai ter certidão positiva. 
Agora, simplesmente ficar irregular e querer um tratamento 
simplificado e não querer que eu te fiscalize, aqui nós não estamos em 
um jogo limpo, não um jogado adequado. Então por esse aspecto, me 
parece que nesse ponto, eu não discordo do resultado do julgamento, 
nesse ponto. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, eu acho que já 
discutimos bastante, tem mais dois assuntos na pauta. Leandro, você 
está aí? Leandro. O Leandro, eu estou invertendo a pauta porque o meu 
assunto é um assunto sem urgência, o do Leandro é um assunto mais 
atual e imediato. Por favor, pegue o microfone. Você gostaria de ter uma 
posição sobre? O Brandão está justamente pedindo uma posição 
relativa a essa questão. A que eu levantei? Ah, está bom. Eu acho que 
inconstitucional. Pronto. São novas restrições criadas às imunidades, 
está certo? Eu acho que nós temos que analisar um pouquinho no 
varejo, essa questão como está na lei. Mas em princípio, o Supremo em 
outras situações já disse que há inconstitucionalidade de restrições por 
lei ordinária, a plena aplicação das imunidades. O problema aqui, e eu 
pus na pauta, é porque há uma proibição realmente no art. 14 do CTN 
para remunerar os instituidores... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, não esta não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então Leandro, nós vamos 
discutir o assunto... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, me desculpe Ricardo, é por que a 
afirmação que... É uma afirmação que se repete com tanta frequência, 
com tanta frequência, desculpe, Ricardo, mas... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sei, é só um... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas é pela ordem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esta na ordem isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não existe no art. 14 do Código Tributário 
Nacional a proibição de remunerar. Existe não distribuírem qualquer 
parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Aplicar 
integralmente no país e manter escrituração. Eu nunca li aqui, assim, 
distribuir lucro. Não é remunerar quem trabalha. Agora, se a 
remuneração foi excessiva, se caracterizar uma distribuição disfarçada 
de lucros, claro que sim. Agora, vamos tomar, vamos evitar, pelo menos 
nós tributaristas, vamos dizer as coisas como são, não há proibição a 
remuneração justa por um trabalho, mesmo de um administrador. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri é um atento 
vigilante da pureza do direito tributário que eu admiro muito, hein, que 
eu admiro muito. Nós tivemos em um congresso lá em Porto Alegre, e 
ele se debateu insistentemente sobre um assunto, que eu não vou 
levantar aqui, mas foi em defesa da pureza, e com toda razão. O que eu 
estava dizendo, e ele mesmo e ele mesmo talhou... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pela ordem. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O que eu estava dizendo era 
mais ou menos o que ele disse. É que é proibida a distribuição de 
vantagens aos instituidores, foi o que eu falei das instituições imunes, e 
que muitas vezes isso é feito através, por vias oblíquas de remuneração, 
e é uma matéria que vem se estendendo aí nas discussões no âmbito 
administrativo e judicial. Esse dispositivo legal inserido na Lei 9532, 
esses §§ inseridos no art. 13, eles suscitam a necessidade de se avaliar 
até que ponto eles estão nessa linha, exatamente de saber se é uma 
maneira oblíqua de distribuir vantagens ou não. Ele distingue aqueles 
que são empregados, o que não são empregados. Eu acho que nós 
temos que analisar um pouco isto, está certo, dentro do prisma do art. 
14 e dentro do prisma da amplitude que as imunidades devem ter. Você 
quer falar sobre isso? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer um ponto. É só sobre a 
questão da remuneração que vai ser discutir, ou outros critérios? 
Porque existem outros critérios ainda mais preocupantes como a 
gratuidade, etc.. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu coloquei o tema em 
função da alteração introduzida pela lei, nova Lei 12. 868, mas o 
assunto está evidentemente totalmente absorvido pela discussão. Por 
favor, eu estou dando, João, por favor, eu estou dando aqui a prioridade 
para o assunto do Leandro, e depois nós tratamos desse. Leandro. 
Então, o assunto é a desoneração da folha de pagamento. 

Sr. Leandro: Bom dia a todos. Eu acho que esse assunto ainda não foi 
tratado aqui na Mesa, então eu gostaria de colocar algumas 
ponderações e obviamente, não esgotar o debate. A Lei 12. 546 de 2011, 
como todos sabem, instituiu a tal da desoneração da folha de 
pagamentos e com isso surgiram algumas discussões, e aí eu já vou 
isolar para apenas para discussão dos setores que acabaram sendo 
onerados com essa nova regra e que não tem a faculdade de se manter 
na regra anterior. Existem outras discussões como exclusão do ICMS, 
da base dessa nova contribuição, assim como era discussão ido com o 
PIS/COFINS, outras discussões, o critério adotado, se é pelo CNAE, 
mas então eu vou só tratar dessa questão dos setores que foram 
onerados. Existem diversos estudos aí de sindicatos e setores que 
demonstram claramente que alguns setores acabaram sendo onerados 
com essa nova regra, que é justamente a substituição do pagamento da 
contribuição previdenciária de 20% com essa nova regra que traz 1% ou 
2% sobre a receita. Basicamente essas empresas são aquelas que, que 
tem um faturamento alto e uma folha de pagamento reduzido, esse tipo 
de empresa, esse perfil de empresa acabou sendo mais onerada do que 
desonerada. Ou seja, se você fizer um cálculo básico do que ela paga de 
20% da folha, comparando com que ela passará a pagar sobre a receita, 
se pegar a receitas dos 12 últimos meses dela, você verifica que haverá 
uma oneração da carga, o incremento na carga tributária. E por isso 
que muitos desses empresários questionaram o veto da Dilma, na 



possibilidade, a faculdade de aderir ou não a esse novo regime. Então, o 
que eu coloco aqui em debate, é que muito se fala da 
inconstitucionalidade dessa lei ao não permitir esse tipo de empresa se 
manter no regime anterior já que ela acabou sendo onerada. A essência 
dessa nova regra justamente é a desoneração. Se para alguns setores 
acaba onerando mais do que desonerando, seria ou não 
inconstitucional? A princípio falar que é inconstitucional só porque não 
entendeu o objetivo, princípio dessa norma, eu não consigo encontrar aí 
um fundamento justificável. Não é porque a lei foi criada para desonerar 
e após feitos os cálculos você vê que ela onerou, não é por isso que ela 
inconstitucional. De toda forma, serve como um argumento inicial. Eu 
acho que o grande argumento está no já comentado princípio da 
isonomia e igualdade, por ele tem que de ser tratado de forma setorial, 
se você pegar determinado setor acabou sendo onerado, é óbvio que 
todo ele, em tese, seria onerado. Então, se você analisar o princípio da 
igualdade aqui intra setor, eu acho que serve como argumento, agora, 
se você olhar o princípio da igualdade de um setor que acabou sendo 
onerado e comparar com outro que está sendo desonerado, aí eu acho 
que não dá para trazer o princípio da isonomia como um argumento 
para tentar afastar a nova contribuição ou dá a faculdade daquele que 
acabou sendo onerado. Já indo para o segundo e último argumento que 
eu vislumbrei aqui possível, pelo art. 195 da Constituição Federal, a 
seguridade social será financiada com base na folha de salário, receita 
ou lucro, são as linhas A, B, C. Obviamente que, o arquétipo 
constitucional era na folha de salário, e agora você então trocou o 
fundamento dessa contribuição da folha de salário pela receita. Porém, 
pela alínea B, que é a receita, você já tem a tributação do PIS e Cofins. 
Será então que, como se fosse uma criação de uma nova contribuição 
sobre a receita? Isso é possível? Não seria um bis in idem. São essas 
considerações, professor. É só para dar ensejo, inicio aí ao debate, eu 
acho que muito se fala em inconstitucionalidade, mas ainda não há um 
aprofundamento da tese, existem notícias de ações judiciais em trâmite 
a respeito justamente desses setores que foram onerados, eu não sei 
qual foram os argumentos levantados, não há nada no tribunal ainda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só, para 
encaminhar aqui a discussão, o Schoueri já está pedindo a palavra. O 
primeiro argumento que foi exposto é o da desoneração, da finalidade 
de desoneração e você mencionou que não encontra, eu entendi que 
mencionou que não encontra fundamento constitucional para justificar 
o argumento. Realmente penso que o art. 195, § 13, ao tratar, é esse o 
parágrafo? Da desoneração? § 13 do art. 195? É o único que eu 
identifico. Ele diz: “Aplica-se o disposto no § 12...” O § 12 é aquele da 
discriminação em função daqueles critérios que lá estão, não é? Mas 
“aplica-se o disposto no art. 12, inclusive, na hipótese de substituição 
gradual, total ou parcial da contribuição incidente na forma do inciso I A, 
pela sobre a receita ou faturamento”. I A não precisa sub dizer, todos 
sabem é aquela que o empregador e entidade equiparadas recolhem 
sobre a folha de salários, ou remunerações em geral. O vestígio 



constitucional da permissão para trocar a oneração da folha ou a 
desoneração da folha, por um outro tributo, por outra contribuição, eu 
vejo no § 13. Não vejo aí necessariamente o intuito desoneratório ou 
redutor de tributação. Eu estou vendo um critério substitutivo, quer 
dizer, vou até dizer de uma maneira diferente, não é nenhum critério, 
porque no art. 195, I, alínea a, o critério de tributação, o índice de 
tributação é o folha de salário ou a remuneração. E aqui se permite 
substituir esta forma de contribuição, essa espécie de contribuição por 
uma outra incidente sobre receita ou faturamento. O terceiro 
argumento que foi levantado é de um possível bis in idem, mas o bis in 
idem também no art. 195 já existe, e aqui decorreria do § 13, não é? 
Havia um segundo que eu agora eu não me lembro. Qual seria, 
Leandro? Da igualdade. Cuja igualdade não é respeitada de forma 
nenhuma no art. 195. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Obrigado, Ricardo. Bom, com relação a 
substituição gradual, eu acho que o Ricardo já respondeu, é 
constitucional, isso mata também da questão do... qualquer argumento 
de bis in idem, já constituinte mandou fazer isso, então esse tipo de 
argumento não vai. Segundo, entender que existe um problema, que 
não há desoneração, também me parece bastante claro, já que quando 
se pega um setor não se tomam apenas as indústrias onde talvez 
houvesse uma desoneração, mas o grave problema é que com os 
comerciantes. Ou seja, o grave problema é aquele dono da lojinha que 
tinha um empregado, no máximo, e cujo faturamento agora está sujeito 
a uma contribuição. Este é que está realmente pagando a conta, para 
dizer claramente, já que o nosso presidente do Supremo gosta de saber 
os pequenos e os grandes, eu diria que do ponto de vista das decisões 
políticas que o Fernando citou, essa questão se apresentada sobre 
argumento, embora talvez juridicamente você não goste, é capaz de 
comover alguns dos ministros que tem revelado assim, pré-conceitos, e 
nos pré-conceitos aqui quem pagou a conta disso foi o pequeno 
comerciante que não tem empregados, que é a ele, a esposa, os filhos e 
que de repente ele paga agora 1% do seu faturamento com base nisso. 
Então ali nós temos um problema seríssimo, em termos da decisão do 
constituinte... Do legislador. Agora, a questão que o Leandro propõe de 
igualdade, eu às vezes me sinto um pouco quixotesco. Mas eu respeito 
Dom Quixote, eu acho que ele tinha o que fazer. Ainda mais assim, ou 
seja, o critério, porque esse setor e não outro é base do princípio da 
igualdade. Eu quero insistir, meus amigos, o quanto eu puder falar em 
direito, em direito, o quanto eu quiser, está no Instituto de Direito 
Tributário, eu preciso dizer que o legislador tem um poder 
discricionário, mas não tem um poder arbitrário. Eu preciso dizer que o 
princípio da igualdade se aplica também na exigência de coerência do 
legislador, consistência, é preciso que o jurista consiga identificar um 
norte para a decisão do legislador, quando não se encontra esse norte, 
estás se diante do arbítrio, não da discricionariedade, e o arbítrio fere a 
igualdade. Felizmente, hoje, a obra do professor Klaus Tipke, que pelo 
menos o seu livro básico já está traduzido para o português e tem maior 



acesso, eu recomendo a cada um dos senhores que leia Klaus Tipke, 
com relação à igualdade, que veja a sua lição com relação à exigência de 
critérios, para dizer, isso é o básico de um Estado que pretenda ser 
Estado de Direito. Então, Leandro, na minha opinião, fere a igualdade a 
eleição assim, arbitrária de setores, esse setor, ah, pode, não pode. 
Quando aparece que foi a questão política, os mais fortes conseguem, 
os mais fracos não, não há um critério, não é dizer: não vamos começar 
por um critério os que empregam mais, vamos tomar o IBGE onde há 
mais emprego, menos emprego. Ou seja, seria possível sim que eu 
identificasse algum critério, gostasse ou não. Eu não quero dizer... 
Outra questão é se o critério é valido é ou não é valido. Saber se o 
critério é o segundo passo do princípio da igualdade. O primeiro 
anterior é: Qual é o critério? Se eu não sei nem qual é o critério, eu não 
posso dizer se ele é valido ou não é valido. E nós estamos ferindo o 
primeiro passo da igualdade, que é não conseguir identificar um 
critério. Eu não sou capaz de comparar contribuintes, eu já não sei 
quem é quem, eu não sei o que aconteceu. Isso é, fere sim o princípio 
da igualdade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vou passar a palavra para o 
Fernando, que está pedindo aqui, dizendo que, acho que é um ponto 
que está ficando um pouco abandonado nas manifestações até agora, 
que é da compulsoriedade, da falta de opção. Você é obrigado ir para lá. 
Aí nós estamos querendo justificar o obrigado, ou combater o é obrigado 
pelo ponto de vista da igualdade, da capacidade contributiva e outras 
coisas mais. Esse é um ponto que, já que você vai falar, eu pediria que 
você também tocasse nele. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: De fato o Schoueri trouxe muito 
propriamente a questão da igualdade e a igualdade na discriminação, e 
ele citou o Klaus Tipke, que é um dos defensores da capacidade 
contributiva e trabalha muito bem a questão da igualdade na 
capacidade contributiva, e como a igualdade precisa ser vista pelo 
legislador para atender a capacidade contributiva, e a capacidade 
contributiva contribuindo para que o legislador também tenha limites a 
seu poder de tributar, dentro de um Estado de Direito. Em um livro em 
um em homenagem ao Tipke, tem um artigo de um outro grande jurista 
alemão chamado [Ininteligível 1:18:57], que analisa exatamente essa 
questão que o Schoueri trouxe, ou seja, a discriminação precisa ser 
criteriosa. A discriminação é termos de política fiscal precisa ser 
planejada, a discriminação em termos de direito tributário internacional 
precisa ter uma razão de ser. A relação dos tratados internacionais que 
ele analisa nesse artigo é preciso ter um critério de discriminação 
verificando o que você pretende atingir. Quando você não tem o critério 
você afeta essa discriminação, não é que você não pode discriminar, 
não, você pode discriminar, a discriminação dentro uma constituição 
econômica social é natural, e é boa para o sistema, é sistemática, desde 
que você tenha critério de discriminação. O Ricardo trouxe um ponto 
que é muito importante, e que essa discriminação não seja compulsória, 



ou seja, que você não tenha escapatória para isso, e que venha uma 
conversa de, falando em boteco, como o Schoueri trouxe a pequena 
empresa, aquela pequena empresa que tem empregado, o único 
empregado acaba sendo prejudicado, mas essa questão de você ter uma 
falta de opção ou você ser levado a isso e muitas vezes a justificativa do 
Fisco vem, ah não, mas você pode optar, você pode ir para o lucro real, 
você pode, se você está insatisfeito você pode ir para o lucro presumido 
e vice-versa. Esta não é uma opção. Eu sei que muitas vezes o Leandro 
Paulsen é criticado pelas decisões que ele toma, mas uma das decisões 
que ele trabalha muito bem essa obrigatoriedade, ele analisa a 
obrigatoriedade em termos do PIS e da COFINS dizendo que há uma 
quebra sistêmica, quando você é obrigado a um determinado modelo de 
tributação e consequentemente você perde competitividade, você perde 
em termos concorrenciais. Lembrando que também a igualdade está 
intimamente ligada à questão da livre iniciativa e livre concorrência, 
você não pode forçar um contribuinte a determinada ação ou você não 
lidar opção, que no final das contas é a mesma coisa. Então, essa 
arbitrariedade afronta o princípio da igualdade na tributação e 
consequentemente merece ser afastada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Plínio, antes de te dar a 
palavra; João, essa questão da compulsoriedade, eu acho que precisa se 
analisado com um pouco mais de profundidade aqui, sabe? Porque o 
contribuinte não tem muita opção. Quando se trata de lucro real ou 
lucro presumido, ainda o fato do presumido ser uma opção, 
necessariamente uma opção, decorre do próprio substância do fato 
gerador do imposto de renda que é a renda. Então se eu puder provar a 
minha renda real, eu não posso ser obrigado a tributar uma renda 
presumida, uma renda fictícia, não posso. Não vamos entrar muito 
nessa discussão, mas esse é o entendimento predominante, o Schoueri 
tem alguns pontos de vista discordantes, para variar, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu só digo que o lucro real é um mito 
próximo do lucro presumido. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Já aqui, nós temos 
várias contribuições sobre vários eventos econômicos, e eu não posso 
dizer, não, eu não tenho a opção de não pagar sobre a folha. Digamos 
que não houvesse esta contribuição que deixou de ser alternativa, 
passou a ser substitutiva, ela substituiu a contribuição sobre a folha. Aí 
não é uma alternatividade, é uma determinação. Quer dizer, na 
verdade, como ele bem colocou, é uma determinação que acaba 
acarretando um verdadeiro bis in idem, porque já tem uma contribuição 
sobre a receita e o faturamento, agora você passa a ter uma segunda. 
Mas é um bis in idem condicional. Então, eu acho que nós devíamos 
pensar no compulsório e na falta de opção de uma maneira mais 
profunda, eu acho que isso merece um estudo aqui mais detalhado. 
João. Depois Plínio. 



Sr. João Dácio Rolim: Eu estava tentando imaginar uma justificativa 
ou critério, como bem colocado aqui para essa discriminação, para essa 
compulsoriedade da contribuição substitutiva, pelo próprio parágrafo 
que permite que a contribuição substitutiva desonere folha de 
pagamento. E por outro lado, então, seria incentivar emprego. Então, 
quem não emprega muito, porque a mão de obra era onerada por 
contribuições, sobre a folha de pagamento, deveria ter um incentivo 
indireto, “incentivo”, a contratar mais. Então, e aí possibilidade, esse 
objetivo condicional de pleno emprego. Então você indiretamente estaria 
dando incentivo, se está sendo onerado aqui no faturamento em função 
da contribuição substitutiva, mas é para você contratar mais gente, dar 
mais emprego para a população. Agora, se no caso concreto 
dependendo do negócio do cliente, que ele não precisa contratar 
ninguém, então essa justificativa, esse critério, ficaria questionável, mas 
me parece que há um critério. Que é critério de desoneração de folha e 
possibilitar mais emprego. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, João, aí é que nós 
acho que precisamos identificar se há mesmo esse critério. Ele não está 
explícito pelo menos, não é? Eu não sei se o critério não foi exatamente 
o contrário, arrecadatório, sabe? Porque uma vez o secretário da Receita 
Federal, um antigo secretário, quando ele estava minutando a Medida 
Provisória que virou Lei 10.637 do PIS não-cumulativo, ele me 
comentou o seguinte: eles estão pedindo uma contribuição não 
cumulativa, eles vão ver o que eles vão ter. Quer dizer, eu vou dar a não 
cumulatividade, mas eles vão ver o que vão ter. Aumentou a tributação. 
A ponto de todo mundo querer a não cumulativa hoje. 

Sr. João Dácio Rolim: Eu estava manter a justificativa do critério, não 
é o critério. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas acho que nós 
precisamos analisar isso, mas... Eu concordo com você, mas isso que 
eu acho que nós precisamos aprofundar mais. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu posso falar um pouquinho sobre isso? 
Desculpe. É que a partir da não cumulatividade é curioso você ver um 
dispositivo N vezes e durante uma discussão você vai retomar o 
dispositivo e ver algo que você não havia visto antes. Leandro, eu quero 
te trazer um terceiro argumento que para mim mesmo está sendo novo 
nesse minuto e trago para debate. O § 13, lido pelo professor Ricardo, 
diz o seguinte: "Aplica-se o disposto no § 12, inclusive na hipótese de 
substituição gradual, total ou parcial da contribuição incidente na forma 
do inciso I A, pela incidente sobre a receita faturamento”. o professor 
Ricardo leu a segunda parte dizendo, portanto eu posso fazer a 
substituição. Mas o § 13 tem um detalhe interessante, ele fala, ele 
começa dizendo: "Aplica-se o disposto no § 12". O § 12, por sua vez diz: 
“a lei definirá os setores da atividade econômica para os quais as 
contribuições incidentes na forma de inciso I, a, serão não cumulativas”. 



Parece, Ricardo, bastante forte aqui, a dizer que o § 13 ao determinar a 
aplicação do § 12, estaria dizendo que neste caso específico, ou seja, a 
lei discriminará, mas neste caso, no caso desta contribuição já não é 
mais opção ela ser não cumulativa, ela se tornaria mandatória porque 
não teria sentido o “aplica-se no disposto no anterior” se não fosse para 
dizer: para este caso aqui você tem que ser não cumulativo. Então, 
existiria um terceiro argumento, me surge... Sou claro, me surge nesse 
momento, ponho a debate, que talvez eu teria um problema também da 
exigência de não-cumulatividade nesta nova contribuição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Plenamente de acordo, eu 
acho que é isso mesmo. Plínio. O que só reforça a partir do seu tema 
que nós devamos manter esse assunto na pauta e analisar a 
fundamentação condicional, dessa substituição que se chama de... 
Falsamente de desoneração. Eu queria dizer, lembrar que eu quando 
encaminhei a discussão aqui, eu falei que eu vi um vestígio 
constitucional no § 13, não existe uma norma assim, completa, não é? 
Não tem uma regra-matriz relativa a essa contribuição, um arquétipo 
constitucional. Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Quando em 1924, Rui Barbosa 
proferiu a oração aos moços aí na Faculdade de Direito do Largo São 
Francisco, se diz que ele cuidou do princípio da igualdade, mas na 
verdade, eu vi lá que ele não cuidou do princípio da igualdade não, ele 
cuidou isso sim, do princípio da isonomia, que é uma, que eu chamo 
como, que eu classifico como sendo uma espécie de igualdade, em que 
essa igualdade se mede por classe, situações ou categorias. Nesse caso 
específico, eu verifico que o problema assim, a ofensa ao princípio da 
igualdade, ou melhor, o princípio da isonomia, a isonomia na medida 
em que contribuintes em situações, ou classe, ou categorias estão 
sendo distintas, estão sendo tributados como se fossem todos da 
mesma classe ou categoria, como se estivesse dentro do conceito geral 
do princípio da igualdade. Agora, o que me parece problemático nessa 
questão, é exatamente o fato de se impor o critério a ser seguido, ou 
seja, que tributação você vai sofrer ou se você vai tributado sobre a 
folha ou se você vai ser tributado sobre o faturamento ou sobre a 
receita. Há outros pontos que a gente poderia levantar, também quanto 
a própria questão da multiplicidade de incidências sobre uma mesma 
empresa de uma contribuição à Seguridade Social, na medida em que, o 
princípio, que norteado pelo art. 195, caput da Constituição, fala em 
obrigatoriedade de todos contribuírem para Seguridade Social. Mas não 
está dito ali, que alguém tem de contribuir por mais de uma fonte de 
custeio da Seguridade Social. Então, há pontos que podem ser 
suscitados, há pontos que podem ser levantados, e de modo, a 
demonstrar que não se pode onerar mais, quem supostamente deveria 
ser menos onerado, ou pelo menos deveria ser mantido no mesmo nível 
de oneração em que estava antes. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou dar, infelizmente o 
tempo esta se esgotando. Você vai falar rápido? Dá tempo ainda, se for 
rápido. Esse assim me preocupa. 

Sr. Diogo: Diogo. Bom, primeiro ponto na realidade dessa lei, eu 
acredito que seja a forma como ela tenha sido, vamos dizer, vendida 
pelo Governo. Não acredito que a motivação dela tenha sido a 
desoneração, não houve uma concessão do Estado. Eu acredito que na 
verdade, se visou sim, um aumento de arrecadação, a expressão: 
desoneração de folha de pagamento, ela deve ser interpretada 
exatamente como é, a desoneração da folha de pagamento e não da 
carga de tributação sobre o contribuinte. E neste aspecto, eu concordo 
também com o professor, no sentido de que, não exatamente, houve um 
estímulo à contratação de empregados, mas acredito que, em partes o 
seu objetivo é a formalização do contrato de trabalho, porque a medida 
que você desonera a folha de pagamento, você permite ao empregador 
formalizar de repente empregados que já, a mão de obra que já estava 
sendo utilizada na empresa, já que não é a tributação, mas a 
necessidade da própria atividade comercial que vai levar o empregador a 
contratar a mão de obra, e assim formalizar essa contratação. E isso é 
um aspecto do nosso governo que busca assim a formalização da mão 
de obra. E aí, o segundo aspecto que eu ia colocar, é com relação a se 
houve aí realmente um, se há um, ou um bis in idem ou uma majoração 
da PIS/COFINS, eu acredito que é necessário apenas organizar 
juridicamente esse raciocínio, porque de um lado ou há um bis in idem 
efetivamente autorizado pela Constituição, ou então, houve uma da 
majoração alíquota de PIS/COFINS, o que também seria autorizado 
constitucionalmente. E obviamente que teria que se observar a regra da 
anterioridade. Então, nesse ponto eu acho que o principal aspecto que 
deve ser analisado e questionado desta lei, é com relação realmente ao 
critério de distinção de quais seriam os setores que estariam obrigados 
a essa nova forma de tributação, que sim, pode ser sim não 
necessariamente deve ser optativa, pode ser imposto, mas há 
necessidade de que haja um critério definido para que não se afronte aí 
a igualdade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Eu acho 
que nós a partir das colocações do Leandro Favano, nós conseguimos 
detectar alguns pontos muito bons para a Mesa de Debates, para a 
finalidade da Mesa de Debates. O assunto fica na pauta com a seguinte 
chamada, seguinte ementa: A chamada desoneração da folha de 
pagamento, fundamentos e aspectos constitucionais. Professor João 
Dácio Rolim, se prontificou a relatar, estudar e relatar, portanto, com 
base no que ele apresentar, nós discutiríamos isso na próxima reunião. 
Lembro a todos que no dia 21, não na próxima, é na outra, o professor 
Renato Becho estará aqui, ele já tem uma... Ah, 21 é a próxima, o 
professor Renato Becho vai estar aqui, ele já tem uma quantidade 
bastante grande de questões ou subquestões apresentadas a ele. Nós 
estávamos esperando a presença hoje da equipe do IBDT, que foi vice-



campeã no Tax Moot, lá da Flórida, do observatório, e provavelmente 
como todos não compareceram, estava combinado que viriam, 
provavelmente por motivos de prova na faculdade, já que eles são 
alunos. Eu vou só citar então os nomes dos vencedores, o coach 
Phelippe, não é o Felipão, é o outro, Phelippe Toledo Pires de Oliveira, e 
a equipe foi: Ricardo André Galendi Júnior, Pedro Guilherme Ferreira 
Bini, Luísa Maffei Costa e a Thaís Chanes de Moraes. Está no site, mas 
eu faço questão de nominá-los aqui, já que na semana passada eu 
mencionei, mas não deu os nomes, na expectativa de que eles viessem 
aqui. Muito obrigado pela presença, e nos reuniremos na próxima 
semana. 

 

  

 

FIM 

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

habilidades, é fiel ao áudio fornecido – Revisado por JL. 
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