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Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Estamos um pouco atrasados, desculpem, 
problemas administrativos. Temos a satisfação de ter na Mesa conosco, hoje, 
o Dr. Mauro Silva, nosso conselheiro aqui do Carf. Uma presença que era 
constante aqui, de repente ele desapareceu. Então, a alegria de tê-lo de volta 
aqui ao convívio; e também por ser conselheiro nosso, tem nos ajudado 
bastante, quando solicitado. Inclusive, a minibiografia do professor Rui 
Barbosa Nogueira, que nós inserimos no site, foi sugestão do Mauro, muito 
bem sugerida, não é? Porque, na verdade, algumas notas bibliográficas sobre 
o fundador do instituto estava faltando no nosso site, não é? E conseguimos 
corrigir algumas informações do que é essencial da vida dele, e hoje temos 
então completo o site. Mauro, muito obrigado novamente pela sua lembrança, 
pela sua sugestão. Difícil foi coletar os dados. A gente sabe muita coisa, mas 
muitas coisas que a gente sabia, não tinha certeza, e aí algumas memórias 
antigas aqui funcionaram, e alguns registros que temos. Também temos a 
presença aqui do nosso companheiro de Recife, o Eric Castro e Silva. Eric, nós 
já agradecemos, já mencionamos o evento que você patrocinou lá em... 
Patrocinou em todos os sentidos, não é, a organização intelectual e material 
do evento de... Foi em maio, junho, né? Junho. A minha percepção foi um 
grande momento para os debates, pela presença do auditório em quantidade e 
qualidade, não é, e as pessoas que você, lá da sua cidade, reuniu, 
desembargadores, professores, para participar do evento. Então, nós, 
Schoueri, Quiroga e eu, ficamos muito satisfeitos de termos tido essa 
oportunidade de participar lá, e você divulgou bastante o nome do instituto, 
que é importante. Para conhecimento de todos, nós estamos tentando fazer 
com o Eric, em Recife, e outras capitais importantes, estamos tentando fazer a 
conexão que nós já temos com o IET. Então, eu acho que é uma coisa 
importante a divulgação dos debates. Rodrigo, muito obrigado também pela 
sua colaboração hoje, na ausência do João Bianco, ainda está, não está na 
IFA, mas ainda está nas redondezas, e já está aqui a semana que vem. No 
pequeno expediente, eu queria só comunicar uma doação do professor Pablo 
Andres Perez, da Colômbia, nos mandou aqui três livros: Reforma Tributária, 
Lei 6.007 de 2012; Reflexões desde a perspectiva empresarial e acadêmica; 
Curso de Direito Tributário, procedimento e regime sancionatório; e Revista de 
Direito Fiscal, número 5. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, se me permite. O Pablo veio aqui por 
conta... Ele, na verdade, a Universidad Externado de Bogotá já tem tido uma 
parceria com o IBDT. O Pablo já veio em alguns eventos do IBDT e outros 
pesquisadores colombianos têm vindo, eu já estive na Externado algumas 
vezes. E eu sugiro, mesmo, que aqueles que se interessam pelo direito 
tributário que tomem essas revistas e conheçam o altíssimo padrão da 
produção acadêmica e jurisprudencial colombianas. Nós estamos muito 
acostumados a olhar para a Europa, e devemos continuar. Nós estamos 
acostumados a olhar para os Estados Unidos, e devemos continuar. Mas 
curiosamente nós não olhamos para os nossos vizinhos. Então, como esses 
exemplares passam a constar da nossa biblioteca, eu sugiro um passeio. Veja 
que questões que nós temos aqui vêm sendo bem trabalhadas na Colômbia. É 
uma boa surpresa que eu tive, quando eu comecei a ter contato, hoje eu tenho 
utilizado como fonte de pesquisa, e recomendo aos pesquisadores que tomem, 
que quando tiverem um tema que conheçam. Então, é parte da nossa 
biblioteca, parte do nosso acervo. E, pelo o que eu compreendi, esses 
exemplares serão adicionados a outros que virão, ou seja, a Externado vai 
passar a nos enviar exemplares, assim como nós vamos enviar a nossa 
Revista de Direito Tributário Atual, são os nossos livros para a Externado, 
num intercâmbio saudável que eu, enfim, noticio aqui nesse sentido, 
considero muito auspicioso que passemos a fazer tal intercâmbio. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Essa, não os outros livros que eu mencionei, 
mas essa revista, ela é da própria universidade. Ela é com o selo da 
universidade, do Departamento de Direito Fiscal. Os cursos também, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Todos são da Externado. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mas a revista, ela tem algo de parecido com a 
nossa, porque ela é periódica, né? Pelo o que eu estou vendo é anual, eu não a 
conhecia. Então, está na biblioteca. E com referência complementar aqui 
muito importante do Schoueri, eu acho que realmente... Aliás, a participação 
dele aqui em nossos... em alguns eventos têm sido sempre bastante 
interessantes, não é? Alguma comunicação mais? Vamos... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bonilha. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bonilha. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, é apenas uma 
comunicação sobre uma proposta de emenda constitucional apresentada no 
Congresso pelo deputado Assis Carvalho, do PT, de Piauí, em que este 
parlamentar pretende restaurar a competência em relação do IPVA, em 
relação a barcos e aviões. Nós já discutimos aqui, na Mesa, esta questão, 
inclusive eu fui vencido pela maioria, eu entendi aqui a decisão do Supremo 
Tribunal Federal, não tinha sentido, mas fui vencido. É apenas, portanto, eu 
estou tratando apenas de uma comunicação, quer dizer, o assunto poderá 
voltar, que esta PEC já foi encaminhada para a Comissão de Constituição e 
Justiça e deve ser votada até o final do ano. Então, essa é a comunicação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Paulo, desculpe, só... Você disse que foi vencido. 
Eu reconheço que, por algum tempo também, achava muito estranha essa 



decisão do Supremo com relação ao IPVA, porque eu tinha também uma 
visão, Paulo, de que eu deveria interpretar a competência tributária, tomando 
por ênfase os nomes dos tributos e veículo automotor, dizia eu: “veículo 
automotor é algo que se move”. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Tem motor... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Algo que se automove. O que eu acho 
interessante, ao examinar essa questão, é que o Supremo está, embora não 
reconhecendo, embora não seja expresso, está seguindo uma visão tipológica. 
Ele não perguntou o que é veículo automotor, e sim perguntou o que é o IPVA. 
Note a diferença. A pergunta não é mais: O que significa veículo automotor? A 
pergunta é: Afinal de contas, o que é o IPVA que se refere a Constituição? E o 
raciocínio passa a ser: bom, o IPVA nada mais que é que a velha TRU. Não é 
isso? O raciocínio foi esse. Tínhamos a TRU, temos o IPVA. Quando você 
busca, afinal de contas, o que é o IPVA como um todo, e não mais o que 
significa veículo automotor, você está perguntando o que é o imposto. O que é, 
como você o conhece, como é que ele vem? É a mesma pergunta dizer, eu não 
pergunto mais o que é Renda, ou o que é proveito, o que é qualquer, o que é 
natureza, mas eu pergunto: O que é o Imposto de Renda? O que é o ICMS? Ou 
seja, como um todo, visão tipológica, eu acho essa interessante que, embora 
não, eu diria certamente não elaborado nesses termos, mas esse tipo de 
raciocínio em que eu pergunto o que é o todo? De onde ele vem? A que se 
referiu o constituinte quando... Ou seja, o nome, diria o professor Rui Barbosa 
Nogueira, a caso a rosa mudaria de nome se deixasse de se chamar rosa? Ou 
seja, o nome. Pode ter mudado, mas disse o Supremo: o IPVA é a TRU. Não 
pareceu ao Supremo que houvesse intenção do constituinte em alargar a 
velha TRU, talvez dar um nome mais próprio para a velha TRU, já que o nome 
TRU lhe pareceu impróprio. Então, qual foi o raciocínio do Supremo naquela 
época, e hoje eu leio assim? Ele falou: Olha, tanto era a velha TRU que foram 
verificar qual é o estado que dá o registro do automóvel. Ou seja, o 
constituinte não deu uma indicação que poderia dar de que ele queria que 
tivesse um novo tributo. Ele poderia, o ICMS, ele quis dizer: Olha, é o velho 
ICM agregado ao velho Imposto sobre Comunicações, agregado ao imposto de 
transporte.  Bem, o raciocínio do constituinte foi: Pegue o imposto federal dos 
transportes, pegue o imposto federal das comunicações e traga da 
competência federal para a estadual. Então, quando eu vou saber o que é o 
ICMS, eu pergunto: O que era os outros? Isto é um raciocínio tipológico que 
foi feito. Claro, o constituinte pode mudar. Mas só te digo, Paulo, que eu... Eu 
que já cheguei a acreditar como você que a decisão do Supremo estaria 
tecnicamente sem fundamento, e cheguei a acreditar isso mesmo, porque eu 
olhava a palavra-- 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Está sendo... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Hoje, eu penso que eu posso olhar como um todo 
e vejo a fundamentação tipológica dessa decisão. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo, depende... Depende da posição do 
indivíduo que se manifesta sobre está ou não está sem fundamento. Se ele for 
proprietário de um barco, ele acha que tem fundamento. Mas eu queria 



colocar outra questão, Schoueri. Você tem se debatido nesse aspecto aí de 
tipos etc. Você também, né? Eu fico cercado aqui por dois tipólogos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Com visões diferentes. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria propor aqui que não... as PECs são 
uma banalização da Constituição. Qualquer coisa tem uma PEC. PEC para 
Ministério Público, PEC para empregado doméstico, passa-se por cima de uma 
série de coisas. Eu não quero entrar na questão do empregado doméstico, 
porque eu acho que não interessa para ninguém aqui, mas, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: [ininteligível]. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, infelizmente, não é matéria de direito 
tributário, mas é matéria de direito intertemporal, atinge contratos perfeitos e 
acabados, como é que fica tudo isso. Quer dizer, baixa uma PEC, não sei se 
notaram, não tem nem prazo de vigência. Quer dizer, nós estamos numa 
vacatio legis ou não. Foi cumprida a Lei Complementar 95, que exige um 
prazo razoável quando a lei tem importância mais significativa. Bom... Mas eu 
queria, nesse cenário, dizer que esta matéria, até perguntar para o Schoueri, 
essa matéria não era para ser tratada por lei complementar em função do art. 
146, Inciso III, letra A, isto é, o tributo está previsto na Constituição, é um 
Imposto, não é? Cabe à lei complementar definir o fato gerador. A lei 
complementar teria essa liberdade de dizer: veículos não são só os terrestres, 
são também os aéreos, são também os marítimos. Estaria dentro do tipo ou 
conceito condicional de veículos, não é? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Veículo automotor. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Veículo automotor. Sim, claro. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Barco a remo não é um veículo... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, mas nós estamos falando de um avião, 
por exemplo, ou de um... de uma lancha, não é? Eu penso que essa... Na 
minha percepção, isso deve ter sido tratado por lei complementar, sem 
precisar alterar a Constituição. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Como está na Constituição 
[ininteligível]-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não sei se o Schoueri concorda que... 

[falas sobrepostas] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu... Eu concordo com o Ricardo na 
preocupação que ele externou em relação a crise institucional que o Brasil 
vive. Nós temos uma Corte Constitucional que tem adotado posições que lhe 
competem, não cabe desqualificar a Corte por contrariedade à decisão dela, e 
o que vem sendo promovido pelo Congresso, numa interpretação canhestra da 
Constituição, da separação dos poderes, é uma total balbúrdia federativa e 
republicana. Não pode ser admitido que qualquer contrariedade à decisão do 
Supremo Tribunal Federal seja rebatida com um projeto de emenda 



constitucional para tornar constitucional aquilo que é inconstitucional, pois o 
resultado disso é que será novamente provocada a Corte Constitucional e 
poderá julgar inconstitucional a norma constitucional promovida pelo poder 
constituinte derivado. O que para o constituinte ou para o cidadão não chega 
nessa mensagem técnica e dá uma noção de que nada se sabe sobre 
segurança jurídica. Então, eu concordo e vejo que até no orçamento 
impositivo e agora na manutenção de presos, como deputados, a gente 
caminha para uma crise institucional muito séria que a gente não pode apoiar 
em matéria tributária. Em princípio, a PEC não deveria existir. Então, não 
toco no mérito dela ser válida ou não. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Provocado, né? A lei complementar não pode ir 
além daquilo que é típico da figura constitucional. E eu que cheguei a 
enxergar, procurar o tipo no termo “veículo automotor”, evoluir, Ricardo - e o 
tema é evoluir mesmo - para falar que hoje o típico imposto, que é um pouco, 
é bem diferente do típico veículo automotor. Então, a pergunta já não é mais o 
que é hoje um veículo automotor, e sim o que seria típico? Essa evolução tem 
que ser muito... a evolução do tipo se dá de modo lento. E a proposta que você 
faz, ou a proposta é a seguinte, de automóvel para aeronave me parece brusca 
para o imposto. Deixa eu dar um exemplo do que é uma evolução típica que 
foi acontecendo, ou que vai acontecendo. É quando eu agrego... O Imposto de 
Renda de hoje e o Imposto de Renda de 1926 são completamente diferentes. 
Para eu conseguir equiparar um ao outro, eu tenho que fazer um grande 
esforço, porque tudo que eu vou comparando, seja o aspecto pessoal, seja no 
quantitativo, o que eu for comparar um com o outro, eu posso falar o tal do 
mínimo, mas esse mínimo é tão mínimo que eu acho que eu teria um grande 
esforço retórico para dizer que um é outro. Se eu comparasse os dois, diria: 
são tributos diferentes. São coisas completamente diferentes. Agora, o que 
aconteceu com o Imposto de Renda, e isso mostra a evolução tipológica? 
Paulatinamente, ano a ano, eu tive e tenho alterações na legislação. A cada 
alteração, cada nova lei, cabe ao intérprete - e essa é a primeira pergunta que 
faz - é saber o seguinte: essa alteração ainda é o Imposto de Renda ou é uma 
coisa nova? Se ela fosse brusca, eu diria é nova. Não é o mesmo Imposto de 
Renda. Mas como ela é paulatina, como eu mudo uma coisa, depois eu mudo 
outra e mudo outra, a cada vez que eu reconheço falo assim: Este é o Imposto 
de Renda com isso a mais. Este é o Imposto de Renda com isto a mais. Ou 
seja, é o velho Imposto de Renda com algo que se lhe agrega. Quando eu 
reconheço algo que se agregou, o Imposto de Renda de 1935 já não é o de 26, 
o de 42, e assim vai... A cada ano, o Imposto de Renda... Porque a cada vez 
que eu falo: Você é um típico Imposto de Renda, você entra como um todo. O 
exemplo que eu costumo dar em aula, Ricardo, se me permitir sobre isso, é a 
questão do típico aluno do 4º ano. Eu digo isso porque eu dou aula no 4º ano. 
Eu digo que, se eu pegasse o meu velho... O meu professor Rui Barbosa 
Nogueira, nos anos 60, e ele descrevesse o que era o típico aluno dele, como é 
o aluno dele, ele iria se referir a um jovem que aparece de gravata, ia por um 
monte de características do típico aluno dos anos 60. E, se ele encontrasse 
um rapaz de bermuda, com um boné assistindo aula, ele iria dizer: Isso não é 
um aluno de Direito, eu não reconheço como tal. Ou seja, agora, 



paulatinamente, o típico aluno mudou. E quando eu me refiro ao típico aluno 
hoje não é aquele outro. Note que conceito é diferente. Conceito é: matriculado 
no 4º ano é aluno de Direito. Então, o típico aluno vai evoluindo. Então, o 
desafio que eu teria, Ricardo, para responder a sua pergunta seria: Se eu 
tivesse um alargamento deste IPVA para incluir o barco, mantendo muitas 
características do IPVA para dizer: este é o IPVA, que tem tantas 
características do velho IPVA, só que agora também está incluindo os barcos. 
Eu diria: Lei complementar pode fazer isso. Agora, se eu percebesse uma 
ruptura, como dizendo: É um imposto novo, porque as características do 
barco são tão diversas do automóvel, que eu tenho que ter definição de 
contribuinte diverso, base de cálculo... Uma ruptura mesmo, quem vai fazer 
isso é um novo imposto, esse não é o IPVA. Está na competência residual da 
União. Então, a minha resposta acaba sendo como é típica o: Depende. Ou 
seja, se eu tiver um alargamento do IPVA, que eu ainda falo: Este é o IPVA... 
Só para dar um exemplo, um bom exemplo, talvez me desculpe, mas um 
exemplo que eu gosto. ISS importação. O ISS... O ISS importação, quando 
surgiu, dava dúvida. Dava dúvida, porque ele tinha muitas características do 
ISS e muitas características do Imposto de Renda. Se eu fosse olhar o 
momento que é pago, eu ia dizer isso: É idêntico ao Imposto de Renda dos não 
residentes. A base de cálculo é a mesma. Eu tenho muitas características... O 
contribuinte. Eu correria o risco, quando surge o ISS importação, de 
perguntar: Isso é ISS ou isto é IR? Porque é os dois, ou tem características dos 
dois. Existe um desafio tipológico para reconhecer como um ou como outro. 
Agora, na medida em que eu reconheço no ISS importação o ISS, e tive uma 
lei complementar fazendo isso, eu posso dizer: Doravante, o típico ISS já não é 
mais um imposto que incide sobre serviços locais. O típico ISS mudou. O 
típico ISS já não tem como... Já não é típico do ISS o fato do serviço ser 
prestado localmente. Era típico, não é mais típico. Eu reconheci no ISS 
importação, e eu reconheci: Isto é um ISS. E quando eu o reconheço: Isto é 
um ISS, o típico ISS já é diferente. Então, avançando - e quero avançar com 
isso. Se eu tivesse uma nova legislação para os barcos que eu, comparando 
com o IPVA, dissesse: Desculpe-me. Eu vou comparando, ticando: É diferente, 
é diferente, é diferente. Eu vou dizer: Isso não é o IPVA, isto é um novo 
imposto. Se eu falasse: Não, olha, é semelhante, é semelhante, é a mesma 
coisa, é a mesma coisa. Aqui, o que mudou é que agora o veículo é outro, mas 
tem tantas características comuns que ainda é o velho IPVA. Aí eu admitiria a 
lei complementar. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu... Tem uma ordem aqui, Plínio, eu vou te 
pôr na ordem aqui. O Fernando pediu a palavra, mas eu queria dar um rumo 
aqui nessa discussão, que é de pequeno expediente, mas que está tornando, 
está tornando... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Está se tornando uma matéria de substância 
maior, não é? Eu provoquei o Schoueri exatamente para ouvir o que... Eu 
sabia mais ou menos que ele iria falar isso-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Está no livro, não é? 



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tinha até uma esperança que se repetisse 
a história do típico aluno do 4º ano. Porque eu acho interessante mesmo, não 
é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Está no livro. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu fico na dúvida, Schoueri, sobre esse típico 
aluno do 4º ano, por outras razões, que não vem ao caso aqui, mas eu queria 
ver esta postura e a seguinte que eu vou colocar até para provocar um pouco 
o Fernando, que pediu a palavra. Eu não sei o que ele quer falar, mas talvez 
você possa se encaminhar também por esse lado aqui, ou, por favor, também 
analise esse lado. A minha pergunta para o professor Paulo foi: Não bastaria 
uma lei complementar? Porque tipo o conceito de veículo automotor, não é? 
Na verdade, significa identificar aquilo que o Supremo chama de limite 
semântico mínimo intransponível, não é? Não sei se foi a primeira vez que o 
Supremo usou essa expressão, e essa ideia do limite semântico mínimo, não 
sei se foi num julgamento célebre de Imposto de Renda, que não é um bom 
exemplo, viu, Schoueri? Porque o Imposto de Renda, a noção de renda é uma 
noção abstrata, ela tem uma controvérsia centenária, não é? Multicentenária, 
existem correntes de pensamentos pré-jurídicas a respeito do que é renda. E o 
Supremo, quando se manifestou, era a respeito de saber se um determinado 
movimento econômico correspondia ou não a acréscimo patrimonial. Diga-se 
de passagem, na época, era uma situação de redução patrimonial. Mas esta 
expressão foi usada na época e foi usada muitas outras vezes depois, eu não 
sei se realmente esse acórdão que eu estou me referindo é o primeiro, que 
usou a expressão. Mas é a posição do Supremo. Existem limites semânticos 
mínimos que são instransponíveis. Eu acho que falar disto com relação à 
renda é mais complicado do que falar em relação a veículo automotor. Porque 
o veículo automotor é um conceito material, não é? É algo que existe no 
mundo material. Ao passo que renda é algo abstrato e sujeito a todas as 
controvérsias doutrinárias que são até pré-jurídicas. Mas, de qualquer forma, 
a questão está aí, e é muito interessante que... verificar que, mesmo no campo 
do Imposto de Renda, a lei complementar, que tem uma definição do fato 
gerador, não esgota as controvérsias. Até hoje se discute o que é 
disponibilidade, o que é [ininteligível] econômico, o que é provento, qual é a 
extensão da palavra provento. Mas pelo menos temos uma definição 
constitucional de lei complementar, apesar de que, como diz o Schoueri, o 
Imposto de Renda de hoje não é o mesmo imposto de 1924. E nós sabemos 
que, naquela época, não incidia sobre determinados pagamentos, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Era outro imposto-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Era outro imposto. Agora, hoje, inclusive, o 
nosso Imposto de Renda tem uma conformação constitucional diferente da 
que tinha na época do CTN. Bem diferente. Agora, veículo automotor eu acho 
que, talvez, até uma pessoa que não seja um jurista seja capaz de se 
aventurar numa discussão: o que é um veículo automotor? A minha colocação 
foi: o legislador da lei complementar, cumprindo a obrigação que é dele pelo 
art. 146, e não ultrapassando o limite semântico mínimo da palavra, não é, 
ele poderia dizer: Olha, não são só os terrestres, são os aéreos, os marítimos 
também. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, posso dar-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É nesse sentido que eu queria ouvir o 
Fernando-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso complementar a pergunta? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: O Mauro também pediu e o Plínio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu posso só completar aquilo que, talvez, possa 
dar um tempero. Para admitir a tal da evolução típica que eu estou sugerindo, 
vamos admitir um cenário, que não é o atual, que os barcos passem a ter 
registros no Detran, ou seja, a competência do Detran cresceu. Porque pode 
acontecer isso também, ou será que ela é óbice que o Supremo colocou...? Ou 
seja, barco em tudo igual ao automóvel só que ele é barco. Imagine, eu estou 
pondo esse cenário para admitir, para mostrar o que seria uma evolução do 
tipo. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Porque, enquanto eu tenho o barco muito diverso 
do veículo, o reconhecimento típico é diverso. Eu quis aproximá-los 
suficientemente para dizer: Aí a lei complementar tem um papel, a lei 
complementar reconhece que eles estão muito próximos. Enquanto eles são 
muito distintos, enquanto eu consigo falar: Não, uma coisa é uma coisa, outra 
coisa é outra coisa... A minha tese, Fernando, para dizer, é isso. Enquanto o 
barco exigir um tratamento tributário muito diverso do automóvel, porque ele 
tem muitas características diversas, a extensão pela lei complementar me 
parece impossível. Se eu tiver uma situação - e por isso eu quis propor esse 
desafio - em que por evolução mesmo os barcos passem, o trânsito de barco... 
Vamos falar em aviões que fica mais interessante. Imagine tanto trânsito de 
aviões, porque o tráfego em São Paulo ficou caótico; e hoje em dia aeronaves 
existem, aeronaves assim até com faróis cruzando... Imagine cenas como 
essas, podem acontecer. Ou seja, de algum modo, que eu já fale: Mas espera 
aí, evoluiu. A proposta da evolução é essa, é dizer: é uma coisa a mais, mas 
que não torna uma coisa diferente. O raciocínio tipológico exige esse tipo de 
aproximação. A lei complementar pode captar a evolução do tipo, mas a lei 
complementar não pode ir além da evolução do típico para tratar o mesmo 
tratamento ao que já não é típico do anterior. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Embora automóvel não tenha nenhuma 
parecença com um barco ou com avião, eu acho que os elementos, os 
denominadores comuns dentro do limite semântico mínimo é ser veículo, ser 
automotor. O ser terrestre ou ser marítimo não está colocado na Constituição. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A palavra. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Está certo? Então, este é o cenário, Fernando. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ué, TRU era a TRU, mas não era nem taxa-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ou então, me deixa só colocar mais uma coisa 
aqui. Até que ponto, até que ponto o legislador complementar estaria obrigado 



a imaginar que o IPVA é um sucessor da TRU, e por tanto está vinculado a 
ser... [ininteligível] terrestre? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, só para registrar o que eu falei no 
microfone-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Da mesma forma que o atual IOF é um 
sucessor do imposto do selo. Qual o vínculo, então, que existe entre os 
antecedentes e o presente desses tributos, não é? Ou melhor, os ancestrais 
desses tributos e os tributos atuais. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, só para poder registrar o que eu falei 
aqui por fora e ficar registrado. A TRU não era nem taxa, nem rodoviária, nem 
única. Portanto, se eu pegasse a expressão e quisesse vincular ao termo, eu 
diria que a TRU era inconstitucional. Ou seja, você se vinculando o que é 
veículo automotor. Eu quero dizer o que é o todo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu sou muito grato ao Schoueri por 
muitas coisas e, especialmente, por essa dele colocar no seu livro uma 
questão que vinha pouco explorada e quase expurgada pelos positivistas 
estritos que a admissão de que o tipo, como categoria lógica, trabalha muito 
melhor para a evolução da tributação num ambiente constitucional. Essa 
admissão, que espero que ele continue nas próximas gerações, embora 
tentado a voltar a um certo positivismo estrito, é importante nessa questão do 
veículo automotor. Quando o constituinte coloca na Constituição a 
possibilidade de criação de um tributo para o veículo automotor pressupõe 
que, dentro do conteúdo semântico mínimo que o Ricardo bem colocou, é 
aquilo lá. Ele é veículo, é um conteúdo semântico que se autolocomove. Por 
quê? Porque houve uma evolução em relação aos veículos de tração animal. 
Historicamente, cobrava imposto sobre as carruagens e sobre os cavalos, e 
depois sobre os implementos da carruagem, depois sobre os implementos do 
cavalo e sobre até onde os cavalos eram mantidos, que é essa força de 
arrecadação que a gente não sabe onde vai parar. Então, qual era a segurança 
de estimular a tecnologia? Vamos estimar o veículo automotor para dar uma 
saída a essa tributação sobre o patrimônio que era totalmente progressiva no 
sentido de... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Crescente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Crescente e regressiva porque acabava em cima 
de quem precisava desse transporte por tração animal. Dito isso, a 
Constituição dá uma tarefa para o legislador complementar, que tem aí a 
competência de aparar o tipo automotor, veículo automotor, e dá a ele uma 
lógica de arrecadação que não deixe ineficiência. Justamente o legislador 
complementar tem que trabalhar com a eficiência e a igualdade. A igualdade 
seria: os veículos automotores serão tributados. Todos eles? Se a Constituição 
assim permitir, todos eles. O que não pode é que, por uma questão aí 
semântica menor da legislação complementar e chicanas jurídicas, você deixar 
de tributar o patrimônio com questões de: Ah não, veículo automotor tem que 
ser no chão. Ah não, agora se for na parede, não é mais automotor. São 
questões que realmente eles empobrecem o debate tributário e passa a ser um 
debate de conveniência: Ah, está no ar, está no chão. Parece conversa de 



criança, quando a gente fala assim: “Você não pode tocar em nada!” Aí minha 
filha fala: “Não, posso tocar no chão, papai? E no ar, posso tocar?” Então, aí 
começa uma conversa de criança. No conteúdo tributário, no conteúdo 
constitucional, eu acho que nós estamos bem encaminhados, mas precisa de 
lei complementar. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mauro, lembrando também, eu estou só 
encaminhando as coisas aqui, né? Lembrando também que, se eu pensar em 
capacidade contributiva, provavelmente... É isso que você quer falar? 

Sr. Mauro José Silva: Não, mas eu-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Pode falar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Capacidade contributiva na dúvida... 

Sr. Mauro José Silva: Primeiro é fazer, se não me engano essa PEC, a não ser 
que tenha outra, tem o apoio, vamos dizer assim, institucional do Sindifisco 
Nacional, é chamada por nós de PEC dos jatinhos, não é? Embora não seja só 
de jatinhos. Mas ela está sendo chamada carinhosamente, vamos dizer assim, 
de PEC do jatinho. Mas eu não entendi da fala do Zilveti, logo no início, ele 
falando, mas agora parece que compreendi, ele falou assim: “Mas não é... Essa 
emenda constitucional não era necessária”. Parece, então, que não seria 
necessária se a lei complementar tivesse. Mas tendo em vista a... Porque o 
Supremo, naquela decisão, ele, partindo do conteúdo semântico possível, ele 
deu um peso muito grande, como chamou a atenção o Schoueri, a 
interpretação histórica. Vamos dizer assim, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E sistemática. 

Sr. Mauro José Silva: E sistemática. É, então podemos-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E sistemática, porque quando foi olhada a 
destinação, olhou... olhou o que a destinação havia previsto. 

Sr. Mauro José Silva: O problema Zilveti é que... Como dizia sempre o 
professor Alcides, não é? Erro de professor é doutrina e erro de juiz é 
jurisprudência, e daí uma jurisprudência de peso no STF, que para ser 
removida em busca da capacidade contributiva, como disse o Ricardo, 
interpretou o STF que aquele automotor que está na Constituição seria dentro 
do conteúdo semântico aberto: Não, mas olha, tendo em vista a interpretação 
histórica, eu vou limitar então aos terrestres. Por uma série de razões, eu 
posso concordar ou não. Então, para... Se eu trouxesse uma melhor 
especificação da lei complementar, eu provavelmente não teria êxito. Eu teria 
muita dificuldade no próprio STF. Então, a iniciativa da PEC, ela tenta então 
reforçar que, dentro do conteúdo semântico possível para veículo automotor, 
está assim, e vamos ultrapassar a barreira da interpretação histórica para 
dizer que está sim, nós queremos sim, a tributação dos veículos aéreos e os 
veículos aquáticos. Então seria para remover, dentro da realidade hoje do 
nosso ordenamento e da função institucional que cumpre o STF, dentro dessa 
realidade, trabalhando com essa realidade, dentro desse conteúdo possível 
está sim e vamos remover aquela barreira erguida pelo STF. Talvez tenha sido 
por esta razão que eu acho que não é desnecessária aquela PEC, embora 



também concorde que em alguns momentos haja banalização das PECs. Mas, 
nesse sentido, eu acho que não foi desnecessária aquela PEC. Também não 
concordo com a interpretação que é dada pelo STF, o peso que deu na 
histórica, porém, dada essa situação, eu não veria outra, outro caminho se 
não esse para, se a sociedade assim o decidir, se o Congresso assim aprovar, 
recuperar essa tributação desse índice de capacidade contributiva, que é, que 
ninguém duvida que é um índice importante. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu duvido. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: O Schoueri não se aguenta, ele quer 
acrescentar uma coisa nova-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, eu quero-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu só te pedir, tocar um ponto. Eu 
estou vendo que nós estamos tangenciando um pouquinho. O Supremo 
Tribunal Federal, ele decidiu na ausência de lei complementar definidora do 
fato gerador. Eu, quando eu coloquei a questão, entre outras coisas que me 
ocorreram, é se a decisão do Supremo, parece que é a posição do Schoueri, é 
uma decisão inamovível, a não ser para o PEC. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não é? Porque ele... Mas é a posição do 
Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, hoje, hoje-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Aí não poderia ter lei complementar, a lei 
complementar seria inconstitucional. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, hoje, a lei seria inconstitucional porque 
eu disse que hoje eu penso num imposto como esses como algo que não seria 
um típico IPVA. E como eu disse, eu posso contemplar que haja uma 
mudança tamanha na realidade dos fatos, que a realidade dos barcos se 
aproxime tanto dos automóveis, que a mesma lei complementar se torne 
completamente inconstitucional. Então essa é a questão. Agora, só dizer, 
Ricardo, que como o Mauro disse que ninguém duvida que haja capacidade 
contributiva, eu quero só dizer o seguinte: se o tema for capacidade 
contributiva, a tributação do patrimônio merece muito questionamento. 
Porque o patrimônio que eu tenho pode se revelar de vários modos, pode ser 
avaliado de vários modos. E, de qualquer modo, patrimônio de hoje é a minha 
renda de ontem. Ontem, eu e você tivemos a mesma renda, só que eu poupei e 
vou consumir amanhã, e você consumiu hoje. Então, existe uma discussão 
sobre, deve-se ou não tributar o patrimônio, que é uma outra discussão. 
Agora, no caso do automóvel em relação ao veículo, ao avião, existe um outro 
aspecto a considerar, que a tributação do automóvel, além da questão rico ou 
pobre, existe a questão de estimular ou não estimular o uso de automóveis em 
relação a estimular ou desestimular o uso de outros meios do transporte. 
Então, a discussão passa a ser um pouco mais complexa também nesse 
sentido, pode ser que exista uma justifica indutora para dizer que esta, o 
automóvel, merece um tratamento diferenciado das aeronaves, até do seu 



jatinho, se você quiser, por conta disso. Mas aí seria um outro tipo de 
discussão, devemos ou não devemos tributar o patrimônio. Eu não queria 
entrar nessa discussão porque nós estamos no pequeno expediente. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É, nós estamos no pequeno expediente, Plínio, 
vamos ser breve, porque nós estamos atrasados para entrar na pauta. Só 
lembrando que a definição constitucional, eu acho que passou um pouquinho 
desapercebido talvez. A definição constitucional, para a gente chegar a tal do 
limite semântico mínimo, é imposto sobre... Perdi aqui. “Sobre a propriedade 
de veículos automotores”. Quer dizer, a propriedade revela que, apesar de 
contributiva, só sobre veículo automotor terrestre ou não, não é? Pois não, 
Plínio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Gracia: Plínio Gustavo Prado Garcia. Eu tive a 
oportunidade de ler a exposição de motivos desse projeto e a emenda 
constitucional, desse deputado petista, e a conclusão que eu chego é que ele 
esqueceu de um pequeno detalhe. Esqueceu do tamanho da carga tributária 
que já temos no país, esqueceu das manifestações que nós tivemos nas ruas 
contra isso tudo, que não vem revertendo em benefício para cada um de nós 
enquanto cidadãos ou estrangeiros, aqui, residentes no Brasil. O pressuposto 
desse deputado federal, na realidade, é um pressuposto de fundamento 
ideológico. É como se estivesse naquela situação de luta de classes em que o 
que está bem de vida não pode continuar bem de vida, porque tem que fazer o 
nivelamento por baixo. Quer dizer, há uma carga tributária abusiva, 
excessiva, e eu não vejo razão para se criar mais um imposto ou ampliar. E aí 
eu pergunto: Se eu tiver um barco que não tem motor, mas quando eu colocar 
o motor nesse barco eu vou ter que pagar esse tal de IPVA? E se eu tirar o 
motor, vou deixar de pagar o IPVA? Quer dizer, tem essas situações 
casuísticas. E quanto mais vai custar para cada um de nós, enquanto 
contribuintes, se todos os aviões que voarem aqui, se todos os helicópteros 
que voarem aqui tiverem também que estar pagando esse IPVA? Vai aumentar 
o Custo Brasil. Nós temos que reduzir o Custo Brasil. Então, temos que levar 
em consideração esses outros detalhes, não é meramente uma questão de 
arrecadação tributária, é ao contrário, temos que reduzir a carga tributária no 
país. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É um aspecto não jurídico respeitável. Eu 
queria encerrar o assunto, mas eu vou dar a palavra aos dois que pediram. 
Pois não. Eu quero dizer que tinha outro assunto no pequeno expediente, que 
o Fernando muito apropriadamente queria mencionar, que é o projeto que 
está na iminência agora de se transformar em, provavelmente, medida 
provisória de alteração do regime de tributação das controladas no exterior. 
Mais uma versão de minuta, provavelmente de medida provisória. Devido ao 
avançado da hora do pequeno expediente, nós estamos combinando aqui 
deixar para a próxima semana assuntos de pauta. Não sei. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu acho que se estender esse imposto para barcos, 
barco ou avião, eu acho que foge totalmente do objetivo que levou a excluir 
esse antigo TRU e agora IPVA. Porque o objetivo foi porque eles... a estrada, a 
rua ou a estrada. Então para compensar, para [ininteligível] foi instituído. 
Agora, se vai estender para avião, eu acho que foge totalmente. 



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Por favor, como é seu nome? 

Sra. Camila: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Tem que falar no microfone, Camila. 

Sra. Camila: com relação à emenda constitucional, eu acredito que 
[ininteligível] decorrência do controle de constitucionalidade promovido pelo 
Supremo. Porque a partir do momento que o Supremo reconheceu que parecia 
competência aos estados [ininteligível] art. 155 para fazer... instituir essa 
regra [ininteligível] ou ordinária, eu acredito que agora para que o estado 
tenha essa competência, em confronto com o sistema de controle de 
inconstitucionalidade, eu preciso alterar a Constituição. Se [ininteligível] 
residual da União de maneira nenhuma. Então [ininteligível] constitucional 
seria outro. Com relação à consideração do Plínio a respeito da [ininteligível] 
quais são [ininteligível] transporte aéreo [ininteligível], o projeto de emenda 
constitucional perdeu uma nova regra de [ininteligível] então acabaríamos 
afetados por essa nova regra. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. A questão da vinculação que a Camila 
trouxe aqui ao controle de constitucionalidade acarretaria outras discussões, 
como eu quero encerrar esse assunto... Foi uma decisão não erga omnes, uma 
decisão isolada, qual amplitude, não é, em que essa decisão até vincularia o 
atual Supremo, não é? Até dá para pensar que seria um julgamento, talvez, 
diferente. Vamos à pauta. Brandão. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Eu só queria um esclarecimento, eu não 
vou entrar no mérito. Apenas o seguinte, eu fiz apenas uma comunicação-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu sei, Paulo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Porque... Seguindo os usos e costumes 
da Mesa de debate. Ou seja, quando um assunto já foi discutido, em seguida, 
em havendo alterações, elas são comunicadas aos demais, alguém que não 
leu, não acompanhou etc., fique sabendo. Então, eu não queria... 
Infelizmente, foi um objeto de uma discussão-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Mas, professor Paulo, também é da tradição 
da Mesa aqui assuntos que são simplesmente informados dentro do pequeno 
expediente se transformar em assuntos de discussão. Às vezes, esgota-se 
amanhã, não é? E é saudável. Eu acho que a sua informação provocou na 
minha cabeça... Eu, talvez, é que poderia ter recebido a informação e ficado 
quieto. Mas provocou na minha cabeça essa indagação: mas precisaria de 
PEC? Bastaria a lei complementar. E veja como foi interessante para o debate 
do direito tributário, né? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Parece que foi, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O objetivo é esse mesmo. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: O objetivo da Mesa é essa, não é? 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho importante esclarecer que o objetivo da 
Mesa, para que todos saibam, não é responder consultas diretas de 
associados sobre matéria tributária. O objetivo da Mesa é ter questões que 
justifiquem um amplo debate para que todos saiamos melhores, todos 
saiamos pensando mais sobre o direito tributário. Por isso que a nossa ideia 
sempre é, quando aparecem questões específicas, nós deixamos de lado. 
Porque a ideia da Mesa não é responder questões. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos à pauta, então? Esse assunto que o 
Brandão incluiu na pauta, nós já tivemos uma discussão aqui. Você estava 
presente, né? Nós tivemos uma discussão e, evidentemente, não esgotamos o 
assunto, há rescaldos e dúvidas que até te confesso que já tinha pensado 
muito no assunto, debatido muito o assunto internamente no meu escritório, 
e, devido ao debate que tivemos aqui, eu saí daqui com algumas dúvidas que 
não tinha no início. Também acho importante observar que esse assunto, 
segundo foi ouvido aqui no primeiro debate, tem uma pequena repercussão, 
não é? As entidades que vão pleitear esse crédito presumido seriam, talvez, 
uma ou duas, ou talvez nenhuma, o que não elimina o debate dentro dessa 
função da Mesa. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, isso foi... Isso foi... Brandão. Isso foi 
verdade e também é mais em resposta àquelas questões que ficaram 
pendentes, principalmente quando você colocou um argumento que uma 
situação é pré-cálculo, crédito presumido, em que ele não havia nenhum 
pagamento de Imposto de Renda anteriormente. E apenas como reflexão 
mesmo, eu vou refletir para ver as consequências contábeis e as 
consequências jurídicas dessa lei. E cheguei, e para fazer isso, eu comecei a 
preparar um exemplo extremo, quer dizer, pelo exemplo extremo que, às 
vezes, a gente consegue entender o alcance da lei ou até exatamente o seu... 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que eu cometi uma falha aqui, talvez 
devesse recolocar o tema, não é? Não sei se todos estiveram aqui na reunião 
anterior em que esse assunto-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, [ininteligível]. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: --foi discutido, e também não sei se todos 
estão sabendo do que nós estamos tratando. Então, antes de colocar exemplo, 
por favor, explica do que se trata, em duas palavras, né, do que se trata. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, os art. 1º ao 6º, da Lei 12.838, criou 
um crédito presumido para as instituições financeiras com base nas 
chamadas diferenças temporárias entre as perdas, provisão para devedores 
duvidosos que a Receita permite que se lance como despesa do próprio 
exercício, e aquelas provisões que são obrigatoriamente formuladas pelos 
bancos em atendimento às regras do Banco Central e da CVM. Então, o banco 
é obrigado a provisionar como despesa um crédito que passou de 90 dias, por 
exemplo, mas a Receita não aceita enquanto não satisfeito todos os requisitos 
da Lei 9.430. Então, sobre essa diferença é que foi criado esse crédito 
presumido e que, no que interessa aqui, era que eu pessoalmente entendesse 
quanto isso representa, o que isso representa e qual seria a natureza jurídica 
desse crédito, que foi o que ficou pendente. Certo? Eu acho que o texto está aí 



e é exatamente sobre isso que nós discutimos da outra vez. E parece que 
ficamos realmente em dúvida quanto à questão da natureza jurídica, e até o 
professor Hiromi falou que o valor era insignificante, e eu cheguei com os 
meus cálculos, ouvi que pode ser insignificante, mas ele é neutro. Então, é só 
uma reflexão, não vou me estender muito, não, porque realmente o universo 
abrangido por essa regra, segundo as boas línguas, foi por encomenda. Mas 
porque realmente vê, né, banco cria prejuízo. O Banco do Brasil para ter 
prejuízo é muito... É complicado. Eu queria dizer o seguinte, o crédito 
presumido, numa situação normal... A situação normal é quando o banco não 
está em liquidação ou não faliu, mas por alguma razão ele teve prejuízos 
fiscais anteriores e teve provisão para devedores duvidosos em grande escala, 
ou pequena escala. E o que se faz anteriormente numa visão pré-crédito 
presumido? Lança-se isso como despesa do exercício do banco e se faz um 
imposto diferido de um imposto que ele de vai, eventualmente, recuperar ou 
não vai pagar no futuro quando essa despesa se tornar efetiva; ou, se ela não 
se tornar efetiva, se estorna esse imposto diferido. Então, é um crédito ruim, 
quer dizer, esse crédito é ruim, porque depende de futuro incerto, 
transformando parte desse crédito ruim em crédito bom. Não é? Por que é 
crédito bom? Porque no momento em que se faz o cálculo do crédito 
presumido, parcela desse ativo sai de uma subconta de imposto diferido e vai 
para crédito presumido. Então, não há mudanças em termos de receitas 
contábeis com referência a esse crédito. Quando recebido, zera caixa, zera a 
conta. Essa noção é dada pelo próprio... o artigo... § 4º, porque ele diz: “Uma 
vez aproveitado esse crédito presumido, eventualmente, se a despesa se 
configurar no próximo exercício ou no seguinte, a empresa ou o banco não 
poderá aproveitar mais o Imposto de Renda relativo a esse imposto que ela já 
recebeu”. É óbvio, né? Ela deveria pagar, não pagou, lança em despesa e não 
mais deduz como despesa. É o § 4º. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É § 4º ou artigo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, § 4º do art. 3º. Não, desculpe, do art. 2º. 
“Não poderá ser aproveitado em outros períodos de apuração a parcela das 
provisões para crédito de liquidação duvidosa equivalente ao valor do crédito 
presumido apurado na forma do caput deste artigo, dividido pela soma das 
alíquotas do IR...”. E é lógico, né? Se ele já recebeu o valor correspondente a 
esse crédito presumido, ele não poderá lançar isso mais como despesa 
dedutível, ele terá que fazer somente os ajustes. E também, no caso de ele, a 
empresa não lançar essa despesa como efetiva, porque ela fez um acordo e 
recebeu parte desse valor, a fórmula seguinte do art. 6º repõe as coisas no seu 
devido lugar, e eu coloquei as fórmulas, essa fórmula num programinha 
simples de Excel que eu montei, e, por incrível que pareça, bate com o valor 
inicial do lançamento do crédito e o valor que você estorna no débito usando 
todos esses parâmetros aqui. Quer dizer, se eu tive uma redução de um 
milhão de reais de crédito presumido, a base que eu vou ter que oferecer é de 
tal sorte que, multiplicado por 40, dá exatamente um milhão, não é? Então, 
só retorna quando... Se ele lança como despesa efetiva, ele não pode mais 
descontar da Receita, porque ele já recebeu. Se, por outro lado, ele receber 
esse crédito, ele devolve para a Receita mediante um cálculo formulado a que 
exatamente corresponde aos 40% da alíquota de 25% mais 15%. Então, esse 



primeiro cálculo realmente me parece, não tem natureza nenhuma, é só de 
devolução e acerto de Imposto de Renda na contabilidade. O que tem de 
crédito presumido, e aí pode ser considerada uma subvenção para custeio, é 
exatamente a outra hipótese da falência e da liquidação. Porque, nesse caso, 
todo o valor da provisão devedores duvidosos, não só os 40%, mas todo ele é 
considerado como crédito presumido e vai isso reduzir, ok, aumentar o 
patrimônio de referência e vai aumentar o patrimônio da empresa liquidanda. 
Isso é uma subvenção para custeio, não é? Porque, realmente, você vai ter, 
teve uma despesa como provisão para devedores duvidosos ruins e vai ser o 
total, o total da provisão, não o valor do imposto, que seria aquele imposto 
diferido, será transformado em crédito. Isso está disposto no artigo... Hã?  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Sétimo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sétimo, né? “As pessoas jurídicas que 
solicitam...” Não, não. 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpe.  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Terceiro.  

Orador não identificado: Terceiro? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: “Nos casos de falência ou liquidação 
extrajudicial de pessoas jurídicas referidas no art. 2º dessa lei, o total do saldo 
e de crédito decorrentes de diferenças temporárias oriundos de provisões para 
crédito de liquidação duvidosa, apurado na escrituração societária, 
corresponderá ao crédito presumido a partir da data de decretação da falência 
ou da liquidação extrajudicial”. Esta que é a questão da - dizem, não é, por que 
foi formulada essa lei - o governo vai dar um crédito presumido 
correspondente ao risco que o banco assumiu, não e? Isso que sim, soa 
estranho, não é? Porque, naquela primeira parte, realmente você tem até 
justificativas para aquilo, né, de tratar do Imposto de Renda. Até, inclusive, 
você que estudou bem o americano, tem o carry tax back, não é? Que a 
empresa que tem lucro num determinado ano paga o Imposto de Renda, se ela 
tiver prejuízo no exercício seguinte, ela recebe de volta sobre o prejuízo. 

Orador não identificado: Na Alemanha também. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, na Alemanha, eu realmente não... Eu 
sei dos Estados Unidos porque eu vi a questão do prejuízo dos bancos em 
2008 e 9, e saiu essa notícia que os bancos iam receber [ininteligível]. 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, aqui, no caso, realmente está dando à 
custa do contribuinte, não é, um ressarcimento, acho que até 
inconstitucional, não é? Você dá ao banco, você pode levar um banco, é claro 
que é uma questão que você imagina: não, o banco não pensa em fazer isso. 
Aí você fala assim: Bom, todo crédito que eu fizer arriscado, o governo vai me 



dar se eu falir? Quer dizer, está levando, induzindo, praticamente, o banco a 
correr riscos que... É tal como ocorre, não é? Imagina se tiver numa questão 
paralela, que é a questão do Fundo Garantidor de Crédito. Os bancos grandes 
pagam uma taxa mensal para formar o fundo, que é para cobrir as perdas que 
os aplicadores têm nos pequenos bancos que quebram. E os pequenos bancos 
que quebram oferecem taxas maiores que os bancos grandes exatamente 
porque eles podem quebrar e o mês está garantido. É uma-- 

Orador não identificado: [ininteligível] Tesouro. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, o Tesouro, sem dúvida. É isso aí. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu tenho para mim que esse assunto 
não foi esclarecido. Eu continuo com um monte de dúvidas e acho que, talvez, 
esse assunto tenha que ser mais pensado, mais analisado sobre o ponto de 
vista das implicações tributárias que nós vimos. Mauro, só para você se 
colocar na discussão. Nós chegamos à conclusão que esse crédito, a única 
implicação tributária desse crédito seria se ele poderia representar uma 
receita sujeita à tributação por uma série de indagações que nós temos que 
retomar toda a conversa. Mas, na verdade, não é um crédito tributário, é um 
crédito financeiro ou de outra natureza não tributária. Mas ele existindo, não 
é, ele é uma receita para PIS, para Cofins, para Imposto de Renda? É uma 
série de indagações que foram colocadas. Representaria apenas uma anulação 
de uma provisão passiva, que é não dedutível, porque aí seria uma redução, 
anulação, não seria tributada, ou adquiriu uma entidade específica nova, não 
é? Só para mencionar aqui. Pelo menos uma grande empresa de auditoria, 
que foi indagada depois do nosso último debate, não sabia ainda como 
contabilizar esse crédito presumido. Então, essa é uma questão realmente 
bastante complexa. Eu acho que não temos ambiente mais para continuar a 
discussão aqui. Os esclarecimentos são muito interessantes, Brandão, até se 
puder depois me fornecer para eu estudar um pouco mais os seus cálculos aí. 
Vamos ao segundo assunto da pauta, que o Schoueri inadvertidamente 
mencionou na semana passada e já foi escalado como o relator do assunto. 
Mas, Schoueri, eu acho que nós estamos frente a uma questão 
importantíssima, não sobre o prisma de que vamos ter um contencioso fiscal 
novo, fiscal ou judicial novo muito grande, né? As empresas estão se 
mobilizando para parar de pagar, para pedir restituição. Mas nós estamos face 
a uma situação que nos permite, até extravazando do direito tributário, nos 
permite analisar a situação de uma lei que não tinha prazo de vigência 
determinado, que não foi revogada expressamente, nem implicitamente, se é 
que ainda existe revogação implícita, mas que perdeu a finalidade. A figura 
mais próxima que eu, assim, sem ter estudado, cheguei, a que eu cheguei, era 
perda de eficácia, não é? Eu conversei, assim, muito de passagem com o 
professor Tércio, dois dias atrás, até provocando que ele se manifestasse, e ele 
disse: “Ah, no meu livro Introdução, eu já tratei de uma situação em tese 
parecida com esta”. Em princípio, eu acho que é realmente uma perda de 
eficácia. Mas não tome isso como a opinião dele, eu estou só comentando 
que... E ficou até de dar uma estudada no assunto, talvez a gente possa 
depois convidá-lo a vir aqui. Mas eu queria ouvir o Schoueri, que colocou o 
assunto na pauta e nos permite essa discussão toda. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu posso, até por uma questão de ordem. Eu 
realmente sugeri o tema para debater e quero debatê-lo. Só que nós temos 
aqui, na Mesa, hoje, por um acaso, o Rodrigo Petry, que publicou vários livros 
sobre contribuições. Então, se o presidente e a Mesa permitir, e os demais, eu 
gostaria que o Rodrigo nos relatasse, porque ele tem mais conhecimento sobre 
a legislação, o que não impede, é claro, depois debatermos do mesmo modo. O 
presidente autoriza que eu desvie a relatoria para quem tem maior 
conhecimento? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Isso, para mim, que fui colocado na posição 
de ter que decidir, soa como um pedido de clemência, viu? Tudo bem, 
Schoueri? 

[risos] 

Sr. Rodrigo Caramori Petry: Bom dia a todos. Rodrigo Caramori Petry. O 
professor Schoueri colocou esse tema em pauta, é um tema bastante atual, 
que eu, em 2011, tinha inclusive me dedicado bastante ao tema, porque nós 
estávamos discutindo no escritório a questão da vigência temporária ou não 
da contribuição de 10% nas demissões sem justa causa. Na verdade, essas 
contribuições da Lei Complementar 110 são duas, na verdade, né, adicionais 
às contribuições comuns ao FGTS, uma era de 0,5% sobre a folha de salários 
e tinha o prazo de vigência de cinco anos, a partir da Lei Complementar 110 
de 2001. E a outra contribuição era a contribuição de 10% nas demissões sem 
justa causa, incidentes sobre os depósitos na conta do trabalhador, saldo dos 
depósitos na conta do trabalhador. Uma espécie adicional àquela indenização 
rescisória de 40% na demissão sem justa causa, que já é comum, é a 
contribuição comum do FGTS. Essas contribuições, elas nasceram, na 
verdade, da necessidade do Governo Federal cobrir expurgos inflacionários 
criados na década de 80 e início de 90, e 88 até 91. Os planos, na verdade, de 
combate ao déficit público e de correção da moeda, de desvalorização da 
moeda, acabaram gerando expurgos inflacionários nas contas de poupança e 
nas contas dos trabalhadores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ou 
seja, deixaram de corrigir a inflação naquela época. E o governo foi 
condenado, a partir de uma jurisprudência firme no ano 2000, pelo STJ e pelo 
STF, a devolver nas contas dos trabalhadores o expurgo inflacionário que 
tinha deixado em aberto, em prejuízo dos trabalhadores que tinham conta no 
FGTS. Aí acabou se fazendo um “acordão”, ou seja, um acordo entre centrais 
sindicais, representantes de empresa e o governo para cobrir esse rombo, essa 
condenação judicial que o Governo Federal, da época do presidente Fernando 
Henrique Cardoso, teria que cobrir. Chegou-se a conclusão de que haveria 
várias fontes. Uma das fontes seria o próprio fundo, saldos do Fundo de 
Garantia cobririam saldos adicionais, uma parte o Tesouro Nacional, outra 
parte os próprios trabalhadores prejudicados abririam mão, num acordo 
administrativo com o Governo Federal, de uma parte do recebimento que 
teriam direito, ou seja, abririam mão de uma parte do dinheiro dos expurgos. 
E a outra parte viria de tributos, dos novos tributos que seriam criados por lei 
complementar. A lei complementar surgiu em 2001. A contribuição de 0,5% 
sobre a folha de salários mensal, que vigoraria durante cinco anos, que estava 
prevista na Lei Complementar 110 dessa forma, e uma outra contribuição de 
10% sobre os depósitos na conta vinculada do trabalhador e que se diria nas 



demissões sem justa causa. Porém, o art. 4º, quando tratou dessa 
contribuição em complementação ao art. 2º, não previu prazo certo de 
vigência, ou seja, ficou vigorando por prazo indeterminado. Porém, a Lei 
Complementar 110/2001 nasceu com uma finalidade bem específica: 
arrecadar recursos através destas duas contribuições adicionais para cumprir 
a condenação judicial dos expurgos inflacionários do Governo Federal. 
Portanto, nasceram estes dois tributos, como reconhecido pelo STF, 
“tributos”, para cobrir o rombo dos expurgos inflacionários. Essa é a 
finalidade dessas duas contribuições. O Supremo Tribunal Federal foi 
chamado, por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.556 a se 
manifestar sobre o assunto. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que 
não participou do “acordão”. Aliás, a CNI era contra o acordo, porque se dizia 
que não, poderiam ser criados novos tributos para cobrir um expurgo 
inflacionário criado pelo Governo Federal. A CNI entrou com uma ação direta 
de inconstitucionalidade e, na medida cautelar nesta ADI, o Supremo 
Tribunal Federal se manifestou sobre esses dois tributos e decidiu que seriam 
constitucionais, seriam tributos na forma de contribuições sociais gerais, com 
base no permissivo do art. 149. Portanto, são tributos constitucionais na 
medida cautelar. Passada essa discussão, passaram-se lá os cinco anos, 
houve... uma parte da decisão do Supremo foi... diz respeito ao início de 
vigência, se seriam contribuições afetas ao início de vigência da anterioridade 
nonagesimal, típica das contribuições de Seguridade Social da época, ou se 
seria a anterioridade do exercício financeiro, se começariam só a partir do 
início do exercício financeiro seguinte. Foi em 2001, que a lei começaria só a 
partir de 2002, e acabou o Supremo decidindo que essas contribuições têm 
caráter de contribuição social geral seriam afetas ao princípio da anterioridade 
do exercício financeiro. Ou seja, o início da vigência da produção de efeito 
dessa lei começaria só no exercício financeiro seguinte ao de 2001. Portanto, 
1º de janeiro de 2002. E assim começou, então, a vigência delas. A de 0,5% 
sobre a folha, que incidia adicionalmente a contribuição comum, que é de 8% 
mensal do FGTS, parou de vigorar a partir de 2007, portanto. Então, para 
essa a gente não se preocupa mais. E a partir daquela época, já nos meados 
de 2007, 2008, relatórios do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
começaram a demonstrar que os recursos arrecadados com essas 
contribuições e com os outros, as outras fontes de financiamento, já seriam 
mais do que suficiente para cobrir os expurgos inflacionários. Portanto, essas 
contribuições perderiam a sua função, porque o Fundo de Garantia já estava 
saudável, já haveria mais de 40 bilhões de arrecadação suficientes para cobrir 
as contas do Governo Federal, com os expurgos inflacionários. É bom lembrar, 
e muita gente se confunde, que o “acordão”, aquele acordo que foi firmado na 
própria lei complementar para que os trabalhadores abrissem mão de uma 
parte do dinheiro, abrissem mão das ações judiciais e aceitassem receber na 
sua conta um valor menor, ele teve uma adesão relativamente pequena, 
porque esse “acordão” previa, inclusive, que, se o trabalhador desistisse de 
pleitear no Judiciário a correção dos expurgos, o seu advogado não receberia 
honorários de sucumbência. Então, claro, que a OAB foi contrária a esse 
grande “acordão”, inclusive na época reclamou, porque o governo estava 
fazendo uma espécie de chantagem, ou seja, estava proporcionando para o 
trabalhador, o benefício de receber parceladamente um valor menor e abrindo 



mão da ação judicial que ele tinha, e abrindo mão também dos honorários de 
sucumbência dos advogados. Então, muitos advogados não concordaram e 
prosseguiram as ações judiciais do fundo. Então, muitas ações não entraram 
no “acordão”, muitos trabalhadores continuam pleiteando, têm ações ainda 
em aberto, ainda sem trânsito em julgado, porém o governo tem plenas 
condições de saber qual é o tamanho do rombo financeiro. Ele já tem, claro, 
evidentemente, a listagem de todos os trabalhadores prejudicados e já tem o 
orçamento previsto para cumprir com essas condenações. E é bom lembrar 
também que a conta do governo foi para mais, porque muitos trabalhadores 
até hoje não ajuizaram ações no Judiciário para pleitear esta correção dos 
expurgos, ou seja, muitas contas vão ficar sem solução, porque os próprios 
contribuintes, os próprios trabalhadores não entraram no Judiciário e 
prescreveu o prazo para entrarem, para corrigir esses expurgos nas contas do 
FGTS. E os relatórios do fundo foram demonstrando isso e, obviamente, que 
alguns movimentos empresariais começaram a ficar incomodados, por quê? 
Enquanto a contribuição de 0,5% sobre a folha salarial foi retirada, porque a 
própria Lei Complementar 110 previa um prazo de vigência de cinco anos, era 
por prazo certo este tributo, a outra contribuição, que é de 10% da demissão 
sem justa causa, não tinha prazo certo para vigorar, porém continua até hoje. 
Então, começou-se a pleitear no Congresso Nacional a perspectiva de uma 
nova lei para justamente revogar expressamente a continuidade da vigência 
da contribuição de 10% na demissão sem justa causa. Muitos clientes, muitos 
empresários acabaram esperando que o Congresso Nacional solucionasse essa 
questão, porque já se tinha prova de que o governo já tinha coberto os 
expurgos, ou pelo menos, já tinha o dinheiro necessário, mas não centrava 
com as ações, porque a solução estaria no congressual, ou seja, o Congresso 
Nacional ia resolver por meio de lei. O Congresso tinha quatro ou cinco 
projetos de lei complementar para extinguir essa contribuição expressamente. 
Porém, um deles só vingou recentemente, e quando então foi para a sanção da 
Presidente da República, a Presidente da República acabou vetando este 
projeto de lei complementar, que alteraria esta Lei Complementar 110 e 
revogaria a contribuição. O veto é de número 27, bastante recente. E, no veto, 
a Presidente da República justifica a razão pela qual esse tributo de 10% nas 
demissões sem justa causa não podem terminar. Porque existem projetos 
habitacionais financiados pelo fundo que precisam de recursos, inclusive o 
Minha Casa, Minha Vida, e deixar de arrecadar esse tributo prejudicaria esses 
projetos. Em nenhum momento, no veto, se vê a justificativa do tipo: Olha, os 
expurgos inflacionários ainda não foram cobertos. Nós não conseguimos ainda 
arrecadar o dinheiro para cobrir os expurgos inflacionários. De forma 
nenhuma, a justificativa é outra. A justificativa da presidente, no Veto 27, foi 
simplesmente: “Nós não podemos deixar de arrecadar porque esse tributo é 
socialmente relevante, é importante para os financiamentos habitacionais, 
para implementar mais dinheiro para o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço”. Ou seja, a própria presidente Dilma, no veto que propôs contra o fim 
deste tributo, justifica que esse tributo agora está predestinado, ou seja, 
mudou a destinação, já não é mais para cobrir expurgo inflacionário, mas sim 
para financiar o projeto Minha Casa, Minha Vida. Ou seja, transformou o 
tributo, que era um tributo com uma finalidade bastante específica, cobrir o 
rombo do FGTS nos expurgos inflacionários, para agora cobrir outros 



interesses governamentais. Na minha opinião, já manifesto perante a Mesa e 
perante o Plenário, este tributo, apesar de ser constitucional na visão do 
Supremo Tribunal Federal, ele deixa de vigorar, perde a sua vigência porque a 
causa, ou seja, o pressuposto fático que lhe dava fundamento deixou de 
existir. E pressuposto fático para cobrança de tributo não é uma coisa 
esdrúxula, porque a própria Constituição, quando trata de impostos 
extraordinários de guerra, por exemplo, também prevê da mesma forma. 
Quando existe um tributo especial com pressuposto fático, por exemplo, 
despesas de guerra, deixando de existir o pressuposto fático, por exemplo, a 
guerra, as despesas de guerra deixando de existir, o próprio tributo tem que 
deixar de vigorar. Por isso, até o próprio Código Tributário Nacional, quando 
fala desses impostos extraordinários, prevê lá um prazo de em torno de cinco 
anos para deixar de vigorar. Da mesma forma, eu faço esse raciocínio aqui 
para essa contribuição de 10%. A própria lei previa a finalidade desta 
contribuição para a cobertura dos expurgos inflacionários, ela não era tão 
explícita, mas no art. 4º nós conseguimos identificar. E quando eu cobro um 
tributo com pressuposto fático, não havendo mais esse pressuposto fático, o 
tributo deixa de vigorar, ou seja, perde o seu vigor, perde a sua vigência, sob 
pena de transformá-lo em outro tributo sem fundamento. Curioso, para 
encerrar aqui a minha exposição, é que no julgamento de mérito da ADI 
2.556, que foi no dia 13 de junho de 2012, foi relativamente recente, ou seja, 
demorou dez anos para o Supremo Tribunal Federal julgar o mérito da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade contra essas contribuições. Estava em pauta 
para ser julgado pelo Plenário e a CNI pediu para que o ministro Joaquim 
Barbosa, na sua manifestação no Plenário, tratasse desse aspecto, ou seja, a 
CNI sabia que a contribuição seria julgada no mérito constitucional, como já 
havia sido julgada em 2002 na medida cautelar. O Supremo não alteraria o 
seu entendimento quanto a isso. É constitucional a cobrança. Porém, a CNI 
gostaria que o ministro Joaquim Barbosa, ao julgar o mérito, falasse que a 
contribuição de 10% perdeu a vigência, ou seja, não deveria ser mais cobrado. 
O ministro achou, se sensibilizou pelo argumento, tanto que no voto dele, no 
julgamento de mérito da ADI 2.556, os senhores verão que o ministro fala 
sobre o assunto, porém em “obiter dictum”, isso não é, na verdade, o 
fundamento da decisão. Ele julgou constitucional o tributo e remeteu às 
instâncias ordinárias ou instâncias especiais essa discussão. Então, como não 
havia na petição inicial da ADI essa discussão, ele não poderia inovar no 
julgamento do mérito dez anos depois. É uma questão fato posterior, que tem 
que ser julgado agora por outra instância, possivelmente no Controle Difuso 
de Constitucionalidade. Então, a curiosidade é que essa questão hoje está em 
aberta, e como o veto, até o momento, pela notícia que eu tenho, não foi 
derrubada pelo Congresso Nacional, a presidenta está tentando encontrar um 
pouco mais de tempo para convencer os congressistas a não derrubar o veto, 
é uma questão política de sensibilização, talvez seja um caminho aí para os 
advogados, para a advocacia buscar soluções judiciais para acabar com esse 
tributo. Obrigado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Obrigado, Rodrigo. Posso perguntar uma questão 
de legislação, de lei? Nós sabemos que contribuição se distingue do imposto, 
entre outros aspectos, o principal aspecto pela sua destinação, ou seja, nós 
sabemos que há outras discussões, mas não conheço alguém que duvide que 



a contribuição deva ter uma destinação. Eu estou lendo o art. 13 da Lei 
Complementar 110, que diz: “As leis orçamentárias anuais referentes aos 
exercícios 2001, 2002 e 2003 assegurarão destinação integral ao FGTS de valor 
equivalente à arrecadação das contribuições de que trata o art.1º e 2º dessa lei 
complementar”. Portanto, aqui, eu tenho no texto da lei que introduziu uma 
destinação em três orçamentos. Eu gostaria de saber se existe algum texto 
legal que vincule a arrecadação dessas contribuições a algum fundo, órgão, 
despesa, se existe alguma vinculação de ordem legal desta arrecadação de 
2004 em diante. Alguém pode me dar informação legal sobre isso? Porque eu 
acho que está clara a razão por conta disso. Eu gostaria de saber se ela... a 
pergunta que eu teria em cima disso é saber se 2004 em diante ainda eu 
tenho uma contribuição, ou, na hipótese de haver uma desvinculação, se eu 
teria perdido também a natureza? Então, eu não quero dar uma opinião sem 
conhecer a parte legal disso. 

Sr. Mauro José Silva: Tenho uma outra dúvida, Schoueri. Na verdade, não é 
uma dúvida. Mauro Silva. Não é uma dúvida, eu fiquei pensando e concordo 
que, na medida em que perde a finalidade, se descaracteriza como 
contribuição, mas isso para mim é muito tranquilo. Então, se a finalidade for 
aquela que o Rodrigo colocou, de financiar aqueles expurgos, no momento em 
que eles foram então quitados, financiados, como o próprio governo admite, 
perderia a finalidade. Mas eu pergunto, e sem querer ser muito criativo, mas é 
uma discussão que pode aparecer, se a partir desse momento, tendo sido esse 
tributo criado por lei complementar, ele não assumiria afeição de imposto na 
competência residual, não é? Porque foi criado por lei complementar, não está 
na competência da União, mas ele deixa então de ser contribuição e passa a 
ser imposto na competência residual; não é cumulativo, não é cumulativo. E 
aí, se os estados e municípios souberem disso, vão ficar muito interessados, 
porque os impostos na competência residual têm outra característica, que é 
participar da divisão do fundo de participação dos estados e municípios. 
Então, eu pergunto se juridicamente não seria uma tese que poderia ser 
defendida de que, a partir do momento que deixou de ser contribuição, porque 
financiou, não passaria a ter sido, já que ele não estaria no prazo de vigência, 
continuou em vigor, mas com que característica, com que natureza jurídica? 
Agora de imposto residual da União de caráter não cumulativo, obedecendo ao 
154 na sua “inteireza”, porque foi criado por lei complementar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mauro, a sua questão é bastante importante, 
mas eu gostaria, antes, de ter esse esclarecimento, porque você entrou no 
mérito da finalidade, discussão toda da finalidade, que eu acho o mérito 
importantíssimo, ou seja, a contribuição vinculação sobre finalidade. Mas eu 
fiz uma pergunta bem anterior à expressão finalidade, que foi destinação 
mesmo. Ou seja, eu gostaria de saber se a receita dessas contribuições é 
afetada a algum fundo, órgão ou despesa a partir de 2004. Porque esse é o 
mínimo antes da... Essa pergunta, talvez, seja anterior às demais. A finalidade 
vem adiante, depois todo o resto. Eu gostaria de ter essa informação como 
prévia para uma discussão, Ricardo. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Como nós não vamos ter essa informação 
aqui, no momento, é importante. Você tem? 



Sr. Mauro José Silva: Não, eu tenho a minha opinião já formada sobre-- 

[falas sobrepostas] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: A opinião não, a... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A informação. 

Sr. Mauro José Silva: Sim. A informação, só no art. 4º. A minha 
interpretação. A legislação, a Lei Complementar 110, quando foi criada, ela 
não foi explícita no sentido de se afirmar taxativamente, o governo não 
gostaria de admitir isso, gostaria de ter uma porta de saída na época, para 
dizer que este tributo vigoraria apenas e tão somente para a cobertura dos 
expurgos inflacionários. Porém, no art. 4º, e nos demais artigos quando trata 
da criação do tributo, e, ao mesmo tempo, nos demais dispositivos, trata dos 
recursos sendo destinados para o “acordão”, ou seja, para o pagamento 
dessas despesas, ele não diz claramente, porém, no contexto da lei, você tem o 
art. 4º, que diz que “fica a Caixa Econômica autorizada a creditar nas contas 
vinculadas do FGTS, a expensas do próprio Fundo, esse complemento da 
utilização monetária”. O que eu faço é uma interpretação no sentido de 
enxergar esses tributos sendo criados justamente para a cobertura desses 
expurgos inflacionários. Inclusive... Oi? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ai, desculpe-me. Desculpe. É questão formal. O 
art. 4º não está determinando que aquele recurso vai ter aquele fim. Quer 
dizer, que o Tesouro Nacional venha cobrir é uma outra questão. Mas aquilo 
que é o mínimo de consenso na doutrina com relação ao que é uma 
contribuição, que é a afetação da receita, desapareceu em 2004, pelo o que eu 
estou entendendo. 

Sr. Mauro José Silva: Não é o meu entendimento, porque do contexto 
legislativo, e o legislador da época quis fazer dessa forma, para não deixar tão 
explícito, até para ter aquela abertura, foi no sentido de entender que essas 
contribuições estavam nitidamente vinculadas a essa despesa. Tanto que a 
legislação fala da instituição das contribuições e, inclusive, da atualização 
monetária das contas vinculadas, ou seja, essas contribuições referentes ao 
Fundo de Garantia são instituídas ao mesmo tempo em que estão instituídas 
também as coberturas dos expurgos. Ou seja, a cobertura dos expurgos está 
vinculada à instituição destes tributos, no meu entender, na interpretação 
que eu faço. Porém, o governo não foi explícito ao ponto de vincular 
taxativamente, porque ele quis criar uma válvula de escape. Porém, essa 
válvula de escape, para mim, na interpretação integral da lei, eu não faço uma 
interpretação restritiva, artigo por artigo, deixa bem claro que esses tributos 
só existem se destinados a este fim, enquanto houver este fim, ou seja, esses 
tributos são condicionados. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, quando 
julgou a de 2.556, foi claro no sentido de enxergar essas contribuições como 
cobertura dos expurgos inflacionários. Até o próprio ministro Joaquim 
Barbosa, quando fez o seu voto no julgamento de mérito, explicitou que essa 
questão existe, é sensível sim, mas tem que ser vista em outro processo, 
porque na ADI já não tinha sido feita, feito parte da petição inicial, portanto 
não poderia ser inovada a causa. É a minha interpretação da lei. 



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Nós temos... O Fernando já tinha pedido 
autorização. Autorização não, desculpe. Pedido a palavra. Cláudia, você pediu 
também, mas você tem esta informação que o... Porque, primeiro, eu dou a 
palavra para você, mas primeiro para ele. Se você... se é para você dar a 
informação que o Schoueri pediu... 

Sra. Cláudia: É na mesma linha. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Está ok. Então, você fala daqui a pouco. Se 
você me permite, eu vou supor que não teve alteração, porque, se tivesse 
havido alteração, o próprio site indicaria “vide lei tal”, alguma coisa. Então, 
vamos partir do pressuposto que a lei é essa que está aí. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Com relação à discussão de contribuição e o 
que o Supremo decidiu isso já está superado no meu modo de entender. E o 
que eu vejo aqui é uma discussão sobre fundamentação e referibilidade, que 
são duas questões absolutamente distintas. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Afetação-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Calma, calma. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Afetação-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Afetação, fundamentação - o Schoueri trouxe 
mais um. Afetação, fundamentação e referibilidade. Referibilidade está muito 
clara a lei sobre a destinação dos depósitos do Fundo de Garantia. 
Fundamentação, a doutrina é muito errante em relação à fundamentação, às 
vezes é confundida com referibilidade que é a motivação de criação do tributo. 
O Imposto de Renda foi criado para contribuir para os gastos com a guerra 
entre a França e a Inglaterra. Depois virou o Imposto de Renda da paz, e é 
apenas uma motivação legislativa para a criação de determinado tributo. 
Assim é também com o Fundo de Garantia. Então, foi motivado para a criação 
de um tributo, para resolver um problema circunstancial, como também pode 
ser novamente motivado a sua permanência por outro motivo circunstancial. 
A motivação é sempre do legislador que cria ou ratifica o tributo. Em relação à 
referibilidade da contribuição, me parece, pelo o que eu pude ouvir, e também 
pelo o que eu pude analisar, que ela estaria prevista em lei e não haveria 
cessada a sua referibilidade, até pelo o que eu a gente pode entender da 
destinação para isso. E se outra destinação não houver expressa nesta lei, 
existem outras leis que tratam da destinação dos depósitos do Fundo de 
Garantia para o fundo, que realmente é um fundo esdrúxulo, mas é um fundo 
que custeia tanto o trabalhador quanto o sistema financeiro para a habitação. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, eu acho que nós, infelizmente, vamos 
ter que encerrar o debate. O Mauro trouxe um aspecto novo importante aqui, 
e o Schoueri também trouxe um aspecto novo importante, não é? Eu acho que 
nós temos que retomar essa discussão a semana que vem. Não sei se o Mauro 
pode vir na próxima semana, inclusive. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vai ter semana que vem? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Por quê? Vamos ter sim, não é? Não, vamos 
ter a semana... a semana da Pátria. Se nós tivéssemos na faculdade, nós 



teríamos que fechar as nossas portas juntamente, mas nós estamos fora, 
vamos fazer. Eu queria só mantendo a discussão no seu foco inicial. O Mauro 
trouxe uma coisa muito importante, passou a ser um imposto do campo 
residual. Poderá ter passado. A pergunta se mantém. Passou a ser um 
imposto do campo residual, mas tem uma finalidade específica, a 
arrecadação? Ou essa transposição de um típico de contribuição para um 
outro tipo tributário é possível? Assim, sem mais nem menos? Não é? E a 
pergunta inicial é: Precisaria haver agora uma lei dizendo que está revogado e 
a presidente pode vetar? Ou, através desse mecanismo esdrúxulo de alteração 
legislativa, poderia mudar a finalidade? Então, eu acho que nós ainda, 
infelizmente, pela falta de tempo, chegamos ao ponto de partida, não 
evoluímos. Eu não sei se a Cláudia aceita... A Cláudia está estudando muito 
esse assunto, e ela pediu a palavra, e eu não vou poder te dar por falta de 
tempo. Se você aceitar, você podia iniciar a próxima semana tratando esse 
assunto, fazendo uma exposição. Mas, por favor, vamos nos concentrar na 
questão específica da mudança de finalidade, da perda de eficácia, de 
vigência, com todas essas variantes, não é, do fim da afetação, tudo que foi 
muito bem colocado aqui, Cláudia. Está aceito? 

Sra. Cláudia: Está aceito. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não vai pedir clemência? 

Sra. Cláudia: Não. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Está bom. 

[risos] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Então, eu agradeço - olha a cara deles - a 
presença de todos e nos reunimos na próxima semana. 
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