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Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Bom dia. Bom dia a todos. 
Vamos dar início à nossa Mesa de hoje. Inicialmente comunicando que 
recebemos do professor Helenilson Cunha Pontes, o seu livro “O 
Princípio da Proporcionalidade de Direito Tributário”. Um livro que está 
sendo muito procurado aqui, não é novo, mas é um livro que está sendo 
muito procurado aqui na biblioteca. Então, foi providenciado a obtenção 
da doação do Sr. Helenilson, então o livro já está disponível para 
aqueles que têm interesse no assunto. Claro que o assunto é da maior 
importância. Alguma outra comunicação? Paulo, por favor. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, prezados colegas. 
É apenas para alguns colegas que me perguntaram, eu fiz uma menção 
na penúltima reunião nossa, a última mesmo, sobre o caso de cobrança 
do IPVA, e os colegas me pediram menção da publicação, saiu no dia 14 
deste mês, de outubro, página B-5, do “O Estado de São Paulo”, sobre o 
título, São Paulo e Minas cobram de bancos o IPVA. Então essa foi a 
questão que eu fiz os comentários. Acho que era o presidente o 
Professor Schoueri, né, que estava presidindo. É só para dar essa 
informação para todos. É um assunto que eu, pelo menos, eu acredito 
que vale oportunamente voltar à baila na Mesa de debates. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Mais uma comunicação, 
apenas o registro de que a Medida Provisória 649 teve o seu prazo de 
vigência expirado no dia 3 de outubro. Há uma controvérsia em alguns 
setores quanto à data exata, mas o que consta do Ato Declaratório da 
Mesa do Congresso Nacional é de que essa Medida Provisória teve sua 
vigência encerrada no dia 3 de outubro. Eu estou fazendo essa 
comunicação, porque esta Medida Provisória havia, com relação à Lei 
12.741, que é a lei que estabeleceu medidas de esclarecimento ao 
consumidor contra a carga tributária, que cuja lei por sua vez tem uma 
série de dificuldades para cumprimento e a Medida Provisória havia 
estabelecido que a fiscalização até o fim do ano seria meramente 
esclarecedora, não aplicaria penalidades. Essa Medida Provisória, 
portanto, não se converteu em lei, que libera a fiscalização para 
proceder no que quiser. Especificamente o art. 5°, da Lei 12.741 
estabelecia que a fiscalização seria exclusivamente orientadora, é o 
termo que usou a lei. O art. 5° foi inserido pela Medida Provisória. Fala 
que o assunto que estava bastante adormecido, suscitou uma série de 
debates, discussões, e até eventos, devido as complicações em termos 
de intelecção da Norma, das Normas e especialmente de aplicação, ficou 
adormecido com esta facilidade de que não haveria fiscalização, e 
pudesse exigir algumas penalidades ou alguma outra medida, agora 
volta a se tornar premente. Estamos mais ou menos perto do fim do 
ano, mas de qualquer forma a coisa já é para já, não é para janeiro. Se 
ninguém tiver mais nenhuma comunicação, vamos passar à Pauta. O 
primeiro assunto que já foi debatido, da Lei Complementar 147, art. 7º, 
a qual criou a responsabilidade solidária(F), a nova hipótese de 
obrigação solidária nos casos em que o contribuinte decida pela não 
apresentação de certidão negativa ou certidões negativas quando do 
registro de suas alterações societárias em contrapartida do que ele fica 
sujeito especificamente por motivo... Ele subordina a solidariedade, os 
titulares sócios administradores da pessoa jurídica. Nós aqui 
discutimos que a exigência de novos impostos em solidariedade ser feita 
por Lei Complementar estava atendida porque o art. 7ºA da Lei 11.598 
foi introduzido por Lei Complementar, a Lei Complementar 147, e 
portanto, embora tenha uma situação curiosa, né, tem inserido em Lei 
Ordinária à disposição que é matéria de Lei Complementar, nós 
entendemos aqui que estava atendida a exigência de que seja 
complementar. E discutimos os limites do poder de legislar, de 
instituição desta nova responsabilidade. Vamos discutir apenas o 
aspecto formal de ser uma Lei Complementar, mas o aspecto material 
das características da solidariedade conforme vários exemplos aqui se 
recordam, pode acontecer, por exemplo, de haver um sócio que não 
concorde com a deliberação, ou seja, um sócio minoritário, então ele 
seria compulsoriamente colocado na condição de solidário, estando em 
desacordo com a medida tomada pelos majoritários ou pela 
administração da empresa. Pode ser um administrador simplesmente 
empregado da empresa, enfim, uma série de circunstância em que o 
próprio consenso mostra a inoportunidade(F) no mínimo da medida. 
Nós deixamos esse assunto em Pauta, porque notamos que havia 



realmente uma infinidade de implicações e o assunto é bastante 
profundo. Realmente nesse momento não sei se os companheiros da 
Mesa querem acrescentar alguma coisa, o Roberto está presente, tem 
algum comentário, se alguém quer apresentar algum comentário 
adicional que nós então discutimos. Ou se alguém quiser tratar do 
assunto. [Ininteligível]. Salvo engano, a nossa conclusão foi que a lei 
poderia ter validade, não seria a hipótese de declaração pura e simples 
de constitucionalidade, mas sua aplicação em cada caso deveria ser 
feito com [ininteligível] com observância da proporcionalidade e da 
razoabilidade da medida. Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Um ponto que, se eu bem me lembro, a 
gente discutiu também, é lembrar que de qualquer modo nós temos que 
respeitar a visão de que não é qualquer um que pode ser chamado a ser 
responsável solidário. Ou seja, a solidariedade é o passo seguinte antes 
de ser responsável. E a pergunta é: Quem é que pode ser responsável? 
E tem que ter alguma relação com o fato gerador, ou seja, por mais que 
a lei quisesse, não poderia nomear algum de nós aqui responsável por 
algum tributo que deve nesse momento ser devido por alguma empresa 
aí fora, nós não temos qualquer contato, ou seja, é o limite do 
legislador, ele não pode atingir aquilo numa situação como essa. Então, 
continua plenamente o Código Tributário quando diz no art. 128 que o 
responsável é alguém ligado ao fato gerador, seja subjetiva, seja 
objetivamente. Então a extensão para a solidariedade é a segunda 
pergunta, a primeira é: Você é responsável? Se você não é responsável, 
você não pode ser solidário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Roberto, por favor. 
Professor Roberto Ferraz, o nosso editor-chefe, conselheiro. 

Sr. Roberto Catalano Ferraz: Não tinha visto o texto, agora que vi. 
Coincidentemente, este ano no Simpósio da Dialética eu falei sobre o 
tema responsabilidade de consultores por dívidas tributárias. E o 
próprio título já fala, no título do artigo está lá, em grandes questões 
desse ano, eu falo da impossibilidade do ponto de vista legal e racional, 
você não pode responsabilizar alguém por algo que ele não pode 
interferir. Eu estou fazendo eco também ao que já dizia o Schoueri a 
pouco, e aqui realmente, ainda que se possa vislumbrar situações em 
que há efetivamente responsáveis por tributos não pagos, seriam sócios 
administradores, pode vislumbrar também situações em que eles não 
são responsáveis por aquilo. E por que não são responsáveis? Porque 
nada tiveram a ver com o fato gerador e também não tinham a menor 
chance de interferir naquilo. Os exemplos dados pelo Schoueri acho que 
já esgotam. O minoritário, por exemplo, ele frequentemente não tem 
como interferir na decisão e determinados administradores também 
não, ele tem um mando, ele tem sócio, ele tem quem determina as 
coisas. Então, muito provavelmente seria, é preciso fazer um esforço 
grande de interpretação desse artigo para encontrar quais são as 
hipóteses em que ele é aplicável para que não se diga inconstitucional, 
enfim, não seria inconstitucional, e as outras em que ele é não 



aplicável. Mas de fato a redação é muito infeliz, porque ele dá uma 
abrangência que a Norma não poderia ter. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu acho que é exatamente 
o pensamento da maioria da Mesa. Alguém quer falar sobre o assunto? 
Vamos ao segundo tema, que está também na Pauta já algumas 
semanas, e o Fernando Zilveti, nós há algum tempo atrás analisamos a 
coerência do STF sobre um prisma um pouquinho mais amplo, e agora 
estamos, veio à tona em função desse debate anterior a questão da 
capacidade contributiva. Como foi o Fernando Zilveti que levantou o 
tema, ele ficou incumbido de nos relatar. Eu sei que ele fez uma grande 
pesquisa do Supremo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, bom dia a todos. Fernando Zilveti. 
Eu, nesse trabalho que me foi encomendado pelo Ricardo, de uma 
forma muito interessante, não que ele tenha determinado que eu 
fizesse, mas ele fez uma provocação a todos que eu achei fantástico, de 
alguém que pesquisa, que faz investigação judicial como poucos juristas 
aqui no Brasil. E ele fez a provocação, e eu fiquei instigado a investigar 
a questão da capacidade contributiva que eu já dediquei ao trabalho a 
monografia de Mestrado. Mas sobre outra perspectiva, principalmente 
em se tratando da evolução desse princípio nos últimos 25 anos. E por 
ocasião da leitura de alguns textos aí comparados, eu achei um outro 
motivo para pesquisar, que é o tempo de uma docência, às vezes o 
tempo de uma docência, o tempo de uma carreira docente. E eu fiquei 
muito contente quando eu li, a gente que pesquisa a gente fica contente 
por vários motivos, né, quando a gente acha o que a gente quer 
comprovar, quando a gente acha o que a gente tem de inquietação, 
quando a gente acha que a gente não sabe nada, vários achados, né? E 
todos eles são, eles são produtivos, eles provocam o intelecto a 
trabalhar, né? Então, essa provocação do Ricardo foi muito interessante 
por isso, e eu encontrei dois textos referências que me provocaram 
muito, sobre coerência do Direito Tributário. Um texto é do 
professor [ininteligível] tem o nome um pouco difícil de pronunciar, 
chama [ininteligível]. E outro texto, os dois sobre coerência no Direito 
Tributário, e o outro texto é do [ininteligível] que teve aqui na faculdade, 
teve aqui conosco, que é uma expressão no Direito Tributário alemão, 
um dos maiores expoentes da nova geração aí do Direito Tributário 
alemão. E os dois escreveram sobre o mesmo tema e o [ininteligível] fez 
uma provocação interessante, que ele disse: Desde quando, 
[ininteligível] que é outra fera que esteve aqui conosco também, escreve 
sobre igualdade na tributação, escreve sobre capacidade contributiva, 
desde quando o professor [ininteligível] começou a docência, como foi 
que esse tema, o tema da coerência, do tema da igualdade na 
tributação, o tema do Direito Tributário Constitucional, avançou na 
Alemanha. Aí eu fiquei muito animado e falei: ‘puts, agora vamos ver se 
faz sentido isto no Brasil’. Se faz sentido dar essa embocadura para a 
investigação da Corte Constitucional e do princípio da capacidade 
contributiva. E até, só um parêntese, eu na semana passada a convite 
do Schoueri eu fui ouvi um dos grandes juízes, como eles gostam de ser 



chamados, né, não ministro, juízes do Tribunal Constitucional 
brasileiro, Eros Grau, então a gente ainda vai aprender muito com os... 
As decisões do ministro Eros Grau, tudo aquilo que ele nos ensinou na 
oportunidade em que eles esteve trabalhando no nosso Supremo 
Tribunal Federal. E ele, claro, ele tem a sua visão hoje um pouco 
diferente daquela que ele entrou, quando ele entrou no Tribunal, o que 
também é um sinal de humildade, né, o jurista só é bom quando ele 
aprende, só é bom quando ele muda de opinião e quanto mais ele 
mudar de opinião melhor ele se mostra permeável ao Direito Tributário 
e às circunstâncias. Aí não vale dizer se mudou para lá ou para cá, o 
importante é que as pessoas mudem e os juristas também, e isso se 
mostre expresso no Direito Tributário e na nossa jurisprudência 
constitucional. E naturalmente nesse ambiente a gente esquematizou 
um pouco a pesquisa tentando trazer para o Direito Tributário 
brasileiro tudo que foi dito no Direito Tributário alemão. E a minha 
surpresa, meus caros colegas de Mesa, meus caros colegas aqui na 
Mesa de debate do IBDT, foi que o nosso Direito Tributário brasileiro, o 
nosso Supremo Tribunal Federal, tem sim uma evolução positiva em 
relação à capacidade contributiva, uma evolução interessante, o que 
demonstra um amadurecimento do Supremo Tribunal Federal em 
termos de justiça tributária. A coerência, indo para o tema da coerência 
do direito tributário, não é coerência no sentido de decidir sempre da 
mesma forma, então a gente lembrar bem, né, que... Você tem que 
decidir sempre do mesmo jeito. Isso não é coerência. A coerência tem 
que sempre estar ligada ao que é o objeto da apreciação de um tema 
jurídico que você demonstre coerência com aquilo que está sobre a sua 
apreciação, e a coerência remete a princípios e remete a regras de 
Direito Constitucional. Não há como você ser coerente se você não tiver 
um paradigma e o paradigma da Corte Constitucional é inegavelmente, 
a gente tratou isso a semana passada, a lei, não pode ser alguma outra 
coisa. E ele fez um relato importante que eu achei na investigação que 
você sem dúvida nenhuma analisa princípios, mas princípios expressos 
na cola inconstitucional e expressos no texto legal, não são princípios a 
esmo, e você também não se afasta da análise da ordem constitucional. 
A ordem constitucional, ademais, é o que está como raiz da coerência 
em matéria de Direito Tributário, em matéria de Direito Tributário 
constitucional. Então, indo para a análise da capacidade contributiva 
esquematicamente, seguindo a autorização do Ricardo, a primeira coisa 
que você tem que ver é qual é a prova da igualdade, não é, qual é a 
prova da aplicação da igualdade. Como você afere isso, como você 
demonstra uma coerência nesse ambiente? E aí, naturalmente, 
desculpem se eu vou ter alguma dificuldade técnica, mas espero que 
não. Aplicação da igualdade, aplicação da igualdade na tributação se 
reflete numa decisão, que é o Recurso Extraordinário... antes disso, 
deixa eu só fazer uma parte, nós estamos falando de 116 decisões, nos 
últimos 25 anos do Supremo Tribunal Federal.  Das 116, eu pincei dez 
e das dez eu vou amarrando as outra 106. Isso lógico, não vou fazer 
isso senão vocês vão dormir na minha cara, mas eu vou falar só das 
dez, que são dez que eu selecionei, das dez últimas decisões do 



Supremo Tribunal Federal sobre capacidade contributiva. Então, 
voltando sobre, a respeito da igualdade, da aplicação da igualdade e da 
igualdade na tributação, então nós temos duas questões que são 
importantes, devem ser analisadas desse modo, é importante que a 
gente leia o Recurso Extraordinário 700945, um agravo cujo relator foi o 
ministro Lewandowiski, que ele trabalha com a questão de ITR, o ITR e 
a capacidade contributiva. E aí ele dentro dessa lógica da coerência, ele 
diz o seguinte: Você deve aplicar o princípio da capacidade contributiva 
a todos os impostos, todos os impostos, independente do caráter real ou 
pessoal. Ele usa esse aspecto de caráter real ou pessoal, que enfim, não 
é uma questão que a gente deve se alongar aqui, depois a gente vai falar 
um pouco mais, e trabalhando para a progressividade natural do I TER. 
Então primeiro, o primeiro aspecto, coerência por quê? Porque eu digo, 
no Sistema Tributário Nacional todos os impostos devem seguir, devem 
ser orientados segundo o princípio da capacidade contributiva. Então, 
primeiro, esse é uma decisão do STF, e é uma decisão coerente. Por que 
coerente? Porque ela segue uma tendência que começou em 88, e de 88 
para cá, 26 anos, vamos pensar, 25 anos, isto vem sendo construído na 
Corte Constitucional de modo que a Corte Constitucional brasileira 
entende que a capacidade contributiva deve ser aplicada de forma igual 
para todos os impostos. Então, claro, podem haver crítica doutrinária a 
respeito disso, mas sobre o âmbito da igualdade na tributação e o seu 
corolário, capacidade contributiva, encontrarmos uma coerência da 
nossa Corte Constitucional. Vamos seguir com esse esquema que foi 
montado por esses dois autores e eu tentei trazer para vocês. Então, 
veja, existe uma medida e um critério de aplicação. Certo? Qual é o 
critério de aplicação? O critério para todos os impostos. Certo? É um 
critério, não para contribuições, para todos os impostos, e qual medida? 
Na medida em que eles se ajustem à capacidade contributiva do 
contribuinte. E qual é a quebra, quando eu tenho uma quebra, quando 
existe uma quebra ao Direito Constitucional? Toda vez que o legislador 
ao instituir ou majorar impostos desrespeitar ou não observar a 
capacidade contributiva. Então, é necessário que a gente veja a medida 
e o critério de aplicação do princípio, e como Corte Constitucional, como 
avaliar a quebra, quando existe uma quebra a esse princípio. E 
naturalmente, quando houver a quebra a esse princípio, entra o 
controle de constitucionalidade nesse ambiente. Novamente, vamos 
para a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, outro Recurso 
Extraordinário 595670, relatoria do Ministro Barroso, em 2014, tratou 
da contribuição Sebrae, e intervenção, é uma contribuição e intervenção 
de domínio econômico e a questão da prova. Então, outro instrumento 
de aferição de incoerência é análise da prova. Então, eu preciso ver a 
prova. Que prova é essa? Nesse caso, fica bem claro que para eu 
analisar a coerência de um Tribunal, eu preciso ver se ele observou a 
prova de quebra do princípio da capacidade contributiva, ou da 
igualdade, como foi na Alemanha, mas, claro, no nosso ambiente, 
capacidade contributiva é a expressão da igualdade na tributação. Que 
prova é essa? Então nesse caso do Sebrae, é a prova da atuação efetiva 
no seguimento. Então, se eu atuo no segmento, eu tenho que pagar 



contribuição interventiva, se eu não tenho atuação, ou seja, se não há 
prova de atuação, não há razão para que isto aconteça porque aí sim 
não há prova de capacidade contributiva do contribuinte. Novamente, 
várias decisões sobre a prova seguem a mesma orientação dessa 
decisão de relatoria do ministro Barroso. Na sequência, nós temos a 
questão já visitada aqui por diversas vezes, que é a questão da 
igualdade e proporcionalidade. Vou falar de proporcionalidade, mas a 
igualdade e proporcionalidade, capacidade contributiva e 
proporcionalidade, liberdade e proporcionalidade, então qual é a 
coerência da nossa Corte Constitucional nesse ambiente. E a coerência 
desse aspecto nós vamos a seguir, quando a gente trabalha no... agora 
vou falar mais um Recurso Extraordinário da relatoria do ministro Fux, 
de n. 636941. Então, tratando de imunidade, então na imunidade a 
gente vê vários julgados ou várias... não julgados ou vária decisões da 
Suprema Corte trabalhando com imunidade. Em todas as ocasiões que 
nós encontramos imunidade, capacidade contributiva, foi possível aferir 
que a proporcionalidade é o ajuste, o ajuste da questão da imunidade 
aplicada ao contribuinte de fato, e a proporção não é a proporção do 
abuso, não é a proporção do excesso como em multas, etc., é a 
proporção justamente esse ajuste axiológico, como eu trago o 
contribuinte que está questionando a imunidade, qual é a prova que ele 
teria ou não acesso a este benefício? E é claro, tratando de imunidade, 
nós estamos falando de competência, e aí a gente vai entender um 
pouco melhor qual é a razão disso. Quando você trata de instituições 
assistenciais, veja só como é interessante isso, a ausência de 
capacidade contributiva das associações, das instituições assistenciais, 
é o fundamento, olha só que interessante, é o fundamento da supressão 
da competência. Porque eu quis, eu constituinte, eu quis suprimir a 
competência, mas eu não posso suprimir competência porque eu sou 
São Paulino, porque sei lá, eu moro aqui no bairro, eu tenho que ter um 
fundamento, e esse fundamento nesse ambiente de Imunidade é a 
ausência de capacidade contributiva. Novamente, a questão da 
proporção, da proporcionalidade, é eu ajustar isso. Então se eu tenho 
um contribuinte que não tem capacidade contributiva dentro de uma 
discussão frequente que a gente vê nos tribunais, o Brandão trouxe isso 
várias vezes aqui para a nossa Mesa, você tem que olhar se a 
associação tem ou não tem capacidade contributiva. Se ela não tem 
capacidade contributiva, ‘ipso facto’, ela tem direito ao uso do benefício 
da imunidade. Vou tentando encerrar para a gente não se alongar 
muito. E a questão dentro da igualdade da tributação e capacidade 
contributiva, nós teríamos então um ambiente de concretização da 
igualdade na tributação. Então, a igualdade ela tem que ser 
concretizada. Quem concretiza esta igualdade? Quem faz justamente 
esse ajuste axiológico? É o Supremo Tribunal Federal. Ninguém mais. E 
aí tem um certo reparo, a tendência é falar, mas cuidado quando a 
Corte trabalha com princípio, porque ela pode se enfraquecer. Isto não 
existe. Aí contrariando ao ministro Eros Grau, que eu gosto tanto, não 
existe no histórico, nem da Corte Constitucional brasileira, nem no 
histórico da Corte Constitucional alemã, nem no histórico da Corte 



Constitucional italiana, nem no histórico da Corte Constitucional 
espanhola, sobre matéria de capacidade contributiva. Então, nenhum 
desses tribunais sofreu quebra de legitimidade ou enfraquecimento da 
sua posição pela aplicação de princípio, nenhum. E a gente pode 
comprovar isso. Vamos então ao nosso paradigma constitucional. No 
Recurso Extraordinário 743607 de relatoria do ministro Zavascki, Teori 
Zavascki, 2014, nó temos um problema, né? Nós temos um problema 
que já foi visto aqui, mas é um problema que é natural da nossa 
evolução legislativa, que pode trazer uma quebra de, vamos dizer, de 
coerência, que depois se espera que volte ao plano normal das questões. 
Mas hoje é um problema. Qual é o problema? O ICMS, substituição(F) 
tributária. Naturalmente, substituição tributária para frente. Segundo 
uma tendência do nosso Tribunal, esta substituição tributária para 
frente não fere o princípio da capacidade contributiva. O que é 
preocupante, mas veja, é coerente com aquilo que os ministros do 
Supremo Tribunal Federal entenderam como a posição do substituto, 
certo, como uma ‘longa manus’ do Fisco. Então, ele recebeu uma ordem 
do Fisco para coletar impostos. Então, ele ao receber esta ordem do 
imposto ele faz apenas a coleta do imposto antecipadamente, e não 
haveria aí uma quebra ao princípio da capacidade contributiva daquele 
contribuinte. Veja, sob esta perspectiva, não estamos dizendo que justo, 
injusto, mas sobre esse ambiente a gente pode trabalhar que esta seria 
uma concretização da capacidade contributiva, porque ele comparou, 
ele disse, o contribuinte disse que ele tem um problema de capacidade 
contributiva como substituto, ele não tem. Então, eu olhei, a 
substituição tributária e olhei o princípio da capacidade contributiva. A 
concretização é um exercício comparativo, não só entre valores, que às 
vezes a gente só fala que concretização é um ponderação entre valores, 
é uma ponderação entre valores, mas também pode ser um valor que é 
igualdade na tributação, e uma Norma prática, uma Norma que foi 
trazida ao sistema jurídico por outro princípio que é da praticidade, que 
também trabalha com a igualdade na tributação, então você está de 
uma certa forma comparando dois princípio, você está trabalhando com 
o princípio da igualdade e seus corolários, um corolário, capacidade 
contributiva, um corolário praticidade. Qual deles é, nesse momento, 
aquele que vale para a Corte Constitucional. Indo para o final da 
exposição, nós teríamos ainda que afirmar então que a capacidade 
contributiva por tudo que eu estou trazendo para vocês das decisões do 
Supremo Tribunal, é sim um critério de justiça fiscal. Então, quando 
você fala em coerência você tem que ter um critério, se você não tem um 
critério, naturalmente você não vai ter como demonstrar a sua 
coerência. E a Corte Constitucional vê isto na aplicação deste princípio 
não só para olhar a lei posta, mas também para pensar como é a 
orientação do legislador tributário. O legislador tributário, agora num 
outro agravo de instrumento 496183 de Minas Gerais, relatoria do 
ministro Marco Aurélio, nós temos um ambiente interessante de análise 
que é o das microempresas e das empresas Simples. Então, vejam, eu 
tenho uma política fiscal para microempresas e uma política fiscal para 
empresas Simples. Eu vejo o pleito do contribuinte se dizendo, que a 



gente já falou isso aqui na Mesa passada, concorrencialmente 
prejudicado, porque eu tenho uma posição de Simples, desvantajosa em 
comparação com a microempresa, ou vice-versa, ou a microempresa em 
condição desvantajosa com aquela empresa optante pelo Simples. 
Lembrando que muitas vezes essas duas modalidades de benefício 
fiscal, essas duas modalidades de, vamos dizer, de política fiscal do 
governo, são sobrepostas, elas podem ser sobrepostas, mas nesse 
ambiente aqui, o que foi análise do Supremo Tribunal Federal? As 
empresas, os contribuintes optantes pelo Simples e os contribuintes 
que tem uma posição em relação à microempresa, não necessariamente 
tem a mesma capacidade contributiva. Então, pode ser que o legislador 
quis ter um tipo de ação para as empresas optantes pelo Simples, e um 
tipo de ação para aquelas empresas, para as microempresas, e são 
empresas que não tem capacidade contributiva, ou seja, a orientação 
para o legislador é se se tratar de empresas em condições diferentes, 
pode haver uma política fiscal para uma e para outra. Aqui novamente 
nós não estamos analisando a justiça disso ou não. Tá? Então, existe 
nesse ambiente de capacidade contributiva e nessas decisões que a 
gente tratou aqui, uma variação de aplicação, pode haver uma variação 
de aplicação, é possível que nós no tempo verifiquemos que o Supremo 
Tribunal Federal vaiou a sua aplicação do princípio da capacidade 
contributiva? Essa variação é ruim para o sistema ou ela reflete uma 
revolução, Ricardo, do nosso sistema tributário nacional? E aí tem um 
pedaço do artigo do [ininteligível] que é saboroso, Schoueri. Nosso 
saudoso Brandão. Por que é saboroso? Porque ele analisa o caos 
tributário. Até o Gerd perguntou: Fernando, você está vendo o caos? 
Sim. Eu estou vendo o caos não porque eu tive a ideia, porque no 
texto [ininteligível] ele fala: O sistema tributário alemão é caótico, tem 
sobreposição, tem excesso, tem a distribuição prática, nociva à 
concorrência, então se a gente for lendo o texto [ininteligível] à gente vai 
vendo: Pô, mas ele está falando do Brasil. Não, ele está falando da 
Alemanha. Então, sim, é possível num caos tributário você trabalhar 
com coerência? E ele pega o texto sobre caos na tributação de um cara 
que a gente conhece bem, o Klaus Tipke, que é uma fera, e ele fala, eu 
peguei o texto do Klaus Tipke sobre caos na tributação e concordo que 
existe um sistema caótico, mas vamos olhar pela ótica da Suprema 
Corte, pela ótica da Corte Constitucional se esta questão pode trazer 
ares para análise dos ministros. Mas num novo ambiente, porque a 
gente falava capacidade contributiva na tributação, apenas no Estado 
liberal, apenas no ambiente positivista, apenas no ambiente de 
aplicação da igualdade na justiça fiscal, só que a justiça fiscal trabalha 
com a justiça social. Além da justiça social, desde a década de 50 na 
Europa e aqui mais recentemente, você tem que enfrentar, e é isso que 
é bacana na investigação, você tem que enfrentar, minha gente o estado 
social, a política econômica, a política ambiental, a política social vista 
por todos esses ambientes, dentro do ambiente de 
inconstitucionalidade. Então você não pode falar assim: Olha, eu só 
aplico capacidade contributiva, só igualdade na tributação no ambiente 
de justiça fiscal, no ambiente de justiça social isso não acontece. Para 



nós, eu escrevi isso há 15 anos, quando eu fiz meu mestrado, eu achava 
que só tinha aplicação da capacidade contributiva no ambiente fiscal, 
mas eu fui vencido pela coerência do Supremo Tribunal Federal, que 
passou a aplicar progressividade, a discutir a progressividade para 
impostos sobre patrimônio, como o IPTU, de um jeito: Já não lembro 
mais, 98, 99, e evoluiu na sua aplicação. Então, se a gente olhar o 
recurso... está acabando, Ricardo. O agravo, tudo bem? 639632, de 
novo do ministro Barroso, falei duas vezes dele, ele trabalha com o IPTU 
e progressividade, e ele, veja, olha a coerência do Tribunal, a 
progressividade é a concreção, não é a minha visão, é a visão do STF, do 
princípio da capacidade contributiva. Então, eu sempre disse o 
contrário, eu acho que capacidade contributiva e progressividade não 
tem nada a ver. Mas eu tenho que olhar o que a Corte Constitucional 
brasileira vem decidindo sobre isso, e dentro desta coerência, veja a 
coerência evolutiva, dentro de um estado social, um Estado Social de 
Direito, que tem no uso da progressividade uma carga maior sobre 
aqueles que tem um patrimônio maior, justo, injusto, errado, ou certo, 
aqui não é a questão, a Corte Constitucional vem acolhendo o uso da 
progressividade como, para minha tristeza, mas para notar que minha 
tese envelheceu, como a concreção da capacidade contributiva. Então, 
ele tem coerência, por quê? Ele olhou o princípio, ele olhou a 
concretização desse princípio dentro de um Estado Social de Direito, 
goste ou não goste, mas esta é uma visão evolutiva, começou refutando, 
e hoje vem aceitando esta posição de concreção da capacidade 
contributiva. Certo? Na sequência, veja só, e é mais recente a decisão 
do Supremo e tem a ver com o nosso prefeito da cidade de São Paulo. O 
ministro Gilmar Mendes, quando analisou a questão da capacidade 
contributiva, ele viu outro ambiente para aferir a capacidade 
contributiva, aferir aqui, dentro da ideia que você tem uma oferta que 
eles chamam, né, uma oferta de coerência. Então, qual é a tua oferta de 
coerência? Você trabalha evolutivamente, você compara o princípio com 
outros princípios, você aceita o estado de direito, o estado social de 
direito evolutivo, mas você tem que tomar cuidado para você não se 
perder. Então, aí a gente precisa de um bom constitucionalista, um 
bom analista de Constituição, que é a característica maior do Gilmar 
Mendes, para ficar assim, se a gente perder o foco tudo é 
progressividade, tudo é capacidade contributiva no estado social, a 
gente esvazia o princípio da capacidade contributiva, então a gente tem 
que tocar cuidado que o princípio não assuma o caráter meramente 
assim, informativo, a famosa da ‘scatola vuota’(F) da escola de 
[ininteligível] onde tudo cabe e você acha justificação para tudo, que é o 
perigo que nos alertou o Eros Grau num trabalho fantástico, numa aula 
do Schoueri e dele na semana passada. Então, aí novamente entra 
alguém para falar: opa, espera aí, vamos organizar este... Vamos 
organizar isso aqui, porque veja, quando Gilmar Mendes trabalhou com 
o aumento de base de cálculo do Iptu, ele vê primeiro, precisa ter uma 
lei, esta lei precisa ter coerência sistêmica, e precisa que eu tenha 
dentro da lei, que essa foi a análise do Gilmar Mendes que eu achei 
brilhante, dentro da lei uma análise se efetivamente há uma capacidade 



contributiva maior ou menor justificada pela planta genérica de valores, 
justificada por um estudo efetivo do como está a cidade em termos de 
planta genérica, que seria a informação para a base de cálculo do Iptu. 
Então ele novamente trabalhou com a lei, mas não a falta da lei, a falta 
na lei de uma coerência para determinação do que é capacidade 
contributiva. E aí você teria dois princípios sendo respeitados, não só a 
igualdade, quando você trabalha numa planta genérica de valores que 
monitore todo o contribuinte e tenha um ambiente social urbanístico, 
coisa que falta na grande cidade de São Paulo, e aí você estaria 
trabalhando com a igualdade dos contribuintes e a capacidade 
contributiva efetivamente aplicada. Essa decisão do Gilmar Mendes é 
uma beleza, você tem que saudá-lo por isso. E dentro desse ambiente, 
vamos achar no final dessa exposição, algumas decisões sobre o que é 
uma das teses defendidas pelo Schoueri, a questão das normas 
indutoras, qual é a orientação do Tribunal e da Corte Constitucional 
sobre uso de Normas indutoras, a função social dessas Normas, a 
função fiscal das Normas, como o Tribunal se posiciona em termos 
disso e como isto como você pode aprender, você pode aferir focando o 
princípio da capacidade contributiva. Aqui... desculpe, gente, eu errei 
aqui. Aqui novamente nós temos uma outra decisão, de correção 
monetária... Desculpa, correção da tabela do Imposto de Renda, a gente 
vai chegar na norma de indutora, mas assim, a correção da tabela do 
Imposto de Renda é uma norma fiscal, ela tem um caráter que foi 
discutido aqui, se a correção da tabela do Imposto de Renda afeta ou 
não afeta o princípio da capacidade contributiva. Desculpa; RE 385337. 
do Distrito Federal, ministro Toffoli. Então, nessa política fiscal que se 
defende uma correção da tabela do Imposto de Renda pelo contribuinte, 
essa correção ou a não correção, nessa decisão do Toffoli, não afetaria o 
princípio da capacidade contributiva. Não corrigir a tabela do Imposto 
de Renda não teria relação com a capacidade contributiva na visão do 
ministro Toffoli. Então é uma norma que verifica apenas se você 
corrigindo a tabela você se aproximaria o imposto da capacidade 
contributiva ou não. Porque onde tem a coerência nisso? É você saber 
que a simples correção de uma tabela de Imposto de Renda traria ou 
não traria ganhos em termos de apreciação da capacidade contributiva. 
Apreciação da capacidade contributiva no sentido aquele que tem uma 
correção na tabela de Imposto de Renda favorável, ele vai ter atendida a 
capacidade contributiva ou não, uma mera correção monetária daquilo 
que é o teto e tem um ambiente de praticabilidade, ou seja, tem um fim 
fiscal da norma de simplificação da legislação do Imposto de Renda. 
Esta foi a questão discutida no Supremo Tribunal Federal. E finalizando 
aqui, também nesse ambiente de Normas fiscais, a questão da 
Contribuição Social sobre o Lucro, o RE 528160 da relatoria da 
ministra Carmen Lúcia, a questão das alíquotas diferenciadas do 
Contribuição Social sobre o Lucro. Então você tem alíquotas 
diferenciadas, você tem alíquotas diferenciadas para instituição 
financeira, se essa alíquota diferenciada para instituição financeira 
feriria o princípio da capacidade contributiva. Dentro desta lógica 
novamente de valoração da igualdade na tributação, você poderia ter 



diferentes tratamentos e o tratamento diferente para contribuintes que 
se encontrem em situação diferentes não teria aí uma infração frontal 
ao princípio da capacidade contributiva. E por último, e aqui tem uma 
decisão que cita até o Ricardo Mariz de Oliveira e que eu achei 
interessante, é a questão da tributação do mínimo disponível a 
tributação, também tem a ver com a decisão que eu já mencionei, mas 
essa é uma outra decisão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Número? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Já vou dizer, Ricardo. Que é vamos dizer, 
para mim o ambiente mais próprio para aferição da capacidade 
contributiva que a renda líquida, né, o chamado do princípio, é o 
princípio da renda líquida ou a tributação do disponível. Aqui eu vou 
dizer então, Schoueri, o Recurso Extraordinário, né, último recurso 
582525, relatado pelo ministro Joaquim Barbosa, em que se analisou o 
Imposto de Renda da pessoa jurídica, a proibição da dedutibilidade da 
CSL na apuração do lucro real. Então, você tratando de dedutibilidade, 
normalmente a gente vai para essa questão da renda líquida do 
princípio da renda líquida e qual seria o comportamento do STF nesse 
ambiente. O que é gratificante é ver que ele mantém uma coerência, ou 
seja, ele trabalha com o princípio da renda líquida, ele trabalha com a 
disponibilidade, e todas as vezes, eu falo muito para os meus colegas de 
escritório, todas as vezes que você estudar Imposto de Renda vá 
verificar como o Supremo analisou esse ambiente, e ele analisa o 
ambiente com uma certa coerência, aliás, com uma certa coerência, 
uma total coerência em termos de aplicação do princípio da igualdade 
refutando quando não for o caso a alegação de capacidade contributiva 
ou de quebra de capacidade contributiva que não foi aqui aceita pelo 
Supremo Tribunal Federal justamente porque ele entendeu que você 
não deduzir CSL da apuração do lucro real não é um fator de quebra do 
princípio da igualdade na tributação e nem do princípio da capacidade 
contributiva. Então, com isso eu encerro aqui nesta exposição, claro, é 
uma exposição provocativa para que todos nós pensemos sobre essa 
embocadura da coerência e análise das decisões da Corte 
Constitucional, e espero que isso aqui vire em algum momento um 
trabalho, algum artigo para publicação. Muito obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Fernando, eu agradeço aí o 
seu esforço para trazer à Mesa um debate depois de uma pesquisa tão 
profunda. E eu te incentivo com maior ênfase é publicar esse trabalho, 
né, ele é muito rico. Não é apenas uma compilação de jurisprudência, 
mas também uma contribuição sua com base na doutrina sobre o 
princípio, não é? E também uma crítica que possa haver a respeito da 
posição do supremo. Eu tenho uma coisa a falar, mas o Schoueri pediu 
a palavra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, ouvindo o Fernando e 
lembrando de uma passagem que me encantou muito, do professor 
alemão também, o professor Vogel, quando falava sobre coerência, 
sobre o sistema. E a passagem que me encanta é quando ele fala que 
existem vários sistemas. Ele diz: olha, eu posso pensar em um sistema 



como um jardim francês, o Palácio Versalhes, eu olho para a direita, eu 
olho para a esquerda e é tudo igualzinho, é como dizer assim, se eu 
olho pela metade o jardim, eu já sei o que tem uma outra metade, 
porque vai ser igual, é um tipo de consistência, de coerência. Mas ele 
disse, mas existe um outro sistema também, que é o jardim inglês, que 
encanta pela diversidade, encanta porque eu encontro justamente as 
plantas se sobrepondo o tempo todo. E ele diz: É ali que eu encontro o 
sistema jurídico. As plantas, as leis vão se sobrepondo e o legislador, o 
jardineiro, vai às vezes cortando uma, corta outra, mas enquanto ele 
cuida de um canto, no outro lugar já tem uma planta crescendo, 
gerando uma nova inconsistência. E o trabalho do jurista, e é esse o 
grande desafio, é olhar para este jardim e dizer isto é um sistema, é 
tentar buscar uma coerência no jardim inglês, porque no francês está 
muito fácil. O que o Fernando tenta fazer aqui é isso, ele pega decisões 
que para nós, pelo menos para mim, é um jardim inglês, na mesma 
figura, eu vejo ali contradições, e o Fernando faz uma afirmação, não, 
existe uma consistência, existe uma coerência. Claro que eu estou 
curioso por depois estudar o que o Fernando disse, ele usa o termo 
estudar, porque, não se iluda Fernando, nenhum de nós consegue 
nessa meia hora ter conseguido enxergar o todo do jardim inglês que 
você viu, desse sistema que você viu. Eu confesso que você ia relatando, 
eu estava olhando plantas sobrepostas, você falava uma e outra e a 
minha vontade, o presidente vai decidir como conduzir o trabalho, mas 
se eu fosse pensar em algum tipo de debate, eu não tenho condições 
nesse momento de debater o jardim inglês, mas me agradaria muito 
pegar cada um das fatias, ou seja, ele pegou tantas decisões saborosas, 
tantas decisões que em si já geraria um debate, que por mim eu pegaria 
cada uma delas e dizia, aqui existe um sobreposição, esta planta 
precisa ser cortada porque está impedindo o sol do outra planta, para 
que o Fernando diga: “não, aqui tem tal consistência”. Ou seja, talvez o 
exame caso a caso pudesse ser útil. Assim, daí seria só questão de 
escolher, porque qualquer uma das que você citou, certamente tem 
algum ponto de incomodo, alguma coisa que algum de nós aqui diria, 
mas não pode ser, não faz muito sentido essa sua afirmação. Talvez, 
uma coisa aqui só para anotar, é a consistência no próprio erro, 
também, ou seja, é curioso, que o Fernando disse que o Supremo em 
um certo momento tinha dito que para os impostos reais não se 
aplicaria capacidade contributiva, no segundo momento ele vem dizer 
exatamente o inverso, vem dizer que para o IPTU não só se aplica 
capacidade contributiva, como se torna o fundamento pelo qual não 
seria possível o aumento exagerado do IPTU. Então eu fico até em uma 
dúvida se nós temos consistência ou não na posição do Supremo. Eu 
falei do mesmo imposto, é bom lembrar que nós tivemos uma Ementa 
Constitucional 29 exatamente motivada por uma decisão do Supremo 
dizendo, não se aplica aos impostos reais e ao IPTU especificamente a 
capacidade contributiva. Essa era a argumentação. De repente eu 
encontro exatamente o inverso dizendo, não é possível aumento do IPTU 
exagerado porque fere a capacidade contributiva. Para mim, eu estou 
enxergando plantas sobreposta, mas é claro que os juristas e o 



Fernando aqui é o jurista, que vai nos dizer, não, existe uma total 
consistência nisso. Eu fico curioso porque é esse o nosso trabalho, 
gente, o nosso trabalho não é apontar plantas sobrepostas, o nosso 
trabalho enquanto juristas é identificar uma consistência nesse jardim 
e ver um belo sistema no jardim inglês. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Schoueri, eu acho que nós 
estamos usando algumas expressões aqui, todos nós aqui, de uma 
maneira pouco livre, mas eu acho que nessa questão da coerência nós 
deveríamos destacar um pouquinho o sentido semântico de algumas 
palavras aqui. Você falou uma coisa muito importante, coerência não é 
julgar sempre igual, não é ser possível mudar o entendimento. Você 
está falando em consistência, consistência na minha percepção, pelo 
menos, a consistência é uma continuidade, uma continuidade de 
maneira de ver a coisa. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Coerência é errar sistemicamente, eu sou 
coerente, eu sempre erro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não é isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu acho que a coerência ela 
pode existir na inconsistência, ela pode existir na inconsistência, eu vou 
dar um exemplo sem citar caso nenhum, o Superior Tribunal de Justiça 
é inconsistente, porque ora julga de um jeito, ora julga de outro jeito a 
mesma matéria, há inclusive absurdo do mesmo ministro que teve votos 
divergentes dele próprio, isto é uma inconsistência, mas que não deixa 
de ser uma incoerência. Eu vejo incoerência não como uma estagnação, 
uma repetição de ideias, eu vejo que a coerência é conclusões que pode 
haver discordância inclusive contra ela, mas conclusão que sejam 
fundadas em certos princípios, como você já mencionou, de 
interpretação, mas que na verdade são fiéis a determinadas premissas, 
geralmente envolve conceitos. Eu acho que uma coerência muitas vezes 
ela está assim, manifestada em uma repetição, portanto na 
consistência. Eu acho que uma coisa importante que o, eu não consegui 
detectar, como o Schoueri disse, não dá para captar tudo na sua 
exposição, não que ela tenha sido deficiente, mas é que é muita coisa, e 
a matéria é provocativa, né, falar em incoerência sobre capacidade 
contributiva é uma coisa até meio incoerente, né? Mas o que eu queria 
dizer é o seguinte, a incoerência do Supremo Tribunal Federal muitas 
vezes se manifesta com a falta de fidelidade e conceito. Eu vou dar um 
exemplo concreto, mas acho que haveria muita coerência se o Supremo 
Tribunal Federal tivesse aquilo que eu pessoalmente gosto de chamar 
doutrina do Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe o que 
Supremo se pauta para aquele conceito, para aquela posição. O 
exemplo talvez que me vem à cabeça muito característico é o Supremo 
Tribunal Federal, ou o poder judiciário, é legislador negativo e não 
legislador positivo. Isso ele é consistente porque ele está repetindo isso 
há anos, muda a composição, muda o relator, mas ele você acabou de 
repetir, no Diário Oficial da União de ontem saiu, na primeira página, 
uma decisão sobre essa matéria, do plenário, aí ele está sendo 
consistente e coerente, firmando uma doutrina dele. Você pode até, 



como professor Humberto Ávila ter algumas restrições, mas o Supremo 
está sendo coerente, então há doutrina. Agora, quando você vê uma 
decisão como as que foram proferidas recentemente a respeito de 
controladas no exterior, você não vê coerência nenhuma. Coerência na 
Corte, não é, nós tivemos dez votos, não tem dois iguais. Nós tivemos 
uma situação paradoxal em que havia quatro correntes de pensamento, 
quatro votos por uma corrente, quatro votos por uma corrente, um voto 
por uma terceira corrente e um voto apenas para a quarta corrente, que 
foi o voto que prevaleceu sendo único, sendo minoritário, em nome de 
um chamado instituto novo, voto médio. Onde está a coerência disso? 
Você não consegue amarrar a decisão do Supremo a nenhum dos votos, 
o próprio relator que foi tão bem na exposição dos fundamentos, ele dá 
um passo para a parte dispositiva que não está coerente com o que ele 
expos como fundamento. Não é? E quando se usa, por exemplo, 
concretamente, algum ministro dizendo que a disponibilidade 
pressupõe um ato jurídico, aquisição de uma renda, e não a simples 
valorização patrimonial, o outro ministro diz: não, a simples valorização 
patrimonial é a disponibilidade econômica. O outro diz que 
disponibilidade econômica é dinheiro em caixa. Então, não há coerência 
porque não há fidelidade ao conceito, ao que seja disponibilidade 
econômica. Isso que eu acho grave, me deixa em uma situação de 
grande insegurança. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu queria só responder isso que foi 
dito pelo Schoueri e pelo Ricardo, pouco em cima do que eu estudei, 
não é minha, de novo, é uma investigação que eu estou fazendo, não 
está nem se quer concluído. Mas o que o Schoueri falou do sistema do 
Folger, do jardim inglês, do jardim francês. O Vogel, antes de ser 
tributarista, ele era um jardineiro, sim, porque eu considerando o 
jardineiro como um especialista em Estado, então ele foi primeiro um 
teórico do Direito de Estado, e depois ele foi tributarista e depois ele foi 
especialista em Direito Tributário internacional. Então a gente conheço 
muito o Folger como professor de Direito Tributário internacional, só 
esquece que ele começou, e ele é reconhecido na Alemanha como um 
grande jurista administrativista e especialista em Estado. Não é só 
administrativista de falar sobre direito administrativo, ele é um 
administrativista especialista em Estado. E nessa questão de Estado ele 
escreveu várias vezes dizendo que ele precisa ver o sistema conforme o 
Estado. Ele precisa ver o que há no sistema, o sistema tributário, e que 
a gente possa abstrair, ou absorver o que é o Estado, e como o sistema 
se insere no Estado. Então você pode ter um jardim inglês, pode ter um 
jardim francês, você pode ter uma floresta tropical, mas você vai olhar 
aquilo que você tem pela frente, e onde está a coerência? A coerência 
está na própria análise, e de novo o que eu pude ler, que me pareceu 
muito bacana, é que você analisa o caráter multidimensional da 
coerência. Então, você não pode dizer, olha, julgar, a primeira coisa que 
[ininteligível] fala: julgar sempre da mesma forma não é questão de 
coerência, não tem nada a ver com coerência, a gente acha que é 
coerente, porque a gente quer que seja do nosso jeito, então é um pouco 
da justiça vista pelos meninos, os filhos. O papai me dá doce todo dia, o 



filho fala: “eu quero comer chocolate de miau”. Que é língua de gato. Aí 
eu falo: “está bom, filho. Hoje você não vai comer chocolate de miau”. 
“Ah, isso não é justo”. Mas por que não é justo? Porque ele não é justo. 
Então a incoerência está no desagrado a uma vontade. Então, claro, 
quando nós somos advogado, pareceristas e professores a gente quer 
que o Tribunal sempre julgue do nosso agrado, e aí está pouco o ato 
falho do querido Schoueri, porque o não ser do nosso agrado é 
incoerente? Não, é incoerente para você, mas não incoerente para o 
sistema, e pode ser que não seja incoerente sob a ótica constitucional 
tributária, e claro, há uma forma de estruturar a jurisprudência 
constitucional que é controvertida e o Ricardo trouxe aqui, você vê às 
vezes na formação da jurisprudência uma incoerência que eu não diria 
que é incoerente nesse sentido científico, é controvertida. Ou seja, eu 
não consigo pensar onde é que os ministros se prenderam a princípios, 
a análise da Constituição para tomar determinada decisão. Mas isto é 
um problema, Ricardo, de várias cortes, é inclusive da Corte alemã, nós 
não podemos lembrar que nós tivemos um jurista que influenciou a 
Corte alemã e que trouxe uma teoria que foi repetida muito tempo e 
depois foi reformulada, que era a metade disponível, trouxe a metade 
disponível, uma teoria escatológica que também não tinha, Ricardo, não 
tinha, você não conseguia pegar muito onde é que estava a ideia dele 
relacionada a princípio da igualdade na tributação ou capacidade 
contributiva, mas ele afirmava que metade disponível era um 
pressuposto, uma forma objetiva de aplicação da capacidade 
contributiva que não era e nem da igualdade da tributação, que 
também não era. Então veja, essa aparente incoerência, ela é corrigida 
no tempo. Então se a gente olhar, Schoueri, se a gente olhar o Supremo 
no último ano, a gente vai achar muito incoerente. Se a gente olhar o 
Supremo nos últimos cinco anos, talvez nem tanto, os últimos 20 anos, 
a gente consegue ter uma perspectiva melhor até para aferir a questão 
da coerência. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, eu não sei eu divido com os 
senhores, eu não entendi o que é coerência. Eu tenho um caso concreto 
do IPTU, eu disse que o IPTU em um certo momento foi dito: não se rege 
pela capacidade contributiva, em um segundo momento foi dito: se rege 
pela capacidade contributiva. Eu, no meu sentido de incoerência, isso é 
um caso de incoerência, mudança de posição clara, e eu aprendo que 
isso cientificamente não é incoerência. Então eu pergunto, não sei se os 
demais colegas também compartilham da minha ignorância, eu gostaria 
de saber o que é coerência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Quem quer definir 
coerência? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria fazer uma espécie de um 
resumo do que está sendo discutido, talvez seja coerente. Eu vou dentro 
da minha capacidade de ser coerente para ver se eu estou entendendo 
correta o que está acontecendo aqui, a discussão do tema na Mesa. O 
Fernando fez um levantamento da jurisprudência do Supremo e 
identificou uma coerência no julgamento, no entendimento do Supremo 



ao longo dos últimos 20 anos nas decisões, que foram proferidas pelo 
Supremo no que tange ao tema de capacidade contributiva. O Schoueri 
trouxe, ele conturbou um pouco a discussão aqui, porque ele trouxe a 
questão da coerência do sistema legislativo, mas me parece que não é 
esse o tema da Mesa, o tema é a coerência das decisões do Supremo. 
Agora, ficou uma dúvida com relação à existência ou não de coerência 
nas decisões do Supremo. Realmente, eu compartilho da dúvida do 
Schoueri com relação especificamente a esse caso do IPTU. Mas eu acho 
que [ininteligível] colocou e o Fernando não concorda com esse ponto 
levantado pelo Schoueri, me e parece então porque o Fernando deve ter 
alguma... ele concluiu que há coerência na jurisprudência do Supremo, 
porque ele examinou todos os casos ao longo dos 20 anos, talvez fosse o 
caso então do Fernando fazer uma exposição mais detalhada dos casos 
que ele julgue mais importantes, que traga aqui a situação de fato, o 
tema que foi discutido e qual foi a conclusão do Supremo, talvez se ele 
pudesse fazer um exposição esquemática dos temas, que são as 
decisões que ele julgue que sejam as mais importantes, e a gente possa 
examinar o caso e discutir a coerência da jurisprudência. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É mais o que [ininteligível] dizia, isso que 
eu estou dizendo, o Fernando vai escrever o trabalho sobre o assunto, a 
gente vai aprender isso. A minha sugestão nesse sentido, é talvez, caso 
a caso, como eu falei, fatiando, por que não pegar essa decisão e 
examinar, veja, dessa riqueza de casos que versa capacidade 
contributiva, por que não nós aqui pegarmos uma situação ou outra e 
debatermos o que é capacidade contributiva em e cada caso e assim 
aprendermos o que seria coerentemente capacidade contributiva? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso? Bom, primeiro, eu talvez não 
tenha sido suficientemente claro na minha tentativa de definição de 
coerência. Mas pelos textos analisados e não só esses dois, mas aqueles 
que me provocaram também reflexão e que são citados, e que eu fui 
atrás dos grandes juristas alemães. A questão da coerência está 
expressa diretamente na aplicação de princípios constitucionais. Então, 
não há como você aferir coerência no Direito Tributário constitucional 
se você não tiver Constituição, princípios, que são o espelho que você 
tem que olhar a lei e ver se nesta reflexão, aquilo que está na lei pode 
encontrar algum albergue nos princípios constitucionais. Então, 
primeiro, definindo coerência a fim de Direito Tributário constitucional 
está diretamente ligado à aplicação de princípios, e à concretização 
desses princípios no sentido de você ponderar que princípios estão mais 
afetos ao caso concreto naquele momento. E aí, justifico, Schoueri, que 
no caso da progressividade, eu escrevi sobre isso e todos conhecem que, 
se não conhecem podem me pegar, que eu escrevi que a progressividade 
não tem nada a ver com capacidade contributiva, sempre defendi isso e 
continuo defendendo. Porém, onde está a coerência do Tribunal? Ele 
analisou isto, ele analisou de um modo refutando no começo da 
pesquisa, ou seja, 25 anos atrás, na época da Erundina, há 20 anos 
atrás na época da Erundina, e foi evoluindo, e foi também de maneira 
errante, isto é também uma forma de analisar a coerência, as decisões 



de um forma ou de outra, também são do sistema de análise de 
constitucionalidade, e não tem incoerência nisso, é que os casos são 
vistos por juízes e os juízes pensam diferente, os juízes tem a sua forma 
de pensar e isto é da natureza e da grandeza do Tribunal constitucional. 
Porém, por isso que eu disse, a formulação da jurisprudência é 
controvertida, ela não é uniforme, mas isso não é incoerente. Onde está 
a coerência da progressividade, então, respondendo a sua provocação, 
visto pela análise dos casos? Na capacidade contributiva. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na capacidade contributiva e IPTU, a 
pergunta é, de dois, casos, mostre-me que são coerentes. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, a capacidade contributiva, não 
em dois casos, na evolução dos casos, porque senão se ficar dois casos 
você vai empobrecer a análise. Se você olhar os casos de 
progressividade analisados pelo Supremo que são a maioria, se você 
pegar de 116, vou chutar aqui, mas eu não vou errar tanto, 35 ou mais 
são sobre progressividade, eu tenho um grande volume de casos que o 
Supremo Tribunal Federal analisou sobre capacidade contributiva e 
progressividade e entendeu que hoje, olhando o foco hoje, nos últimos 
anos que vem se formando, se entende que é possível sim concretizar a 
capacidade contributiva na progressividade do IPTU. Goste eu ou não 
goste. Então, há uma coerência sim, porque ele partiu de um paradigma 
de capacidade contributiva, partiu da progressividade do Estado social, 
da necessidade do Estado social de graduar o imposto e viu que a 
progressividade atende o princípio da capacidade contributiva no IPTU. 
Eu não concordo, mas há uma coerência nesse ambiente porque ele viu 
sim, é possível aferir capacidade contributiva na progressividade. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: ‘Data venia’, o que ele viu foi uma decisão 
do constituinte derivado, foi uma emenda constitucional que disse: 
Cabe a progressividade do IPTU. Não me parece das decisões do 
Supremo ter invocado a capacidade contributiva e sim, simplesmente 
dizendo, olha, eu pensava de um modo, veio uma Emenda 
Constitucional, disse outra coisa, eu sigo a Emenda Constitucional. Não 
me parece invocação de capacidade, aliás, desnecessária a invocação de 
capacidade contributiva, dado que um constituinte derivado tomara 
uma decisão e o Supremo disse: bom, dado a isso, hoje o IPTU pode ser 
progressivo. Não é uma discussão de capacidade contributiva a partir 
de então. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Vocês notaram que nós 
estamos aqui discutindo sobre capacidade contributiva sem definir esse 
bicho, né, o que é capacidade contributiva, né? Nós estamos aqui 
analisando casos, a tal da capacidade contributiva foi considerada 
satisfeita, ou não, se ela se aplica ou não no imposto ideal, etc... Eu 
faço uma pergunta, talvez para encerrar aqui o assunto. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Define existência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Não, eu vou fazer uma 
pergunta para ele, [ininteligível]. Eu queria saber se você notou nas 
decisões do Supremo uma conceituação, uma noção de capacidade 



contributiva, o que é a capacidade contributiva. Porque a coerência na 
minha maneira de ver está ali, olha, capacidade contributiva é isto, e 
aqui há ou não há capacidade contributiva. Antes de definir o que é 
capacidade contributiva, como é que vai se dizer se há ou não há 
coerência. Então a minha pergunta é: Você, eu posso intuir a sua 
resposta até, mas você notou alguma noção, pelo menos predominante 
do que seja capacidade contributiva? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não noto tanto, até por minha 
posição doutrinária contrária, na progressividade. Eu posso até falar, 
poxa, não consegui enxergar, como o Schoueri não enxerga, efetiva 
definição de capacidade contributiva nas decisões do Supremo sobre 
progressividade. Mas eu não estou aqui aferindo se eu estou satisfeito 
ou não, eu estou dizendo que eu consegui enxergar uma incoerência da 
Corte Constitucional nesse ambiente na repetição de análises e 
evolução da análise. Mas eu achei sim, Ricardo, e isso que me satisfez, 
porque eu até vi você citar, eu falei na semana retrasada, você está 
citado aí.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu não falei sobre-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, mas você falou sobre Imposto de 
Renda e você fala muito bem sobre Imposto de Renda e sobre a questão 
da CSL. 

Ora Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ensinou a todos nós. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, onde é que está a capacidade 
contributiva? Você tem a coerência disso e você vê na decisão do 
Supremo, não só em uma decisão, mas e seu pegasse uma decisão e 
comparasse duas, Schoueri, ou três sobre esse assunto, eu acharia a 
definição de capacidade contributiva pela disponibilidade, pela 
disponibilidade tributável, aquilo que é disponível para ser tributado. 
Então, se você olhar, e a gente pode ver, espero que, eu não vou ficar 
chateando vocês com cópia de leis, mas quando eu for falar de 
disponibilidade, que é um dos tópicos da coerência do Imposto de 
Renda, vocês podem checar, vocês mesmo nas referências das decisões, 
que são várias, não sei de cabeça quanto, mas tem várias sobre Imposto 
de Renda, pessoa jurídica, vocês vão ver lá, definida expressamente o 
que é capacidade contributiva. Então, todo mundo fala: não, mas 
capacidade contributiva é coisa do Fernando, ele fica viajando na 
maionese. Eu não tenho nem competência pra isso, mas se você olhar a 
coerência das discussões da Corte Constitucional brasileira, não 
estrangeira, brasileira, sobre Imposto de Renda, Ricardo, você vai achar 
uma definição de capacidade contributiva em todas as constituições que 
tratarem de disponibilidade, de rendas líquidas ou de renda disponível 
para a tributação. E notadamente isso vai estar no Imposto de Renda 
da pessoa jurídica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Eu estou com a ideia, 
pretensão já antes dessa sessão aqui, de colocar esse RIR em discussão 
aqui, porque o voto do ministro Joaquim Barbosa é muito rico, não na 
conclusão, na fundamentação, ele praticamente fez uma análise de 



quase todos os aspectos fundamentais do Imposto de Renda, então 
merece ser pelo menos analisado e há uma particularidade interessante 
nessa decisão que só um voto divergente do ministro Marco Aurélio, de 
modo que o acórdão traz consigo uma carga de conteúdo muito forte, 
não sei se haverá coerência em repetir o que foi dito pelo ministro 
Joaquim Barbosa em outros julgamentos, mas é um acórdão muito 
interessante. Vi mais interesse não na conclusão em si, no caso 
concreto, mas nos pressupostos que foram colocados. Alguém quer falar 
alguma coisa sobre o tema? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Ricardo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Pois não, Paulo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Um breve comentário com 
indagação ao empresário Fernando Zilveti. Fernando, outro campo, 
outro campo inexplorado no Direito Tributário é o das isenções, em que 
se tem uma situação em que os princípios da igualdade e capacidade 
contributiva também estão em jogo. Então eu só dou um exemplo que 
eu já vi, que é um tratamento estranho, por exemplo, pela própria 
natureza da isenção acaba acontecendo, não é? Por exemplo, isenção de 
aquisição de veículos automóveis por pessoas com deficiência física. Eu 
já vi decisões nos tribunais, não no Supremo, que admitiram que as 
pessoas com deficiência visual não tem direito à isenção, porque essa 
isenção ela é dada em função de um laudo em que há alterações no 
veículo para a pessoa que tem a deficiência física possa dirigir o carro. 
Então, o que acontece? Com vistas ao princípio da igualdade, eles têm 
igualdade para a isenção, ele tem uma deficiência física que é a 
ausência de visão. Então, por isso que eu estou dizendo, trata-se de um 
campo inexplorado sujeito à pesquisas e estudos importantes como você 
fez aí no campo, em outro campo. Também pondo um relevo, né, o 
perspectivo, decisões judiciais que ficam aparentemente conflitantes 
entre, a isenção em geral já tem uma certa injustiça, né, quando se faz 
uma isenção que é exceção da tributação, eu já faço uma injustiça, mas 
dentro da aplicação das isenções, também eu tenho situações que 
merecem o exame de estudiosos. É o meu ponto de vista. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, Fernando Zilveti, novamente. Eu 
temo que na análise da capacidade contributiva, principalmente desse 
estudo meu que eu [ininteligível] finalizar uma dele, são 116 decisões 
como eu disse, nós não encontremos muito sobre isenção e capacidade 
contributiva. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se me permite, Fernando? Acho que o 
tema é mais amplo, não é só isenção e capacidade contributiva, é 
lembrar que a capacidade contributiva é um Corte de igualdade, mas 
não é o único Corte da igualdade. Ou seja, o exemplo que o Paulo dá é 
lembrar que dentre aqueles que são iguais em relação à capacidade 
contributiva, podem ser diferentes com relação a outro objetivo do 
Estado e não há qualquer incompatibilidade entre utilizar um segundo 
corte sem desprezar o primeiro. Ou seja, não existe, na minha opinião, 
qualquer incompatibilidade entre a capacidade contributiva e outros 



valores da ordem econômica e social, são apenas cortes diversos que 
vão fazendo aqueles que são iguais, fatias menores de iguais, ou seja, 
aqueles que são iguais em vários cortes. Seria inconsistente, Paulo, se 
eu desprezasse a capacidade contributiva e por hipótese tributasse uma 
situação que não revela a capacidade contributiva apenas, porque eu 
tenho um objetivo da área econômica, isso não seria sequer imposto, 
para ser imposto eu preciso de uma capacidade contributiva. Agora, 
ultrapassada essa etapa, eu posso dentre aqueles com igual capacidade 
contributiva fazer uma diferenciação conforme a região que estão, 
enfim, qualquer objetivo da ordem econômica ou social permitir uma 
segunda, uma terceira, uma quarta divisão buscando aqueles que são 
iguais, iguais em mais de um aspecto. Não vejo incompatibilidade. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas se você responder então a pergunta 
de forma doutrinária e talvez... vou até trazer uma decisão que tem 
sobre isenção, não se considerou que havia qualquer relação na isenção 
nesse ambiente concreto com capacidade contributiva, e não quer dizer 
que não possa ser discutida a capacidade contributiva, mas a 
capacidade contributiva não é para comparar assim, eu tenho igual 
capacidade contributiva do que Pedro, e João, logo, se Pedro e João tem 
um isenção eu também tenho que ter a isenção, porque aí que não 
funcionou a análise que o legislador pode determinar que um, segundo 
a política fiscal dele, que um determinado setor ou um determinado tipo 
de contribuinte, não o contribuinte, um tipo de contribuinte, o tipo de 
atividade econômica, tenha um tratamento especial sem que seja 
considerado uma questão de capacidade contributiva nesse ambiente. 
Mas volto a dizer, quando eu falo que tem poucas decisões, só um 
problema metodológico, eu não olho decisões por baciada, e até tem um 
problema, os pesquisadores hoje procuram achar estatística em 
decisão, isso é o maior erro que está sendo perpetuado, infelizmente 
nesta faculdade, na minha faculdade querida, em outra faculdade e 
você fazer estatística judicial. E aí você sai construindo teoria em cima 
de estatística judicial. Isso é um crime, é um crime, a gente vai virar 
economista que faz gráfico sobre, e aí faz a realidade que a gente chama 
de realidade estocástica, em cima de um gráfico que forma a teoria e aí 
veio o Thomas Piketti para atrapalhar a nossa vida, entendeu? Então eu 
acho que um perigo isso, e um perigo para os juristas em geral. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, realmente, fica impossível a gente 
participar desse debate desse nível que o Fernando trouxe, realmente 
com tantas alternativas, né, tantas perspectivas. E só, a questão da 
capacidade contributiva nesse caso concreto que o 
Paulo [ininteligível], me ocorreu caso em que na verdade quanto mais 
capacidade contributiva o contribuinte tem, mas isenção ele recebe. É 
interessante isso, né? Porque a isenção dada no caso desse que o 
professor Paulo levantou, ela está ligada, por exemplo, o professor 
Fernando pode comprar uma Ferrari, então ele tem isenção, eu não 
posso comprar uma Ferrari, porque a minha capacidade contributiva, 
porque eu tenho que provar pelo Imposto de Renda, eu não posso 
comprar uma Ferrari, eu posso comprar um carro, um Logan, por 



exemplo, é assim que está definida a isenção nesse caso, a isenção está 
definida assim, os deficientes, ou pais de deficientes pode adquirir o 
carro com isenção, desde no limite, demonstrando que ele tem 
capacidade, pelo Imposto de Renda para comprar aquele carro. Ele não 
pode comprar um carro, assim, falar, eu vou comprar uma Ferrari, 
porque eu vou ganhar muito dinheiro vendendo. Não, não. Tem que se 
mostrar capacidade contributiva para obter esse carro. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu achei que o Brandão ia tocar em um 
assunto muito, que me incomoda ainda mais, Brandão, foi uma boa 
parte, é o tema da capacidade, o segundo tema, ou seja, toda vez que eu 
tenho uma isenção, um incentivo na esfera do Imposto de Renda, existe 
um pressuposto por incentivo que eu tenha renda, porque se eu não 
tiver renda, não há incentivo. Eu pensei que você fosse tocar nesse 
tema que é bastante grave, que é o fato de o Estado abrir mão de 
receitas para incentivar a atividade, mas só serve de estímulo para 
aqueles que tem riqueza, os que não tem riqueza aquele estímulo é 
inútil. Esse é um tema mais grave. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Bom, Fernando, novamente 
obrigado. Chegamos ao fim. Eu continuo querendo saber o que é 
capacidade contributiva. Quero fazer um comentário aqui também, 
Supremo muitas vezes, eu não sei se nesses cento e tantos casos aí 
ocorreu, provavelmente ocorreu muitas vezes, a capacidade contributiva 
entrou como um dos tiros do advogado, né? No caso que você citou e 
que eu comentei do Joaquim Barbosa, o advogado atirou para todos os 
lados. Então, tributação do patrimônio, falta de capacidade 
contributiva, mínimo existencial, isonomia, quer dizer, foi... chutou a 
capacidade contributiva junto com outro chute, para ver se algum 
pegava. Sinceramente, aí não é um caso bom para se analisar, porque a 
matéria especificamente em discussão não tinha nada ver com 
capacidade contributiva. Então, provavelmente o Supremo muitas vezes 
se via a frente de um caso em que tem que falar alguma coisa e o tema 
central não é capacidade contributiva. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Capacidade contributiva vai ser o meu 
tema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz De Oliveira: Está bom. A capacidade 
contributiva vai ser o tema do Brandão, com o qual nós vamos iniciar a 
próxima semana, que é Tributação dos Atos Ilícitos. Muito obrigado pela 
presença, nos vemos quinta-feira próxima. 
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