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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Eu queria 
na abertura aqui do nosso, dos nossos trabalhos, eu vou falar que eu 
estou registrando a presença porque está sendo visto, mas para efeito 
de ata, registrar assim a grande alegria que nós temos, uma surpresa, 
da presença do professor Humberto Ávila, novo titular do Direito 
Tributário da USP, nós aqui já fizemos referência a esse fato, 
auspicioso, agora gostaríamos na sua presença de cumprimentá-lo, eu 
falo em nome do instituto, de toda nossa comunidade e esperar que o 
fato de você estar agora titular da nossa universidade o torne 
fisicamente mais próximo e que haja possibilidade da sua presença nas 
nossas Mesas. Eu falo fisicamente, porque o professor Humberto é 
nosso conselheiro, de forma que é uma pessoa também da Casa. Muito 
obrigado pela sua presença, e claro que nós vamos contar com opiniões 
do professor Humberto daquele padrão que nós estamos habituados e 
que nós gostamos, né, de ver e de ouvir. Queria comunicar ainda no 



pequeno expediente que nós estamos nos aproximando do congresso, 
da Fesdt, que é a Fundação de Estudos Superiores de Direito Tributário 
do Rio Grande do Sul, e eu recebi agora essa semana, o material de 
divulgação do congresso. E eu vou, eu sei que esse congresso é em 
Gramado e é difícil para nós nos deslocarmos para lá, um congresso de 
três dias, mas eu queria fazer algumas referências. Em primeiro lugar, 
são convites restritamente pessoal e de satisfação, muito gostoso ir a 
Gramado e ficar três dias lá ou dois e meio que seja, de modo que vale a 
pena por esse aspecto. Vale a pena também porque eu considero um 
dos melhores eventos de Direito Tributário do Brasil, todos com o os 
que eu já tive oportunidade de participar. Não somente pela quantidade 
de pessoas presentes, calculo algo em torno de 500 pessoas, ou mais 
participantes, como também pela qualidade da organização, dos 
palestrantes, dos temas, de forma que realmente é um evento que reúne 
pessoas de altíssimo nível do Brasil inteiro. E a terceira razão, este ano 
o professor Humberto é homenageado. Então, isto é um motivo especial 
para que nós não somente em termos de divulgação que eu estou 
fazendo ao evento, mas também participemos. Eu estou deixando ali na 
secretaria os panfletos aqui. Não sei, chama panfleto? Panfleto é meio 
político, né? Folder. Então, eu estou deixando os folders lá para quem 
tiver interesse em poder verificar o programa inclusive. Quero 
comunicar ainda que a nossa revista de Direito Tributário Atual, 
número 32, comunicar e agradecer, excedeu as expectativas. Nós temos 
uma quantidade de colaborações de artigos que não cabem dentro da 
revista. Nós tivemos inclusive que tomar agora uma decisão de 
aumentar a revista com um custo maior do instituto, já que essa revista 
não gera receita, mas face à quantidade de adesões, não é, porque nós 
convidamos tanto e fomos atendidos, muito obrigado, mas também pela 
quantidade, eu não posso falar diretamente porque nós estamos 
sujeitos agora à revisão cega, né, dupla revisão cega, e mas o nosso 
editor-chefe, professor Roberto Ferraz nos comunicou que apenas dois 
artigos não estariam de acordo com as exigências da revista. Os demais, 
ele nos reporta que são de alta qualidade. Então, isso nos dá alegria, 
mas também nos obriga a fazer uma seleção, nós não vamos poder 
publicar tudo, apesar de termos aumentado o volume da revista, não 
vai caber apesar disso, então o critério fundamental será da ordem de 
chegada, não será feita a preferência por autor ou por alguma outra 
razão. É da ordem de chegada, de modo na próxima revista, quem tiver 
interesse de publicar alguma coisa, mande logo, o que é bom para a 
organizar da revista, revisão, gráfica, etc., mas esse realmente é uma 
acontecimento bastante importante, e que vai suprir um pouquinho a 
deficiência do último número, né, que por força da reorganização da 
maneira de editar a revista nós acabamos tendo um número um 
pouquinho mais fininho, não é, tivemos um quantidade de artigos 
menor, em parte por falta realmente de contribuição e parte porque 
nessas questões de reestruturação houve, foi assim, um desencontro e 
alguns artigos aprovados ficaram sem publicar e vão ser publicado 
agora. Isto também uma razão pela qual nós temos uma revista 32 com 
uma quantidade maior do que o normal. Lembro ainda a todos que no 



dia 16 de outubro, está se aproximando, nós vamos comemorar os 40 
anos do instituto com uma Mesa diferente das que nós temos 
habituados, uma Mesa “solene”, já que aqui tudo é informal, uma Mesa 
lá no primeiro andar do prédio histórico da faculdade com a presença 
de vários fundadores que ainda estão entre nós, inclusive o professor 
Gerd que é um dos fundadores do instituto, professor Piva, que durante 
anos e anos sentou-se aqui a essa Mesa para participar dos nossos 
encontros, até ir ao tribunal como desembargador, e outras figuras 
importante do Direito Tributário no Brasil. De modo que estão todos 
novamente convidados a estar presentes. Alguma comunicação? 
Professor Schoueri está no exterior, então essa é a razão de sua 
ausência. Vamos à pauta. Patrícia está aí? Patrícia não está, então nós 
vamos tirar esse assunto da pauta, é a segunda semana que ela nos 
coloca o assunto e não comparece. A Aline está, né? Aline? Está 
‘escondidinha’ aí, não tinha te visto na entrada, aí eu li aqui. Esse 
assunto da Aline, modulação e segurança foi objeto de pequeno debate 
na semana passada e achamos que valeria a pena contar com a 
exposição da Aline por força de que ela se dedicou recentemente à 
matéria, né? E o Fernando Zilveti trouxe alguma coisa paralela também 
que nós vamos, talvez colocar logo a seguir que nós podemos 
perfeitamente inverter a ordem da pauta. Na semana passada nós nos 
preocupamos com a questão, aliás, é muito bom a presença do 
professor Humberto. Nós nos preocupamos, Humberto com a questão 
da coerência do Supremo Tribunal Federal nessa modulação. Quer 
dizer, nós, o que nós falamos, a modulação parece ser algo que violenta 
a lógica no sentido de que então uma lei inconstitucional valeu até uma 
certa data, não se corrige inconstitucionalidade, e se aventou aqui, 
ninguém sustentou e nem concluímos que isto não teria uma 
justificativa na preservação da segurança jurídica, seria uma questão 
talvez eu possa dizer assim, de ponderação de princípios, né, e surgiu a 
ideia de que a Aline nos expusesse e nós debatemos aqui. Eu pedi 
também a minha colega Cláudia Viti(F) que todo mundo conhece, 
especialista em processo civil, que estivesse presente, ela também está 
preparada para participar dos debates, e o Fernando sugeriu durante a 
semana que nós também tratássemos da capacidade contributiva sobre 
essa perspectiva da coerência que foi a motivação talvez, uma das 
motivações do assunto da Aline. Então, como nós vamos falar de 
coerência dou tribunal, né, da Suprema Corte nas suas decisões, eu 
acho que os dois temas podem, eles não se misturam, mas nós 
podemos, a seguir ao da modulação, passarmos para a capacidade 
contributiva. Então, Aline, por favor. 

Sra. Aline Nunes: [pronunciamento fora do microfone]. 

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

Sra. Aline Nunes:  Bem, bom dia, eu sou Aline Nunes, e na última 
reunião, como o Dr. Mariz colocou, o tema da modulação dos efeitos das 



decisões do Supremo Tribunal entrou em discussão e eu fui solicitada 
para fazer uma breve exposição para que a gente possa debater o tema. 
O que eu fiz foi revisar as decisões mais recentes do Supremo em que 
foi cogitada a modulação e apenas para efeito de uma exposição mais 
organizada, eu vou começar com um breve cenário legal e constitucional 
e como isso tem sido discutido no Supremo Tribunal Federal. A 
modulação foi inserida legalmente no sistema pelo art. 27 da Lei 9868 
de 99 e eu acho que é importante mencionar que esse artigo é objeto de 
duas ações diretas de inconstitucionalidade de 2007 no Supremo, mas 
pós 2007, pós essas duas ADINs, o Supremo vem discutindo as 
mudanças dos efeitos, como é de conhecimento geral, então, eu entendo 
que é pouco provável que o Supremo venha declarar inconstitucional, já 
que ele vem aplicando esse art. 27 da Lei 9868, mas de todo modo, fica 
a nota de que há essa discussão sobre a própria inconstitucionalidade 
do art. 27 se a modulação dos efeito de uma declaração de 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade está ou não de acordo com 
a própria Constituição Federal já que este não é um mandamento 
expresso na Constituição Federal. Então há quem discuta que há um 
problema de inconstitucionalidade formal, que uma lei não seria um 
meio adequado para a disciplina da modulação dos efeitos, e há quem 
defenda também que por razões constitucionais é possível ao Supremo 
modular os efeitos. Eu tenho notícia de que houve em 96, portanto, 
antes da lei, e há um processo anterior, em que se cogitou no Supremo 
a modulação, mas a modulação foi rejeitada, nesse processo de 96 em 
especial pelo argumento que não haveria previsão legal para tanto e não 
havia permissão constitucional. Então, existe essa discussão sobre a 
modulação, sobre os fundamentos da modulação e aí eu acho que o 
ponto é realmente esse, se a própria Constituição Federal, ela oferece 
fundamentos para a modulação dessas decisões ou não. E aí o ponto 
seguinte é se seria por meio de lei ou instrumentados adequados ou 
não. Mas se a Constituição Federal fornece um fundamento em si, eu 
acho que a outra discussão ela se torna marginal. O segundo ponto que 
eu acho importante levantar, em relação aos casos tributários, em uma 
análise geral e percentual, a tendência do Supremo tanto nas 
declarações de constitucionalidade quanto nas declarações de 
inconstitucionalidade, é não modular, isso se for feito a análise... houve 
modulação ou não houve modulação, o que me parece adequado 
considerando-se que aceita a modulação, ela é uma exceção, a regra é 
não modular. Mas, no entanto, eu acho que essa análise não esgota 
aquilo que merece atenção e o que merece ter discutido porque apesar 
de haver essa tendência de não modulação, é preciso verificar o que o 
Supremo tem discutido quando decide modular ou decide não modular 
essas decisões. E aí eu acho que o que, os pontos que eu levanto para a 
discussão na Mesa são: o que o Supremo deve considerar quando ao se 
deparar aqui, restringindo decisão dos casos tributários, porque há 
casos de modulação também, obviamente, não tributários, quais são os 
pontos que têm sido levantados pelo Supremo e considerado quando 
decide modo lar ou decide afastar a modulação dos efeitos de uma 
decisão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade? E aqui eu 



lembrei de fazer mais uma nota que o Supremo apesar de a Lei 9868, 
art. 27, tratar do procedimento de modulação dos efeitos nas 
declarações de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em 
processos objetivos, ou seja, nas ADINs e nas, ADCs, o Supremo tem 
aplicado também aos processos subjetivos, aos recursos 
extraordinários, que isso pessoalmente me parece que faz muito 
sentido, especialmente em razão das alterações legislativas recente, o 
instituto da repercussão geral que exige processos de natureza subjetiva 
que teriam efeitos interface acabem se estendendo e passa a ser um 
requisito da própria, do próprio recurso extraordinário que ele tenha 
esse efeito que vai se estender além daquelas pastas que estão 
discutindo aquele processo. Então o Supremo tem aceito também e tem 
discutido a modulação também em processos tidos de natureza 
subjetiva, mas que hoje tem um viés além desse efeito interface. E uma 
outra nota em relação ao art. 27, para a gente discutir o que tem sido 
considerado para decidir modular ou não modular uma decisão, o art. 
27, a letra do art. 27, fala exatamente que tendo em vista razões de 
segurança jurídica ou excepcional interesse social, poderá por maioria 
de dois terços de seus membros restringir os efeitos da declaração ou 
decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou 
de outro momento que venha a ser fixado. Então, as razões seriam 
razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, esses são 
os fundamentos que a lei oferece para que o Supremo module ou não 
module as decisões. E aí, como o Dr. Mariz chamou a atenção, a 
questão da coerência vem em analisar as decisões do Supremo em 
entender o que o Supremo tem considerado para dizer que há 
insegurança jurídica ao declarar a inconstitucionalidade ou declarar a 
constitucionalidade de uma norma tributária? E na análise das 
decisões, a gente pode encontrar diversas discussões e diversos pontos 
que podem ser revistos pelo Supremo, e que não me parece, pelo menos 
na minha análise das decisões que já haja uma linha coerente e uma 
linha bem delimitada sobre o que o Supremo tem analisado ou vai 
analisar quando decide modular ou não modular uma decisão de 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade. O Supremo tem 
considerado reversão de jurisprudência, esse é um ponto que já foi 
cogitado em algumas decisões, posso citar a decisão sobre os insumos 
de IPI, esse foi um ponto levado, salvo engano pelo ministro 
Lewandowski, e também na decisão sobre confie em sociedades 
uniprofissionais, eu acho que essas são duas decisões bastante 
conhecidas e que esse ponto da reversão da jurisprudência foi 
levantado. No caso do IPI, o Supremo, a maioria dos ministros, 
entendeu que não houve reversão de jurisprudência, os pontos 
levantados foram, não houve trânsito em julgado de nenhuma decisão, 
então esse é um ponto para ser discutido: quando se considera haver 
uma jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, precisa 
haver o trânsito em julgado? Quantas decisões precisam transitar em 
julgado para que se diga que há jurisprudência, se precisa um trânsito, 
um trânsito é suficiente, quantos trânsitos são necessários? E eu 
lembro que, não sei exatamente se é nesse caso casa ou em outro, mas 



a ministra Ellen Gracie, à época no Supremo, chamou a atenção para 
um fato de que com essas alterações recentes da legislação processual, 
com os institutos da repercussão geral, com os recursos repetitivos na 
espera infraconstitucional, vai ser cada vez mais comum que temas 
cheguem ao Supremo e o Supremo decida isso com efeito vinculante 
para além das partes do processo, uma única vez, que o tema chegue 
no Supremo e o Supremo já dê a sua decisão definitiva daquele resumo, 
entenda que tem que mudar de ideia, então o argumento de quando 
uma jurisprudência vai ser alterada ou não pelo Supremo, deve ser 
discutido e o Supremo deve ter um posicionamento sobre isso. Ainda 
sobre essa alteração de jurisprudência, no caso da Confie em 
Sociedades Uniprofissionais, o Supremo não tinha uma posição... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vê se você não apertou 
aqui, olha. 

Sra. Aline Nunes:  Obrigada. O Supremo não tinha uma posição sobre 
a Sociedade Uniprofissionais porque rejeitava apreciar a matéria sobre 
viés constitucional afirmando não ser matéria de competência 
constitucional e o STJ tinha posição consolidada, sumulada inclusive 
sobre a matéria, e em dado período e o Supremo entendeu que a 
matéria tinha viés constitucional sim, e alterou o entendimento do STJ, 
e nesse caso o Supremo entendeu que não deve levar em consideração a 
jurisprudência de outros tribunais porque é ele quem dá a última 
palavra em matéria constitucional, porque correto no meu ponto de 
vista de que é sim, essa competência é do Supremo, mas o ponto que eu 
trago para o debate é exatamente, nesse sentido, há alteração da 
jurisprudência, há uma segurança jurídica do contribuinte que confiou 
na jurisprudência do tribunal superior competente uma vez que o 
Supremo dizia: essa competência não é minha, essa competência é do 
STJ. Então, esse também eu acho que é um ponto que merece ser 
debatido. O outro ponto que eu trago e aí eu já estou me encaminhando 
para o final da minha fala, diz respeito à efeitos específicos ao Direito 
Tributário, quando o Supremo modula uma decisão ou cogita modular 
porque a maioria das decisões não foram moduladas, quais são os 
efeitos específicos no Direito Tributário em relação à repetição de 
indébito, à ações de cobrança em curso, e especialmente as duas 
decisões que foram moduladas até então posso ter perdido alguma, 
foram as decisões das contribuições, do prazo prescricional e 
decadencial das contribuições previdenciárias, não foi exatamente uma 
isenção tributária, não foi declaração de inconstitucionalidade ou 
constitucionalidade de um tributo, mas tem um efeito tributário claro, e 
agora a última que foi a decisão que deu uma ótima ótica dessa 
discussão, foi a decisão do Protocolo 21, do protocolo de ICMS, o 
Protocolo 21 em que o Supremo modulou e como essa decisão não tem 
ainda acórdão, mas o vídeo da decisão está, já está disponível, e de fato 
me causou certa estranheza a forma e a rapidez, e eu lembro que o 
Salvador tinha comentado isso e eu vou procurar o vídeo para falar 
aqui, foi decidido muito rapidamente, não houve quase debate sobre o 



modulação, o ministro Marco Aurélio fez ponderações, mas ele tem um 
posição clara, ele é contra a modulação, ele acha que a modulação não 
tem fundamentos, exatamente porque ele adere à corrente que entende 
que ao se modular uma decisão você está dando efeitos à uma norma 
inconstitucional fundamentados por uma norma inconstitucional, não a 
corrente que entende que ao modular uma decisão o que você faz não é 
dar efeitos àquela decisão com fundamento na norma inconstitucional, 
mas você busca uma nova constitucional que fundamente a 
manutenção daqueles efeitos. Então, com ele adere à primeira corrente 
ele entende que a modulação em si é inconstitucional, mas ele tentou 
trazer à tona essa discussão, e de fato não teve sucesso porque não 
houve discussão, muita discussão sobre a modulação, os argumentos 
no caso do protocolo ICMS foram simplesmente de que haveria uma 
insegurança jurídica e haveria um problema em se saber para quem 
ficaria o crédito, quem seria detentor do crédito desse... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pode dar um 
pouquinho mais de detalhe sobre o Protocolo 21, o conteúdo dele? 

Sra. Aline Nunes:   Tá. O Protocolo 21 foi aquele protocolo celebrado 
entre a maioria dos estados do Norte e Nordeste, em que os estados 
receptores de produtos comercializados e via internet ou telemarketing 
estabeleceram uma cobrança de ICMS do estado de destino, em raso da 
perda arrecadatória, em razão do aumento desse tipo de comércio, mas 
não foi um protocolo celebrado com unanimidade, São Paulo 
obviamente não assinou, São Paulo e Rio porque são os estados de 
origens que mandam os produtos, então não queriam perder 
arrecadação, e o Supremo por unanimidade entendeu, havia uma 
enxurrada de ações no Supremo discutindo as normas que foram 
editadas em razão desse protocolo e discutindo o próprio protocolo e em 
si, eram duas ações diretas de inconstitucionalidade, o Supremo por 
unanimidade entendeu que assim o problema de ICMS, mas esse não é 
o meio para ser corrigido, é um problema de competência a ser resolvido 
e que o protocolo era falar com a grande mente inconstitucional, logo, 
todas as normas que foram editadas com base nesse protocolo também, 
foram declaradas inconstitucionais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, só para ficar bem 
claro. Você diz que nesse caso é um dos casos que o Supremo 
modulou? 

Sra. Aline Nunes: Ele modulou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E ele modulou a partir de 
quando? 

Sra. Aline Nunes:  Tá, agora que eu vou chegar nesse ponto. 

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



Sra. Aline Nunes:  Ok. O Supremo modulou a partir da decisão, até no 
debate fala liminar, mas é cautelar, porque é ação direta de 
inconstitucionalidade, a partir da cautelar. A cautelar já tinha 
suspendido os efeitos do protocolo, no processo natural da ADIN, isso 
pode acontecer, isso é uma lei do processo da ADIN e quando o 
Supremo decidiu, esse é um processo de relatoria do ministro Fux, 
decidiu declarar a norma inconstitucional, isso foi unanimidade, surgiu 
o tema da modulação, então a partir de agora a norma inconstitucional 
desde a sua edição, todos os efeitos  podem ser revistos, pode haver 
repetição de indébito, não pode... Então o ministro em poucas palavras 
entendeu que havia uma insegurança jurídica sobre os efeitos dessa 
declaração de inconstitucionalidade, para quem ficaria o crédito desse 
tributo que foi cobrado nos estados de destino, se o estado de origem, se 
eventualmente o estado de origem teria alguma ação a tomar, e o 
ministro falou na sua decisão em justiça fiscal, que haveria um 
problema de justiça fiscal e que o Supremo entendia por bem não criar 
maior insegurança para os contribuintes e para o estado e por assim 
modular os efeitos da decisão para que a declaração da 
inconstitucionalidade surtisse efeitos a partir da cautelar, da concessão 
da medida cautelar. Então, o ministro Marco Aurélio declarou sua 
indignação com esse posicionamento, e nesse momento os advogados 
das partes pediu que fosse feito um esclarecimento em relação à 
modulação sobre todos os efeitos da modulação, se a modulação 
implicaria apenas à impossibilidade da repetição de indébito daquilo 
que já havia sido pago nesse período, se as ações de cobrança em curso 
deveriam ser mantidas e o que aconteceria com as ações porque havia 
já diversas ações em curso porque uma vez que esse protocolo era 
flagrantemente inconstitucional, diversas ações tiveram origem para 
discutir a inconstitucionalidade dessas normas, e o Supremo mais uma 
vez ao modular, como na decisão das contribuições previdenciária do 
prazo prescricional e decadencial, decidiu que ressalvar as ações em 
curso, isso porque, esse é o último ponto que eu queria colocar para a 
Mesa, uma vez que o sistema brasileiro é um sistema de controle de 
constitucionalidade misto, a declaração de constitucionalidade ela pode 
ser feita tanto em processos objetivos de ações diretas de 
constitucionalidade e inconstitucionalidade quanto incidentalmente em 
qualquer processo, o Supremo entendeu que aqueles contribuintes que 
foram à juízo e que discutiram essa inconstitucionalidade desde o 
princípio, que foram discutir, eles merecem ser preservados e esse até 
agora é um dos critérios que tem sido usado nas duas decisões de 
modulação que Supremo em matéria tributária já proferiu, esse é um 
dos critérios que têm sido utilizados e isso tem gerado a cada vez que o 
Supremo vai discutir uma questão tributária passível de modulação por 
vezes tem gerado uma corrida ao judiciário porque uma vez que esse foi 
o critério utilizado, então por vezes o contribuinte pensa: então eu tenho 
que entrar com a ação porque se houver modulação eu vou ter o meu 
direito preservado e se eu não tiver uma ação eu não vou ter o meu 
direito preservado. Esse é um dos critérios que já foi posto e, nessa 
última decisão do Protocolo 21 isso foi reiterado sobre esse argumento 



de que como o sistema é misto, então haveria de se preservar esse 
direito daqueles que verão a coragem de discutir isso desde o começo. 
Bem, eu acho que esse o panorama geral da modulação. Eu tenho 
dados aqui sobre as decisões, se for preciso no decorrer da discussão eu 
tenho dados aqui sobre as decisões em que foram discutidas por 
constitucionalidade, por inconstitucionalidade e outros argumentos se 
for necessário. Obrigada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, Aline. Com 
relação a esses dados, eu não sei que forma que eles estão, você poderia 
ver com a Eloiza se há possível a gente disponibilizar no site para 
pesquisa posterior. 

Sra. Aline Nunes:  Tá bom, perfeito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra 
para a Cláudia, que eu solicitei que ela participasse também, mas a sua 
apresentação nos colocou, acredito, toda a questão, mas vamos obter a 
colaboração da Cláudia também, antes dos debates. Só queria fazer um 
comentário aqui. Evidentemente que a modulação surge, evidentemente 
para mim pelo menos, eu acho que hoje nada é tão evidente, mas eu 
acho que surge por falta de morosidade do poder do judiciário, né, da 
falta de rapidez na solução dos conflitos. Surge também nesse nível de 
constitucionalidade devido ao fato que 11 ministros são obrigados a 
decidir se determinados indivíduos tem direito à prisão domiciliar, ou 
não domiciliar, fica decidindo questões de cunho estritamente 
individual, embora possa ter relevância. Quer dizer, há um problema de 
estrutura do judiciário, de competência que precisaria ser resolvido 
porque senão nós vamos criar outras situações como essa. Eu vejo a 
modulação como um remédio para o mal, portanto. Se o indivíduo não 
está doente, ele não precisa de remédio, né? Agora, o remédio é uma 
solução para o mal, mas muitas vezes o remédio causa outros males. 
Você mencionou aí as corridas ao judiciário para ficar fora da 
modulação, ou melhor, ficar dentro talvez... de forma que são todas 
consequências de problema estrutural que não está sendo enfrentado, 
né, adequadamente. E só para continuação dos remédios, às vezes se 
toma o remédio para resolver um problema, ele ataca o estômago, o 
estômago passa a ter uma úlcera, e assim não tem fim, o problema 
acaba não sendo atacado na sua fonte devida. Cláudia, por favor. 

Sr. Cláudia: Cláudia Vitti(F), bom dia a todos. Eu gostaria de começar a 
minha manifestação dizendo que revisitando a jurisprudência do STF 
sobre o assunto, até a propósito da colocação do tema pela Aline, eu de 
alguma forma me surpreendi positivamente no sentido de haver alguma 
coerência que eu imaginava que não houvesse para determinados tipos 
de casos, né? Então, eu percebi que para declarações de 
inconstitucionalidade, né, relativa aos atributos que assim foram 
cobrados por muito tempo, ou seja, que tem como efeito a declaração 
não só suspensão, mas traz como efeito também a restituição pelo 



contribuinte, de forma geral, decisões desde a mais recente para a gente 
dizer que não tem ainda acórdão, o ICMS no PIS/Cofins importação, por 
exemplo, acabou de não haver modulação, até declarações de 
inconstitucionalidade, IPTU de uma série de municípios. Então, em 
relação essas atuações típicas de declaração de inconstitucionalidade 
da lei e trazendo como consequência o caráter indevido dos tributos que 
foram pagos, você vê os ministros de forma geral dizendo, o que me 
agradou muito, que a mera alegação de que a corrida para reaver os 
valores traria danos à economia e com isso diminuindo os benefícios 
dos administrados por conta da receita dos impostos, esse argumento 
por si só não tem funcionado como eu imaginei que viesse funcionando. 
Então, assim, de forma geral para essas situações eu senti uma certa 
coerência do Supremo nas decisões. Uma outra situação que a Aline 
também destacou, que foram duas situações na verdade de declaração 
de constitucionalidade, né, a questão dos insumos zero, não incidência 
e a questão do Cofins das sociedades profissionais, etc., regulação da 
isenção, essas questões em que houve modulação, na verdade, tratando 
hora a própria jurisprudência do STF como provisória, sem se saber 
exatamente quando ela será definitiva ou considerando o STJ um 
tribunal de passagem só, né, mas nessa situação a gente na verdade 
estava tratando de uma constitucionalidade em que a modulação 
serviria na verdade para acalentar aqueles administrados que se 
submeteram à jurisprudência e depois tiveram a sua reversão. Então, 
realmente nesse caso eu quero pensar que a situação é um pouco 
diferente, então por isso a não modulação nesse caso não tira a 
coerência dos outros julgamentos. E na situação que realmente eu acho 
os precedentes ruins em relação à modulação, eu vejo em matéria 
tributária, né, que eu estou tratando, são os dois precedentes relativos 
aos prazos prescricionais, ou à questão do cinco mais cinco, né, questão 
da lei complementar, se ela era declaratória, né, ou não, se ela veio para 
legislar para frente, e a questão do prazo de dez anos das contribuições 
sociais. Então, nesse caso, eu acho que realmente você delimitar como 
foi feito que só estão preservados o direito de se livrar dos efeitos da 
inconstitucionalidade aqueles que agiram até o momento do 
julgamento, por exemplo, eu acho que é você dar um mal trato para 
aquele administrado que se submeteu à lei, e aceitou a sua presunção 
de constitucionalidade, e digamos que é mais obediente em relação ao 
Estado. É óbvio que a gente sabe que a inércia prejudica, né, o exercício 
do direito, os direitos têm que ser em algum prazo, mas eu confesso que 
essa limitação que foi usada nesses dois casos que não tratavam 
especificamente de nenhum tributo, mas que espraiavam para a 
questão de se reaver os tributos, então nesse caso eu acho que o 
Supremo mandou mal por esse mal trato de beneficiar o administrado 
que foi mais rebelde em relação à presunção de constitucionalidade da 
lei do que aquele que foi mais obediente e mais crente que o Estado 
edite lei sempre com fundamento na Constituição. Agora, de forma 
geral, para mim é muito claro, agora já saindo um pouco do Supremo, 
que há muito tempo, apoiado em doutrina nacional estrangeira, o 
Supremo já firmou a sua posição, como não poderia deixar de ser, no 



sentido de que sendo a constitucionalidade um vício de origem, não há 
como você declarar a sua inconstitucionalidade e isso não retroagir no 
tempo, ela não passou a ser, ela não era constitucional e depois 
inconstitucional, não, ela já nasceu inconstitucional. Agora, para mim é 
muito claro que esse instrumento que é um instrumento de exceção e 
que eu acho que ele é legítimo, tem fundamento na própria 
Constituição, no sentido de dar, de propiciar sempre a sua máxima 
efetividade com outros princípios tiverem envolvidos, então, uma lei é 
inconstitucional porque criou um município indevidamente, por 
exemplo, só que o Supremo demorou 20 anos para declarar essa lei 
inconstitucional, imagina se a quantidade de atos que foram praticados 
por esse município? Então, essa é uma situação acho que óbvia de 
segurança jurídica. Agora, o que eu realmente repudio, para lembrar do 
Schoueri um pouco, é a situação de você ter uma lei declarada 
inconstitucional, e você limitar os direitos do contribuinte reaverem os 
tributos pagos sem causa jurídica pela alegação de que isso frustraria 
os cofres públicos, etc., porque é servir um bem, nesse sentido o próprio 
estado que causou um mal, então, é óbvio que em última análise se 
alega o quanto os impostos são bons para a sociedade, eles que 
carreiam os, né, suportam os custos de educação, de saúde, etc., só que 
a gente não pode usar esse argumento como um ‘abre-te sésamo’  para 
validar a inconstitucionalidades, então eu acho que por ora, para 
acender o debate é isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Muito bom. Muito 
obrigado. O verbo destacável da sua fala é o repudiar. Com a lembrança 
do Schoueri. Vou pedir a palavra, a orientação do professor Humberto, 
professor Fernando já pediu palavra também, antes de abrir os debates 
para todos. 

Sr. Humberto Ávila: Bom dia. Bom, eu queria antes de tudo dar bom 
dia a todos, agradecer as generosas palavras do Dr. Ricardo Mariz, 
estender esse agradecimento aos demais componentes da Mesa, dizer 
que para mim é uma enorme satisfação estar aqui presente, sempre que 
eu puder eu vou vir até o IBDT às quintas-feiras para participar dos 
debates. Não sabia nada a respeito do tema e de fato é uma 
coincidência feliz, eu tenho estudado muito esse tema, imagino que os 
colegas saibam que eu escrevi um livro sobre isso e tenho artigos 
específicos também sobre os pontos que foram aqui levantados. 
Naturalmente, nós estamos tratando de temas muito amplos e eu vou 
apenas destacar, porque eu não quero falar demais, alguns pontos que 
são muito importantes. Então, eu dividiria a minha não preparada 
manifestação do seguinte modo, eu preciso entender de onde surgiu a 
questão da modulação, depois é preciso verificar quais são os requisitos 
da modulação e terceiro lugar, como se deveria, ou como se deve dar a 
modulação no âmbito do Direito Tributário. Então, de onde surgiu? O 
ministro Gilmar Mendes, junto com outras autoridades elaborou um 
projeto de lei que finalmente foi convertido em lei se utilizando de uma 
experiência bastante antiga do tribunal constitucional alemão. Para este 



tribunal há entre tantas espécies de eficácias ‘decisionais’ do tribunal 
constitucional, duas em especial: declaração de inconstitucionalidade, 
tal como nós a conhecemos, isto é, com eficácia declaratória desde o 
início, de tal sorte que os efeitos da decisão do Supremo Tribunal 
Federal retornam no momento em que o ato impugnado de 
inconstitucionalidade foi editado, é a tal da declaração de 
inconstitucionalidade com efeitos chamados efeitos retroativos. Há um 
detalhe técnico que não merece ser considerado. Então o tribunal 
constitucional alemão permite esse tipo de decisão que é a declaração 
de inconstitucionalidade. O mesmo tribunal, todavia, por razões de 
segurança jurídica adota um outro tipo de decisão, que é a chamada de 
decisão de incompatibilidade, por entender que se declarasse a 
inconstitucionalidade desde o início do ato impugnado, a Constituição 
terminaria sendo mais violada do que promovida. Eu dou três exemplos 
muito simples para que a gente entenda a lógica. O legislador federal 
tributário permitiu que casais que tivessem dois ou mais filhos 
pudessem deduzir as despesas de educação e saúde com os filhos da 
base de cálculo do imposto sobre a renda. Os casais que tinham apenas 
um filho se insurgiram contra essa legislação alegando violação ao 
princípio da igualdade. Tendo em vista que a Constituição alemã não só 
protege a qualidade, como também protege a família e a sua liberdade 
de configuração, não haveria razão que pudesse justificar o tratamento 
desigual para casais que tivessem apenas um filho. Diante disso, o 
tribunal condicional declarou, veja, entendeu que a lei era 
inconstitucional porque feria dois direitos fundamentais: igualdade, 
família. Porém, apresentou-se o seguinte dilema, se declarasse a 
inconstitucionalidade total da permissão para a dedução, ninguém 
poderia deduzir coisa nenhuma, não só os casais como um filho não 
poderiam deduzir, mas os casais com dois ou mais filhos também não 
poderiam deduzir e chegou à conclusão de que entre declarar a 
inconstitucionalidade desde o início agravando mais ainda a situação de 
desigualdade e declarar a inconstitucionalidade dali para frente 
obrigando o legislador a corrigir a igualdade, era, do ponto de vista da 
Constituição, ainda melhor manter do que não manter o dispositivo 
impugnado. Segundo caso, editoras são obrigadas na Alemanha a 
fornecer um percentual dos livros publicados para todas as bibliotecas. 
Não por acaso que as bibliotecas alemãs são maravilhosas. No entanto, 
o legislador não tinha especificado nenhuma diferença entre grandes 
editoras e pequenas editoras de tal forma que se as pequenas editoras 
tivessem que destinar para as bibliotecas uma parte da pequena edição, 
quebrariam. Impugnaram a lei, o tribunal constitucional chegou ao 
mesmo dilema, se declarar a constitucionalidade, as bibliotecas ficam 
sem livros, porque o problema da lei não era aquilo que ela tinha feito, 
era aquilo que ela tinha deixado de fazer. E assim eu posso dar outros 
exemplos, vou me limitar a esses dois. Agora vou usar uma metáfora 
para tentar ser o mais claro possível. Nesses casos em que o tribunal 
constitucional declara a incompatibilidade da lei, portanto, declarando 
a sua inconstitucionalidade a partir de momento da decisão e não a 
partir do momento em a lei impugnada foi editada, o raciocínio é o 



seguinte, o legislador seguiu a direção certa, mas foi aquém do que 
deveria ter ido. É como se, com a permissão para uma metáfora, o 
legislador tivesse que encher um pneu a 30 libras, mas ele enche a 29. 
Se o tribunal declara a inconstitucionalidade total do pneu porque ele 
deveria ter e sido enchido a 30 e encheu a 29, o pneu fica murcho, 
então é melhor manter os 29 e obrigar o legislador a complementar 
aquilo que faltou. Nesses casos todos existem alguns elementos comuns 
importantes para nós. Primeiro lugar, não se trata de aplicação de 
regras, trata-se de aplicação de princípios. Segundo lugar, o legislador, 
justamente porque estava concretizando princípios, poderia concretizar 
esses princípios de modos diversos e alternativos dada a sua liberdade 
de configuração. Em terceiro lugar, o mais importante, a mera 
declaração de inconstitucionalidade desde o início não reestabeleceria o 
estado de constitucionalidade. Não reestabeleceria. Agora eu vou 
inverter isso, vocês logo vão se dar conta porque razão depois na parte 
de Direito Tributário nós vamos ter que fazer alguns ajustes. Só se 
declara a incompatibilidade da lei, portanto, modulando os efeitos de 
maneira prospectiva quando a mera declaração de 
inconstitucionalidade não reestabelece, o Estado de constitucionalidade 
fica faltando alguma coisa. Segundo lugar, trata-se de conflito entre 
princípios e por isso o legislador, em terceiro lugar, tem liberdade da 
configuração a respeito do modo como ele vai concretizar esses 
princípios. Não presentes esses elementos o tribunal não pondera. 
Segundo ponto, o que significa modulação? Aí, vejam, eu tenho uma 
posição muito clara com a qual naturalmente vocês não precisam 
concordar, mas nós temos que fazer a seguinte indagação, nós estamos 
falando modulação em razão da segurança jurídica, então nós temos 
que definir segurança jurídica e depois modulação, sem isso não se 
avança na discussão. Naturalmente, definir segurança jurídica em 
tempo apertado é impossível, mas podemos dizer o seguinte, segurança 
é, digamos, o contribuinte conseguir compreender a legislação 
tributária, vamos supor, essa legislação ser estável e ser previsível. No 
que se refere à modulação de efeitos com base na segurança jurídica, 
nós poderíamos dizer que o problema é a estabilidade do direito, a 
confiança de que o direito que foi obedecido ontem era válido, mas hoje 
ele se revela inválido, como ficam aqueles que confiaram na validade do 
direito ontem relativamente à declaração de sua invalidade hoje? É isso 
o problema de estabilidade. Bom, e aí vem a questão, e o que é a 
modulação? O Supremo no momento em que profere a decisão depois 
de ter entendido que o ato era inconstitucional faz com que os efeitos da 
decisão sejam descolocados para um momento diferente daquele que é o 
momento habitual, desde o início, e pode fazer uma modulação 
prospectiva, uma modulação, enfim, com várias técnicas. Onde é que eu 
quero chegar com isso? É que nós temos que fazer uma diferença que a 
meu juízo é muito grande, entre duas questões: Uma é o princípio da 
segurança jurídica, enquanto princípio objetivo, o direito deve ser 
inteligível, estável e previsível. O direito. Então a segurança jurídica, 
tentando economizar palavras em uma questão que é mais complexa, 
exige que todos nós, que a comunidade, possa confiar no Direito. Então 



a segurança jurídica protege a confiança de todos, seria mais ou menos 
o seguinte, a segurança jurídica indiretamente protege a credibilidade 
do sistema, o sistema tem que ser crível, confiável, para todos, ninguém 
está falando do fulano, nem do beltrano, está falando de todos. Isso é 
uma coisa. Vejam que isto aqui que é o chamado princípio da 
segurança política não tem nada a ver com o dano ao erário, não tem na 
a ver com o dinheiro, não tem nada a ver com o prejuízo, tem a ver com 
credibilidade do sistema. Esses princípios da segurança jurídica, ele 
pode ser aplicado reflexivamente para fulano em determinado caso. Aí 
que a doutrina faz a diferenciação entre o princípio objetivo da 
segurança jurídica e a sua aplicação reflexiva, a segurança jurídica para 
o Dr. Ricardo Mariz de Oliveira em determinada situação concreta, é 
aqui que a doutrina começa a falar sobre um tema correlato, mas que 
não é idêntico, que é proteção da confiança, boa-fé objetiva, isto é, não é 
a confiança de todos no sistema, é como resolver o problema do fulano 
que confiou na validade de determinado ato, exerceu atos de 
disponibilidade dos seus direitos fundamentais de liberdade à 
propriedade, e discordo futuramente que todos os atos que foram 
praticados com base na confiança na validade de determinado ato 
podem ser prejudicados tendo em vista que o ato que se reputava válido 
se revelou futuramente inválido, surpreendendo determinada pessoa 
que exerceu seus direitos fundamentais de liberdade. Então, vejam, 
uma coisa é segurança jurídica, outra coisa é aplicação reflexiva 
concreta individual da segurança jurídica. Isso é o que a doutrina 
chama em geral de proteção da confiança legítima. Modulação de 
efeitos, é como base do quê? Aí começa o drama. Modulação de efeitos 
nasceu e tem sido utilizado no tribunal constitucional alemão e 
segundo a lei, no Brasil também, para utilizar a segurança jurídica no 
controle com central de constitucionalidade. Mas por que isso? Porque 
no nó controle com central de constitucionalidade não se analisa a 
situação do fulano e do beltrano, se confiou no ato do juiz ou não, se ele 
depositou ou não depositou, se ele construiu a fábrica, não construiu a 
fábrica, tudo isso não pode ser analisado contra o, claro, só pode ser 
analisado o controle difuso. Então, vejam, o que faz o Supremo quando 
modula, o que ele deveria fazer? Considerar o princípio objetivo da 
segurança jurídica enquanto credibilidade do sistema, e não saber se 
fulano de tal recebeu um benefício, se ele pagou, se ele não pagou, se 
ele contratou, se ele investiu, se ele não investiu. Isso vai ser decidido 
caso a caso. Então, primeira grande questão, o Supremo está 
misturando tudo, e da comunidade está misturando tudo. Todo mundo 
perde seu processo, quer modular. E isso está errado. Está errado. 
Então, veja... nós temos que separar segurança, proteção da confiança, 
modulação e exercício da jurisdição no controle difuso, aí vem uma 
questão que mostra, pelo menos a minha discordância com relação a 
determinadas posições doutrinárias e também de ministros, o que o 
Supremo faz e faz a décadas não é modulação, o que o Supremo faz é 
uma outra coisa. Quando o Supremo foi julgar funcionário de fato que 
exerceu sua função durante dez anos sem concurso, o Supremo 
entendeu que por razões de segurança jurídica havia uma situação de 



fato consolidada, que deveria fazer com que o Supremo sequer 
declarasse a inconstitucionalidade. Veja, não é o problema da eficácia 
da decisão, modulação eficácia da decisão, é a decisão em si que deixa 
de ser aquela que seria por razão de segurança. Então a segurança não 
tem uma eficácia externa relativamente aos efeitos, isso é modulação, a 
segurança tem uma eficácia interna do conteúdo da decisão que o 
Supremo não declara a inconstitucionalidade. Da mesma forma que o 
Supremo não declara a incondicionalidade relativamente a 
determinados provimentos verticais sem concurso público, por entender 
que demitir as pessoas anos depois não violaria a segurança jurídica, 
portanto o Supremo sequer declara a incondicionalidade. Então tem a 
questão do funcionário de fato, tem a questão de sociedade de fato, tem 
a questão de transferências de estudantes entre universidades, se 
transfere com base em uma liminar e aí ele faz todas as cadeiras, se 
forma, só que a transferência dele foi irregular, aí o caso chega ao 
Supremo, no controle difuso, não tem nada a ver com modulação e o 
Supremo diz: Não, nesse caso existe um situação de fato que foi 
consolidada que faz com que o poder judiciário não possa simplesmente 
pegar uma borracha e apagar, por isso o Supremo não declarará a 
invalidade. Então o que é modulação tecnicamente? Modulação é, o 
Supremo, ele declara a invalidade, é uma decisão de incompatibilidade 
com a Constituição, só que por razões de segurança, ele faz com que os 
efeitos da decisão, não é a decisão, são os efeitos da decisão tenham 
uma eficácia temporal diferente da normal. Então, com estas 
constatações nós chegamos já a algumas conclusões. O que 
normalmente os contribuintes pedem, pedem no lugar errado com o 
fundamento errado, porque o Supremo quando no controle 
concentrado, não tem como analisar questões concretas, essas questões 
concretas vão ser decisivas do controle difuso para cada contribuinte, e 
isso é importante pelo seguinte, o Supremo agora nesses benefícios 
fiscais inválidos está alegando modulação, mas isso não quer dizer que 
se o contribuinte confiou na administração, usufruiu de um benefício 
fiscal durante dez anos, construiu uma fábrica, criou empregos e fez 
investimentos, não quer dizer que a sua confiança não possa ser 
individualmente protegida, porque essas são questões individuais que 
vão ter que ser discutidas no momento e por um instrumento 
adequado, então eu faria uma grande diferença. Modulação com base 
na segurança e proteção jurisdicional com base na proteção, com base 
na segurança e com base na proteção. São coisas separadas. E aí vem o 
caso dos escritórios de advocacia, que é um caso polêmico, eu sei, mas 
vejam só, o STJ decidiu que havia entre lei complementar e lei 
ordinária. Muito interessante essa tese. De 2004 a 2006 houve uma 
súmula, nenhum caso transitou em julgado, todos sabiam que o 
Supremo um dia teria que se pronunciar e todos conheciam a ADI nº 1 
em que o Supremo disse que não haveria necessário de lei 
complementar e lei ordinária. Tudo bem. Aí o que os contribuintes 
postularam? Os contribuintes que estavam em ações em juízo, vejam, 
no meio da partida, queriam o direito adquirido a resultado. E queriam 
que o Supremo num controle difuso modulasse para todo mundo em 



razão da segurança. Está tudo trocado, com todo respeito, está tudo 
trocado. O que se poderia fazer é bom, tinha uma súmula, comunidade 
confiou, isso poderia ter sido um argumento, mas não foi o que foi 
postulado. Aí se pergunta: Bom, mas e quem deixou de fazer um 
depósito, por exemplo, em virtude das súmulas? Bom, este pode ser a 
sua proteção da confiança, a sua confiança protegida, mas vejam, uma 
coisa é modulação de efeitos, outra é a proteção da confiança. E quando 
se trata da proteção da confiança nós temos que analisar alguns 
elementos. Em primeiro lugar, tem que ter uma base da confiança, né, 
confia-se em alguma coisa, na ADI nº 1 ou é na súmula do STJ, que 
não, a respeito de processos não transitaram em julgado? Segundo, é 
preciso a demonstração e comprovação de atos de disposição de direitos 
fundamentais e de propriedade, não se protege com confiança 
individual por mera alegação, isso precisa ser demonstrado. Então, o 
que eu acho que é que houve uma mistura. Aí vem a questão do Direito 
Tributário, porque eu não quero monopolizar, questão de Direito 
Tributário é muito delicado porque a gente fala, todos nós falamos 
Direito Tributário. Direito Tributário é um ramo bastante amplo, não é, 
nós podemos tratar de instituição de tributos, nós podemos tratar de 
desoneração, nós podemos tratar de tributos com finalidade fiscal, 
outros com extrafiscal, finalidade indutora de comportamento... veja, 
tudo isso muda, porque tudo depende, para eu modular os efeitos do 
que se quer preservar, porque é preciso que haja mais razões para 
manter do que para anular, esse é o jogo do negócio. Então eu faria 
uma grande diferença já inicial. Quando se trata de exercício de 
competência tributária nos requisitos da modulação não estão 
presentes, por que não estão presentes? Primeiro lugar, a declaração de 
inconstitucionalidade reestabelece o Estado de constitucionalidade. Se o 
legislador federal institui tributo sobre a renda que atinge algo que não 
é renda, declarando-se a inconstitucionalidade dessa cobrança, ao 
Estado de constitucionalidade, não fica faltando nada, está tudo certo, 
não poderia cobrar, ponto final, acabou. Não há liberdade de 
configuração do legislador, que poderia escolher os modos A, B e C para 
concretizar os princípios. Não, tem uma competência para cobrar 
imposto sobre a renda, se não é renda, não pode cobrar. E não há 
confiança entre princípios. Nenhum. Simplesmente exercício indevido 
de competência. Portanto, vejam, nesse caso não se trata de um 
legislador ter enchido com 29 libras um pneu que deveria ter enchido a 
30. Ele não encheu o pneu, ou ele encheu o pneu errado, ele pegou a 
bicicleta errada, ele fez tudo errado. Mas por que essa preocupação? 
Porque se não for desse modo vejam o resultado. A União Federal está 
propondo, teve apenas um caso, inclusão do ICMS na base de cálculo 
PIS/Cofins, uma petição lá dizendo o seguinte: Se o Supremo declarar 
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS da base de cálculo 
PIS/Cofins, haverá um rombo de 70 milhões e isso fará com que a 
União Federal tenha que devolver, isso provocará uma insegurança pra 
União Federal porque várias coisas foram feitas com 70 bilhões. Olhem 
só. Se, primeiro lugar, está havendo uma equiparação entre rombo e 
segurança, não há. Segundo, é a tentativa de modulação em benefício 



não do cidadão, é em benefício de quem exerceu irregularmente o poder, 
é um outro detalhe. Mas agora tem um detalhe que me parece pior, que 
é o seguinte, olhem só, quanto mais restritiva for a lei no âmbito de 
Direito Tributário, mais a arrecadação ela vai proporcionar, quanto 
mais arrecadação ela proporcionar, maior o Estado, se declarar a 
inconstitucionalidade, vai ter que devolver, quanto mais ele tiver que 
devolver uma hora vai ser o rombo, e segundo essa lógica, maior será a 
violação de segurança jurídica. E quanto maior a violação de segurança 
jurídica mais chance tem de a lei ser mantida. Então só, o ‘restinho’ 
está aí no verso. Quanto mais restritiva for a lei e quanto mais 
inconstitucional ela for, mais chance ela tem de ser declarada 
constitucional. O que é um escândalo. Então, se o Supremo começar a 
admitir isso, como admitiu no caso dos prazos de decadência e 
prescrição, de maneira equivocada na minha posição, nós chegamos à 
conclusão que o melhor para os entes federados é instituir uma lei, 
praticamente confiscatória, fora do âmbito de competência, também não 
me importa, mas extremamente restritiva, e fazer de qualquer modo que 
o Supremo demore para julgar. Se isso for feito, portanto, quanto pior 
for a atuação do Poder Público, tanto mais chance tem a lei de ser 
mantido nos seus efeitos. Então, desculpem, mas a afirmação 
econômica é mais forte, quanto mais inconstitucional for a lei, maior a 
chance dela ser declarada constitucional. E isso se for aceito no Brasil 
será, enfim, eu queria usar uma expressão um pouco mais, mas será 
talvez o que falta para o Poder Público não obedecer a Constituição, 
porque, vejam, para que serve regra de competência? É justamente para 
limitar o âmbito de ação do Poder Público, se ele fora do âmbito da 
regra de competência, ainda assim tiver mantido seus efeitos, ele se 
sentirá estimado a violar a Constituição, não só isso, ele se sentirá 
estimulado a violar a Constituição com mais intensidade. Aí eu vou 
terminar. Mas veja, isso não quer dizer que no Direito Tributário não se 
possa modular, nem se possa proteger confiança legítima. Quando é 
que se vai poder modular? Precisamente naqueles casos em que a 
declaração de inconstitucionalidade provocar efeitos mais negativos 
para a promoção da Constituição do que o seu contrário, mas isso não 
se dará, na minha avaliação, no âmbito das leis que instituem tributos 
por meio de regras de competência, se dará em outras relações, de 
desoneração, eventualmente, de mudança restritiva de jurisprudência, 
nós precisamos discutir o que significa mudança de jurisprudência, tá? 
Um dos argumentos do ministro Eros Grau, relativamente a esse caso 
aos escritórios de advocacia, como nenhuma decisão tinha sido 
transitado em julgado, não havia jurisprudência para ser revertida 
porque nenhuma tinha sido consolidada, isso é um tema, digamos, para 
ser discutido, mas tem várias questões no âmbito do Direito Tributário 
que é muito mais rico do que regras impositivas que permite tanto a 
modulação quanto a proteção da confiança. Então o que pode acontecer 
é que eventualmente o Supremo não module, mas isso não quer dizer 
que o Supremo não possa vir a proteger confianças legitimamente 
exercidas, então esse talvez seja o problema maior, nós temos legislação 
sabidamente inconstitucional que não deveria gerar confiança, mas que 



todavia é objeto de aplicação durante anos. Apenas para dar um 
exemplo, Distrito Federal está autuando todas as empresas. Com base 
no que? Em uma lei de incentivo à implementação e indústrias do 
Distrito Federal. Dez anos depois. O que fizeram as empresas? 
Investiram, construíram as fábricas, criaram tecnologia, criaram 
empregos, tudo certo, só faltou o convênio. Tudo bem. Isso quer dizer 
então que todas elas serão punidas com 150%, como estão sendo, e 
mais, com intuito de fraude, e deverão pagar o tributo que deixou de ser 
pago, mas em relativamente há situações que só surgiram por causa do 
benefício, não é? Porque veja, nós não estamos tratando de benefício 
gratuito, nós estamos falando benefício oneroso, às vezes atrás do certo 
e não com protocolos, digamos, não publicados, mas com base em leis e 
às vezes até em protocolos guarda-chuva do próprio. Por isso assim, em 
suma, eu acho que nós não podemos tratar de maneira padronizada a 
modulação de efeitos no âmbito de Direito Tributário, nós estamos 
fazendo de modulação e proteção de confiança, e nós temos que talvez 
perceber que o Supremo, apesar de tudo, aí eu concordo com a colega, o 
Supremo tem mais acertado do que errado, o Supremo está segurando 
a modulação, e eu acho que faz bem. Agora, a porta já foi aberta duas 
vezes, ao meu juízo, equivocadamente, em prejuízo do contribuinte. Se o 
próprio poder que exerce competência não prevista na Constituição tiver 
mantido os efeitos do seu ato, ele estará se beneficiando com a sua 
própria torpeza e esse incentivo à inconstitucionalidade pode custar 
muito caro para todos nós, e especialmente para os contribuintes. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira:  Muito obrigado. Acho que 
temos luzes para continuar o debate. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, muito gostoso ouvir meu querido 
amigo falar, ainda mais sobre um tema tão apaixonante. Daquilo que o 
Humberto disse com tanta propriedade me chama a atenção um ponto 
especial relativo ao ICMS, Protocolo 21, para a gente encaminhar para o 
debate. O Protocolo 21 é um convênio entre alguns estados 
absolutamente ilegal, ele não... 

Sr. Humberto Ávila: Vinte estados. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, 20, pode ser 22, que nem falaram 
agora, agora vai acabar a guerra fiscal, 22 estados decidiram que vai 
acabar com a guerra fiscal, então não vai acabar a guerra fiscal, se 22 
decidem e ou os outros não decidem então não vale nada. É que nem 
convenção de condomínio para mudar a faixada, quase todos os 
apartamentos decidiram, faltou um, então não vai mudar a faixada. 
Simples assim. Então, o que a gente tem na frente, em relação ao 
Protocolo 21, é uma ilegalidade, o Supremo tem que analisar isso, e 
analisou. Enfim, verificou que efetivamente esse protocolo não pode ser 
mantido. Onde ele errou aí? O Humberto já apontou, não pode haver 
modulação. Que houve uma usurpação de competência. Se eu exerço 
uma competência além daquilo que a Constituição me dá, o Supremo 



vai lá e fala: escuta, você não tem a competência e ponto. A modulação 
nem deveria entrar em jogo, mas como já foi dito também pelo 
Humberto, nós emprestamos institutos do direito alemão, nosso 
sistema é diferente do direito alemão e a forma como nós empregamos 
os institutos também foi diferente, equivocado ou não, mas foi diferente, 
e como nós utilizamos esses institutos, pior ainda, o que nós 
verificamos na prática é que você chama de modulação um casuísmo, 
você chama de modulação algo que não é modulação sobre a ótica 
jurídica, sobre a ótica constitucional, da onde você olhe não é 
modulação, então de fato sorte nossa e até então o Supremo não vem 
fazendo uso desse instituto e a sua estatística que foi apontada que foi 
muito boa, justamente para indicar que não deveria ser utilizada da 
forma como foi nos dois casos mencionados, e mais ainda, nesse caso 
recente que ainda não temos a íntegra do acórdão, mas temos o vídeo e 
pelo vídeo nós constatamos que foi feito alguma coisa que não é 
modulação, e sim, estimula as empresas que de alguma forma se 
defenderam, mas também se defenderam legitimamente em um sistema 
difuso, e aí porque elas se defendem no sistema difuso, no sistema 
concentrado vão ser privilegiados. Ou seja, tudo errado, não há 
nenhuma... E eu como advogado defendo as empresas que se 
defenderam, porque não teriam como, por exemplo, você chega com 
uma mercadoria barrada na fronteira e tem que pagar imposto senão 
deixa correr, então tem que entrar com uma ação pelo sistema difuso. 
Mas e aí? Agora vamos modular. Então aqueles contribuintes que 
foram, não é nem caso de modulação, absolutamente equivocado o 
posicionamento do Supremo e digo mais, a modulação no Brasil vem 
sendo aplicada na martelada, ou seja, não é modulação. Agora, claro, se 
for levada em conta assim, precisa ver os efeitos, precisamos analisar os 
efeitos, se isso for considerado modulação, realmente eu fico muito 
preocupado com isso que já foi dito, com o que está por vir, e de fato as 
autoridades fiscais estaduais se utilizam desta maneira, maneira de 
entender, ele não disse isso, mas eu digo, de entender que é mais fácil 
eu criar uma norma inconstitucional contando com a morosidade do 
Supremo, a morosidade judiciária, mas há essas questões e contando 
com essa balburdia que a modulação dos efeitos, para então garantir 
negócios aos contribuintes que se sintam atraídos por essas leis 
inconstitucionais. Essa é nossa figura, e essa também é a figura 
utilizada pela União quando sabidamente lança mão de medidas 
inconstitucionais para arrecadar enquanto não se decide o que é 
constitucional, o que não é constitucional. Mas enfim, era essa a minha 
indagação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom... o professor Humberto sabe muito 
bem que desde que recebi a tese, então tese sobre a segurança jurídica, 
o primeiro capítulo que eu consultei foi justamente o da modulação, e 
fiquei entusiasmado principalmente pelas palavras contundentes que 
ele utilizou, dizendo que a modulação em certas, uma certa forma é 



uma verdadeiro incentivo à edição de leis sabidamente 
inconstitucionais, e quanto maior o rombo, eu quero referir justamente 
ao efeito econômico, melhor, porque aí nós chegamos a um ponto onde 
a questão é, o que prevalece, o interessantes individuais do 
contribuinte, ou interesse do Estado, aliás, de toda a Nação da 
existência do Estado, não é? Então, realmente é uma questão muito 
importante, onde evidentemente o professor Humberto também é um 
grande especialista em princípio, o princípio da moralidade previsto na 
Constituição está seriamente afetada. No entanto, e em uma conversa, 
aliás foi conversa de corredor, eu justamente, eu acrescentei um 
aspecto porque na tese o professor Humberto disse que o argumento 
econômico do rombo das receitas do Estado deveria ser levado em 
consideração só em hipóteses muito, muito, muito, excepcionais, 
exatamente quando realmente o Estado ficaria sem possibilidade de 
prestar os seus serviços, de cumprir as suas funções. E aí, justamente 
que na outra tese tardia que eu fiz, eu fiz uma sugestão, eu disse: Não. 
Exatamente para deixar de ser incentivo à edição de leis sabidamente 
inconstitucionais, nunca pode ser feita a modulação aplicando efeito “ex 
nunc” e não “ex tunc”. Muito bem, e como resolver isso? Aí eu acredito 
que a modulação poderia ir mais longe, e modular no seguinte sentido: 
Muito bem, como o Estado com uma devolução, por exemplo, imediata 
desses recursos pagos em relação a um tributo inconstitucional, 
levariam à impossibilidade do Estado atender, então nós fazermos algo 
parecido e previsto na legislação do imposto de renda que fala da 
amortização dos prejuízos, inclusive prevendo, muito bem, não pode ser 
de uma vez, então, 30%, por exemplo, poderia ser, não é? Mas 
aproveitando a legislação já existente, portanto, não é uma atividade 
legislativa do judiciário, ele diria: muito bem, daqui em diante o 
contribuinte que pagou imposto em, poderá deduzir de qualquer débito 
dele 30% e com esses 30% o Estado certamente não vai crescer, 
principalmente o que ele compra outra função dele, controlar o outro 
lado da medalha, controlar as despesas, porque esse outro capítulo que 
os tributaristas novamente negligenciam um pouco, mas tem que ser 
visto sempre em conjunto. Então eu realmente, eu fico muito contente 
de ver esse tema debatido dessa forma com a participação de todos os 
membros aqui. Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar sobre o 
tema? Eu acho que nós avançamos bastante, eu acho que nós tivemos 
uma verdadeira aula com o professor Humberto, a participação da Aline 
e da Cláudia foram bastante elucidativas, com uma visão muito objetiva 
da matéria sem si, de como o Supremo está se comportando, não é, eu 
acho que realmente nós podemos considerar o tema debatido suficiente. 
Nós não teremos uma outra... você precisa pegar o microfone. 

Sr. Paulo Victor: Paulo Victor. Eu queria fazer duas perguntas em 
relação, especialmente à origem da modulação de efeito do professor 
Humberto. Eu confesso que eu não conheço o caso concreto, mas eu já 
li algumas vezes na literatura alemã fazer-se críticas a casos em que a 



corte constitucional daquele país, salvo engano, negou repetição de 
indébito ou até modulou efeito sobre o argumento do rombo do 
problema financeiro e tudo mais. Em que, em nenhum desses casos se 
tratou de exercício de não competência? Porque eu já vi mais de uma 
vez eles fazerem alusão a muita gente na doutrina alemã criticando, só 
que eu confesso que eu não sei se em nenhum daqueles casos foi um 
caso em que o Tribunal Constitucional Federal manteve a sua coerência 
ou se algum desses casos ele fugiu desses pressupostos narrados por 
você e não, mesmo sendo exercício de competência que você não tinha 
para não quebrar o Estado alemão, ou algo parecido, eu não vou 
autorizar a devolução. 

E a segunda pergunta é a seguinte, em relação ao exemplo da 
dedutibilidade, será que a premissa do Tribunal Constitucional Federal 
Alemão não seria no mínimo fragilizada em relação à questão da 
dedutibilidade, pelo seguinte argumento, ele partiu da premissa de que 
impedir a dedutibilidade para todos não reestabeleceria um Estado de 
constitucionalidade, logo, ele partiu da premissa de que a 
dedutibilidade era devida, algo como um direito fundamental ou uma 
decorrência pelo menos talvez do princípio da capacidade contributiva. 
Só que, nem tanto na Alemanha, mas, por exemplo, nos Estados Unidos 
existe um debate incessante, sobre se dedutibilidades em geral, 
principalmente com despesa em saúde e educação, em vez de promover 
a igualdade ou a tributação conforme a capacidade contributiva não a 
viola por conta da regressividade que a gente sabe que essas deduções 
elas provocam, então eu confesso que eu não tenho opinião formada 
sobre se, as dedutibilidades fomentam ou restringem a igualdade, mas 
pelo simples fato de haver um debate muito intenso, será que aquela 
corte poderia ter tomado já como premissa que sim, é devido ter, a 
dedutibilidade é devida? Eu simplesmente vou, porque primeiro eu 
preciso tomar como premissa que ela é devida para chegar à conclusão 
com suficiência, será que essa premissa do Tribunal é tão parte assim? 

Sr. Humberto Ávila: Eu queria agradecer o Paulo Vítor, e dizer que as 
duas questões são questões muito bem postas e muito pertinentes e 
não poderia ser diferente da competência que já conheço do Paulo Vítor. 
Eu vou tentar ser objetivo, a matéria é muito complexa, e eu já falei 
muito aqui. Primeira questão, não há jurisprudência na Alemanha 
fazendo modulação mesmo quando se trata de ponto financeiro? Sim, 
há. Há uma jurisprudência tradicional que começou mais recentemente 
a ser mudada, de modo que o próprio tribunal constitucional tenha 
aceito modulações em razão de rombo financeiro, e isso tem sido muito 
criticado pela doutrina, é muito interessante, viu, nós todos que 
gostamos de copiar autores estrangeiros, eles falam bobagem lá 
também, eles erram, eles criticam, etc., etc., eu acho importante ver 
isso, mas a doutrina especializada tem feito críticas contundentes 
relativamente a isso. Bom, na Alemanha, segundo a minha posição e 
pelo o eu li, sei que o Paulo Vitor também conhece os autores mais 
importantes, nós temos uma, a lei fundamental é muito diferente da 



Constituição brasileira, eles não têm tecnicamente regras de 
competência que incorporam conceitos como renda, circulação de 
mercadorias e prestação de serviços como nós temos, eles têm uma 
espécie de tipologia, de tributos, normalmente impostos tradicionais, 
mas o exame de constitucionalidade por violação de competência não é 
feito da forma como é feito aqui, de tal sorte que não me parece que a 
experiência alemã possa ser usada sem que haja ajustes muito sérios 
em relação à jurisprudência, então eu acho inclusive que a modulação, 
tal como ela foi introduzida por lei no Brasil, ela foi já concebida de 
maneira equivocada porque a Constituição Alemã é profundamente 
diferente da Constituição brasileira. 

Com relação ao segundo ponto, eu noto que o tribunal constitucional 
alemão tem uma jurisprudência muito fortemente vinculada a direitos 
fundamentais, então como ele não tem regra de competência, eles fazem 
um processo de concretização dos princípios constitucionais e a 
vinculação desses princípios com direitos fundamentais, dos mais 
variados possíveis, de maneira muito mais intensa do que faz o 
Supremo Tribunal Federal. Então, eles retiram, o direito fundamental, 
formação da família, uma série de deveres, o direito fundamental e a 
igualdade, uma série de deveres, deveres esses que, curiosamente, são 
muito mais extensos e intensos do que nós, que temos uma 
Constituição, digamos, muito mais do ponto de vista pessoal, muito 
mais extensa, com mais regras, etc., etc. Eu, particularmente, bom, aí é 
uma posição, nós estamos aqui do lado do Dr. Ricardo Mariz, mas eu 
entendo que determinadas despesas devem ser consideradas dedutíveis, 
ou porque a sua não dedutibilidade faria com que o imposto não fosse 
sobre a renda, mas fosse sobre o patrimônio, aquelas despesas que são 
necessária no exercício da atividade e que mantém a fonte produtora da 
riqueza, por exemplo, então é um problema de violação à regra de 
competência que incorpora um conceito de rendas como acréscimo 
patrimonial, os alemães não têm essa regra de competência, nós temos. 
O segundo ponto, é que existe, na minha visão, uma vinculação entre 
dedutibilidade de despesas e livre exercício de atividade econômica e 
igualdade, porque dependendo do modo como o legislador permite ou 
proíbe redução de despesa, pode indiretamente haver a restrição à 
liberdade de exercício de atividade econômica. Por que o meu, por que a 
empresa A que exerce atividade X pode deduzir determinada despesa, e 
eu, que exerço a mesma atividade X, porém, sou empresa B, não posso 
deduzir? Então, existe indiretamente uma vinculação entre 
dedutibilidade e direitos fundamentais. Então, por exemplo, examinei 
um caso que está com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, 
eu emiti um parecer e o caso está no Supremo, que é, enfim, empresas 
que fazem papel, mas que fazem reciclagem de papel, não podem 
deduzir determinadas despesas da base de cálculo de contribuições e 
tributos sobre a renda, ao passo que outras que não usam aparas de 
papel e papel reciclado podem deduzir. Se e legislador é livre para 
definir o que pode ser deduzido, o que não pode ser deduzido, 
indiretamente está restringindo o livre exercício da atividade econômica 



porque eu não posso livremente exercer a minha atividade porque o 
legislador só permite a dedução de algumas, mas por que, se eu sou 
livre para exercer? Eu posso fazer tanto com material reciclado, tanto 
com matéria-prima que não seja reciclado. Por que eu sou ser 
restringido na minha atividade se eu sou livre para escolher atividade 
que eu quero exercer. Vejam que curioso, o próprio legislador que tinha 
que proteger o meio ambiente, que tinha que garantir determinados 
direitos fundamentais, indiretamente ao proibir que determinado 
contribuinte que usa determinados insumos ou matérias-primas possa 
deduzir, está indiretamente restringindo o livre exercício da atividade 
econômica, punindo quem usa determinada matéria-prima ou insumo e 
beneficiando outra, quando o legislador tinha que deixar que as 
atividades pudessem ser livremente exercidas. Então, onde é que eu 
quero chegar? Ou se vai pelo lado da competência e aí não há, paralelo 
ao Tribunal Constitucional Alemão, porque a Constituição Alemã é 
diferente, ou se vai pelos direitos fundamentais, e aqui no Brasil, na 
minha avaliação, há uma concretização deficiente de direitos 
fundamentais dada, aí é uma outra história, mas dada a tradição 
positivista, formalista da formação dos direitos tributários brasileiro 
obcecado por regras de competência e seus aspectos, e não relacionadas 
com princípios de direitos fundamentais da tributação, o que na 
Alemanha é o inverso, na Alemanha há vários tipos de eficácia de 
princípios fundamentais, eficácia irradiadora, eficácia horizontal e uma 
série de questões que são discutidas lá que no Brasil simplesmente não 
são objetos de discussão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo, você e o Humberto 
também estão convocados, para não ter motivo de dizer não, não posso, 
não quero... então convocados. Você levantou a questão 
importantíssima da dedutibilidade de despesas. Eu acho que esse tema 
ele precisa ser mais analisado do ponto de vista da pessoa física do que 
da pessoa jurídica, por circunstâncias que são claras para todos nós 
aqui. Então, eu proponho que oportunamente nós discutamos essa 
questão do que pode ou não pode ser deduzido, ou abatido, segundo 
certa terminologia da legislação ordinária, a luz dos princípios 
constitucionais. Eu tenho a posição mais pragmática até, mas não indo 
até ao nível dos princípios constitucionais. Você provocou esta questão, 
por isso eu estou te convocando a vir apresentar, você me diz, por favor, 
na próxima quinta ou só daqui a três semanas eu vou poder falar sobre 
o assunto, nós avisamos o professor Humberto, se ele tiver a 
possibilidade de vir também nós contaremos com a presença dele, nós 
vamos debater sobre o tema mesmo sem ele. Você está segurando, 
Fabiana, o microfone a tempo, com uma cara tão triste... você está 
esperando a palavra, ou não? Pediram a palavra aqui, nós temos três 
minutos, o Fernando Zilveti e o Gerd, por favor. Nós temos três 
minutos, vocês se resolvam aí, a propostas do que foi levantado aqui 
pelo Paulo. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Um minuto, só para comentar essa 
segunda pergunta do Paulo. Quando você falou imposto de renda na 
Alemanha, você fez um salto para imposto de renda nos Estados 
Unidos, e a discussão que existe sobre dedutibilidade nos Estados 
Unidos, é preciso que a gente entenda que são países absolutamente 
diferentes em relação a imposto de renda diametralmente opostos, o 
que se estuda na Alemanha não se estuda nos Estados Unidos e vice-
versa. Claro que quando a gente fala de dedutibilidade a gente tem que 
olhar o que se fala sobre imposto de renda nesses diversos países, e o 
estudo comparado serve para isso, mas estudo comparado também 
serve para a gente não fazer conclusões precipitadas partindo de uma 
comparação apenas jurisdicional, na Alemanha se estuda isso, nos 
Estados Unidos também se estuda isso, logo, é isso. Não. Na Alemanha 
se estudo isso para o direito alemão, como o Humberto disse, focado em 
princípios, o princípio da renda, o princípio da renda líquida que não se 
estuda dessa forma nos Estados Unidos, tem uma visão pragmática, 
uma visão muito mais assim, focada na lei, o que se entende da lei... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas a Constituição não tem 
nada a ver com isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, na Constituição não tem nada, 
aliás, a Constituição não traz isso e o direito alemão se preserva na 
questão dos princípios, da concretização, inclusive o tema que eu ia 
trazer hoje, mas ficou para a outra Mesa, é justamente focado o que é 
concretização de um princípio, então alemão se preocupa com isso e 
nos Estados Unidos não. Então, a capacidade contributiva, imposto de 
renda, também o que a gente usa aqui, então é pouco, é um pouco 
diferente de tudo, é diferente dos estados, é diferente da Alemanha. Mas 
é válida essa comparação para a gente separar o que é um, o que é 
outro e o que a gente tem aqui, não pensar que isso tudo serve para a 
gente mudar o nosso sistema senão, a gente se atrapalha. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Um minuto. Na mesma linha, quanto ao 
direito comparado, é justamente o seguinte, os efeitos da declaração de 
constitucionalidade na Alemanha são completamente distintos do 
Brasil, porque inclusive, se o tribunal constitucional declara 
inconstitucional, o que acontece? Nada. A lei continua sendo aplicada, a 
lei inconstitucional inclusive discute na Alemanha é se uma lei 
declarada inconstitucionalmente como inconstitucional pode ser 
sonegada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, agradeço a presença 
de todos, vamos encerrar. Nada mais segura, que nos dá segurança 
jurídica para virmos aqui do direito positivo do IBDT que é o horário das 
dez horas. Eu sei que nem todos chegam aqui 8h15, mas todos saem às 
dez horas. Eu queria pedir colaboração para a pauta da semana que 
vem. Esse assunto que eu coloquei na pauta, infelizmente semana que 
vem eu não vou estar no Brasil, então não vou poder apresentar e eu 



evidentemente coloquei que era colocado, então eu peço para o 
professor Paulo, que vai presidir na próxima semana, que deixe o 
assunto para subsequente. O Fernando Zilveti apresentará capacidade 
contributiva se entender que sim, porque o Schoueri também não 
estará aqui, não sei se ele gostaria de ter a presença do Schoueri para 
discutir essa questão. O professor Paulo já tem um tema que, então 
será bastante oportuno, e entrará na próxima pauta. 

Orador não identificado: Princípio da anterioridade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ótimo. 
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