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Sr. Luís Eduardo Schoueri: Muito bom dia. Vamos dar início à 
nossa mesa de debates. Hoje nós teremos às nove horas uma 
interrupção da mesa para uma assembleia do instituto, depois 
retornaremos à mesa. No pequeno expediente a primeira informação 
que eu gostaria de dar é de que a nossa biblioteca acaba de adquirir, 
e, portanto todos os associados também receberão porque foi editado 
pelo IBDT, o livro A Transação em Matéria Tributária, do Phelippe 
Toledo Pires de Oliveira, é a sua dissertação de mestrado, também 
pela série Doutrina Tributária. Esse, se não me engano, já é o quarto 



 

 

livro que nós editamos nesse semestre, todos os associados do IBDT, 
além de várias bibliotecas recebem este livro também, brevemente 
todos terão também o livro. No pequeno expediente, alguma outra 
informação? João? Bom, então entramos na pauta. Nós encontramos 
o primeiro assunto que seria da mesa, revogação da isenção ou 
alíquota zero do imposto de renda na fonte. Proteção de titulares de 
aplicação anteriores. Eu pergunto se, o tema continua na mesa, mas 
nós debatemos bastante já na reunião passada. Pergunto se devemos 
manter isso em mesa? 

Sr. João Francisco Bianco: A sugestão do Dr. Ricardo, né, que ele 
teve... foi mantida por ele... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, como foi colocado pelo Ricardo 
Mariz, vamos deixar como sugestão da mesa, talvez ainda para a 
próxima semana para ver se ele haverá algo ainda a falar sobre o 
assunto. Eu tive a sensação que a semana passada quando houve 
aquele acórdão citado, teve... bom... Os dois temas aqui são 
propostos pelo associado Paulo Vitor da Rocha que não está presente, 
ainda pelo menos, então vamos tentar aguardá-lo. A Ana Carolina 
está presente? Tão pouco a Ana Carolina está presente para o último 
tema. Então com isso nós não temos tema de pauta e temos temas 
de associados, eu indago se alguém gostaria de trazer algum tema 
para o debate? João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Infelizmente eu não trouxe aqui, mas 
eu queria comentar uma recente solução de consulta que foi emitida 
pela Cosit, ela trata sobre a incidência de PIS e COFINS sobre 
receitas financeiras, e é um caso interessante porque ela trata 
especial de receita financeira que é auferido por instituições 
financeiras, então como vocês sabem, a base de cálculo de PIS e 
COFINS agora com a lei 12.973, além da receita bruta da prestação 
de serviço e mercadoria, também é receita da atividade principal. E aí 
o banco fez uma consulta sobre a possível incidência de PIS e 
COFINS sobre a receita de juros de depósitos judiciais, efeitos em 
processos judiciais e que se discute a incidência de algum período, 
então o banco entra com uma ação judicial, faz o depósito judicial de 
valor em discussão e aí sobre esse valor em discussão ele aufere 
juros. E aí ele questiona a Cosit dizendo que esses juros estariam 



 

 

sujeito ou não à incidência do PIS e COFINS. E aí a Cosit, ela 
sustenta que a receita da atividade principal do banco é aquela 
receita própria, qual é a atividade do banco? Atividade de 
intermediação financeira, de captação dos recursos para aplicação do 
recurso, então essa é a receita da atividade principal, além também 
daqueles outros serviços que os banco prestam: intermediação, 
emissão de cheques, talão de cheques, aquelas coisas todas; mas 
além dessas outras todas, também a receita em termos de ação 
financeira e aí a Cosit sustenta que esse juros não é próprio da 
atividade, então ele não deve estar sujeito à incidência de PIS e 
COFINS. É uma solução de consulta bem fundamentada, está bem 
coerente na linha de raciocínio, queria mais no sentido de registrar 
aqui e comentar essa decisão. Eu não sei se o Maicon tem o número? 
Na semana que vem eu posso trazer aqui o número certinho e voltar 
a comentar. 

Sr. Salvador Candido Brandão: A Valdirene trouxe essa notícia, 
aliás, ela trouxe a indagação, talvez ela já tenha trazido o assunto e a 
conclusão da nossa mesa, não sei se você está presente, foi 
exatamente isso, a receita financeira de que trata a Lei 12.973, que 
foi feita exclusivamente para capturar a receita dos bancos que 
estavam questionando a incidência sobre a receita deles próprio, até 
hoje no Supremo Tribunal Federal, então a partir da emissão da lei 
ele não têm dúvida que a receita que é objeto da atividade social ela 
está sujeita ao PIS/COFINS. Como eles estão no regime cumulativo e 
tem a alíquota diferenciada que é de 4 e 0,75, então a partir de 
primeiro de julho, essa receita quando eles auferiram, quando se 
transformar em receita efetiva dos depósito judiciais que raramente o 
banco faz porque ele refere fazer a previsão contábil e continuar 
trabalhando com o dinheiro, mas às vezes tem casos que é obrigado 
a fazer, teve casos em Santa Catarina, por exemplo, que houve 
obrigação, ordem judicial de fazer o depósito, teve uma série de 
questões lá no ISS, e tal, mas aqui em São Paulo o Banco Federal 
dificilmente eles fazem. Então essa receita quando se transformar em 
renda e é só naquele momento, embora eles possam fazer uma crua, 
uma provisão ativa ao rendimento juros que é o que ocorre durante o 
período da ação, não pertence a ninguém porque está, então a 
Receita Federal já definiu que esse rendimento só é apropriado como 
receita se e quando a empresa ganhar a ação e levantar o dinheiro. 



 

 

Então naquele momento vai ser agora uma receita tributável pelo 
PIS/COFINS da mesma forma, não é, João, porque de qualquer 
maneira é a mesma alíquota, mas aquela que. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas vai ser tributado, não? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, vai ser tributada como receita 
financeira tanto quanto as outras. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não será tributada. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, será tributada a partir de 
primeiro de junho. A consulta foi dizendo não é receita da atividade, 
não estava sujeito aos 4 e 0,75 anteriormente. Agora com o decreto 
8.426 quem não vai contestar... a partir de primeira de junho essa 
receita entra como receita extraordinária financeira pra todo mundo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas ela está no regime cumulativo ou 
não cumulativo. Se não me engano, salvo melhor juízo, o decreto se 
aplica na natureza como regime não cumulativo. E se os bancos estão 
em regime cumulativo. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Desculpe, então essa é a diferença, 
o regime, eles são lucro real, mas a receita tem. Mas essa receita no 
lucro real não é cumulativo. Como o nosso caso aqui, isso é que é 
diferença, viu, João? Veja aqui, nós estamos numa situação, pelo 
lucro real todo mundo está no cumulativo, exceto as receitas de 
atividade financeiras, certo que é do banco, agora, essa outra receita 
que é comum a todo mundo, ela não estaria no regime cumulativo 
por estar no lucro real? 

Orador Não Identificado: É uma boa pergunta. 

Sr. João Francisco Bianco: Realmente existe essa discussão, eu 
não sabia se esse assunto tinha sido discutido aqui. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, foi só trazida a notícia. 

Sr. João Francisco Bianco: Realmente se tem essa discussão, mas 
a solução de consulta não entra nesse, não entra nessa diferença. Ela 
simplesmente conclui que aqueles valores não são, não constituem 



 

 

receita principal e não entra na base de cálculo, agora não entra na 
discussão do decreto. Vamos ler o decreto aqui? Deixa eu pegar aqui. 
É 8.426? Realmente, o decreto 8.426 ele diz no art. 1º que ficam 
reestabelecidas as alíquotas de 0,65 e 4% para a contribuição do PIS 
e COFINS, incidente sobre as receitas financeiras, auferidas pelas 
pessoas jurídicas sujeita ao regime de apuração não cumulativo. Não 
é o caso. Agora vem o § 1º. Aplica-se nos dispostos do caput 
inclusive as pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas 
receitas submetidas ao regime de apuração não cumulativo, da 
contribuição PIS/PASEP. Quer dizer, a questão é se a pessoa jurídica, 
digamos, pessoa jurídica comercial está no lucro presumido, está no 
regime da cumulatividade, só que tem receita financeira, então ela 
tem partes das receitas financeiras... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: No caso do lucro presumido me parece 
que não, né? 

Sr. João Francisco Bianco: Calma, eu estou dando um exemplo. 
Então, veja, primeiro exemplo, a empresa está no lucro presumido, 
ela está na cumulatividade e tem receita financeira. O fato de ela ter 
receita financeira estaria enquadrando no parágrafo primeiro? Ou 
seja, ela tem receitas atividades no regime da cumulatividade e 
receitas financeiras no regime da não cumulatividade? Não. Tá. Agora 
vamos para o banco. O banco é a mesma coisa, o banco está no 
regime da cumulatividade. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, ao contrário. Ele está no 
regime não cumulativo. 

Sr. João Francisco Bianco: Não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Então, ele está, põe no lucro real 
ela está no regime não cumulativo, ele só, as receitas é a exceção. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu penso que... vamos olhar a lei. 

Sra. Valdirene: Olha na 9.781. 



 

 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Lei... é subjetiva. 

Orador Não Identificado: Vamos fazer a discussão dentro da lei. 

Sra. Valdirene: Alguns ramos é a receita, para outros é a 
atividade... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Estamos vendo a lei 9.781. 

Orador Não Identificado:  Parágrafo 18? 

Sra. Valdirene: Acho que é o art. 8º ou 10º. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Artigo... 

Orador Não Identificado: Artigo ou parágrafo? 

Sra. Valdirene: Art. 8º ou 10º 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Dá um ‘control F’. 

Sra. Valdirene: Olha aí ó, sobe. 

Orador Não Identificado: Tem 16 ocorrências. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então nós estamos falando do § 5º do 
artigo... 

Orador Não Identificado: Não, passou. Desce um pouquinho. Não 
é esse § 5º? 

Sra. Valdirene: É o caput que diz. Caput diz: Permanece. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Qual é o artigo, João? 

Sr. João Francisco Bianco: § 6º. Então §6º... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Art. 3º, § 6º. 

Sra. Valdirene: Desculpa, eu acho que é na 10.833 ou na 10.637, 
que diz: permanecem na 9708 as seguintes pessoas jurídicas. 



 

 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O § 6 do art. 3º confirma na base de 
cálculo que as pessoas jurídicas possam ter, mas a Valdirene 
menciona também que a 10.833. 

Sra. Valdirene: E a 10.637. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Expressamente mantiveram essas 
discussões no regime cumulativo. Portanto, se trataria sim de pessoa 
jurídica sujeitas a regime cumulativo, então não estão na exceção do 
§ 1º no Art.1º do decreto. 

[Falas sobrepostas]. 

Sra. Valdirene: Mantém a 9.718... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Estamos falando da lei 10.637... Art. 8 
da lei 10.637 é explícito dizendo, permanecem sujeitas às normas 
das obrigações de contribuição PIS/PASEP vigentes anteriormente a 
essa lei, não se aplicando as disposições do § 1º a 6º entre as quais 
estarão ali as pessoas jurídicas referidas nos § 6º e 8º ou do art.3º 
da 9718. Portanto, não há dúvida que para os bancos as receitas 
financeiras não estão concluídas no novo decreto. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Então quer dizer que o aumento do 
CSLL é até justo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só com relação a esse tema das 
financeiras e da parte das receitas operacionais ou não, nós estamos 
dando certo que a nova lei alcança as receitas ditas operacionais dos 
bancos, a Lei 12.973. Existe, nós sabemos que essa questão está sob 
judice e eu pessoalmente tenho problemas sérios com essa 
conclusão. Por quê? Porque nós adotamos um costume, quase 
decoramos, que certamente haverá em qualquer apostila de cursinho 
a informação de que a lei complementar 70/91 é materialmente uma 
lei ordinária e, portanto, pode ser modificada pela lei ordinária. 
Esquecendo que ela sim é materialmente ordinária naquilo que ela 
cumpre papel de lei ordinária, ou seja, na hora que ele institui uma 
contribuição. Agora, quando ela define o que é faturamento ela não é 
ordinária, ela é complementar cumprindo o papel de lei 
complementar, porque cabe à lei complementar definir o fato gerador 



 

 

das contribuições e ela o faz, e o faz dizendo que faturamento é a 
receita da venda de mercadorias e prestação de serviços. A receita 
financeira dificilmente será considerada receita de uma prestação de 
serviços. Eu penso num deságio, num título e tal, dizer que isso é 
uma receita de prestação de serviços, dizer que existe algum fazer 
ali, eu tenho muita dificuldade é a remuneração de capital sem 
dúvida, mas receita de prestação de serviço não me parece. Então eu 
tenho alguma ressalva sobre a possibilidade de a nova lei alcançar 
essas receitas financeiras, essas receitas de instituições financeiras 
sem que haja mudanças na lei complementar. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Professor Schoueri, posso? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Agora eu não sei se é recursal. 
Então, a gente leva esse raciocínio porque a gente estava com o 
raciocínio da na Lei 12.973, se a Lei 12.973 ela alterou o conceito de 
faturamento e outras receitas, apenas para as empresas não 
cumulativas, porque a Lei 9.718 permanece intacta, tanto que as 
empresas de lucros presumido que estão nesse regime não estão 
preocupadas com as demais receitas que vão auferir a partir de 
primeiro de junho. Ora, se isso é verdade, o raciocínio do banco 
continua correto, a receita financeira da atividade ainda está na 
9.718. Tirando, afastando um pouquinho essa discussão que você 
colocou aí na lei complementar, parece que o Supremo já definiu que 
a Lei 9.718 é constitucional e ela já, ele já, e excluiu apenas aquela 
da base de cálculo, aquelas demais receitas que não fez parte do 
faturamento. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Salvador, você me permite. Assim, o 
caso está sob judice, especificamente declarações financeiras houve 
um voto do ministro Peluso pelo uso nesse sentido. Mas depois do 
voto do ministro Peluso, o caso foi retirado de pauta, estava em vista 
se não me engano do ministro Lewandowski, então não o Supremo 
não se manifestou sobre isso ainda. 

Sr. Salvador Candido Brandão: O que eu digo é o seguinte, ele se 
manifestou quanto à Lei 9.718 ter alterado o PIS e COFINS da base 
de cálculo para todo mundo. Naquele tempo, antes da 10.637 e da 



 

 

10.833 ele diz: O faturamento, a base de cálculo é o faturamento, 
assim como diz todas as receitas, está tudo certo. O Supremo julgou 
essa lei, essa lei já foi julgada, o § 3º que dizia que as demais 
receitas foram excluídas, então ele julgou, ele entendeu, o 
entendimento do faturamento, é com base nesse entendimento de 
faturamento que os bancos estão indo buscar a não incidência sobre 
as receitas financeiras que eles auferem do fruto da atividade. Então, 
agora com a Lei 12.973 eles já falaram aí nos jornais que reforçou o 
argumento deles, por quê? Porque eles estando no regime da 9.718, 
na 9.718 não houve alteração para incluir essas demais atividades, 
então ficou mais forte, agora essa da lei complementar eu tenho a 
impressão que a Supremo já superou isso, né? Superou no sentido, 
quando ele julgou a Lei 9.718 ele entrou no conceito de faturamento, 
ele diz que o faturamento é objeto da atividade social na venda de 
mercadoria ou prestação de serviço, excluíram as demais atividades. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Valdirene. 

Sra. Valdirene: Bom dia. Em relação ao argumento do Schoueri, 
argumento bem interessante porque ele divide, né, até que ponto a 
lei complementar 70/91 poderia ser alterada, no que ela criou, 
mudou e o limite do que ela fez o que de fato ela definiu o que era 
faturamento naquela época. Agora, o que o Supremo julgou em 2005 
e foi o que deu o tom do julgamento, foi a Constituição vigente 
quando da lei. Porque quando a 9718 foi publicada, a constituição 
não permitia tributar receitas, o 195 só tinha lá o faturamento. 
Quando nasce a 10.637, a 10.833 e mais recentemente, a 12.973, 
essas três leis já nascem sob uma Constituição que incluiu 
faturamento ou receita. Então ainda, e aí um contra-argumento que 
eu gostaria de ouvir a opinião do Schoueri se ele mantém essa 
premissa mesmo com o argumento. Agora, a 12.973 ela nasce com 
uma Constituição dizendo: pode a autoridade competente, a União, 
criar a contribuição social sobre faturamento ou receita. Que a 12.973 
fez, ela remodelou o conceito de faturamento, ela unificou o conceito 
de acordo com o decreto lá de, do imposto de renda e diz que a 
receita da atividade, né, ela desmistificou aquela limitação que a 
70/91 tinha. Então, a 12.973 nasceu com uma Constituição que 
permite que você tribute faturamento ou receita, e quando eu coloco 
receita da atividade eu deixo de olhar para trás naquele conceito mais 



 

 

unitário e passo a admitir que agora sim, essa lei pode. Porque o 
Supremo decidiu lá disse assim, não pode incluir porque a alteração 
da emenda 20 ela não surtiu efeito. Agora, outro adendo também, 
por que o conceito de faturamento da 70/91 não abarcava outras 
receitas? O que era um conceito simples, né, até didaticamente fácil, 
receita de bens de serviço. Porque naquela ocasião bancos e outros 
eram isentos, não haveria necessidade da lei complementar se 
preocupar com esse tipo. Agora, no meu ponto de vista, a partir do 
momento que a Constituição alterada, trabalhando num mundo 
perfeito, haveria de ter uma lei própria para bancos explicando que a 
partir da nova Constituição, a partir da emenda 20 o conceito de 
faturamento é diferente. Porque, óbvio, não adianta eu incluir o 
banco como sujeito passivo se eu não tenho aonde achar, encaixar 
ele na 70/91, ficou um lá porque antes não precisava outros tipos de 
receitas? Porque eu só quero atingir mesmo a receita de bens de 
serviço. Mas ai ficou essa lacuna legal e foi aonde ao Supremo julgou. 
E aí tem o do Santander que é repercussão geral e também misturou 
com o de seguradora e tudo mais. Mas eu acho que com a 12.973 
esse argumento perdeu força e eu queria saber a opinião do 
professor Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti pediu a palavra antes. 
Ele abriu mão? Valdirene, primeiro ponto, você tem toda a razão ao 
dizer que se a nova lei estiver cobrindo receita, receita é termo não 
definido em lei complementar. Enquanto faturamento o é. Então eu 
pedi que olhássemos aqui a lei para verificar se de fato nós temos 
uma nova contribuição dos bancos sobre receitas ou se os bancos 
continuam sujeitos a uma única contribuição que é sobre 
faturamento. Porque veja, a situação é bem diferente. Eu quero crer, 
pelo menos olhando aqui o texto da lei que não há aqui uma nova 
contribuição sobre a receita dos bancos e tenho sim uma redefinição 
de o que é receita, mas a base, a base para a contribuição dos 
bancos ainda é a Lei 9.718 e a Lei 9.718 dentre as duas hipóteses 
constitucionais para tributação, receita ou faturamento, ela fica com o 
faturamento, a 9.718. Quer me parecer que a 10.833, só para dizer, 
ela foi para a receita, ou seja, curiosamente, PIS e COFINS e eu 
tenho duas leis, uma que elege como materialidade o faturamento, é 
aquilo que a gente chama contribuição cumulativa, quando for da não 



 

 

cumulativa, se nós pegarmos o texto da 10.833 a materialidade é 
receita, não é faturamento. 

Sra. Valdirene: Eu acho que diz a mesma coisa, Schoueri, 
faturamento é receita. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Que seja. Por favor, no microfone. Mas 
eu digo, o ponto que eu quero enxergar é, a 9.718 elegeu o 
faturamento como materialidade. Podia uma nova lei criar uma nova 
contribuição sobre algo que constitucionalmente se torna diverso, 
embora para nós fiquemos até um pouco espantados com isso, mas 
poderia ter uma nova contribuição sobre as receitas, sobre todas as 
receitas da empresa. A 9.718 não é essa, a 9.718 é sobre 
faturamento. E faturamento, insisto, está definido por uma lei 
complementar. Então o legislador ordinário pretender estender um 
conceito dado pela lei complementar é o que me parece descabido. 
Ainda sobre esse assunto, alguém quer se manifestar? Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu só queria insistir aqui na 9.718 que 
realmente o art. 2º diz que a base de cálculo é o faturamento. Só que 
aí o art. 3º define faturamento, ele diz: faturamento compreende a 
receita bruta de que trata o art. 12 da 1.598, e aí nós vamos para a 
definição do art. 12, quer dizer, o que você está sustentando aqui, no 
nível da lei ordinária, existe uma situação idêntica da 10.637, o que 
você está sustentando aqui é essa definição do art. 3º da 9.718 que 
tem nível de lei ordinária, estaria se chocando com a definição de 
receita, de faturamento, da lei complementar. Essa é a sua tese, é 
isso que você está sustentando? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Aquilo que foi... nesse ponto, como diz 
a Valdirene corretamente, até o próprio Supremo já disse isso quando 
examinou isso em 2005. Então, sim, onde se lê receita ali leia-se 
apenas o faturamento que ela poderia ser essa grandeza. Agora tem 
uma nova lei, o problema é saber se essa nova lei, a esse é o ponto, 
se ela teria criado uma nova contribuição, ou seja, teria transfigurado 
a contribuição de faturamento para transformar uma contribuição de 
receita, ou seja, seria uma técnica indireta do legislador para 
transfigurar a contribuição, e a tese não me parece inviável. Ou se 
ela teria pretendido ainda na contribuição sobre o faturamento, ter 



 

 

ido além do que a lei complementar fez. Eu creio na segunda 
hipótese, é que eu estou sustentando aqui, mas eu reconheço que a 
primeira também é possível. Ou seja, na verdade, sejamos claros, é 
difícil dizer que receita ou faturamento como coisas muito distintas, 
na verdade dá uma impressão até de faturamento no mínimo um 
gênero e receita seria uma espécie ali no meio. Por outro lado, 
também, se o constituinte entendesse que receita e faturamento 
seriam coisas diferentes, ele poderia tiro simplesmente trocado a 
expressão, desculpe, faturamento, para receita. Quando o 
constituinte põe faturamento ou receita eu posso dizer que ele quis 
preservar o menor e criar outra que seria maior, o constituinte quis 
duas materialidades distintas e se ele quis duas distintas eu 
precisaria respeitar essa vontade da constituinte para dizer, essa da 
9.718 é a menor, nada impedindo que houvesse a maior. Salvador. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Eu acho que só para, realmente, 
aclarar a minha até a minha conclusão, então a conclusão que eu 
acho que eu chego, é o seguinte, de acordo com todos que nós vimos 
aqui, realmente, em tese os bancos a partir de primeiro de julho 
estarão sujeitos à cobrança da receita, perdão, eles a partir da 
12.973 eles passam a estar sujeito, pode estar discutindo essa 
questão da lei complementar, mas a receita da atividade financeira 
deles está sujeita à tributação de PIS/COFINS. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O fisco vai exigir. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, já está exigindo, eles estão 
discutindo e estão usando. Então a partir da 12.973 por remissão da 
Lei 9.718 ao art. 12 do Decreto Lei 1.598 como alterados, está 
incluso a receita da atividade objeto social. As demais receitas 
financeiras auferidas conforme você trouxe aquele dia, os juros sobre 
depósitos judiciais, só que ele quis o da consulta, você não tem aí, 
né, o da consulta para a gente... mas tudo bem, só para concluir. 
Então, as demais receitas auferidas que não sejam das atividades, ou 
seja, assim, um desconto obtido no pagamento, ou juros auferidos no 
depósito judicial, essas receitas estarão definitivamente fora, porque 
não há lei pela cobrança dela pela Lei 9.718, é isso? Então eu acho 
que essa consulta ela não pode ter dito isso antes porque talvez ela 
tenha sido feita antes de decreto. Né? 



 

 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu estou olhando o relógio, 
porque a nossa assembleia é às 9 horas, por isso que eu quis olhar 
para edificação, como é questão formal eu faço questão de respeitar 
a questão formal até o fim. Então, vamos entrar todos de acordo, no 
tema que estava na pauta, agora o Paulo Victor já chegou. Paulo 
Victor, eu quero informar que você começar pelo seu tema, mas às 9 
horas eu vou interromper para uma pequena assembleia, depois 
retornamos o tema. Por favor, o tema então do Paulo Victor, ele 
indaga em que consistem os efeitos fiscais ou extrafiscais das normas 
tributárias, como identificá-los? Paulo Victor expositor, como primeira 
debatedora já inscrita, a Martha. Como segunda debatedora já 
inscrita, a Clara. Esse aqui faz pós-graduação fica quieto. Não existe 
isso. Então, vamos combinar aqui, o Paulo expõe, fazemos a 
assembleia e depois começamos o debate. 

Sr. Paulo Victor Na verdade eu não sei se a gente continua do ponto 
de vista que a gente parou na discussão, ou se recomeça. Vou tentar 
resumir. Várias pessoas que tem escrito sobre o tema tem levantado 
a questão de como identificar normas extrafiscais. E muitos têm se 
voltado contra o próprio livro do professor Schoueri, Normas 
Tributárias Indutoras que explica especialmente o conceito de efeitos 
concretos, no sentido de que normas extrafiscais se identificariam por 
efeitos concretos de natureza extrafiscal, efeitos esses que em geral 
seriam indutores de comportamento, não vou entrar sobre discussão 
se praticabilidade consiste nisso ou não. Essa expressão, efeitos 
concretos, ela gerou uma série de polêmicas, por exemplo, uma 
levantada recentemente pelo Diego Bonfim, no sentido de que 
verificar efeito concreto era coisa de sociologia e não de Direito. E 
numa outra conversa posterior, até eu e o professor Schoueri a gente 
conversou inclusive a respeito de outro ponto que é o próprio controle 
de validade dessas normas, ou seja, eu só posso verificar efeito 
concreto, por exemplo, eu não posso entrar com a ADIN, contra uma 
lei porque eu não vou saber os efeitos concretos. Então, o que 
consistiriam esses efeitos concretos que identificariam uma norma 
como norma de efeito extrafiscal. Eu tenho pensado até hoje muito 
sobre esse tema e a impressão que eu tenho é que esse efeito ele é 
um efeito não exatamente concreto, mas sim um efeito potencial. No 
sentido de que eu não vou fazer pesquisa empírica para verificar se 
eu tenho fatos, eu tenho dados econômicos ou mudança reais 



 

 

empiricamente verificáveis de comportamento agentes da economia, 
por exemplo, ou mudanças empiricamente verificáveis em relação ao 
uma determinação, correção de mercado para saber se eu tenho o 
efeito concreto. Primeiro porque, para que serve eu identificar efeitos 
concretos extrafiscais? Para justificar algum critério de comparação 
entre contribuintes. Então eu inverso um pouquinho a ordem das 
coisas, em vez de buscar simplesmente classificar para controlar, eu 
primeiro identifico que contribuinte estão sendo tratados com base 
num determinado critério de comparação, que, por exemplo, no caso 
dos impostos não é a capacidade econômica deles, e aí eu vou 
precisar buscar algum efeito extrafiscal que justifique aquele 
determinado tratamento, tratado de acordo com a atividade 
econômica, geração de emprego, questões ambientais, localização 
geográfica, seja lá o que for. Então, como na verdade eu estou 
identificando os efeitos porque eu preciso deles como justificativa 
para um determinado tratamento que eu atribuí a um grupo de 
contribuintes, esses efeitos, eles são potenciais no sentido de tratá-lo 
dessa forma de acordo com este critério de comparação torna uma 
determinada situação mais vantajosa do que a outra. Se eles vão 
seguir esses estímulos e eu empiricamente vou verificar essa 
mudança de comportamento, realmente eu tendo a firmar que não é 
uma investigação que se deve fazer nesse plano de interpretar 
normas tributárias, mas sim simplesmente se e eles têm estímulo. Há 
o estímulo, o potencial indutor existe porque uma determinada 
escolha pelo agente econômico é mais vantajosa que a outra, e ela se 
liga com o tratamento que, por exemplo, em matéria de impostos e 
contribuições sociais não é um tratamento de acordo com a 
capacidade contributiva. Em princípio eu tenho essa posição formada. 
Mas essa é a minha posição também me gera uma dúvida que tem 
me incomodado cada vez mais sobre se até que ponto eu posso levar 
às últimas consequências essa irrelevância de efeitos, aí sim, ao pé 
de letra, concretos, empiricamente verificáveis. Cada vez mais eu 
tenho me incomodado com uma pergunta que eu me faço do tipo: a 
velha tributação sobre o tabaco. Não só o IPI do Brasil, mas pensar 
da tributação do sobre o tabaco comum em diversos países, por 
exemplo, na Europa. A justificativa que se encontra para aquilo em 
princípio tem como efeito potencial desestimular o consumo. Eu digo 
em princípio porque até isso é super questionável, por exemplo, na 



 

 

Alemanha uma série de autores indica que nos próprios debates no 
parlamento alemão eles falam: a receita desse imposto é 
maravilhosa. Mas enfim eu não vou entrar na vontade do legislador 
histórico. O ponto é: tributar pesadamente o tabaco está longe de 
ser, a meu ver, algo feito de acordo a capacidade econômica do 
contribuinte. Então, em tese se justifica uma indução de 
comportamento. A pergunta que eu me faço é: se é tão irrelevante 
assim esse efeito concreto, e se um dia uma determinada escola 
médica ou a equipe multidisciplinar fizer uma pesquisa extremamente 
responsável, profunda e chegar à conclusão de que o fumante não 
diminui em um único cigarro o consumo dele por causa do imposto. 
Isso não é algo impossível de se pensar porque uma coisa é o que ele 
atribui em relação de causalidade e saber que, por exemplo, o 
consumo diminuiu e eu não vou poder dizer que ele diminuiu por 
acaso do imposto, essa relação de causalidade eu não consigo 
estabelecer, mas se ele simplesmente não se alterou em 20 anos, eu 
já sei que o efeito do imposto não aconteceu, essa relação eu não 
consigo estabelecer. Então, se eu tenho esse resultado, olha, 
passamos 20 anos pesquisando, você passou 20 anos subindo 
imposto, em 20 anos ninguém diminuiu o consumo de cigarro, os 
mais pobres deixaram de comer por causa disso. Eu posso continuar 
considerando que é irrelevante esse efeito? Essa pergunta tem me 
incomodado muito. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, muito obrigado, está terminada. 
Então o Paulo Victor nos soltou algumas questões bastante 
interessantes sobre os efeitos concretos ou não. Ele fala que é da 
norma indutora, mas na verdade o teste é igualdade. Ou seja, 
desculpe-me, não é uma questão de norma indutora, a norma 
indutora é um exemplo, a pergunta do Paulo se eu tiver certo é: 
qualquer tratamento desigual pode ser testado em tese, deve ser 
testado diante de um caso concreto ou em ambos os casos? Como se 
testa a igualdade. Parece ser essa pergunta e não a outra questão da 
finalidade que eu imaginava. Eu tenho duas inscritas, mas o Fernando 
Zilveti pediu a palavra antes. 

Sr. Fernando Zilveti: Mocinhas estavam pré-inscritas. 

Srta. Martha Toribio Leão: Pode ir, professor. 



 

 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele faz questão que a Marta e a Clara 
se manifeste. 

Srta. Martha Toribio Leão: Bom, bom dia a todos. Meu nome é 
Marta. A gente já tinha começado a discutir isso em outra mesa, mas 
partindo agora do que o Paulo Vítor falou, eu vou falar mais com viés 
da extrafiscalidade, né, que é o tema, é o que defendi no mestrado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me, o Paulo Victor me 
pareceu ter posto mais genérico, então fiquemos então nas normas 
indutoras. Tá bom, extrafiscalidade. 

Srta. Martha Toribio Leão: Então, primeira questão, essa questão o 
Paulo Victor parece, então, posicionar-se no sentido de que esses 
efeitos seriam potenciais. Só que eu falo em efeitos potenciais, para 
mim, na verdade, eu estou falando a mesma coisa do que eu falo que 
é uma necessidade de identificação da finalidade. Porque os efeitos 
potenciais são aqueles efeitos que eu quero gerar, esses efeitos são a 
minha finalidade, então na verdade eu só estou trocando uma 
palavra, vira assim, um jogo de palavra e enfim, tem uma explicação 
lógica com base até nesse trabalho do Diego Bonfim que eu também 
conheço que segue essa postura mais de, enfim, do Direito Tributário 
clássico que se fixou mais na ideia de norma e que foge um pouco da 
ideia de controle de finalidades. Então assim, eu fujo da palavra 
finalidade, mas no final no dia estou querendo dizer, para mim, a 
mesma coisa, os efeitos eu quero criar é a finalidade que enfim 
justificou a criação daquela norma tributária extrafiscal. O meu 
problema com isso, por favor, eu defendo que eu tenho que fazer um 
controle de finalidade. É que se eu admito a premissa de que a 
neutralidade tributária é um mito, ou seja, de que todas as normas 
têm potencialmente, todas as normas tributárias podem 
potencialmente gerar um efeito extrafiscal, indutora, etc., essa 
classificação ela não se classifica, né, vira um critério que não serve 
para nada, então eu não tenho critério nenhum, eu não vou ter 
norma tributária extrafiscal, só que eu acho que eu preciso sim ter 
norma tributária extrafiscal, enfim, eu sei o que Schoueri não 
concorda comigo, mas essa é a minha opinião. Por quê? Eu vou 
explicar. Porque eu preciso ter um duplo controle. A partir do 
momento que eu só falo em efeitos eu não vou ter um duplo controle, 



 

 

eu preciso tanto controlar essa norma no momento que ela é editada 
e aí fazer um controle em abstrato, enfim, da restrição dos outros 
direitos envolvidos, se justifica aquela finalidade, se o critério, enfim, 
é adequado aquela finalidade, um exame mesmo do postulado da 
proporcionalidade. E eu vou ter no segundo momento a partir do 
momento que essa norma entra em vigor, particular ter sim um 
segundo controle que vai ser constante acerca dos efeitos concretos 
dessa norma. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma 
finalidade, eu vou ter que sim, controlar ela enquanto ela estiver em 
vigor se ela se mostra eficaz para gerar aqueles efeitos pretendidos 
que justificam eu utilizar o tributo como um instrumento para aquela 
finalidade que ao fim não é principalmente arrecadatório. E aqui 
também outra questão que essa finalidade não é a finalidade do 
legislador histórico, é a mens legis, é a finalidade da lei mesmo, a 
finalidade objetivada na lei, eu tenho sim como olhar a lei e tirar uma 
finalidade objetiva disso, tem uma divisão, enfim, da teoria do direito 
sobre tanto esse critério finalístico genético do legislador como esse 
critério finalístico objetivado na própria norma, é isso que eu defendo. 
Então a partir do momento que eu só falo de efeitos eu perco um 
desses controles, e eu não quero perder esses controles porque eu 
acho as normas tributárias extrafiscais precisam desse duplo controle 
a partir do momento que eu estou usando o tributo como um 
instrumento para a promoção de outro fim que não é aquele 
principalmente dele, enfim, de arrecadar os recursos para 
manutenção do estado. Então esse é o meu problema. Então se for só 
em efeitos potenciais, primeiro, na verdade eu só estou fugindo da 
palavra finalidade e estou dizendo a mesma coisa, mas eu tenho que 
então reconhecer que eu também vou ter que controlar os efeitos 
concretos. Então eu acho melhor a gente falar tanto finalidade, 
quanto em efeitos para não confundir esses planos e não perder o 
controle que a meu ver é necessário sobre esse tipo de norma. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A Clara quer falar também. 

Sra. Clara: Não, a minha única colocação quanto à abordagem do 
Paulo Victor, é que primeiro eu vejo um problema de plano 
normativos. Plano de validade e plano de eficácia, um plano que é 
distinto quando ao controle quando você aplica à proporcionalidade, 
principalmente quando você está na fase de adequação. O modelo 



 

 

clássico, o modelo, vamos dizer da proporcionalidade, enquanto 
aplicado na Europa ele tem quatro exames, num primeiro exame de 
legitimidade do fim. E por que isso, por que buscar a legitimidade do 
fim antes da adequação? Porque eu tenho que buscar sim a finalidade 
objetivada na norma. Com base nessa finalidade objetivada na norma 
verificar quais são os efeitos concretos verificados e assim sim, um 
exame constante, um exame que começa desde quando eu 
simplesmente não tenho efeito concreto nenhum, quando um exame 
que vai se prolongar ao longo do tempo, quando os efeitos concretos 
vão efetivamente existir. Para alguns esse efeito concreto não vai ser 
considerado na adequação, ou seja, eu vou considerar um efeito 
estático, mas nesse momento, ainda que eu fale em efeito estático, 
esse efeito concreto é levado a proporcionalidade dinâmica, ou seja, 
ele nunca é desconsiderado, isso mantém com que essa 
proporcionalidade que não é um exame puramente de validade, sim, 
seja um exame de validade um exame de eficácia, um exame 
consequencial, que é isso no final que se tenta abordar, que se tenta 
reconhecer que a proporcionalidade é um exame sim, valor ativo, 
mas um exame fático e a reunião desses elementos que torna de fato 
reconhecer de qual seja a finalidade do direito, e, qual seja a função 
do direito e não puramente a finalidade e daí falar em efeito potencial 
para mim também é um jogo de palavras, é finalidade, finalidade 
objetivada na norma, uma finalidade que é prévia verificada e testada 
ao longo dos anos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu gostei muito desse debate, 
desde o início, desse início de debate e do debate que estava 
prometido, né? Porque eu disse anteriormente na outra mesa que eu 
simpatizo muito com essa teoria que acaba de ser exposta pelas duas 
bravas alunas do professor bravo, no duplo sentido, Schoueri, de 
justamente esgrimir com esperto em esgrima, está arriscada tomar 
algumas espetadas, mas bem protegidas pela doutrina do Direito, e 
pela nova doutrina do Direito. Então a gente pode separar 
extrafiscalidade em dois momentos históricos, né? A extrafiscalidade 
clássica não admite nenhuma dessas considerações exposta pelas 
duas... desculpe, eu vou que pedir o nome. 



 

 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Martha e Clara. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A Martha, a Clara que eu precisava 
lembrar. A Martha e Clara. A Martha e a Clara trouxeram a nova 
tendência do Direito, o Paulo Victor expôs a tendência clássica que é 
aparentemente aquela que o professor Schoueri adota, que é uma 
extrafiscalidade que se mostrou não extrafiscal e existe uma crítica 
na doutrina a essa extrafiscalidade clássica que na verdade não é 
uma extrafiscalidade nenhuma, porque você simplesmente diz o que 
você quer atingir na norma, até a mens legis é uma coisa 
absolutamente sem sentido, e até nesse ponto eu disse, né, Martha 
que eu tinha debatido uma vez com o professor Humberto Ávila que 
eu achava que não podia ser sem sentido e ele colocou a posição dele 
que não, que ela é sem sentido, naquele debate que tivemos na mesa 
de debates e eu não me convenci, como não convencido estou. 
Porque a visão clássica dessa extrafiscalidade é e isso foi também 
discutido quando o professor Schoueri apresentou sua tese de titular, 
porque você tem uma visão de uma norma extrafiscal que se ela vai 
ter o concretamente o efeito extrafiscal ou não é irrelevante, na visão 
clássica. É absolutamente irrelevante e você nem pode auferir, como 
já sustentou, se discutiu inclusive a doutrina brasileira, o Marco 
defende um pouco essa questão, de você auferir se essa 
extrafiscalidade foi atingida e se ela não for atingida então ela não 
poderia permanecer no ordenamento jurídico. Mas esta res tal que, 
que se diz referibilidade não seria suficiente para derrubar uma 
norma extrafiscal, efeitos extrafiscais, então, se realmente o fumante 
não deixa de fumar com imposto de 300% ou quem bebe cerveja, 
como eu, que não deixa de beber por 300% de imposto sobre a 
cerveja, então significa, né, companheiro aqui que bebe cerveja, não 
vou mencionar. O fato é que esse controle concreto realmente é 
vazio, é absolutamente vazio. O que esvazia a própria norma 
extrafiscal. Então, eu simpatizo muito, Martha e Clara, com essa 
posição porque ela realmente força o exame que é mais atual, de 
efeitos potenciais e concretos. Então, quando eu digo, eu quero uma 
norma extrafiscal que atinge esse objetivo de política fiscal então ela 
se presta a isso, eu tenho norma extrafiscal, ela é de política social, 
ela é de política urbanística, ela é de política ambiental, é de políticas 
que eu extrafiscalmente determino inclusive na mens legis, o 
legislador quis fazer essa política e quis induzir o contribuinte a 



 

 

determinado comportamento com base numa lógica inclusive prévia, 
estudos, assim, desenhos, o que pode ser feito, todo um plano de 
governo que encontra na norma extrafiscal um instrumento valido. 
Agora, se isso não é suficientemente estudado, se isto não é 
suficientemente comprovado, se existe uma polêmica nesta 
elaboração da norma extrafiscal, já haveria um momento de controle. 
Já haveria uma razão para excluir essa norma do ordenamento. Se 
também este efeito não é comprovado na prática, haveria um 
segundo momento de análise de adequação da norma extrafiscal e 
que também justificaria a exclusão do ordenamento jurídico. Então aí 
eu acordo que seria um dos motivos da proporcionalidade aplicada a 
esse tipo de norma extrafiscal. Simpatizo bastante e claro, estou aqui 
para polemizar também como os colegas da mesa e o instituto como 
um tudo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É um momento muito bom que nós 
estamos vivendo porque algumas coisas parecem que já estão 
superadas. Em primeiro lugar, eu fico feliz que ninguém utilizou a 
expressão tributo extrafiscal. Todos falaram em normas extrafiscais, 
vocês não têm ideia do tamanho da evolução que nós temos quando 
já se reconhece que não se existem tributos fiscais e extrafiscais e 
avançamos para normas fiscais e extrafiscais. Eu confesso que 
também esta evolução e esta classificação tem me incomodado, na 
verdade eu sou o culpado porque eu dei um título de um tese em que 
eu falei em normas indutoras embora no primeiro capítulo eu tenha 
dito em efeito indutor da norma tributária, para tentar dizer e 
acreditar que não cabe classificar um norma, carimbá-la, você é 
indutora, você não é, com esquerda ou direita ou coisa parecida 
porque toda norma tributária tem o efeito indutor e tem o efeito 
arrecadador, e a minha proposta toda de estudo foi dizer, já que ela 
tem os dois efeitos, já que a doutrina até agora, lembrando, a 
matéria de particularidade, a doutrina até agora se preocupou e 
limitou e desenhou, estudou o efeito arrecadador da norma, como as 
normas tem o efeito indutor também, elas têm que passar por um 
teste de constitucionalidade do seu efeito indutor, a minha leitura, 
enfim, todas as normas tributárias no que motivam, o que mudam 
comportamentos, o que induzem comportamentos devem se 
comportar à ordem econômica. A minha tese foi inteira para dizer 
que a Constituição inteira se aplica a todos os casos, não é dizer, 



 

 

você é arrecadador, então você não se preocupe, fique somente com 
o direito tributário, você é extrafiscal, fique apenas com a... isso não 
me faz sentido, essa classificação é que me incomodada. Ou seja, e 
jamais, insisto, jamais propus a classificação. Eu usei normas 
tributárias indutoras e começo no mesmo capítulo dizendo, olha é um 
nome que eu estou dando para dizer, as normas tributárias são 
indutoras e a partir dali... não, todas as normas tributárias são 
indutoras. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você pode não ter querido propor, 
mas isso seria impróprio inclusive com a sua personalidade. Você 
sempre propõe, e na sua tese você propôs. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, no capítulo primeiro eu explico o 
que é. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você não pode se desdizer, esqueça o 
que eu escrevi. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não estou dizendo isso, o capítulo 
primeiro da minha tese eu explico o que é o efeito indutor das 
normas tributárias. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu li. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas eu acho que você caiu na própria 
armadilha. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Do título. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas é normal. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que algumas pessoas, certamente 
não é o seu caso, mas muitas pessoas acabam lendo o título e ao se 
dando o trabalho de ler os primeiros capitulo em que você diz o que 
você vai estudar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 



 

 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E o estudo que eu fiz, e esse é o ponto 
que me parece, é que esta tentativa de classificação e talvez seja 
essa frustração que está, que acontece aqui, é porque estão 
querendo classificar algo que é impossível, ou seja, todas as normas 
tributárias, 100% das normas tributárias induzem comportamentos. E 
se 100% induzem... todas elas passam pela ordem econômica. 
Fernando, a doutrina tributária por mais de 100 anos... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Todo imposto não é neutro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A doutrina tributária, e ouso dizer que 
aqui no Brasil, a doutrina tributária passou mais de século ignorando 
que todas as normas tributárias porque induzem comportamentos, 
passam pelo filtro da ordem econômica. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ok. Mas aí é a tese. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Essa é a tese. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas você dizer que a norma é 
indutora é truísmo. E o Direito está recheado de truísmos. E o Direito 
Tributário também. É uma forma até de convencimento, é da 
retórica. Eu me valho de truísmos para convencer ou até para me 
poupar. Eu primeiro digo, a norma é indutora para depois eu falar, 
vou tomar paulada, então é melhor eu dizer, talvez toda norma é 
indutora, ou talvez a norma não deva ser indutora. Eu estou aqui 
começando uma tese, eu estou começando uma indagação e vou, 
como você fez uma tese e foi premiado pela tese, e é um livro que 
todos nós conhecemos, é um excelente livro, que muitos leram, e 
então, e os que leram agora tem agora um juízo sobre esse assunto, 
e nesta questão precisa haver também uma evolução concordando ou 
discordando. O fato é que nós temos normas extrafiscais que são 
desenhadas para induzir comportamentos muitas vezes, aí vem... se 
é um truísmo ou não, agora é irrelevante, a norma extrafiscal é 
conceituada e aceita, e eu não conheço doutrina contrária, para 
induzir. Se ela induz ou se todas induzem, aí é outra conversa, mas 
nós estamos tratando assim, as normas extrafiscais são indutoras? 
Parece-me que há um consenso doutrinário nisso. 



 

 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Você já disse, as normas extrafiscais, 
eu quero fazer uma pergunta, talvez essa que sendo relevantes. 
Toma uma norma que não tenha objetivo extrafiscal, o legislador não 
quis, ele não estava nem aí, ele queria arrecadar, o objetivo dele era 
claramente arrecadar, eu posso lhe dar N exemplos de tentativas até 
voltadas à arrecadação. Agora, quando adquirir uma norma, não, não 
o ponto é esse, se você me disser, quando a finalidade arrecadatória 
o meu teste de proporcionalidade, o meu teste de finalidade é diverso 
daí você deu motivo para a classificação. Se você me disser que a 
norma mais arrecadadora, o Paulo Victor citou agora, vou pegar o 
aumento PIS e COFINS, a tributação das receitas financeiras, 
qualquer caso, ninguém tem dúvida que nós estamos no momento 
econômico e que nós queremos fazer o tal do ajuste fiscal, por conta 
do ajuste fiscal eu tenho um massivo aumento da carga tributária e 
eu tenho certeza de que a finalidade é arrecadadora. Eu quero 
perguntar aquelas que defendem a classificação, se o meu teste de 
proporcionalidade, desculpe, é claro, admitindo que eu verifico que 
nesta norma dito arrecadadora eu acabo mudando comportamentos, 
por hipótese eu acabo levando as empresas à importarem em vez de 
produzir no país. Não importa, eu imagino qualquer norma o meu 
objetivo é aumentar tributação, mas eu acabo gerando um 
esvaziamento do parque industrial nacional. O meu teste de 
proporcionalidade, o meu teste de constitucionalidade é diverso pelo 
fato de eu descobrir que a norma foi criada num contexto de 
arrecadação, que a norma tinha toda finalidade de arrecadação, que 
100% dos legisladores queriam. Porque a finalidade objetiva da 
norma era essa, é claro, eu estou ali, não tem como negar isso, como 
forte, muito forte, ela é muito mais arrecadadora do que indutora, 
mas ela induz, eu pergunto e esta é a pergunta que deve ser 
enfrentada. Se este, o fato do efeito indutor ser secundário, por 
acaso surgiu, ninguém pensou, mas ele existe, de fato aquela norma 
que nasceu para arrecadar e arrecada muito, e é ótimo o seu efeito 
arrecadador, ela esvazia o parque industrial nacional. Eu pergunto se 
eu deixo de questionar sua igualmente, no mesmo modo como eu 
faria como a norma do cigarro, ou seja, se faz diferença uma ou outra 
ou se todas, 100% das normas devem passar pelo mesmo teste? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Faz, Schoueri, mas é lógico que faz. E 
quando a gente trabalha com, se a gente enveredar pela questão de 



 

 

arrecadação, a gente vai chegar num ponto circular, não vai sair do 
lugar. Porque naturalmente, não no Brasil, em diversos países, aliás 
no mundo inteiro, as normas são feitas para arrecadar, isso é um 
outro truísmo, vou falar de mais um truísmo, essa aqui não foi para 
arrecadar, brincadeirinha. Então tem uma frase até de uma 
professora do Texas que eu acho fantástica, escreveu um artigo 
recente sobre a história do imposto celibatário, então ela pegou um 
texto na Itália, o Mussolini tem uma frase fantástica, quando os 
políticos e os homens de estado já tributaram tudo e a todos e ainda 
querem mais dinheiro como sempre fazem, eles lançam a seguinte 
frase: Vamos tributar os solteirões. Então esse foi o momento em que 
se iniciou a cobrança dos solteiros na Itália. E se verificou, 
contrariando meu querido amigo, o que esta norma num primeiro 
momento induzia casamentos, claro, num momento pós-guerra, 
homem era disputado à tapa, só que começou a gerar uma distorção 
casando molequinho, ao ponto de meu filho Aurélio, cinco anos ser 
casado, para fugir do imposto. Quando se percebeu que esta norma 
além de ser persecutória como é o risco de as normas indutoras de 
comportamento ser persecutórias, principalmente quando elas são, 
sob tributação captaria, elas levavam a um comportamento social 
absolutamente distorcido, arrecadação não... melhorava, não atingia 
ao objetivo de arrecadar, então essa norma precisa sair do 
ordenamento urgente. Então vejam, ainda que a gente possa 
considerar que o efeito foi, desculpa, a motivação foi de arrecadar, a 
estrutura extrafiscal foi para conduzir casamentos dizendo que 
naquela época precisaria reforçar a família, italiano, macarronada no 
domingo ia acabar, então precisava montar famílias, a ideia era 
estabelecer famílias, só que, então existia uma estrutura extrafiscal, 
uma motivação extrafiscal, e todo uma estrutura prévia em abstrato 
subjetiva de que isso daria certo. A tributação celibatária é mais 
antiga do que qualquer tributo. Certo? E várias vezes foi testada, e 
foi comprovado que ela não tinha efeito pretendido, não atingia o 
efeito pretendido e era persecutória, mesmo assim se lança mão de 
uma norma extrafiscal. Vem a Corte Constitucional italiana e rejeita. 
Então, a rejeição da norma extrafiscal justamente por ter, induzir um 
comportamento que não se efetiva é necessária. Ela é do direito. Ela 
é do controle de inconstitucionalidade muito antes de se falar em 
proporcionalidade. Estou falando na década de 40, final da década de 



 

 

40. Se afastou e não existia a teoria da proporcionalidade, mas a 
análise clara foi nesse sentido. Então ela foi, se procurou, o juiz 
procurou entender primeiro qual o objetivo e se esse objetivo 
efetivamente foi alcançado. Se esse objetivo não foi efetivamente 
alcançado, a ideia extrafiscal é essa, e para isso serve o controle de 
constitucionalidade de normas. E aí nós temos realmente uma 
estrutura fiscal e uma estrutura extrafiscal, não pode abandonar a 
extrafiscalidade simplesmente para não isso aqui não serve para 
nada. Não, ela é importante para o sistema, a norma extrafiscal é 
importante para o sistema porque é indutora, porque induz 
comportamento, porque é importante para a ordem econômica. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Em todos os casos? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nem em todos os casos. Importa as 
normas extrafiscais interessam para a ordem econômica para aqueles 
tributos que se prestam a esta questão. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ah não, vai querer tributos fiscais de 
novo? Pelo amor de Deus. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não criando tributos, mas têm 
tributos que se, que melhor atendem a extrafiscalidade, isso é 
inegável, e vamos de IOF, vamos falar de IPI, vamos falar de outros 
tributos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Imposto de renda. Onde a maioria dos 
incentivos fiscais está no imposto de renda. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Alguns impostos são mais adequados, 
o imposto de rendas não é um imposto muito adequado a isso, mas 
eu não discordo que ele tenha alguns aspectos de atividade 
extrafiscal, mas não generalizemos porque existem tributos mais 
afetos a extrafiscalidade e tributos menos afetos à extrafiscalidade, 
mas não qualifiquemos tributos extrafiscais de fiscais porque eles não 
admitem essa classificação. Então, era isso que eu queria. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Paulo Victor, Martha, Valdirene. Então, 
Paulo Victor, Martha, Valdirene, Bianco e Clara. E eu vou ficar quieto. 



 

 

Orador Não Identificado: Impossível. 

Sr. Paulo Victor: Vamos lá. A questão da finalidade. O fundo é um 
jogo de palavras em relação à finalidade. Talvez seja um jogo de 
fugir das palavras finalidade deliberadamente, por quê? Porque eu 
acho que falar de finalidade me leva de volta para uma discussão que 
eu acho absurda sobre a vontade da lei, do legislador. Mesmo a 
objetivada da lei, mesmo a vontade objetivada na lei é uma ilusão, 
parte da premissa de que textos normativos tem vida própria 
independentemente do sujeito, e que algo aí é abstrato e que 
qualquer sujeito que tome contado com aquele objeto vai perceber 
aquilo. Então, eu afasto por completo essa premissa, qualquer objeto 
do conhecimento é resultado da inteiração entre o sujeito que 
conhece o objeto. Então, para mim é super arbitrário o intérprete 
dizer que ele consegue atribuir uma vontade objetivada na lei, que 
vem de alguma forma da lei, legislador, considerado objetivamente, 
seja lá o que for, essa vontade quem atribui é o intérprete é a melhor 
prova disso, a gente acabou de dizer, o Schoueri a respeito de 
normas tributárias indutoras em que ele diz, eu não afirmei 
determinada coisa e muita gente que leu o livro diz, você afirmou 
isso. O Umberto Eco cerca de 40 anos atrás numa palestra na Itália 
fez uma afirmação dessa, sobre o que você quis dizer ou não diz, sei 
lá, o livro não é mais meu, se desprendeu mim, o livro é seu quando 
você leu, do João quando ele leu. 

Orador Não Identificado: A vontade objetivada. 

Orador Não Identificado: O livro não te pertence. 

Sr. Paulo Vítor: Exatamente o contato é outro, o livro não é mais, 
as palavras não representam as palavras do professor Schoueri. 
Então, por conta desse meu, essa minha certa fobia com essa história 
da finalidade que eu acho que ela é arbitrária, e o problema não é ser 
arbitrário, eu só acho que isso deve ser assumido, o intérprete deve 
dizer, sou eu agora que travo contado com o texto e no nosso jogo 
argumentativo, do controle argumentativo intersubjetivamente 
controlável a gente vai chegar a isso, sem atribuir a uma terceira 
pessoa, um legislador ainda que objetivo que a meu ver não existe. 
Segundo essa finalidade, a meu ver, ela é irrelevante porque uma das 



 

 

principais funções do Direito Tributário hoje é garantir direitos 
fundamentais principalmente para o contribuinte ou até mesmo 
coletivos conseguidos pelo Estado. Então assim, qual é a finalidade 
que estava no Congresso ali, a meu ver, é o que menos importa, o 
que importa é o efeito que isso vai ter sobre os direitos 
fundamentais, de igualdade, legalidade, diversas liberdades. Então, 
vontade do legislador, ainda que objetivada na lei, não tem o menor 
efeito sobre direitos fundamentais. Não! Da vontade, no preâmbulo, 
no discurso do presidente, na notícia do Jornal Nacional que atribui 
finalidade aquela norma, a meu ver, não tem efeito sobre os direitos 
fundamentais. E aí, eu volto de novo à pergunta sobre o sem sentido, 
por isso eu acho que é sem sentido falar em finalidade e de novo, 
como eu vou fazer o controle agora de proporcionalidade sem 
identificar a finalidade se, na verdade, a proporcionalidade vista como 
nós no Brasil como controle trifásico, na Europa na verdade tem 
quatro fases porque o primeiro é uma identificação da finalidade e o 
teste de legitimidade dessa finalidade. É exatamente por isso que na 
minha tese eu defendi que o controle de finalidade, pelo menos em 
matéria tributária, eu não poderia aplicar o controle de 
proporcionalidade clássico, esse de quatro fases, porque a meu ver 
ele é ilusório, ele cai numa petição de princípio fortíssima. Na 
verdade, o controle de adequação de finalidade é o único controle, a 
partir do momento que eu identifico finalidade eu identifiquei a 
justificativa para aquele determinado tratamento tributário. Se eu 
tracei ainda que potencialmente essa relação de causalidade eu tenho 
essa justificativa por que ela tem esse efeito potencial eu pulei o 
teste de adequação, a identificação da finalidade já passa a me 
demonstrar adequação, por isso eu vou praticamente sempre, desde 
que eu identifique a justificativa e justificativa eu uso no lugar da 
finalidade mesmo, deliberadamente, a partir do momento que eu 
identifiquei essa justificativa eu passei no teste de adequação e é por 
isso que eu sustento que matéria tributária eu vou quase sempre 
começar no teste na necessidade.  Outro, se eu vou fazer o controle 
dos efeitos concretos, segundo a segunda fase do controle, a eficácia, 
o ponto da eficácia, eu vou controlar se aquela norma tem eficácia, 
eu vou controlar se o IPI de 300% reduz o consumo de tabaco, se o 
incentivo fiscal para o industrial tal gera uma correção de falha de 
mercado nesse setor da economia, se eu vou fazer esse tipo de 



 

 

controle, eu acho que aí eu passo do ponto da separação de poderes, 
eu acho que aí, aí eu invado demais, aí eu acho que o ativismo 
judicial chegou ao extremo, entendeu? A não ser em casos muito 
extremos, sei lá, eu não consigo até dar uma hipótese, por exemplo, 
em que o judiciário pudesse dizer, olha Congresso, a gente também 
pode falar de política fiscal, estou pegando dados empíricos e 
verificarei se produziram efeitos. Principalmente porque a gente não 
vai ter, de novo, a não ser casos extremos, a história de batom de 
mulher, por exemplo, efeito do confisco, a não ser casos 
absolutamente extremos, eu não tenho critérios intersubjetivamente 
controláveis para dizer até que, a partir, um exemplo, o meu objetivo 
é reduzir o consumo de tabaco. Está bom. A partir de que número eu 
sei que o consumo foi considerado reduzido? Se um fumante deixar 
de fumar um cigarro ouve eficácia? E se mil deixarem, diminuir pela 
metade do consumo, já houve eficácia? Metade das pessoas aqui 
talvez entenda que não, metade entenda que sim. Aí eu vou jogar 
para o judiciário algo extremamente tão, que no debate pra ser no 
judiciário, tão subjetivo, tão incontrolável quanto seria no congresso. 
Então eu acho que... e olha que eu me considero uma pessoa que 
não tem tanto pânico de controle de proporcionalidade. Uma vez, eu 
vou tomar a liberdade de citar isso porque me foi dito 
expressamente. Uma vez eu estava conversando com o professor 
Humberto Ávila sobre a visão crítica que ele tem, por exemplo, do 
modelo do Alexy e uma das frases que ele me disse, isso me marca 
por muitos anos é que no fundo tem um problema de ponderação 
demais, ou seja, torna muito fácil, tudo muito ponderável, a meu ver, 
esse tipo de controle chega ao extremo de tornar qualquer coisa 
ponderável. Como falei aqui das palavras dele. Eu estou chegando 
agora ao modelo onde eu vou controlar efeitos concretos no sentido 
de dados empiricamente verificáveis, e estou chegando ao ponto em 
que, agora sim, é absolutamente qualquer coisa ponderável pelo 
judiciário. É nesse ponto é que eu tenho uma série reticências a esse 
controle concreto. Mas repito, me incomoda pensar em casos 
extremos como a história do cigarro, eu me pergunto isso, eu não 
devo fazer esse controle do efeito concreto, não devo, mas eu me 
pergunto e se um dia médicos provassem que em 20 anos nenhuma 
pessoa nunca deixou de fumar um cigarro, mesmo aumentando o 
imposto todos os anos aquele princípio do tabaco, ainda assim esse 



 

 

dado é irrelevante? Essa pergunta me incomoda. Eu não sei 
responder essa pergunta, até hoje eu não sei como responder. Por 
fim, eu acho que o exemplo da vontade objetivada da lei é, aqueles 
que defendem, não, eu não vou olhar o legislador histórico e sim a 
vontade objetivada da lei, ainda os defensores disso dificilmente 
negariam relevância, por exemplo, ao preâmbulo, que dissesse, 
minha vontade é arrecadar. Uma exposição de motivo de um decreto 
de PIS e COFINS que diz, precisamos de dinheiro, não temos receita. 
Se isso está no preâmbulo, se isso está na exposição de motivos, a 
minha pergunta é, e se fosse ao contrário? Então, se essa vontade 
objetivada na lei é tão relevante assim, a pergunta que eu faço é o 
seguinte, e se uma nova legislação CFC ou a própria da MP 2.178... 
da 2.158, dissesse no seu preâmbulo a sua exposição de motivos o 
objetivo desse regramento é um exemplo, fazer induzir o agente 
brasileiro a investir no exterior. Está dito na exposição de motivos, 
qualquer pessoa que ler aquilo ali não consegue enxergar ali 
simplesmente qualquer indução do brasileiro investir no exterior. 
Conta, eu devo considerar essa vontade mais do que explicitamente 
objetivada na lei, e de novo, não é a vontade do legislador histórico 
porque o congresso pode ter planejado e debatido outra coisa, mas 
está no texto, meu objetivo é fazer empresas brasileiras investirem 
no exterior. Tem alguma relevância essa exposição de motivo de 
dizer que o meu objetivo é investir? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Paulo. 

Sr. Paulo Victor:  A meu ver, não tem. 

Sra. Martha: Professor fiz notas mentais de tudo que eu quero falar, 
talvez eu não consiga, mas vamos lá. Primeiro assim, é tão arbitrário 
quanto definir finalidade, definir efeitos potenciais, por favor, qual é a 
diferença disso, isso não está no artigo da lei. Então assim, a partir 
do momento que eu definir efeitos potenciais é a mesma coisa que eu 
definir a finalidade, então não tem nenhuma diferença aí de, enfim, 
supostamente arbitrariedade. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Já que eu não pude interromper o 
Paulo, eu vou interromper. 



 

 

Sra. Martha Toribio Leão: Enfim. Mas enfim, eu sigo a escola, 
vamos dizer, genovesa de interpretação, então o texto, a 
interpretação é estado da, a norma vem da interpretação do texto, 
então, enfim, eu sim, reconheço que eu tenho como identificar essa 
finalidade objetivada na lei e que isso não tem nenhuma diferença de 
arbitrariedade de eu definir efeitos potenciais a partir da leitura de 
um texto porque não vai estar escrito, os efeitos potenciais são 
esses. Então, partindo desse pressuposto, dessa premissa, não vejo 
nenhuma diferença aí. A segunda questão, é que você professor, o 
senhor não usou norma tributárias indutoras entre vírgulas, o senhor 
não disse, normas tributárias, indutoras, não foi um adjetivo 
expletivo, isso criou uma classificação, ainda que o senhor não 
queira, enfim, e eu entendo que o senhor diz isso há três anos, todos 
os dias em aula, mas assim, o senhor criou uma classificação e é uma 
classificação que existe na Alemanha, existe na Itália, existe na 
Espanha, existe em todos os países, é uma classificação, aliás, 
bastante trivial em Direito Tributário. O fato de eu ter essa premissa 
de que normas tributárias criam efeitos muitas vezes não queridos, 
não significa nada, é a mesma coisa que eu dizer, olha, todo imposto 
no final incide sobre a renda, então não existe ICMS, não existe IPI, 
então eu também não tenho essa classificação e não vou mais falar 
em regime jurídico de cada um desses tributos porque afinal, todos 
ao final do dia incidem sobre a renda. Você me diz isso todas as 
aulas. Então assim, é a mesma coisa. Então eu não vou mais falar em 
ICMS e IPI, porque enfim, não tem mais. Então assim, normas 
tributárias extrafiscais são aquelas em que esse objeto, esse efeito, 
essa finalidade é premeditada, ela não é eventual, ela é desejada. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É para isso. 

Sra. Martha Toribio Leão: Pela lei. Ela foi criada. O vou dar um 
exemplo da Alemanha, por exemplo, de como as normas tributarias 
podem gerar efeitos diversos que não tem nada a ver com a 
extrafiscalidade, na Alemanha decidiu-se no passado tributar com 
base, os imóveis com base no número das janelas das pessoas. 
Ninguém imaginava que 20 anos depois haveria um problema de falta 
vitamina D generalizada na Alemanha exatamente porque as pessoas 
construíam com menos janelas. Assim, é um efeito decorrente da 
norma que isso não tem nada, nada a ver com extrafiscalidade. 



 

 

Extrafiscalidade, para mim, é uma classificação que existe, deve ser 
feita e é com base na finalidade objetivada na lei desejada, enfim, é a 
justificativa para a ampliação daquela norma. Uma segunda questão 
é essa questão de que, enfim, o judiciário não tem feito esse controle 
de efeitos, é verdade, não tem feito. Mas a doutrina serve para falar 
um pouco sobre dever-ser, eu não sigo aquela linha reducionista de 
que a doutrina pode apenas descrever o que é feito. Eu acho que é 
uma crítica que deve ser feita aos tribunais o fato de entenderem 
essas normas como medidas políticas e que, portanto, não estariam 
sujeitas ao controle judicial. É uma crítica, enfim, a minha dissertação 
veio exatamente por causa dessa crítica, isso não leva de forma 
alguma para esse outro extremo que o Paulo Victor está colocando de 
que tudo é ponderado. É óbvio, eu sigo o professor Humberto Ávila, 
eu sou contra esse regime infinito de princípios e 
neoconstitucionalismo. Agora, uma coisa é eu definir os graus de 
controle, outra coisa é eu defender controle. Assim, são coisas 
absolutamente distintas. É um segundo momento a gente definir que 
tipo de controle vai ser feito e qual o grau de controle, qual o grau de 
eficácia que eu vou exigir. Isso é uma coisa, outra coisa é eu definir 
que esse controle precisa ser feito. E que, portanto, a classificação 
serve a esse propósito, e eu peço a devida vênia para discordar, 
enfim, do meu orientador, o professor Schoueri, enfim, ele discorda 
de mim e eu acho que... existe uma expressão em alemão que eu 
gosto muito que diz: denken ist danken. Agradecer é pensar. Eu 
pensar sobre o trabalho dele e não concordo com ele é uma forma de 
agradecer por tudo que ele já fez nessa área. Então assim, eu 
realmente não concordo com ele. 

[Falas sobrepostas]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. É você primeiro, 
Valdirene? Desculpe, é a Valdirene primeiro. 

Sra. Valdirene: Bom, eu não quero entrar na briga porque a sua 
briga está boa. A questão aqui é que só eu ilustrar quando o Victor 
diz que é indiferente a exposição de motivos. A questão da indução 
ela pode ser explícita, mas eu ressalto esses casos recentes e até o 
papel do judiciário eu acho que pode mudar nesse sentido, de 
repente está se inaugurando uma nova fase, dois fatos, duas 



 

 

discussões. Primeira, do FGTS, os 10%, que foi criada exatamente 
com a finalidade de cobrir a questão lá do aumento que não foi 
repassada nas contas, e uma vez atingida essa finalidade, o tributo 
não teria mais sentido. Então, a exposição de motivos faz todo 
sentido e foi, e pode ser vista pelo judiciário. Outro caso recente 
trazido também na mesa numa discussão foi a decisão do TRF 4ª 
Região, em relação à CPRB, quando ela coloca na exposição de 
motivos que visa reduzir a carga tributária sobre a folha, que é a 
questão da folha, reduzir o pagamento sobre folha, cria a lei sobre a 
receita. E o dado contribuinte provou que desde quando foi criada a 
sistemática ele teve aumento da carga tributária e não redução. E o 
juiz da quarta numa análise terminológica aplicou, falou: não, 
realmente nesse caso a lei não se aplica. Então eu questiono também 
a respeito de ser empiricamente comprovada ou não, até onde o 
princípio da moralidade, o poder público poder dizer algo e não 
cumprir. E também e de certa forma ele pode também não incentivar 
o comportamento ou não estar de acordo. Quando, por exemplo, é 
imune o culto religioso o que ele quer dizer? Ele está favorecendo 
com que as pessoas tenham sua religião. Quando ele diz: a bebida ou 
o cigarro tem determinado tributo maior, ele está dizendo, eu não 
compactuo isso, porque não necessariamente que a sociedade vai 
seguir. Também acho que o poder público pode fazer isso, não vejo 
nenhum problema em eu não provar que se deixou de beber ou 
fumar, mas o poder público tem esse papel moral. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, o Fernando está louco para falar 
nesses momentos finais, nós estamos no finalzinho aqui, e eu só 
queria dizer o seguinte, o professor Schoueri e o Dr. Paulo Victor não 
poderiam estar mais corretos. Só queria dizer isso. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quem mais? Clara. 

Sra. Clara: Eu só queria na verdade fazer duas colocações. Eu li uma 
frase que eu achei sensacional, de um professor na verdade ele é 
colombiano, e ele dizia no livro, ele tem um livro de mais de mil 
páginas sobre proporcionalidade e eu li o livro inteiro. E aí tem uma 
parte que diz assim: A proporcionalidade não foi feita para os casos 



 

 

fáceis, a proporcionalidade foi feita para os casos difíceis. Então 
quando o Paulo Victor me diz: ah, efeito não deve ser levado em 
consideração na medida em que isso causaria uma intervenção muito 
grande do judiciário no poder executivo, ou no Poder Legislativo, 
como for, não é esse o caso. E ele coloca muito claramente, eu posso 
sim controlar efeitos concretos e não há qualquer problema em 
controlá-los, problema é como eu vou controlá-los, em que 
intensidade eu vou compreendê-los, qual o tipo de interferência que 
eu vou ter, mas nunca desconsiderar os elementos. É para caso 
difícil, caso fácil não tem o menor cabimento em falar em 
proporcionalidade. E mais, tem uma dúvida, eu sei que você não vai 
poder fazer agora, mas eu queria muito ver um exame seu de 
proporcionalidade nessa norma arrecadatória e você me dizer o que 
você vai levar para balanço e como você vai superar. Porque dizer 
simplesmente que você traz uma função arrecadatória trazer ela para 
dentro do exame da proporcionalidade, eu me pergunto como você 
realiza o exame. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não falei isso. Bom, pessoal, deixa 
eu só dizer o seguinte, até para antecipar. Eu tenho que fazer isso e 
vou fazer. Hoje à tarde eu vou estar com o Humberto e vou dar a 
notícia para ele, que em setembro mais ou menos eu vou organizar 
um evento acadêmico, não sei se na faculdade ou aqui, mas eu vou 
providenciar que seja gravado, e que eu vou convidar o Humberto e o 
Virgílio, e eu vou pedir ao Paulo Victor e a Martha que sejam meus 
relatores para uma série de casos, que eles relatem situações difíceis 
e a partir dessas situações difíceis nós teremos uma mesa de debates 
acadêmica. Porque não é o comum que esta mesa de debate tenha 
discussões acadêmicas, mas eu acho que essa discussão merece algo 
mais a fundo. Então eu quero reunir os dois grandes nomes da 
proporcionalidade, que são, pelo menos na nossa faculdade, Virgílio e 
Humberto, e quero convidá-los, espero que aceitem, costumam 
aceitar convites meus, eu vou convidá-lo insistentemente, marcar 
uma data e informar a todos para que eles não, não vou pedir que 
eles façam palestra, o meu objetivo não é que eles façam a palestra, 
será uma mesa de debates em que eu terei relatores e sugiro nomes 
de Paulo Victor e Martha que tem visões diversa para que eles em 
conjunto combinem uma pauta, apresentem esta pauta e a partir dali 
nós façamos um grande debate acadêmico. É claro que nós não 



 

 

vamos conseguir concluir aqui. E assim, denken ist danken e na 
minha parte também, é claro que eu estou o tempo todo pensar, eu 
estou o tempo todo pensando e tentando aprender. Neste momento, 
Martha, parece-me que o que o Paulo Victor falou tem muito, muito 
sentido, ou seja, eu tendo a concordar com o João Bianco. Mas é 
claro, nós temos que avançar... 

[risos]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nós temos que avançar muito nessa 
matéria porque saber se nós temos discussões só de palavras ou se 
é, além disso, e entrar nesse mérito, eu acho que o objetivo aqui, 
ninguém precisa estar certo ou estar errado, não há vencedores e 
perdedores, graças a Deus eu deixo bem claro, a minha tese eu já 
defendi em 2003, eu não tenho nenhuma razão, nenhum interesse 
em dizer que eu estou certo ou errado, eu quero aprender mais sobre 
essa matéria e contribuir. Então é isso que vai acontecer aqui. 
Fernando Zilveti quer a palavra final. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu acho que foi um ótimo 
debate, mas eu queria deixar bem claro o seguinte, pra que vocês, 
até para a gente passar por isso sem vencidos e vencedores, porque 
na forma colocada parece que o Paulo Victor está com, está mais 
embasado. Mas não está. Nem pela doutrina e nem... a doutrina 
dominante é contrária à tese do Paulo Victor. E é preciso que a gente 
vença o medo. E tem um artigo bacana do Ayres Brito no Estadão 
desse fim de semana, que eu sugiro que leiam, que a gente precisa 
distinguir o ativismo judiciário que realmente é perigoso, do papel do 
judiciário da corte constitucional que ele diz que é justamente é 
descortinar as leis para entender a que elas se prestam e não ter 
medo de interpretá-las e fazer justiça. Toda vez que a corte 
constitucional fez isso ela premia o estado de direito. E se a gente 
dizer: não, isso vai gerar uma insegurança jurídica. Mentira. Não há 
histórico disso nos estados de direito onde você tem instituições 
fortes, não vai ser assim diferente. 

  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: São 10 horas. Eu agradeço todos pela 
presença. Convido-os para a próxima mesa e se concordarem, eu vou 



 

 

retirar, sai desta pauta porque fica para a outra pauta específica 
nesse grande debate que nós vamos ter. 
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