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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Temos a 
satisfação da presença conosco do professor Andrés Báez, titular de 
Direito Tributário da Faculdade Carlos III, Espanha. Nosso colaborador 
de muito tempo dos nossos congressos, nossos cursos, de forma que é 
uma satisfação tê-lo aqui, conosco, especialmente numa data em que 
nós fugimos do esquema tradicional de debates, [ininteligível 0:00:44] a 



presença também do professor Roberto Ferraz, que já estava bastante 
tempo sendo aguardado para falar sobre as taxas. O professor Roberto, 
todos sabem, é nosso conselheiro, grande advogado em Curitiba, 
professor da PUC de Curitiba, e autor do recém-lançado livro, cujo 
título é “Taxa Instrumento de Sustentabilidade”, que ele está doando 
para o instituto, para nossa biblioteca, pelo o que também 
agradecemos. Ainda no pequeno expediente, queria lembrar que no dia 
4 haverá, em Porto Alegre, o seminário do IET sobre jurisprudência do 
Carf em debate, com inscrições franqueadas pelos nossos associados, 
conforme já dissemos, os interessados se comuniquem com a Eloiza na 
secretaria da biblioteca. Queria também comunicar que o instituto foi 
procurado pelo nosso instituto, foi procurado pelo Instituto dos 
Advogados de São Paulo, através do Dr. Ricardo Braga, que é diretor de 
relações institucionais. Iasp, todos sabem, é uma entidade com 150 
anos de existência e que está tentando se revitalizar, se atualizar nas 
suas atividades, então o Iasp que está, inclusive, nos apoiando no 
próximo congresso, está nos oferecendo todo tipo de oportunidade de 
trabalhos em conjunto, quer participando das comissões temáticas lá 
com o instituto, ou com artigos para sua revista - na verdade são duas 
revistas que o instituto edita - e também participações em congressos e, 
inclusive, um congresso anual que o instituto faz com a Universidade de 
Lisboa. Então, sempre colocando a possibilidade de nós participarmos 
da delegação brasileira. Por outro lado, o instituto também nos informa 
que tem uma câmara, uma câmara arbitral de mediação bastante ativa 
e que pode ser utilizada também na solução de algumas questões 
tributárias ou ao que menos aparecem, né, quando nas aquisições de 
empresas há discussões sobre o grau de risco dos passivos 
contingentes, muitas vezes, advogados são chamados a dar pareceres, 
as questões são levadas a essas câmaras arbitrais ou de mediação. O 
instituto, com o seu prestigio, sua seriedade, tem também este órgão. 
Alguma comunicação? Então, por fim, eu queria solicitar, estamos em 
cima da hora, mas queria solicitar colaborações para a Revista de 
Direito Tributário Atual n° 31, que está sendo, a partir deste número, 
inclusive, está sob edição, o editor-chefe é o doutor professor Roberto 
Ferraz, e já temos vários artigos, e a revista está bem avançada na sua 
formação, né, mas ainda recebemos para ler artigos em colaboração. 
Vamos passar, então, à nossa pauta, que hoje é reservada 
exclusivamente ao tema Taxas, que vamos iniciar com o professor 
Ferraz, vamos ouvir um pouquinho também, se o professor Báez se 
dispuser a nos dar uma visão sobre a questão na Espanha, e vamos aos 
debates a seguir. Professor Roberto, muito obrigado novamente pela 
presença. 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Sr. Presidente, sou eu que 
agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com os 
senhores na quinta-feira de manhã. Eu já tinha anunciado esta ideia de 
debater esse tema, e o pequeno ensaio que fizemos a semana passada 
mostrou que é um tema que se presta bastante à discussão e bastante 
ao exercício acadêmico e prático de entender essa figura tributária ao 



lado das demais do nosso sistema tributário. Fico muito honrado com a 
presença do professor Báez, e ele torna internacional o nosso debate, e 
conto uma peculiaridade. Quando eu escrevia a tese de doutorado, que 
é a base deste trabalho, nos anos 90 ainda, noventa e alguma coisa, um 
bom amigo, James(F) Marins, foi à Espanha fazer uma pesquisa 
bibliográfica e me trouxe um único livro, assim, que era colaboração 
dele para a minha tese - deixa eu ver aqui. Bibliografia, professor 
Aguallo escrevia sobre taxas exatamente naquela ocasião. Deixa, ele 
está procurando para dizer o nome completo... 

Sr. Andrés Báez Moreno: Ángel Aguallo Avilés. 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Ángel. Ángel Aguallo Avilés me 
faltava Ángel. E eu peguei o livro com todo o interesse, né, qualquer 
candidato à vítima de doutorado sempre tem essa disposição em pegar 
os livros com avidez, e fui lendo, lendo, lendo, e fiquei desesperado, 
falei: “Meus Deus do céu, ele escreveu o que eu queria escrever!”. Ele já 
escreveu tudo, e vão dizer que é plágio, porque eu segui exatamente 
pelo mesmo caminho inicial. Por que inicial? Porque eu fui orientando o 
professor Alcides Jorge Costa, que tratando, não necessariamente da 
matéria, taxa, mas também taxa, tratando de uma disciplina que era 
tributo e suas espécies, ele disse: “Nós vamos brincar de fazer 
arqueologia jurídica”, e nós fomos pegar todos os autores dos mais 
antigos aos mais recentes, e por isso arqueologia, começamos bem 
longe, e o trabalho do professor Aguallo é fazer a mesma coisa. Então, 
ele visitava exatamente os mesmos autores, e, para a minha felicidade 
de um lado, e para o meu desespero de outro, chegava às mesmas 
conclusões, eu realmente cheguei a ficar preocupado, falei: “Meu Deus 
do céu, eu estou cheio de coisa escrita aqui, e eu estou preocupado!”. A 
pesquisa era a mesma, visitamos os mesmos autores, era pelo menos 
razoável que chegássemos a conclusões semelhantes. A partir de um 
determinado ponto em que se passava a trabalhar com direito positivo 
espanhol, daí os nossos trabalhos tomaram afastamentos, assim, 
absolutamente radicais, daí não tinha absolutamente mais nada que 
ver um com o outro no discurso, fiquei mais tranquilo, enfim, está aqui 
o trabalho, os dois trabalhos já tem o seu tempo, mas o tema das taxas, 
o que tem de permanente é a sua dificuldade até de aplicação e muita 
riqueza conceitual. Eu vou procurar ser muito breve, inclusive para dar 
oportunidade à portentosa Mesa que se formou hoje aqui, de se 
manifestar, mas vou começar bem longe, depois logo já chego bem 
pertinho. Na origem consta que os primeiros que falaram de taxa, e na 
arqueologia jurídica que fizemos vamos parar no Otto Mayer, Tratado de 
Direito Administrativo Alemão, de 1896, se falava já, justiça que 
representava, separasse a tributação em duas categorias iniciais: 
primeiro com os impostos, visando arcar com as despesas de natureza 
geral, aquelas que são de interesse de todos em qualquer afetação 
particular sob nenhuma forma ou indivíduo, o exemplo do 
habitualmente é o exemplo da defesa externa, ou seja, [ininteligível 
0:10:16] despesa típica que atende a todos, ela não haveria de ser 



suportada particularmente por ninguém, e sim por todos de maneira 
absolutamente indistinta. Já na expressão do Otto Mayer, aquelas 
despesas que alcançam uma atividade do Estado com uma particular 
vantagem - é a expressão - claro que essa expressão já está traduzida 
do alemão para o francês, que é... O exemplar era a tradução do próprio 
autor do francês e do francês para o português, não sei exatamente 
qual era a ideia, mas a particular vantagem obtida pelo indivíduo 
haveria de ser arcada tributariamente pelo indivíduo e não ter o seu 
custo diluído entre todos, seria injusto que todos pagassem por algo que 
diz respeito particularmente a um indivíduo que vai ser, aspas, 
atendido com, aspas, vantagem - e quando eu digo aspas é por causa 
da expressão originária - e também porque eu acredito que essas 
palavras todas não exprimem exatamente aquilo que ocorre na relação 
do indivíduo numa determinada atividade estatal que é prestada 
[ininteligível] da disposição ou ainda que é de fiscalização. Comecei lá 
atrás, já vamos vir bem pertinho, o nosso [ininteligível 0:12:04] positivo 
adota já desde a Constituição, a definição de taxa e, portanto, impõe 
suas limitações de maneira atrelada às duas figuras do direito 
administrativo, uma delas, noção de serviço público; outra delas, noção 
de poder de polícia. O meu trabalho não dizia respeito ao direito 
administrativo e sim ao tributário, eu tinha que adotar alguma definição 
de serviço público de poder de polícia, adotei as definições de Celso 
Antônio Bandeira de Mello, que são muito aceitas e que tem um 
paralelo muito direto com o texto do Código Tributário Nacional, do art. 
77/78. E, para refrescar a memória de todo mundo, especialmente a 
minha, que sempre precisa de um refresco, vou dar uma lidinha na 
definição do Celso Antônio, serviço público. Diz ele: “Serviço público é 
toda atividade ou comodidade material fruível diretamente pelos 
administrados, prestado pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob 
regime de direito público”, entre travessões aqui, “portanto, consagrador 
de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais, instituído pelo 
Estado em favor do interesse que houver definido como o próprio no 
sistema normativo”, como próprio, interesse público, interesse do 
Estado. E passo já direto à definição de poder de polícia, porque o que 
eu vou querer destacar com os senhores é que existe muito mais 
proximidade entre uma noção e outra do que distância. Então, quer 
dizer que serviço público e poder de polícia tem mais em comum do que 
de diferença, assim? É isso que quero dizer e é o que diz Celso Antônio 
também. Cento e vinte e cinco, poder de polícia, “atividade estatal de 
condicionar a liberdade e a propriedade ajustando-a aos interesses 
coletivos designa-se poder de polícia”. Então, a nota comum é interesse 
público, seria: eu instituo um determinado serviço porque considero-o 
de interesse público. Exemplo, vou pegar o típico, coleta de lixo. Por que 
eu instituo um serviço de coleta de lixo? Porque tristemente, se ele não 
existisse, nós teríamos as ruas e a casas e os terrenos todos lotados de 
lixo. E as pessoas fariam o quê? Pegariam, juntariam o seu lixo, 
jogariam por cima do muro para cair no terreno do vizinho. Será que 
seria assim? Há graves exemplos em locais em que o serviço público de 
coleta de lixo é suspenso por greve, e teve uma greve em Nápoles 



durante quatro meses nos anos 80, é um negócio inimaginável saber o 
que é uma cidade de algum porte sem serviço de coleta de lixo. Muito 
bem. O poder público decide que aquilo é de interesse geral, é de 
interesse público e ele não quer saber se alguém concorda com ele ou 
não, vai instituir e acabou. Ainda não estamos falando de taxa, só 
estamos falando de notas características do serviço público e o que ele 
tem de comum com o poder de polícia. “Poder de polícia também é 
atividade estatal a condicionar a liberdade e a propriedade, ajustando 
aos interesses coletivos”. Se eu estabeleço que uma lanchonete somente 
pode funcionar se tiver alvará, o que significa, se ela se submeter ao 
poder de polícia, que é uma expressão mal traduzida, seria um poder de 
política, de estabelecer qual é a política desse município para que se 
possam ter uma lanchonete e seguir padrões de higiene e companhia, 
eu estabeleci isto e assim é, não é interesse público, o mesmo tipo de 
interesse de higiene e saúde pública que justifica a prestação do 
serviço. Esta proximidade é também destacada pelo Celso Antônio. O 
duro é que a letra não me ajuda tanto, especialmente quando ela está 
em itálico, mas ainda consigo ler. Se eu precisar, eu peço ajuda aqui 
dos... "Celso Antônio mostra claramente ser serviço público o poder de 
policia expressão de uma mesma atividade estatal em busca da utilidade 
pública, onde se vê na seguinte passagem: Através dele...” Não, mas 
agora eu já equilibrei aqui, agora vai. “Através dele, o poder público não 
pretende uma atuação particular, pretende uma abstenção”. No exercício 
do poder de polícia, pretende uma abstenção. “Por meio dele não se 
exige um ‘facere’, mas um ‘non facere’. Por isso mesmo, antes de afirmar 
o seu caráter negativo no sentido que usualmente se tomou, toma - o que 
é falso - deve-se dizer que a atividade pública é conseguida de um modo 
indireto pelo poder de polícia, em contraposição a obtenção direta de tal 
utilidade obtida pelo serviço público”. Então, no serviço público, se 
buscaria diretamente alcançar um determinado bem de interesse 
público. No nosso exemplo, higiene, saúde e companhia, eu vou agir 
para alcança-lo. E, no outro, exercício do poder de polícia, imposição de 
limitações à propriedade, atividade particular, eu estabeleço uma 
atuação negativa dizendo: “Você não pode fazer tais e tais coisas e eu 
vou te fiscalizar”, mas para alcançar a mesma finalidade, o mesmo bem, 
a mesma higiene, a mesma busca de saúde pública. Muito bem. Feito 
esse pequeno passeio para ver as bases aqui de direito administrativo 
que foram adotadas nesse meu raciocínio, a gente já pode passar 
propriamente para a matéria tributária. Ao longo do tempo, os autores 
foram buscar sempre apoio em determinados elementos para dizer o 
que caracterizaria a taxa, ou ainda, numa expressão que o professor 
Alcides, ele dizia: “Qual é o serviço público - que aparentemente é aí que 
temos as dificuldades - qual é o serviço público que caracteriza a 
cobrança de taxa?” Ou seja, aquele que exige a cobrança de taxa ou 
aquele que admite a cobrança de taxa, ou ainda aquele que admite a 
uma instituição um regime compulsório via taxa. Uns vão falar da 
essencialidade do serviço, é muito comum dizer isso ao longo do tempo, 
alguns vão ver nesta essencialidade a simples necessidade geral. Por 
exemplo, Sacha Calmon diz: “Ora, água, energia elétrica e outras coisas 



essenciais como essas”, [ininteligível 0:20:18] são coisas que 
necessariamente as pessoas têm que fruir, não é possível cogitar 
alguém que hoje não tem água, energia elétrica e mais não sei o quê. 
Então, enxergando nessa essencialidade, uma essencialidade fática, 
sem ter nada que ver com o jurídico. Outros vão buscar uma 
característica de essencialidade jurídica, vão procurar na Constituição 
quais são os serviços que a Constituição diz essenciais ou afetos à 
própria atividade pública. Hamilton Dias de Souza, Marco Aurélio Greco 
trabalharam bastante nessa linha buscando esses critérios. Eu, 
modestamente, acredito que a gente procura, procura trabalhar com 
esses critérios e não chega a nada, chegamos a uma grande discussão, 
outros vão achar que sim, outros que não, que é essencial, que não é, e 
tal, e acredito que, tratando-se de matéria tributária, nós vamos ter que 
buscar nas próprias características da matéria tributária a explicação 
pra isso. Claro, podemos utilizar conceitos de direito administrativo, 
mas a nota característica da taxa eu vou encontrar é no tributário, não 
é no administrativo. No administrativo, eu vou encontrar pontos de 
apoio, como em tantas outras matérias nós temos que lidar com civil a 
maior parte do tempo porque estamos tratando de negócios jurídicos 
que são hipóteses em que há fato imponível, enfim, nós vamos ter que 
trabalhar continuamente com outras áreas do direito, mas é no 
tributário que nós vamos encontrar as características propriamente 
tributárias. Claro, qual é a nota essencial característica do tributo? A 
sua compulsoriedade. E muitos autores falam de taxa falando de 
obrigatoriedade. Então, a obrigatoriedade é a característica. Prefiro ficar 
com a palavra “compulsoriedade”. A compulsoriedade da cobrança é 
que vai caracterizar a taxa. Poder Público vai definir alguma coisa como 
sendo de interesse, por exemplo, da coleta de lixo, por enquanto eu 
queria ficar com exemplos bem pacíficos para a gente não começar a 
provocar o debate antes da hora, que já vai chegar. É, definir aquilo 
como essencial ou necessidade de higiene, e diz: Eu, para viabilizar isto, 
quis ser de maneira universal, todo mundo tem que ir, de maneira geral 
exista a coleta de lixo, eu preciso que isto recaia sobre todo mundo que 
potencialmente, pelo menos, está sendo atingido. Eu preciso rachar 
essa despesa entre todos, e para isso eu torno obrigatório a todos, todos 
vão ter que fazer, e todos vão ter que pagar e, com isso, eu não fico 
dependendo do que seria aí um serviço particular, por adesão, ou coisa 
parecida. Não, eu sou o Estado e defini que isso é de interesse público e 
vou impor a cobrança desse valor, a cobrança desse serviço queiram ou 
não. E é esta compulsoriedade que caracteriza a taxa. Alguns vão falar 
de fruição obrigatória do serviço. No meu modo de entender, esta frase é 
uma contradição em termos. Como é que eu posso falar de fruir, 
obrigatoriamente, é na paulada isso? Um serviço, como é que alguém 
frui obrigatoriamente de um serviço? Isto não se sustenta nos termos. 
Por quê? Porque, na verdade, esse tipo de expressão quer representar 
uma situação para qual nós não temos uma palavra específica, acredito 
eu, que nem português, nem espanhol que normalmente tem as 
mesmas palavras. Nós vamos chamar de serviço obrigatório, mas 
obrigatório em quê? É a fruição do serviço? Não, é obrigatório o 



pagamento dele. Claro, para o Estado poder me exigir o pagamento 
obrigatório daquele serviço é preciso que ele o disponibilize. Este é o 
pressuposto, [ininteligível 0:25:03], de maneira muito semelhante ao 
que acontece com o poder de polícia. Para ele poder me exigir aquele 
pagamento pela fiscalização, pelo exercício do poder de polícia, é preciso 
que ele monte um aparelho de fiscalização, e que eu potencialmente, ao 
menos, seja fiscalizável. A estrutura é que é a mesma, mas a 
obrigatoriedade é esta. Eu sou obrigado a sustentar o serviço, aspas, de 
fiscalização, como estou obrigado a sustentar o serviço de limpeza. É a 
mesma coisa. O aparato precisa existir para a prestação do serviço ou 
realização da fiscalização, e quem vai ter que pagar sou eu. E esta é a 
obrigatoriedade que estamos falando. Isso não significa que eu 
necessariamente vá ser fiscalizado e não significa que eu 
necessariamente vá fruir ou sofrer. Eu prefiro sofrer, como palavra 
neste caso, que eu vá sofrer o serviço público. Na fiscalização, eu estou 
pagando pela fiscalização? Penso que sim. Eu estou pagando pela 
fiscalização quando eu pago - que já vou pôr um exemplo mais polêmico 
para deixar para depois - quando eu pago a OAB - vou deixar para 
depois -, mas quando eu pago Zona Azul. Um professor na Católica do 
Paraná, e tinha um discurso dele, é um romanista, e ele atacava a 
cobrança do Zona Azul, que lá se chama, não me lembro, é verde, é 
alguma coisa verde. Mas... e falando que a utilização dos bens públicos 
sempre foi aberta, ninguém poderia cobrar por isso etc., com os 
fundamentos romanos, né? Era um discurso muito inflamado, e claro, 
eles tinham romano no primeiro ano e quando chegavam para tributar, 
evidente, a aula tributária, a primeira pergunta: “Mas, professor, e o 
Zona Azul?” Que não pode. E a minha explicação para o Zona Azul era 
muito simples: “Senhores, vocês pagam para ser fiscalizados, porque o 
uso do bem público foi disciplinado desta forma, vocês podem ficar uma 
ou, no máximo, duas horas. Após o quê, vocês têm que ceder o uso 
daquele espaço igualmente público para terceiros, para outras pessoas 
que também fazem parte do público”. “Mas eu estou pagando 
estacionamento, estou pagando uso negativo”. Você está pagando 
aquele funcionário que vem lá olhar se o senhor colocou o cartãozinho 
certinho, é isso que você está pagando. Você está pagando para ser 
fiscalizado. Eu, quando pago a OAB, estou pagando para ser fiscalizado. 
Puxa, mas eu nunca fui submetido a um procedimento ético disciplinar. 
Tá bom, ok. Viva! Que bom, né?! Mas você está pagando para 
potencialmente ser fiscalizado. Foi fiscalizado para ingresso, é 
fiscalizado a cada nova inscrição em sintonia, é uma fiscalização 
específica, mas é para isso que a gente paga, é para ser fiscalizado. 
Duas últimas observações antes de propor dois temas de discussão bem 
específicos. A nossa Constituição e o Código todo repetem a expressão: 
“serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição”. Como 
nós temos, aparentemente, duas hipóteses, estamos tal coisa ou tal 
outra, isto gerou muito pensamento e muita dúvida sobre como 
caracterizar essas duas figuras. O serviço é efetivamente prestado e 
aquele que é - expressão muito usada - meramente colocado à 
disposição. Eu não vejo aí duas figuras também, eu vejo uma figura só. 



Como eu não tenho palavra para dizer “o tal serviço obrigatório”, parece 
que é obrigatório o cara receber o serviço, e não é isso. Como eu não 
tenho palavras para dizer “aquele serviço que você paga 
independentemente de utilizá-lo ou não”, mas essa seria uma outra 
forma de dizer a mesma coisa, eu digo “efetivamente prestado”, ou 
apenas “colocado à disposição”. O que eu quero dizer nessa expressão, 
ou o que eu leio nessa expressão, é: “O senhor vai pagar use ou não 
use”. Isto é irrelevante para caracterizar o meu poder de instituir essa 
cobrança. Ela é compulsória, o senhor vai pagar use ou não use. Eu 
tenho que pôr o serviço à posição, mas usou ou não usou, vai pagar. 
Por isso que quem tem terreno tem que pagar taxa de coleta de lixo, e 
pronto. Usou ou não usou. E um dos motivos é que a concepção das 
finanças que o torna inviável cobrar somente daqueles que efetivamente 
utilizam ou o tornam extremamente oneroso para aquelas pessoas, e 
talvez eu o inviabilize. Vamos lembrar que na origem, no Brasil, 
praticamente todo serviços de água foram instituídos dessa forma, era 
taxa de água mesmo e eram municipalidades que criavam e era 
obrigatório você pagar o mínimo de água. Hoje, no sistema contratual, 
continua sendo assim, há um consumo mínimo que se paga, 
independentemente de consumo, salvo engano. Só que hoje não há 
mais necessidade do Poder Público estabelecer isto e promover isto, isto 
se faz pela iniciativa privada sem necessidade de imposição daquele 
serviço para viabilizá-lo, se faz por via regulamentar. Fechado nessa 
expressão, uma expressão única, para dizer que o serviço é obrigatório 
no sentido de que o pagamento dele é obrigatório ou compulsório, que é 
muito próprio das taxas. E, última observação, ainda que seja evidente, 
pelo meu modo de ver, que a cobrança da taxa necessariamente vai se 
restringir a: o custo de realização daquele serviço ou de fiscalização, 
custo apurável dentro da administração pública, isto é perfeitamente 
apurável, dividido pelas unidades de utilização possível. Eu vou dividir 
aquilo entre os potenciais usuários ou os potenciais fiscalizados. E esse 
é o teto da cobrança, não posso cobrar mais do que o serviço custa. 
“Ah, mas eu não sei isto exatamente”. Senhores, será que alguém sabe 
o custo de alguma coisa exatamente? Você acha que o dono da fábrica 
sabe exatamente? Ele tenta chegar exatamente no custo, mas ele vai 
utilizar métodos de avaliação estimativa daquilo, que chegam muito 
próximos da realidade. Em outras coisas muito mais difíceis de 
calcular, a gente consegue calcular e chegar a valores próximos da 
realidade. Eu lembro uma ocasião que fizemos uma due diligence, teve 
um banco desse que estava sendo privatizado, e o banco Itaú, que era o 
nosso contratante, estabeleceu parâmetros para dar valores às ações, 
as ações de consumidor e ações revisionais, e tal, para contingenciar, e 
eu falei: “Escuta, mas de onde é que vocês tiraram esses números aqui, 
que mágica vocês fizeram?” E [ininteligível] um banco de engenheiros, 
né. Ele falou: “Olha, nós fizemos o seguinte: um ano a gente chutou, 
depois no ano seguinte a gente avaliou se o chute estava certo ou não, 
fizemos ajustes, e de lá para cá nós estamos acertando todo ano. 
Nossos erros são mínimos”. E por isso o chute foi bom, e os ajustes 
foram bem feitos. Método de estimativa: Chute, e posterior ajuste. Até 



nisto, o que é absolutamente impossível de medir, como é que eu vou 
medir a minha contingência de ações judiciais propostas? O cara 
consegue acertar, por que é que não vamos acertar no custo de 
fiscalização e no custo do serviço? Então, este é o limite, não vejo a 
menor possibilidade de estabelecer. Eu sei que o professor Schoueri 
diverge, com isso já começa a provocar algumas discussões, e sei que o 
professor Alcides diverge, o professor Schoueri se apoia muito nele, ele 
fala taxas proibitivas de atividades, colocar taxas mais altas para 
atividades tidas por suspeitas, do gênero: boate e companhia. Isso é 
uma coisa que não faz muito sentido para mim. Bom... Digamos que 
fechei aqui o que seria uma exposição, assim, mais geral, gostaria de 
propor dois temas de discussão, específicos. Primeiro deles, que tem, 
inclusive, uma Adin, tenho aqui um artigo escrito sobre isso, a segunda 
metade do livro, a primeira metade é mais teórica, o Schoueri pergunta: 
“Cadê a bibliografia?” A bibliografia está no meio, porque a primeira 
metade é teórica, e a segunda metade são os ensaiozinhos, parecer ou 
outro que a gente viu. A segunda metade tem alguns ensaios, um deles 
diz respeito a esse tema, tem uma Adin proposta com relação à 
legislação do estado do Paraná, que prevê a possibilidade de cobrança 
por serviços de segurança prestados pela Polícia Militar. Quem propõe a 
Adin é a OAB, dizendo: “Ora, a segurança é o típico bem de obrigação 
do Estado Geral, que tem que ser dividido entre todos por impostos”. A 
lei prevê a cobrança específica, prevê duas modalidades. Tem outra lei 
também, se não me engano de Goiás, que também tem Adin proposta. 
Essa lei paranaense é antiga já, eu nem me lembro de quando é que é, 
daquelas que está lá no 25° arquivo para ser julgado no dia em que der. 
Ela prevê duas modalidades possíveis de cobrança. Uma, em que o 
Poder Público identifica que determinada atividade exige maior 
segurança, diria que a típica atividade seria banco, o cara tem que... Ele 
lida com o quê? Com dinheiro líquido, e ele tem os tais caixas 
eletrônicos, tem uns caras que parecem que gostam de uma tal de 
dinamite, uns negócios desses assim, e que vira e mexe sai explodindo 
tudo para tudo quanto é lado, o que eliminou a existência de caixa 
eletrônico em posto de gasolina, que era uma utilidade bacana, né, era 
legal, você parava um instantinho no posto de gasolina, tirava uma 
graninha e ia embora. Não dá, ficou impossível ter caixa eletrônico em 
posto de gasolina no Brasil, porque dinamite e gasolina não é 
exatamente uma mistura adequada. Bom, então poderia de um lado o 
Poder Público identificar: “O senhor precisa disso e quem tem o 
monopólio dessa atividade, que é a atividade da força, do revólver, 
cassetete, coturno e capacete sou eu, então eu vou lhe prestar um 
serviço de segurança e lhe vou colocar uma viatura com dois policiais 
em tudo quanto é canto que tem agência bancária, caixa eletrônico e 
companhia, e quem vai pagar é o senhor”. Esta é uma das modalidades 
que está prevista na lei. A outra modalidade é a voluntária. Alguém 
chega e diz: “Vou fazer um festão lá em casa, convidei o jet 
set paulistano, vão aparecer Jaguares,  Rolex, e vestidos Prada, e não 
sei o quê... E eu quero um efetivo de mil policiais. Este eu, 
evidentemente, não sou eu, esse daí é festão, né, festa de casamento da 



filha do Safra, talvez, por exemplo, poderia ser um negócio desse. E eu 
não quero contratar mil seguranças, não sei das quantas, porque eu 
não faço ideia de onde é que eles foram formados ou não, como que é o 
regime, e, além disso, senhores, é meio esquisito, todo mundo ter que 
ter segurança privada, e tal, aquela velha ideia de que é dever do Estado 
prestar segurança. É dever do Estado, mas eu tenho uma equipe de 
seguranças que faz a minha segurança, eu não gosto muito dessa ideia, 
eu prefiro ter os policiais no regime militar e companhia, inclusive não 
paga INSS, é bem melhor. Então, haveria essa segunda modalidade, o 
cidadão que pega e solicita um determinado serviço específico de 
segurança. Evidentemente, o agente policial, ele vai fazer o policiamento 
daquela agência e do que está acontecendo na rua, é dever funcional 
dele cuidar também das demais atividades. Mas, naquela atividade 
específica, ele vai estar sendo custeado por uma entidade determinada 
ou por um particular etc. Esta é a hipótese levantada pela lei e eu não 
vejo problema nisto. 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

[Risos]  

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: A provocação já foi tão forte que 
o Dr. Schoueri já disse: “Nossa!” Né? E alguns dirão: “Bom, essa 
nulidade não é divisível”. É perfeitamente divisível, quando eu contrato 
com o segurança e companhia, eu mostro isso, eu consigo chegar a um 
custo, e tenho isto apurável. Bom, eu já provoquei a primeira discussão, 
e sei que ela vai pegar bastante fogo. Uma semelhante, ainda, talvez, 
mais provocadora, mas essa não tem lei, não tem previsão. Quando eu 
digo um serviço público específico e divisível, a doutrina diz: “Bom, o 
que é isto? É aquilo que está previsto na Constituição, tal? Aquele breve 
resumo que eu disse. E, de maneira geral, a conclusão é a seguinte: as 
próprias necessidades tidas como estatais, elas vão mudando ao longo 
do tempo, então não tem uma pré-determinação do que possa ser esse 
serviço público, ela é determinada pela própria legislação quando 
respeitadas, determinada as características, evidentemente, porque tem 
algo aí de interesse público que eu possa identificar no momento, vem a 
legislação e diz: “Olha, isso aqui vai ser prestado em regime compulsório 
mediante taxa”, porque eu estou entendendo que isso daqui é uma 
necessidade pública que vai ser um pouco [ininteligível 0:41:52]. 
Recentemente, em São Paulo, e outras cidades, assistimos movimentos 
bastantes fortes relativo a transporte público e as tarifas, e ninguém 
mais consegue aumentar a tarifa de transporte público porque senão 
vai ter confusão. E um ponto que chegou a cogitar: será que nós não 
conseguimos ter um transporte público meio geral, meio universal? 
Bom, hipótese: serviço público efetivamente prestado ou colocado à 
disposição. E, se eu eleger todos os moradores de São Paulo, vou ter 
que encontrar isso via IPTU e companhia, como contribuintes que 
efetivamente estão potencialmente servidos pelo serviço público local e 
eu cobrar de todo mundo, mesmo aqueles que não usam transporte 



público há muitos anos. Posso ou não posso? Do mesmo jeito que eu 
cobro serviço de coleta de lixo de quem não usa, quem está com a casa 
fechada, não gerou lixo nenhum, saiu em férias ou simplesmente está 
fechada, ou é um membro requerido com caráter especulativo para a 
valorização do imóvel ou um terreno etc. Cobra de um monte de gente 
que não usa a limpeza. Posso cobrar transporte de todo mundo? Para 
não ser tão geral assim, como é eu posso criar um serviço de transporte 
escolar público, obrigatório, de todo mundo, assim não tem fila em 
escola, vai ter o transporte, está lá, tem o ônibus para levar o seu filho 
para a escola e tem o ônibus para trazê-lo em casa, ele está lá, o senhor 
tem o direito a usar e vai pagar. Se o senhor for levar o seu filho de 
automóvel, problema seu, também não tenho nada com isso, não vou 
forçá-lo a enfiar o seu filho no meu ônibus. Não é isso que é obrigatório. 
Agora, o senhor vai pagar para o meu ônibus fazer esse transporte. 
Então, já fiz as provocações, sei que não são pequenas, arranquei um 
"nossa!" do Schoueri, vou levar paulada assim, na testa, e olha, na 
minha machuca bastante, porque eu não tenho mais proteção aqui, né? 
Então, vamos ver o que eu aprendo com vocês. 

[Aplausos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado, Dr. 
Roberto. Além das duas provocações destacadas no fim, durante a 
exposição houve uma terceira, que é a possibilidade da taxa ter a 
finalidade extrafiscal e não arrecadatória, ou com finalidade de custear 
o serviço. Eu confesso que tenho bastante dificuldade na questão do 
serviço potencial. [ininteligível 0:45:00] art. 79, do CTN, diz que “o 
serviço pode ser utilizado pelo contribuinte efetivamente ou 
potencialmente, vírgula, quando, sendo de utilização compulsória, sejam 
postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo 
funcionamento”. Eu não quero entrar na análise teórica aqui do 
dispositivo legal porque a sua exposição já cobriu isso tudo, mas 
confesso a minha dificuldade exatamente porque todas as provocações 
acabam estando, gerando em torno desta questão, não é, ou dos 
grandes problemas da taxa que gira em torno dessa questão. Antes dos 
debates, eu passo a palavra para o professor Andrés, se quiser falar 
alguma coisa sobre o tema, nós não combinamos, não solicitamos, ele 
não está preparado necessariamente para fazer uma palestra sobre o 
tema, mas, como diz o Schoueri, ele está sempre preparado, de forma 
que nós passamos a palavra para ele. Fale o quanto quiser. 

Sr. Andrés Báez Moreno: [pronunciamento em outro idioma]  

Muito obrigado. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado pelo 
convite ao instituto. Bom, tem sido uma tradição mais do Luís, que me 
disse bem, está é a reunião que me motiva a vir. Porque gosto da 
reunião. Seria muito bom pensar na Espanha todas as quintas, ainda 
os senhores que estavam falando de direito tributário, aconteça o que 
aconteça... [ininteligível 0:46:55]. De todos os modos, eu não sou 



nenhum especialista em matéria de taxas, não tem sido minha 
preocupação nunca, não porque como pensei no momento, a taxa era a 
irmã pequena da tributação, que quando tempo uma não será conta, 
quando vai se investigando um pouco mais que a taxa realmente é uma 
figura muito importante, quantitativa e qualitativa enorme, muito mais 
que pensamos, que nos dedicamos, apenas aos impostos. Porque, se 
não... Deveria ser o caminho preferencial da minha investigação porque 
me dediquei de forma exclusiva para os impostos, portanto, as três 
coisas que afirmo brevemente, assim são comentários de curioso ou de 
observador, mais do que de especialista. Então, sua preferência são três 
questões que me parecem relevantes, em primeiro lugar, eu não sei até 
que ponto é possível realizar um controle político, e particularmente 
político constitucional, sobre se existem determinados serviços que por 
natural devam se financiar por impostos e determinados serviços que 
devam se financiar mediante taxas, uma vez que todos os fatores, pelo 
menos os fatores que eu conheço particularmente na Alemanha, de 
gerar categorias de rastros públicos que precisam de um financiamento 
com algum outro recurso, terminam concluindo que é 
extraordinariamente difícil realizar essa alocação em termos jurídicos. E 
eu creio que a chave ou uma das chaves básicas para que se associe é o 
conceito tradicional decidido deste modo pela distinção entre partida 
entre imposto, taxa e contribuição especial conforme a categoria de 
serviço da obra pública. Quanto à divisibilidade e indivisibilidade. São 
conceitos que na teoria são apreensíveis, mas na pratica do dia a dia 
são extraordinariamente complexos. E chego aí a um problema onde 
nós, supostos serviços indivisíveis, que se embargam... a taxa por 
prestação de serviços de segurança. Existem alguns exemplos. Na 
Inglaterra se instaurou uma taxa para serviços públicos de segurança 
para eventos esportivos. E lá é assistente para ventos esportivos queria 
a entrada e pagava sua entrada que se repercutia à taxa correspondente 
ao serviço implementado de segurança publica que esse tipo de evento 
esportiva geravam... Não vejo nenhum problema do ponto de vista 
político, para que qualquer que recebe um serviço público de segurança 
mais intenso que a media, pague mais, nesse caso através de uma taxa. 
Outra questão que para nós na Espanha tem sido bastante complicada, 
tem sido uma tentativa legislador, para evitar basicamente os princípios 
constitucionais, e em especial os princípios de reserva de lei, de basear 
os conceitos de taxa de algumas prestações. Basicamente, uma 
estratégia de mudança de nome, na Espanha se [ininteligível 0:50:38] 
determinados serviços que sempre foram taxas. E particularmente o 
aproveitamento do domínio público, a ocupação do domínio público do 
conceito de taxa para levá-lo a uma nova categoria, que chamo de Preço 
Público. E a característica fundamental dessa categoria de preço 
público é que a regulação do preço público não está apenas metido no 
principio de reserva de lei e, portanto, poderia alegar a regulação 
mediante credito do governo central, autônomo, ou neste caso mediante 
ordem... Na Constituição espanhola cito dessa maneira basicamente 
mudando sua natureza, para sustentar que não era relevante porque 
essa Constituição não fala de tributos, nesta Constituição não é igual à 



Constituição italiana, que fala de prestações patrimoniais de caráter 
público. É uma categoria muito mais ampla que a categoria dos 
tributos, cuja característica essencial do Tribunal Constitucional 
espanhol, era a coatividade, coatividade entendida como obrigação legal 
ou a coatividade entendida como coatividade de eixo. Compulsividade é 
exatamente o mesmo conceito que foi comentado aqui. Eu posso estar 
de acordo com essa ideia, mas o problema principal, pelo menos na 
Espanha, é que é eixo de que aqueles serviços que se prestavam eram 
brevemente um monopólio de eixo. Tiveram que dar lugar as taxas, 
provocando uma situação em termos políticos, em termos lógicos 
absolutamente estranha. E em uma localidade que tem uma piscina de 
propriedade publica, portanto, é monopólio, deve cobrar taxa, entre as 
localidades a cinco quilômetros, tem uma piscina publica e uma piscina 
privada não cobra taxa. O problema do monopólio é o hábito geográfico 
do monopólio de eixo e aí acredito que nosso Tribunal Constitucional 
não está politicamente muito certo. E para já terminar, queria 
introduzir um terceiro tema para a discussão, que não foi mencionado, 
pelo menos não ouvi ser mencionado, e que na Espanha se [ininteligível 
0:53:05] de uma forma errada, desde o começo da democracia na 
Espanha se usou, ou se sustentou que também as taxas teriam que ter 
cinquenta considerações de capacidade contributiva, de capacidade 
econômica,  quando vai se questionar, um turista jurídico vai 
extraordinariamente questionar. Mas a forma que nossa Constituição 
está readaptada parece dar a entender, não digo que eu não 
compartilhe, mas digo que parece que dá a entender que o principio de 
capacidade contributiva se deve a aplicar indistintamente a todas as 
categorias do tributo, não estou de acordo com o que esta Constituição, 
dificilmente [ininteligível 0:53:54] outra leitura. Estou gerando um 
problema, e coloco como considerações de capacidade econômica nas 
taxas, ou com reparação nas taxas universitárias, na Espanha a 
universidade pública, atendendo os níveis de renda dos estudantes ou o 
número de irmãos, existem taxas reduzidas, surge obviamente o 
problema de como se financia o déficit que não cubram determinados 
usuários do serviço. E aqui a tendência natural de relação ministrada, 
tem sido repartir o déficit de taxa entre o resto de usuários do serviço, 
então a parte de taxa que não paga o usuário com uma taxa reduzida se 
financia com um incremento da taxa de resto de usuários com maior 
capacidade econômica, isso desde o principio tem provocado problemas 
porque no nosso sistema existe um principio que já foi mencionado aqui 
também, que se limita o custo do serviço e aqueles usuários do serviço 
que deviam incrementar a sua taxa alegaram ante aos tributais que 
estavam superando os limites do custo do serviço, ante o qual está 
jurisprudência a meu visto de forma errada, veio a sustentar que o 
limite do custo do serviço é o limite do custo do serviço global, veja 
que... Todos os usuários avidamente não podem pagar mais que o custo 
do serviço global, mas um usuário concreto, pode pagar mais, que cobre 
o serviço individual. Isto tem provocado uma situação muito estranha 
na Espanha, que acabou convertendo algumas taxas em impostos, ou 
impostos imperfeitos, ou impostos, eu digo na Espanha, impostos 



chapuferos(F), a palavra “chapufo” na Espanha significa algo mal feito. 
Impostos... Na metade do caminho, entre imposto e a taxa. Apesar de 
que a imposição que adotou esse respeito entre o Tribunal 
Constitucional alemão, pra mim parece muito mais racional. E se não 
me engane, o critério de igualdade da taxa é a equivalência, é o serviço 
que recebo, essa é a medida da tributação, se você pretende estabelecer 
diferenças, essa diferença como qualquer caso diferente, deve ser 
idônea, deve ser fortificada, e sobre tudo, deve ser proporcionada e 
lecionar minimamente o princípio de igualdade. Obviamente passar o 
sobre custo do serviço ao resto de usuários parece que defendo uma 
finalidade indefensável, adaptando a taxa a capacidade econômica ou 
permitir que determinados usuários necessitem do serviço, parece que é 
uma medida idônea para que se consiga o financiamento do serviço, 
mas o problema fundamental é que não é uma medida proporcional, e 
se [ininteligível 0:57:18] ao princípio de lição mínima. Porque uma 
alternativa que ... muito menos o princípio de igualdade das taxas, que 
não veremos. É um serviço que recebido, não a capacidade econômica, é 
um critério de impostos. E financiar o princípio de taxa como impostos. 
O Tribunal Constitucional alemão no caso de uma taxa, deguarderia(F) 
em que um governo local pretendia repartir o déficit de taxa entre o 
resto de usuários do serviço desfalecente. O limite do custo de serviço 
não era um limite de custo do serviço global, se não, obrigatoriamente o 
limite de custo de serviço individual e que o déficit de taxa devia se 
financiar necessariamente mediante outro recurso. Foram impostos, ou 
foram... que no fundo são os impostos do futuro. Estas são minhas 
referencias de observador, mas me parece um tema muito mais 
fascinante e sobre tudo um tema importantíssimo ainda para discutir. 
Muito obrigado. 

[Aplausos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, professor Báez. 
Professor Schoueri já pediu a palavra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, observadores somos todos. E 
aqui essa Mesa é feita de observadores e de debates, e, principalmente, 
considerando que a tese do Roberto Ferraz, doutorado do Roberto 
Ferraz publicado pouco mais de 20 anos de atraso e, portanto, 
naturalmente algumas ideias podem ser discutidas ou não, o tema é 
tradicional; e a essência está aqui nesse ponto, saber o que é 
compulsoriedade. A tese dele é essa, a compulsoriedade está em que 
existe uma lei mandando pagar, e a contrapartida é dizer não - e essa é 
a minha visão - a compulsoriedade não é apenas haver uma lei 
mandando pagar, até porque existem leis que mandam eu pagar aquilo 
que... o cheque que eu assinar, eu devo pagar. O fato de eu ser obrigado 
a pagar, basta que eu contraia uma obrigação, eu estou obrigado a 
pagar. Então, eu não consigo ir a este ponto. A compulsoriedade está no 
serviço. Eu sou obrigado, eu estou obrigado a fruir daquele serviço, eu 
não tenho alternativa, me desculpe, eu não tenho alternativa, eu não 



tenho alternativa de contratar um caminhão de lixo particular para 
recolher o meu lixo, porque existe uma lei municipal que me manda 
utilizar a coleta pública, até porque se cada um de nós quisesse pegar a 
seu lixo, colocar no seu porta-malas e sair pela cidade com o seu lixo, 
nós teríamos uma situação caos urbano. Então, existe uma lei, sim, 
exigindo que eu utilize o lixo público, coleta pública, e eu pago por isso, 
mas a compulsoriedade está na própria fruição. Eu estou obrigado a 
utilizar aquilo, eu estou obrigado, existe lei que me obriga a ligar a 
minha casa ao esgoto público. Eu não tenho alternativa, eu estou 
obrigado a ligar. E aí tem um ponto curioso, a compulsoriedade - essa é 
a questão - ou seja, se eu não cumprir, eu estou em um ilícito. Eu estou 
num ilícito porque não cumpri, mas note: a taxa não é a sanção do 
ilícito, porque eu pago a taxa na situação lícita ou ilícita, ou seja, não 
vamos confundir. Se eu não cumprir, eu estou ilícito; se eu cumprir, eu 
estou no lícito, não e no outro caso eu pago a mesma taxa, portanto, 
não é dizer que a taxa é sanção de ato ilícito. Agora, se eu estou num 
ilícito, além da taxa, eu estou sujeito à penalidades administrativas, 
porque eu descumpri a obrigação, eu estou sujeito a toda uma 
legislação que me obriga aqui. E por isso me parece um teste 
fundamental, para saber se é ou não uma taxa, investigar o que 
acontece se eu não o fizer. Estamos tudo bem? Pague a taxa e pronto? 
Então, a situação ficou complexa, porque afinal de contas então a taxa 
foi a sanção pelo meu ilícito. Não, eu não vou conviver com esse fato. Se 
eu estou obrigado, eu vou ter uma sanção pelo ilícito e vou ter a taxa 
independentemente disso. A armadilha, Roberto, me parece nesse 
ponto, você não está enxergando que, se eu tenho um ilícito, eu devo ter 
uma sanção pelo ilícito que não pode ser a própria taxa. 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Nossa! 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É a partir daqui que os exemplos do direito 
comparado devem ser vistos com alguma cautela. Eu gosto do exemplo 
inglês, eu gostaria de citar, Roberto, mais que o exemplo inglês, eu 
gostaria de citar que na Alemanha, se você for preso, você vai pagar, 
você vai pagar pela articulação da polícia, você vai pagar pela prisão, o 
poder de polícia. É assim que funciona mesmo. O preso paga. Sabemos 
que alguns países hoje em dia até... não sei se é verdadeiro ainda, na 
China você paga ainda pela bala da [ininteligível] capital, não sei se é 
verdadeiro. Mas, assim, pelo menos eu aprendi assim e vou querer 
tomar como fato. Então, assim, olhar outras situações. Agora, devemos 
olhar, e esse me parece um ponto importante, no sistema brasileiro em 
que nós temos uma definição de taxa prevista no Código a 
compulsoriedade, ou seja, eu estou obrigado ou não a fruir daquele 
serviço, daquela atividade? Isso me traz a situação do meu “Nossa!”, 
que foi a situação proposta e endossada pelo Andrés também, proposta 
pelo Roberto, endossoada pelo Andrés, da questão da polícia que vai a 
um evento. Eu estou diante de um serviço público, o que não é 
suficiente para dizer sim ou não, porque existem... taxas 
necessariamente se voltam a serviços públicos. Eu não vou dizer que o 



fato de haver interesse da coletividade excluiria a taxa, erro meu. Todo 
serviço público é de interesse da coletividade. Pegando um exemplo 
mais forte que o seu exemplo do lixo, eu pego a taxa do passaporte. A 
taxa vai emitir uma identidade nova. Eu pago taxa, é um serviço 
público, porque é interesse da coletividade que haja identificação, ainda 
assim eu pago uma taxa. Agora, qual é a diferença entre o meu 
passaporte e o caso do estádio? O passaporte é compulsório. Ou seja, 
existe lei que me exige, para que eu possa viajar, exige o passaporte. Eu 
estou diante de uma situação compulsória. Por enquanto, não existe lei 
que exija que aquele que organize um evento público providencie a 
segurança, e digo, Roberto, se houver tal lei, se houver uma lei que exija 
que daquele que organiza um evento público que providencie a 
segurança, sob pena de sanções administrativas, aí eu direi: Estou 
diante de uma taxa, porque eu teria compulsoriedade, o que me falta, e 
essa é uma questão de examinar uma situação concreta, se eu tenho a 
compulsoriedade ou não na fruição do serviço, não pela natureza, mas 
sim pela compulsoriedade. Haverá uma lei impondo sanções? Aquele 
que organizar um casamento e não providenciar segurança para os seus 
convidados estará sujeito a sanções administrativas. Se eu tivesse lei 
como tal, eu poderia entrar nesse campo. Na situação concreta, e que 
não existe tal lei, ao contrário, eu posso fazê-lo se quiser ou não, pelo 
meu luxo, pela minha vontade, talvez eu possa cogitar se eu estaria 
diante de um belo preço público por compensação de serviços, o que eu 
não consigo aceitar no caso da segurança, até pelo princípio da 
moralidade. Sim, princípio da moralidade, que não precisaria estar 
escrito na Constituição para eu dizer, para poder invocá-lo e dizer que é 
inaceitável que a polícia cobre para fazer aquilo que ela deve fazer, ou 
seja, segurança pública é função da polícia, então eu não aceitaria uma 
cobrança de um preço público por isso. Então, e assim eu responderia 
todas as questões que o Roberto foi propondo, a partir da minha 
premissa de que a compulsoriedade é na fruição do serviço e não no seu 
pagamento, eu vejo... a taxa da segurança pública, creio que eu já 
respondi, se for compulsória ou não. A questão do transporte escolar, a 
resposta deve ser necessariamente a mesma, é proibido levar a criança 
no veículo próprio, por quê? Porque é interesse daquela coletividade, até 
porque gera muito trânsito, já não se pode mais levar criança com 
veículo próprio. 

Orador não identificado [1:06:52]: É inconstitucional. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, é uma questão, a questão passa a ser 
outra, se eu posso ou não posso proibir. Mas eu digo, não havendo a 
proibição, sendo uma opção minha, eu não posso ser punido por não 
fazer. E, se eu não posso ser punido, não há compulsoriedade, se não 
há compulsoriedade, não vejo como cobrar taxa. A questão [ininteligível] 
da extrafiscalidade, Ricardo, último ponto, sim, eu entendo que a taxa 
pode ultrapassar o custo do serviço, mas nesse caso a taxa já não se 
justifica pela equivalência, ela terá outra justificativa constitucional ou 
dada, por exemplo, a ordem econômica, e aí eu vou pedir a 



proporcionalidade da taxa, já não pela equivalência, mas sim pela 
necessidade da intervenção do domínio econômico. Exemplo que eu lhes 
dou, eu posso cobrar uma taxa por um porte de armas que ultrapasse o 
valor da fiscalização. Por quê? Porque eu quero desestimular, eu não 
quero que qualquer um tenha porte de armas, 

Orador não identificado [1:08:02]: Proibitiva. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, a taxa fica... Proibitiva, mas não 
excessiva, o limite da taxa [ininteligível 01:08:06] confiscatória, porque 
se for ilícito, se ela se tornar confiscatória, exemplo que nós tivemos 
foram as cabines de banho na praia de Santos, em que elas 
ultrapassavam um valor alto para se tornar confiscatórias, aí é 
inconstitucional, ou seja, ou eu estou no campo do lícito ou do ilícito. 
Se é ilícito, não se cobra taxa; se é ilícito, se pune. Se é lícito, posso ter 
uma taxa mais alta para desestimular, mas estabelece a fiscalidade, 
mas a justificativa... Então, vejam, a premissa de que a taxa tem por 
limite o valor do custo de serviço, é enquanto a taxa se justifica na 
equivalência. Se eu tiver uma segunda justificativa, que já não era 
equivalência e sim razões de ordem econômica, eu poderia ter uma 
segunda cobrança com outra justificativa. Essa é a minha opinião, salvo 
melhor juízo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando Zilveti. Bom, eu estava atento 
na exposição do Roberto Ferraz, olhando como quem frita o peixe e olha 
o gato o título do livro dele, que fala em sustentabilidade, e fico um 
pouco ansioso para ouvir onde é que ia entrar a sustentabilidade na 
exposição do Roberto, aliás, eu tenho que ler o livro dele, que farei com 
prazer, é uma estratégia que ele tem, porque essa sustentabilidade faz 
com que a intervenção do querido Andrés se aperfeiçoe, e a do Schoueri 
derrape profundamente na curva. O Schoueri começou bem com 
compulsoriedade e depois derrapou. 

Orador não identificado [1:10:10]: E bateu? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bateu, sim. 

[Risos]  

Orador não identificado: Capotou? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Porque é justamente nesse aspecto que 
eu, na segurança... Não tem nada a ver, Schoueri, me desculpe. A 
segurança, claro, toda taxa precisa, é prevista em lei, é óbvio. Mas, se 
você trabalha com sustentabilidade, nós essencialmente trabalhamos 
com sustentabilidade hoje, e não há como evitar isso, tudo que você faz 
afeta a coletividade, tudo que você promove em termos de interesse 



privado acima de um limite, obviamente, afeta a coletividade. Se eu dou 
uma festa, se eu faço um evento empresarial, sempre afeta a 
coletividade. Se eu afeto o trânsito, se eu afeto a segurança das 
pessoas, se eu afeto o nível do ruído, tudo isso afeta a coletividade. Essa 
afetação da coletividade vem sendo cada vez mais regulada e é regulada, 
Schoueri, hoje no Brasil, em São Paulo, principalmente, quando eu 
quero fazer eventos eu preciso avisar o Poder Público, e, ao avisar o 
Poder Público, em determinados eventos volumosos, geram uma grande 
apreensão do Poder Público. E essa afetação da sustentabilidade 
pressuponho uma ação do Estado e um poder de polícia efetivo, e o 
poder de polícia em termos de segurança não é um fato de eu não ter 
outra alternativa, se o Andrés concorda. Eu não ter outra alternativa, 
não é suficiente para dizer que eu não posso pagar a taxa de segurança 
do estádio ou para um show, ou para um evento-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só um aparte, então está qualificando a 
taxa já não mais como serviço público, específico e divisível, e sim como 
taxa de fiscalização, taxa de poder de polícia. Só para esclarecer qual é 
a taxa... Porque você tem uma outra justificativa. Por favor, esclareça 
seu ponto com isso. Desculpe o aparte. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Era aí que eu ia chegar. Então, nós 
temos uma jurisprudência, eu vou ficar de olho no livro do Roberto se 
ele trabalhou nisso, porque a jurisprudência do Supremo, ela é muito 
errante, as taxas relacionadas a serviço público são pouco discutidas. 
Mas quando a gente faz serviço público efetivo, e a gente vai olhar, na 
verdade está falando em poder de polícia, então o grosso da-- 

Orador não identificado [1:13:33]:  É o caso do passaporte. 

[falas sobrepostas]  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É o grosso da discussão no Supremo, da 
repercussão geral dentro do STF está no poder de polícia. O que é o 
poder de polícia, enfim? O poder de polícia virou a essência da taxa, 
tudo na taxa é o poder de polícia, e é uma fiscalização que o poder 
público exerce independentemente de você fazer uso ou não, sempre no 
exercício do poder de polícia, toda intervenção do Estado, e a gente tem 
uma Constituição essencialmente interventiva, toda a intervenção do 
Estado nas agências reguladoras, nas associações, nos CREAs, nas 
OABs... Agora, problema está: o que é o poder de polícia? O poder de 
polícia é fiscalizar obras? Eu fiscalizo obras, eu estou exercendo o poder 
de polícia? Essa é uma dúvida que está no Supremo nessa repercussão 
geral. Porque, enquanto eu tenho uma agência reguladora que exerce aí 
a intervenção do Estado, e ela está para atuar no domínio econômico, 
eu não tenho dúvida que ela tenha aí o seu papel, e aí é poder de polícia 
evidente e a taxa que você paga por essa intervenção. Só que essa 
intervenção independe de você estar fazendo uma obra ou não, e essa é 
a discussão que eu vi na jurisprudência do Supremo e que me pareceu 



um pouco mal amparado. Então, respondendo o Schoueri: o poder de 
polícia, de fiscalização, e aí o Otto Mayer vai nesse aspecto, e é de 
direito administrativo, Roberto, não é direito tributário. Direito 
tributário é manco para esse tipo de coisa. Se a gente não for no direito 
administrativo, a gente não sai do lugar. Então, a compulsoriedade do 
direito tributário não tem nada a ver com a compulsoriedade do direito 
administrativo, e a gente tem que pegar no direito administrativo, o 
direito administrativo empresta para o direito tributário e a gente toma 
de retoque o que o direito administrativo traz, e a gente adota no direito 
tributário. É a interdisciplinaridade. Então, eu acho que esse aspecto 
para mim é fundamental para a gente ratificar conceitos de que é, sim, 
possível cobrar a taxa de segurança pública quando o contribuinte, 
excepcionalmente, ou ainda que seja continuamente, mas ele tenha por 
atividade solicitar a intervenção e demandar uma intervenção 
específica, uma sobreintervenção da polícia para fiscalizar estádios, que 
é o problema que nós temos, inclusive no Paraná deu briga, porque 
resolveram... Em Santa Catarina, desculpe, deu briga porque foram - 
Joinville – porque foi colocar segurança privada e não tinha segurança 
privada, só tinha segurança pública, então ele tem que ter segurança 
pública. Então, os clubes têm que pagar por isso, e tem que pagar taxa 
para a polícia que exerça esse tipo de segurança. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Roberto. 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Para ser bem breve, capacidade 
contributiva, professor Andrés, o nosso Supremo Tribunal Federal 
também tem decisões dizendo que haveria então de se aplicar ideia de 
capacidade contributiva, ela mesma de Imposto de Renda também para 
as taxas. Acho altamente criticável, tenho um artiguinho sobre isso, é 
uma derrapada, essa sim, eu acho que é uma bela derrapada do 
Supremo, é o Carlos Mário Velloso que tinha um voto assim e o pessoal 
acompanhou e ficou meio confuso; temos essa súmula vinculante cujo 
texto também é um desastre, essa última a respeito de taxas, tem um 
artiguinho aqui também, ou na dialética, não lembro onde é que está, 
falando da necessidade de mudar o texto dessa última súmula 
vinculante exatamente para corrigir esta falha. Professor Andrés usou: 
Não é possível pensar capacidade contributiva indistintamente 
conforme se trate de imposto ou taxa, ou ainda dos diversos tipos de 
impostos, ela vai ganhar contorno aqui específicos de acordo com cada 
situação, capacidade contributiva não é a mesma coisa, quando eu 
estou falando de Imposto de Renda e quando eu estou falando de taxa 
de coleta de lixo, por favor. Se eu adotar a mesma base de cálculo, que é 
a renda do cidadão para tudo, eu vou estar tratando sempre do mesmo 
tributo, que é imposto sobre a renda. Se eu tiver uma taxa que calcula o 
valor pela renda do cidadão, eu estou diante do Imposto de Renda, não 
estou diante de taxa nenhuma. Schoueri, a questão do lixo, a 
compulsoriedade e tal, também desculpe, eu acho que é um engano 
pensar que existe compulsoriedade do serviço, vamos ficar na coleta de 
lixo. Você chegou a dizer que é obrigatório o cara usar o serviço de 



coleta de lixo porque ele não pode contratar um caminhão. Sorry! Ele 
pode e deve contratar caminhão quando ele tem uma produção ali 
extraordinária. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não disse isso, eu disse: dependendo 
da lei, se houver lei exigindo isto, daí eu terei uma taxa. Para ser bem 
claro. Eu digo, minha tese dependerá da situação [ininteligível 01:19:29] 
modelo legal, está havendo [ininteligível] municipalidade uma exigência 
como essas, aí eu tenho compulsoriedade. 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Eu vejo a compulsoriedade, mas 
na obrigatoriedade de pagar o valor e tem aqui um artiguinho também, 
fala de um caso de taxa estranha. O município de Cascavel lançou uma 
taxa de cota de lixo que é igual para todo mundo, você calcula lá com 
bases bastante normais. Salvo em dois casos, se for companhia de 
telefonia ou banco. Se for companhia de telefonia ou banco, daí paga 
um outro valor, se não me engano... Ela é explícita, companhia telefonia 
ou banco, daí paga extraordinariamente mais, é bastante alta, é um 
negócio tipo 30 mil por agência, por ano. A gente atende a discussão da 
GVT nesse assunto, e a GVT tem um escritório pequeno em Cascavel, 
cuja produção de lixo, diferente de papel, é zero, é rigorosamente zero, 
eles produzem nada, eles só produzem papel. E a GVT tem um acordo 
com uma ONG de doar todo o papel de sobra deles, o lixo de papel deles 
doar para a ONG, e a ONG vai coletar. Então, a produção de lixo deles é 
rigorosamente zero, eles não usam, sob nenhuma forma, o serviço de 
coleta de lixo, e com isso não estão infringindo nada, estariam 
infringindo alguma coisa, no meu modo de entender da legislação, se 
eles não pagassem o serviço que foi tornado obrigatório e o município é 
que está infringindo a base. O exemplo dos estádios de futebol, eu 
laboro bastante também nesse trabalho sobre o serviço de segurança, 
são os tais hooligans, e tem diversas transcrições até da entrevista com 
o chefe de polícia de Londres que conta como é isto, tem [ininteligível 
01:21:33] conhecer lá a sistemática e acredito que esse é o caso por 
excelência para ser estudado. Vejo como perfeitamente razoável, justo e 
companhia que o poder público, identificada a necessidade específica, 
estabeleça e cobre a taxa pela segurança. E, segundo este inglês, o 
efeito produzido por isso foi o seguinte: os valores começaram ser 
proibitivos, proibitivos não por política extrafiscal, que eu acredito que 
está totalmente fora, não pode ser exercida dessa forma, é que o custo 
efetivo de fiscalização num jogo de futebol, do Manchester não sei o quê 
contra não sei quem, era absurdo, porque eles precisavam de um efetivo 
policial praticamente de um policial para cada jogador, os caras não 
iam para o jogo... Para cada torcedor, fosse jogador ia ser fácil, né? Para 
cada torcedor, os caras não iam ao jogo, elas iam à briga e nós 
conhecemos torcidas que são assim, eu também sou são paulino, estou 
aqui muito bem acompanhado de são paulinos, e, senhores, morri de 
vergonha quando anos atrás foi filmado, no Pacaembu, um torcedor são 
paulino batendo um caibro na cabeça de um torcedor que estava caído 
no campo, é uma negócio, assim, absurdamente vergonhoso, né, 



matéria que precisa ser coibida. E quem é que tem que pagar? Alguém 
tem que pagar. É a torcida mesmo, e isso vai se refletir no custo do 
ingresso e no time apelando às suas torcidas dizendo: “Não, vocês não 
façam isso porque senão não posso comprar o Messi. Eu ia comprar o 
Messi para o São Paulo só que com o custo de policiamento que vocês 
estão me impondo, eu não vou comprar o Messi, só quando ele tiver 
com uns 75 anos para fazer umas embaixadinhas aqui no clube”. 
Então, é uma coisa, inclusive, com um funcionamento muito próprio, 
muito atual, e neste ponto fiquei muito feliz de ouvir o professor Andrés 
dizer que aquelas categorias tidas por intocáveis no século 19 e 20 
sobre o que é função do Estado, o que não é, o que é divisível, o que não 
é, elas estão totalmente esfaceladas no nosso regime atual. Um monte 
de gente não aceitava de jeito nenhum o sistema regulatório para tratar 
dessas atividades, telefonia, energia elétrica e companhia. Desculpe, 
pode sim ser totalmente por atividade privada, sem imposição e tal. 
Então, essas categorias eu acho que estão bastante abertas. A taxa do 
passaporte, eu acho que é fiscalização, não tem nada que ver com 
serviço, é de fiscalização. Eu estou sendo fiscalizado, né? Eu quero 
saber se o senhor está certinho aqui, o senhor pode sair do país ou não 
pode, vou checar toda a sua ficha corrida policial, o senhor está 
envolvido em lavagem de dinheiro ou não está. Eu não estou pagando 
um serviço, eu estou sendo fiscalizado, eu estou pagando para ser 
fiscalizado. Eu esqueci, semana passada havia sido proposto pelo Dr. 
Salvador a ideia de: pode uma consulta fiscal ser cobrada. Diz que em 
Minas Gerais cobram por taxa e coisas do gênero. Eu confesso que eu 
tenho muita dificuldade em admitir essa possibilidade. Porque, neste 
caso, eu não vejo fiscalização, e para arrancar mais uns "nossas". 
Quando eu vou ao Judiciário é a mesma, eu não estou sendo 
fiscalizado, eu estou clamando pelo meu direito, ele é meu... Serviço que 
existe uma certa unanimidade, eu mesmo no texto tratava 
originalmente como algo assim, como: “Olha, aqui não tem dúvida, todo 
mundo está de acordo que pode cobrar a taxa judiciária”. Eu hoje tenho 
sérias dúvidas, porque não é serviço, o cara que reconhece o meu 
direito não me prestou serviço nenhum, nenhum, nenhum. Vamos dizer 
que algum cidadão é, sei lá, tem direito a acesso à vaga especial de 
deficiente, e quem respeita isso e reconhece esse direito dele e permite 
que ele use aquela vaga prestou algum serviço a ele? Serviço nenhum. 
Fiscalizou alguma coisa? Também não fiscalizou nada, quer dizer é o 
seu, a sua obrigação, neste caso sim eu acho que o Estado está 
exercendo a sua função única e exclusiva. Ele está lá para fazer isso, é 
típica atividade estatal e que essa sim eu não sei se ele poderia cobrar 
[ininteligível 01:26:35], não vou dizer que sou contra, eu vou dizer que 
eu tenho dúvidas. Então, em que mais a nossa, o que significa que 
estamos progredindo, porque, se não tiver dúvida nenhuma ou choque, 
não há progresso científico, né? Bom, falei de mais. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Gustavo-- 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dá licença um pouquinho, 
eu queria, Fernando, Roberto, eu não consigo parar de ler o art. 79 do 
CTN, serviços potencialmente utilizados pelo contribuinte quando sendo 
de utilização compulsória sejam postos à sua disposição. Eu disse que 
eu tinha muita dificuldade de entender algumas coisas, porque aqui 
todo mundo, professores especialistas em direito tributário que se 
dedicaram mais ao assunto do que eu, mas eu quando leio a lei posta 
no ordenamento eu fico com uma mensagem [ininteligível] clara. 

Orador não identificado [1:27:36]: Fico feliz. 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Eu... Voltaria a ler o texto e a 
sua interpretação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não estou interpretando, 
eu estou chamando a atenção. 

[falas sobrepostas]  

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Utilização compulsória, eu 
interpreto dessa maneira, Ricardo, primeiro pelo texto da Constituição 
que não usa isso, ele usa [ininteligível] potencial só. Mas serviço de 
utilização compulsória, eu teria que obrigar o cara realmente a sofrer o 
serviço, e não acredito que seja isso, nem a intenção de nada, nem o 
que se faz mesmo o que se possa fazer. Eu não posso obrigar o cara a 
gerar lixo. Tá, ele tem um terreno, ele não gera lixo. Não é isso. Ele não 
recebe o serviço, ele só potencialmente, se ele gerar, ele vai ter, e aí ele 
está caracterizado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Roberto, você disse que vai 
pensar de novo, pense também na questão da seguridade social, que 
você pode ser contribuinte, já disse o Supremo, da contribuição 
patronal sendo empregado, né? Então, são questões que nós temos que 
enfrentar, é claro que temos situações particulares que podem gerar 
alguma interpretação pontual, né? 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Eu interpreto esse texto, 
quando ele fala de serviço de utilização compulsória, interpreto serviço 
cuja implementação eu estabeleci compulsoriamente e estabeleci que o 
senhor é que vai pagar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, obrigado. Plínio, nosso 
tempo, tem mais um colega que pediu a palavra, temos pouco tempo. 
Por favor. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio Gustavo Prado Garcia. Eu 
quero fazer uma provocação. Em primeiro lugar, eu entendo que 
segurança pública não há de ser custeada por meio de taxa, porque nós 
temos que distinguir uma outra coisa também. Pode a autoridade 



policial deixar de ingressar num estádio porque não houve o pagamento 
da taxa de fiscalização? Não pode. Agora, temos que distinguir também 
um outro aspecto. Em primeiro lugar, uma coisa é um evento privado, 
particular, uma festa de casamento, que não é público; a outra coisa é 
uma, vamos dizer, o jogo de futebol, uma atividade esportiva que é 
acesso público, é pago. 

Orador não identificado [1:30:12]: É privado. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Então... É privado... Não, eu 
entenderia que nesse caso, não. Na medida que há o pagamento do 
ingresso-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou pedir... O Plínio está 
com a palavra, não podemos debater, não temos mais tempo. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Na medida em que está se pagando 
ingresso aquele evento é um evento público, não é privado não. 
Qualquer um pode ingressar lá pagando. É um evento público. Então, 
esse evento público, se houver um distúrbio lá dentro, a polícia poderá 
dizer: “Eu não vou entrar porque vocês não pagaram taxa?” 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Diogo Negrão. 

[falas sobrepostas]  

Oradora não identificada: Está gravando. 

[falas sobrepostas]  

Sr. Diogo Negrão: Na verdade, a minha posição é bem parecida com o 
Dr. Plínio. Só complementando, que no caso de serviço de segurança 
pública... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não está gravando. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Diogo Negrão. 

Sr. Diogo Negrão: Então, complementando o que o Dr. Plínio colocou, 
também entendo que no caso de serviço de segurança pública você não 
pode cobrar uma taxa, até porque ainda que seja um evento privado, 
público ou privado, a segurança pública, ela está como a atividade, 
então ela não vai se restringir naquela localidade, por isso mesmo não 
teria como se cobrar uma taxa divisível específica naquela situação. 
Poderia, sim, se cobrar uma taxa de fiscalização em que a 
administração iria destacar um determinado número, vamos dizer, de 
viaturas, um efetivo policial para aquele evento, mas aí seria uma 
fiscalização, seria uma taxa de fiscalização. Agora, uma taxa de 



segurança por prestação de serviço, eu não vejo como, porque é um 
serviço para a coletividade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Roberto pediu 15 
segundos... 

Orador não identificado [1:32:20]: Tem três minutos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dr. Schoueri pediu um 
segundo. 

Sr. Roberto Catalano Botelho Ferraz: Quinze segundos. Plínio, não é 
assim, a polícia não vai entrar porque a pessoa não pagou a taxa. A 
polícia vai dizer: “Eu vou entrar, vou fazer a segurança e você vai 
pagar”. É bem diferente. Eu tenho essa obrigação. E, cumprindo esta 
obrigação de fiscalização do estádio e companhia, está do lado de fora 
acontecendo um assalto, tiroteio e companhia. O policial, 
evidentemente, tem essa obrigação e vai fazê-lo, como o cidadão 
qualquer que está passando na rua, vamos imaginar o cidadão que tem 
porte de arma e companhia, ele tem... Mesmo um policial à paisana, ele 
não está fazendo fiscalização nenhuma, ele também tem essa obrigação. 
E esta é a grande vantagem da gente usar sempre serviço público e não 
privado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não concordo com a Mesa. Plínio, me 
parece que o que caracteriza o serviço público remunerado pela taxa é 
justamente que o Estado não pode negar a prestação mesmo que você 
não pague a taxa, isso que diferencia do peso público, ou seja, o Estado 
vai prestar o serviço de qualquer modo. Se você não pagar, você está 
sujeito a uma execução fiscal, mas o serviço é público, e, portanto, será 
prestado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando pediu um 
segundo. Acabou. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Schoueri, não. 

[Risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É impressionante a 
pontualidade, né? Eu queria agradecer as presenças do professor 
Roberto Ferraz e Báez, muito obrigado, [ininteligível 01:34:05]. Roberto, 
[ininteligível] estava prometendo vir, hoje preencheu totalmente, 
[ininteligível] rever, né? Esta taxa que nós passamos, muitas vezes, por 
cima [ininteligível 01:34:23] do imposto, mas na verdade é um maior 
importante. E eu queria renovar a solicitação de contribuições para a 
revista de Direito Tributário Atual n° 31, e solicitar também temas para 



a próxima Mesa. Para a próxima Mesa, eu estou colocando na pauta e 
vou convidar a Dra. Elidie Bifano para vir comentar as soluções de 
consultas já publicadas a respeito da contribuição substitutiva da 
previdência social, [ininteligível] sobre a Receita, a respeito da forma já 
tivemos duas sessões, discutimos longamente e vale a pena nós 
voltarmos ao assunto, creio eu, vale a pena voltarmos ao assunto 
porque a quantidade de soluções de consulta Cosit que foram 
publicadas é muito grande. Então, nós vamos terminar de rever se a 
posição do Fisco bate com o que nós concluímos aqui ou não. E eu sei 
também que a Dra. Elidie tem algumas posições que não coincide com 
as posições que foram prevalecentes aqui, na Mesa. Então, eu acho que 
vale a pena voltarmos a esse tema. Agora, por favor, mandem novos 
temas através da biblioteca. Muito obrigado, bom dia a todos. 

FIM 

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

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por J. L. 
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