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OBJETIVOS EM TORNO DO TEMA
Os objetivos em torno do tema do IV Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual - OS
LIMITES DO PODER LEGAL DE AUMENTAR A CARGA TRIBUTÁRIA - evocam
quatro observações iniciais de caráter genérico sobre a realidade nacional.

Primeira
A atividade legislativa em torno da tributação nada tem de censurável se visa suprir o Estado
com os meios necessários ao cumprimento das suas funções constitucionais, porém na
medida dos custos necessários a tais atividades. Em outras palavras, a legitimidade da
tributação pressupõe o equilíbrio entre o que o Estado tem que gastar para suas atividades e
os benefícios que tais atividades propiciam ao povo.

Segunda
Consequentemente, a atividade legislativa sobre tributos perde legitimidade quando, entre
outras hipóteses reais ou teóricas, o Estado, por qualquer dos seus braços ou pela atuação
conjunta de mais de um deles:
- arrecada mais do que o necessário;
- arrecada o necessário, mas não administra adequadamente os recursos arrecadados
e não dá retorno em bens para a população, ou precisa recorrer mais a ela com mais
tributos ou com o suprimento suplementar de bens que o Estado deveria disponibilizar
à população;
- não combate a corrupção e não a pune adequadamente, permitindo a apropriação de
recursos públicos para benefícios pessoais;
- elege prioridades de aplicação dos recursos públicos não condizentes com os
benefícios à população, seja porque não relacionados às funções constitucionalmente
atribuídas ao Estado, seja porque relacionados a interesses pessoais.

Terceira
A atividade legislativa pertinente aos tributos, mesmo que exercida em conformidade com a
primeira observação e não afetada pelas mazelas da segunda, extravasa sua legitimidade se
ignora as consequências das suas normas sobre a sociedade, quando elas inibam a capacidade
da sociedade desenvolver adequadamente suas legítimas atividades dentro de uma economia
de livre iniciativa, ou até quando imponha aos cidadãos e às empresas ônus que acarretem
sua incapacidade de pagar despesas necessárias à sua sobrevivência digna.

Quarta
O Estado, por qualquer dos seus braços ou pela atuação conjunta de mais de um deles,
independentemente das três primeiras observações, incorre em grave violação da
Constituição Federal quando lança mão de expedientes indiretos, flagrantes ou camuflados,
para suprir suas necessidades de caixa, sejam elas reais ou para atingir objetivos de interesse
pessoal de seus agentes, e o faz criando ou aumentando artificialmente arrecadação que
legalmente seja indevida, escondendo despesas ou escamoteando a realidade da sua atividade
e da sua situação financeira.
Perante tais observações, IV Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual objetiva não
simplesmente apontar ocorrências de falhas e erros, mas indicar soluções que possam existir
e que sejam factíveis.
Neste sentido, o IV Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual não quer se reduzir às
opiniões dos abalizados componentes dos seus vários painéis, pois pretende contar com a
participação de todos os que a ele estiverem presentes, dos quais espera que, durante o seu
desenrolar ou ao final, em formulários disponíveis e encaminhados à Comissão Científica,
apontem fatos e proponham soluções tanto para eles quanto para os que sejam suscitados
pelos expositores.
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1. RELATÓRIO GERAL DO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO ATUAL

Relator Geral: Michell Przepiorka1

RESUMO
O presente relatório busca apresentar os debates realizados no âmbito do “IV Congresso
Brasileiro de Direito Tributário Atual”, organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito
Tributário - IBDT - em parceria com a Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE –
e com a Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul – AJUFESP. O
evento ocorreu nos dias 23 e 24 de maio de 2016, na Faculdade de Direito do Largo de São
Francisco - USP e teve como tema “Os limites do poder legal de aumentar a carga tributária”.
PALAVRAS-CHAVE: IV Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual; Os limites do poder
legal de aumentar a carga tributária.

ABSTRACT
The present report aims to present the discussions held at the IV Brazilian Congress of Actual
Tax Law, organized by the Brazilian Institute of Tax Law - IBDT - joint with the Brazilian
Association of Federal Judges - AJUFE - and the Association of Federal Judges of São Paulo
and Mato Grosso do Sul - AJUFESP. The event occurred on May 23 and 24, at the University
of São Paulo Law School and had as subject “Boundaries on the legal power to increase the
taxation burden”.
KEYWORDS: IV Brazilian Congress of Actual Tax Law; Boundaries on the legal power to
increase the taxation burden.

INTRODUÇÃO
Muito nos honra o convite realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT –
para relatarmos o IV Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual, organizado em
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Especialista em Direito Tributário e em Direito Tributário Internacional pelo Instituto Brasileiro de Direito
Tributário. Advogado em São Paulo.

parceria com a Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE – e com a Associação dos
Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul – AJUFESP.
Em sua quarta edição, o Congresso já figura entre os mais tradicionais e reputados no Brasil,
a preocupação com a escolha do tema, dos subtemas e dos participantes, reforça a
preocupação das entidades envolvidas em sua organização em manter uma agenda de
discussões atuais, não se poupando na realização de críticas e sugestões que almejam a
melhoria do sistema tributário brasileiro.
O Congresso ocorreu nos dias 23 e 24 de maio de 2016, no Salão Nobre da Faculdade de
Direito do Largo de São Francisco, e contou com a participação de grandes nomes do cenário
jurídico tributário brasileiro: Ana Cláudia Utumi, Argos Magno de Paula Gregório, Bruno
Fajersztajn, Elidie Palma Bifano, Fernando Aurélio Zilveti, Fernando Facury Scaff, Gerd
Willi Rothmann, Heleno Taveira Torres, Hugo de Brito Machado Segundo, Humberto
Bergmann Ávila, Ives Gandra da Silva Martins, Jeferson Teodorovicz, João Francisco
Bianco, Luís Eduardo Schoueri, Luís Flávio Neto, Marco Aurélio Greco, Marcos Vinícius
Neder de Lima, Maria Teresa Martinéz López, Martha Toribio Leão, Paulo Ayres Barreto,
Paulo de Barros Carvalho, Paulo Victor Vieira da Rocha, Renato Lopes Becho, Ricardo
Mariz de Oliveira, Roberto Catalano Botelho Ferraz, Roberto França de Vasconcellos,
Roberto Quiroga Mosquera, Rodrigo Maito da Silveira, Sérgio André Rocha, Sergio Bento,
Victor Borges Polizelli.
O cenário político-econômico conturbado pelo qual o Brasil atravessa realça a relevância e
atualidade do tema escolhido – “Os limites do poder legal de aumentar a carga tributária”. O
tema geral foi tratado em oito painéis nos quais foram abordados aspectos, às vezes, menos
óbvios das práxis política, administrativa e judicial que acarretam no aumento da carga
tributária e que medidas poderiam ser adotadas para seu controle e combate.
A responsabilidade de definir os subtemas e designar os palestrantes e debatedores, bem
como a coordenação entre estes para evitar eventuais sobreposições, coube à Comissão
Científica formada pelos Professores Ricardo Mariz de Oliveira, Rodrigo Maito da Silveira,
Luís Flávio Neto, Argos Magno de Paula Gregório e Bruno Fajersztajn.
O sucesso do Congresso verificou-se em painéis com plateias sempre cheias, compostas por
um público qualificado, formado não apenas de estudantes de diversos níveis, mas também
por advogados, contadores e juízes que atuam diariamente com o direito tributário e têm de
lidar com muitos dos problemas que foram abordados.

Em seu discurso de abertura, em mesa composta pelos atuais presidentes da AJUFE e
AJUFESP, o Dr. Ricardo Mariz de Oliveira, presidente do IBDT, enfatizou a importância do
tema, que também foi objeto de um Congresso desenvolvido em Bergamo na Itália2, e que
este seria objeto de uma análise jurídica e desvinculada da perspectiva política e dos atuais
acontecimentos.
Em seguida, o Dr. Antônio César Bochenek, Presidente da AJUFE, cumprimentou os
presentes e reforçou a importância do Congresso para os juízes federais que têm a
incumbência e responsabilidade de julgar as demandas tributárias em que figuram a União.
Por fim, o Dr. Fernando Marcelo Mendes, Presidente da AJUFESP, ressaltou a importância
da parceria das instituições na realização do Congresso e a importância da participação de
juízes federais, neste que não tem apenas uma relevância teórica, mas também de grande
caráter prático.
1º PAINEL: INTERPRETAÇÃO NA APLICAÇÃO DAS

NORMAS, COMO MEIO DE AUMENTO DA

CARGA TRIBUTÁRIA3

O primeiro painel que tratou da interpretação como meio de aumento da carga tributária foi
presidido pela Dra. Maria Teresa Martinéz López.
O primeiro convidado a palestrar foi o Dr. Ricardo Mariz de Oliveira que problematizou a
utilização da interpretação das leis como forma de aumentar a arrecadação; nessa linha, ou a
lei está sendo mal aplicada a priori, havendo uma cobrança indevida do que a lei prescreve
como tributo, ou se está usando uma interpretação muito restrita voltada para a arrecadação.
A palestra focou no âmbito da Administração Tributária, que poderia ser analisada sob três
perspectivas, (i) o âmbito da fiscalização tributária, responsável pelos lançamentos; (ii) o
âmbito dos julgamentos administrativos, que confirmam ou não os lançamentos; e (iii) e o
âmbito de legislação, que pode ser subdividida em legislação infraconstitucional4 e
normatização5.
A análise se focou nas decisões do CARF pela percepção do autor de uma inclinação do
Conselho a manutenção dos autos de infração, geralmente por votos de qualidade, a despeito
deste sempre ter sido reconhecido como um órgão técnico. Tal percepção se verificou pela
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“IL LIMITE MASSIMO ALL’IMPOSIZIONE TRIBUTARIA NELL’ESPERIENZA ITALIANA ED
EUROPEA”, realizado nos dias 15 e 16 de abril pela Departamento Jurídico da Universidade de Bergamo.
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Coordenado pelo Professor Bruno Fajersztajn.
4
Art. 100 do CTN.
5
Entendida como as ordens escritas ou não que a fiscalização recebe de instâncias superiores.

análise de estatísticas retirados da 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
relacionadas a assuntos de grande relevância e recorrentes nos trabalhos do Conselho.
Casos envolvendo a possibilidade de se calcular Juros sobre Capital Próprio sobre patrimônio
líquido de anos anteriores e que não existe uma estanqueidade no pagamento e na apuração,
matéria decidida pelo STJ e com jurisprudência ampla no CARF antes da atual conjectura
político-econômica, após o retorno das atividades do CARF6, o contribuinte não logrou êxito
em nenhum caso julgado na CSRF.
No que diz respeito a “trava dos 30%”, a matéria estava pacificada no âmbito administrativo
por acórdão unânime da CSRF, por dezesseis votos a zero, quando o tema voltou ao CARF?
Nenhuma decisão favorável ao contribuinte. Algumas dessas decisões revestidas nos
Tribunais Regionais Federais.
O mesmo cenário se verificou em relação às subvenções, coisa julgada no âmbito da
Contribuição Sobre o Lucro (CSL), em que o contribuinte não obteve êxitos.
Situação relatada, no mínimo incoerente, o ganho de capital na permuta de imóveis, apesar
de se tratar de um caso isolado, foi curioso e digno de relato, pois contrariou parecer
normativo, que havia sido promulgado pouco tempo antes do julgamento e assinado pelo
Secretário da Receita Federal à época, o qual, quando do julgamento, era presidente da CSRF
e desempatou pelo voto de qualidade em entendimento contrário ao referido parecer.
O ágio teria a mesma estatística (100% de manutenção dos autos de infração), se não fosse
por um caso em que a fiscalização autuou o contribuinte pela

impossibilidade

de

a

controlada incorporar a controladora, hipótese claramente permitida pela lei, de sorte que a
administração não teve como sustentar o auto de infração lavrado.
Preços de transferência, de novo o contribuinte só obteve êxito em um único caso pela
impossibilidade de manutenção do auto de infração: a fiscalização queria que o Banco
Central registrasse os juros ativos do contribuinte, o que aquele órgão não faz.
Na análise dos casos, verificou-se que em certos temas o Presidente da CSRF julgou prófisco em .100% dos casos em alguns temas; tal posicionamento levará, consequentemente,
que os contribuintes busquem o judiciário para reverter tais decisões.
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Após a deflagração da Operação Zelotes, o conselho ficou fechado entre março e dezembro de 2015.

Outro tema relevante abordado foi a promulgação de Instruções Normativas distintas sem
que ocorra qualquer alteração legal, com o único objetivo de aumentar a arrecadação: um
exemplo, preços de transferências, em que a última delas possui conteúdo claramente ilegal7.
Um outro problema recorrente é a falta de manutenção de critérios de julgamento, não de um
mês ao outro, mas no intervalo de 15 minutos, entre um julgamento e outro da pauta!! Um
exemplo dado foi a interpretação da legislação de preços de transferência. Em um primeiro
caso, tratando da eventual ilegalidade da IN RFB 243, os julgadores defenderam sua
interpretação pelo espírito da lei e não pela ilegalidade, no caso seguinte, em caso que
envolvia o pagamento de frete e seguros a terceiros e sua eventual inclusão no preço, os
mesmos julgadores que antes votaram pela manutenção pela interpretação pelo espírito da
lei, votaram agora por sua interpretação literal.
Outro tema em que a ausência de critérios é perceptível é o juízo de admissibilidade dos
recursos de divergência, em que os julgadores tendem a ser muito mais lenientes em relação
a similitude entre o paradigma e o caso concreto quando o caso é apresentado pelo fisco do
que quando apresentado pelo contribuinte.
O palestrante ainda abordou a questão das multas de 150%, que representam 70% do crédito
tributário. As multas juntamente com as representações para fins penais acabam sendo
instrumentos de pressão para a cobrança das dívidas, que impelem os contribuintes a
aderirem aos programas de parcelamento especial.
A palestra terminou com a constatação de que a atitude conivente dos julgadores, acaba
levando a fiscalização a autuar os contribuintes nos casos mais absurdos por entenderem que
o CARF acabará mantendo os autos de infração lavrados, seria uma espécie de “vai que cola”.
O exemplo dado disse respeito a autuação de uma incorporação de ações como se tratasse de
uma dação em pagamento com ganho de capital.
Em seguida o Dr. Renato Lopes Becho tratou dos limites da atuação do juiz, sob uma
perspectiva comparativa com o Sistema de Common Law, especialmente da possibilidade de
o juiz fazer o direito (judge made law). Um exemplo que atestaria sua existência no Brasil, é
exatamente a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)8, que não teria fundamento
legal.
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IN RFB n. 243.
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sóciogerente”.
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Outro exemplo que poderia ser dado de judge making law seria o Recurso Extraordinário nº
1.120.295/SP, em que o egrégio STJ aplicou o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (interrupção da
prescrição tributária com o ajuizamento da execução fiscal), mas nada disse sobre os §§ 3º e
4º, ou sobre a disciplina da interrupção da prescrição no CTN ou na Lei de Execução Fiscal
ou na jurisprudência consolidada e aplicada pela própria Corte até uma sessão anterior,
argumentos cuja menção exigiria dar ganho de causa ao contribuinte.
Outro caso, em que o Poder Judiciário pôde, mediante nova interpretação, dobrar a carga
tributária, foi a decisão no STJ acerca do imposto sobre produtos industrializados em outubro
de 2015, que permitiria diversas análises, mas nenhuma tipicamente positivista. O palestrante
demonstrou grande erudição e poder de síntese para apresentar as bases históricas do
Common Law, que acarretaram no Sistema atual, para poder refletir sobre o processo de
escolha dos juízes naquela jurisdição.
Em seguida, ao comparar com o processo de escolha dos juízes norte-americanos, fez uma
provocação de grande importância para qualquer ordenamento jurídico: É possível conhecer,
previamente, qual o percurso para ser nomeado para o Poder Judiciário nos casos em que a
Presidência da República indica, ao Senado, os candidatos? A Sociedade pode participar
dessa escolha?
Percebeu-se, por sua análise e experiência prévia, que o Brasil não possui critérios específicos
para a escolha de um Ministro do Supremo Tribunal Federal (muitos candidatos cumprem os
requisitos estabelecidos na Constituição Federal9). O Ministro da Fazenda, assessorado pela
PGFN, poderia participar do processo de seleção? Indicar à Presidência um candidato mais
“adequado” para o cargo? Ele teria isenção suficiente para indicar à Presidência da República
quem deva acender à cúpula do Poder Judiciário? A resposta do Dr. Becho foi que, se os
juízes acabam aumentando a carga tributária por meio da interpretação, que os contribuintes
deferiam defender os princípios que já estavam presentes na Magna Carta (no taxation
without representation), participando, então, do processo de escolha dos membros do Poder
Judiciário sempre que isso for da competência da Presidência da República.
Após a finalização de sua palestra, a presidente Maria Teresa Martinéz López, passou a
palavra ao Dr. Bruno Fajersztajn, debatedor para que fizesse suas considerações.
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Art. 101, CF. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação
ilibada.

Este, relatando sua experiência, apontou que o fisco passou a lançar mão de teses nos últimos
anos (Juros sobre capital próprio, ágio, inclusive a prescrição). A razão para a adoção desta
postura “agressiva” seria a existências de inúmeras subvenções com as quais o Fisco não
concorda. Como o contribuinte seria livre para deduzir as despesas do JCP a se bel prazer?
Por meio de uma interpretação restritiva, portanto, o Fisco acaba limitando um direito
existente na Lei, interpretação, posteriormente, avalizada no contencioso administrativo.
Além disso, apontou que a edição de atos interpretativos normativos no curso dos debates na
jurisprudência, acabam a influenciando e sempre em favor da Administração.
O debatedor relembrou ainda a dificuldade que o Fisco criou na amortização do Ágio, criando
inúmeros óbices a seu aproveitamento, quase sempre associando a ideia de um planejamento
tributário abusivo. Será possível que todas as operações envolvendo o ágio seriam abusivas?
Nessa linha, em 2012 surgiu a tese de que somente a empresa que tivesse tido o custo poderia
amortizar o ágio, que seria impossível sua transferência a terceiros. Afrontando a segurança
jurídica e mesmo a igualdade, na medida em que somente poderão aproveitar o ágio os
contribuintes que não o transferiram.
Muitos outros exemplos apresentados demonstraram as dificuldades que o contribuinte
enfrenta, principalmente em relação a mudanças de entendimento como (i) o aproveitamento
de subvenções (não precisaria haver uma sincronia entre a recepção de recursos e sua
aplicação no investimento), entendimento alterado pela IN RFB 1515; (ii) a recente Solução
de Consulta Cosit 50/2016 que tratou da incidência de PIS/COFINS em contratos de costsharing, contrariando duas soluções de consulta emitidas em 2012 e 2013; (iii) o repasse de
dividendos via fundos de investimento, que a partir da IN RFB 1585, passaria a sofrer a
incidência de imposto de renda na fonte; e (iv) conceito de serviços exportados (Parecer
Normativo SF Nº 2 de 26/04/2016).
Por fim, apontou uma mudança de entendimento em relação às multas, aparentemente há
uma inclinação dos julgadores à manutenção da concomitância das duas multas, entendendo
que tratam de infrações diferentes.
Antes de encerrar o painel, a Presidente Maria Teresa Martínez López trouxe algumas
considerações. Ressaltou a incerteza que o julgador que lida com conceitos complexos, tem
diante da Lei obscura. Levantou, nesses casos a hipótese de alteração da Lei para torna-la
mais clara, menos dúbia. Citou, como exemplo, a figura do dolo, conceito abstrato que
impossibilita uma firmeza do julgador em aplicar uma multa agravada ou não. Lembrou a
ideia de que um dos atributos da moralidade tributária é o dever da clareza. “É imoral não

ser claro. Diante das várias interpretações legais, é obrigação do Estado ser claro. A omissão
na clareza confunde os jurisdicionados. Os intérpretes mudam como mudam as
interpretações, diante de conceitos analíticos sem definições precisas”..
2º PAINEL: DESVIOS

DE FINALIDADE DA ARRECADAÇÃO COMO MEIO DE AUMENTO DA

CARGA TRIBUTÁRIA10

Após o café, iniciou-se o segundo painel sob a presidência do Dr. João Francisco Bianco.
O Professor Marco Aurélio Greco iniciou sua palestra problematizando a inclusão do tema
no contexto de um Congresso do Direito Tributário: o desvio de finalidade é matéria de
direito tributário? Se, para boa parte da doutrina brasileira, o destino do produto da
arrecadação não é critério para definir as espécies tributária, conforme art. 3º e 4º do CTN,
para ele a resposta foi sim, claro que é, talvez um dos temas mais importantes.
O direito tributário brasileiro se formou com base no modelo do “fato gerador” e seus
derivados, um modelo teórico que se volta para explicar o passado, atrela-se à definição de
causa. Qual o evento passado que deu origem a determinada consequência?
O critério acima é determinado e adequado para explicar os impostos, mas não é o suficiente
para o controle de incidências tributárias previstas na Constituição Federal que não são
desenhadas em função de eventos postos, não há uma incidência “sobre”, mas uma incidência
“para”, a exemplo das contribuições, cuja complexidade não se atém ao passado, mas com o
futuro, por envolver expectativas ainda não confirmadas. Há necessidade não apenas de
controlar a incidência, mas o destino da arrecadação.
Os critérios hoje presentes são insuficientes para lidar adequadamente com o futuro. O
modelo teórico utilizado para verificar a compatibilidade constitucional dos impostos
(inclusão: é mercadoria ou não; é renda ou não) não serve quando temos de falar em
“destinado à”, “intervenção no domínio econômico para”. O silogismo simplesmente não
serve, o que não quer dizer que devemos abandonar o modelo do “fato gerador”, ele serve
para determinadas situações concretas, por exemplo, se é faturamento, se é receita ou não é?
Por exemplo, já em relação a CSL, ao analisar a matéria o ministro Moreira Alves decidiu
pela constitucionalidade, bastaria que a lei definisse seu destino, não haveria a necessidade
de um órgão especifico para arrecadá-la, e que não seria um problema de constitucionalidade,
mas de mera aplicação da Lei. O mesmo problema se verifica com o FGTS.

10

Coordenado pelo Professor Rodrigo Maito da Silveira

Ora, afirma o palestrante, não faz sentido a existência de uma contribuição instituída para um
fim específico, se não tivermos um meio de assegurar que esse resultado venha a ocorrer. Tal
cenário impele o estudioso do direito tributário a estudar o destino do produto da arrecadação.
O direito tributário não termina com o DARF.
Hoje temos uma dissintonia entre a incidência tributária das contribuições e o destino de sua
arrecadação. Quais os critérios então para o controle? O Dr. Marco Aurélio apresenta critérios
que não buscam a inconstitucionalidade da Lei, mas bloquear total, parcialmente ou
temporalmente a cobrança de uma contribuição.
Começa então com o histórico da Adin n. 2.92511, na ocasião, a Confederação Nacional de
Transportes ajuizou a ação impugnando o disposto no art. 4, I, a, b, c e d da Lei n.
10.640/2003, que autorizava o Poder Executivo a abrir créditos suplementares nas dotações
orçamentárias até certo limite, argumentando que tal previsão não poderia bloquear recursos
provenientes da CIDE-Combustíveis sob o risco de afrontar o disposto no art. 177, §4º, II da
CF
Constatou-se que havia uma previsão de arrecadação de cerca de 8 bilhões, uma alocação de
despesas da CIDE-Combustíveis na ordem de 6 bilhões, portanto, um contingenciamento de
2 bilhões e uma regra que permitia a abertura de créditos suplementares em até 10%, significa
dizer, até 600 milhões. Ou seja, 1,4 bilhões seriam utilizados em outras finalidades que não
as previstas no art. 177, CF. O referido acórdão acaba marcando a história, pois revisita a
jurisprudência do STF sobre a possibilidade de o STF controlar o destino da arrecadação.
Sustenta então que o mesmo racional poderia ser transportado para o STJ, na medida em que
uma Lei é declarada inconstitucional por que sua finalidade constitucionalmente qualificada
não foi atendida, uma contribuição cuja finalidade legal não fosse atendida, deveria ser
declarada ilegal pelo STJ. Por exemplo, a Lei que instituiu o adicional de 10% ao Fundo de
garantia não foi declarado inconstitucional, para ele não é inconstitucional nem na origem,
nem supervenientemente.
O caso não seria, portanto, de inconstitucionalidade, mas de esgotamento do objeto. A
exigência não tem mais pressuposto de fato, então o tema é de aplicação da Lei. É uma
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questão de desvio da finalidade, mas não de inconstitucionalidade. Há espaço para um
controle efetivo da cobrança.
O segundo exemplo explorado foi o Fundo de universalização dos serviços de
telecomunicação (FUST), que incide à alíquota de 1% sobre as contas de telecom, e
simplesmente não é aplicado. Foi alegada a inconstitucionalidade da Lei, por que não se
destina dinheiro à finalidade pertinente, mas para ele de novo não é um problema de
inconstitucionalidade da Lei, mas de bloqueio de eficácia da Lei, questiona-se sua eficácia,
pedindo o bloqueio de sua incidência até que o Tribunal de Contas da União atestasse sua
utilização.
O terceiro exemplo tratou da Ação Cível Originaria n. 586, que questionou uma Lei
promulgada pelo Estado do Rio Grande do Sul que deu aumento a servidores públicos em
face do art. Art. 169, §1, II da CF, em decorrência da falta de autorização específica em Lei
de Diretrizes Orçamentárias. Naqueles autos, o STF entendeu que a Lei não tinha condições
de aplicabilidade naquele momento, tratando, portanto, da eficácia da Lei.
De se ressaltar que o art. 165, §2 da CF dispõe que a Lei de Diretrizes Orçamentárias disporá
sobre as alterações na legislação tributária, nessa linha sustenta que se o STF for coerente,
alterações na legislação ordinária tributária que não estiverem previstas na LDO deveriam
ter sua eficácia suspensa até que sobrevenha nova LDO.
Afinal, a tributação é instrumento de implementação de políticas públicas, necessário para
gerar os recursos financeiros que atendam essas políticas públicas, e essas pressupõem uma
deliberação que se apoia no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e na LDO, que definem
o que será feito. Definidas as metas, buscar-se-ão os recursos necessários para atende-las.
Na sequência, o Professor Paulo Ayres Barreto iniciou sua palestra chamando atenção para
o desperdício fiscal, citando Tipke e Lang, “o desperdício fiscal retira o tapete de toda a
fundamentação tributária”. E a importância da matéria, que deveria ser mais explorada pelos
operadores do direito, citando então o Ministro Sepúlveda Pertence, ressaltou que
deveríamos centrar esforços para cunhar a regra matriz da despesa pública.
Após um sobrevoo sobre as diversas espécies tributárias e sua relação com o dispêndio
público, tratou da dualidade imposto/taxa, vendo-as como realidades opostas, devendo ser

bem trabalhadas no plano quantitativo. Nesse momento apresentou a seguinte tabela com as
características de cada uma das espécies12:
Base calculada
Critério para mensurar o fato lícito

Critério para mensurar a atuação estatal

Critério ínsito ao fato lícito

Critério ínsito à atuação estatal

Critério mensurador de cada fato Critério mensurador da atuação estatal (única,
individual (fato imponível)

global)

Base calculada
Cada

fato

tributário

tendo

sua

Dimensão única e uniforme do fato único:

dimensão específica

atuação estatal, em unidade de serviço

Varia de fato para fato

Uma para todos os fatos

Alíquota
Fator estável e genérico
Ordem

de

grandeza

Fato individual, não estável
exterior

(discricionariamente estabelecida pelo

Ordem de grandeza ínsita à referibilidade da
atuação

legislador)
Cada fato imponível tendo sua alíquota específica

Na taxa a base de cálculo é o custo da atividade estatal, a alíquota o critério eleito pelo
legislador para repartir aquele custo entre os que forem diretamente a ele referidos.
Após tratar dessa dualidade impostos/taxas, passou a tratar das contribuições, que segundo
ele são tratadas no Brasil como impostos fossem, a despeito da inexistência de uma lei, de
uma manifestação no direito positivo que ordene esse tratamento, a exemplo do que ocorre
em Portugal.
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As contribuições possuem um perfil muito especial, estruturado, seja da perspectiva formal
(pressupostos constitucionais, norma de incidência, norma de destinação, vínculo
orçamentário), seja de sua perspectiva material (avaliação de sua necessidade, adequação e
proibição de excesso em relação ao tributo em si mesmo considerado).
Citando o Professor Azevedo Peixoto, verifica que “sem lei orçamentária, falta à regra de
destinação eficácia técnico-sintática”. O Professor fez breve menção à ADIN n 2925, sem
entrar em muitos detalhes, pois esta já tinha sido alvo da palestra do Professor Marco Aurélio
Greco.
Em relação a Lei Complementar 110/2001 chamou atenção para um problema de
interpretação da Lei, pois sua contextualização histórica, exposição de motivos tem como
produto uma vinculação em relação ao gasto muito mais clara do que àquela advinda da
interpretação dos enunciados prescritivos que contemplam a Lei.
Fez ainda um breve comentário ao FUST, em que chamou atenção para o fato que apenas
1,2% foi utilizado na universalização dos serviços de telecomunicações, sendo clara,
portanto, a tredestinação dos valores arrecadados à título desta contribuição e que existem
decisões no STF acerca da repetição ou não destes valores.
Passou então a tratar das taxas, que atualmente demonstram um grande viés arrecadatório,
descompassado com a natureza do tributo, desconsiderando totalmente o custo da atividade
para a formação de seu critério quantitativo. Citou as taxas de mineração de Minas Gerais e
do Pará. E demonstrou graficamente que a arrecadação destas taxas seria muito superior ao
orçamento dos órgãos/secretárias relacionadas à fiscalização daquelas atividades.
Comparação entre o valor que teria sido arrecadado pela Taxa vs. o valor gasto pelas três
Secretarias de Estado que exerceriam a atividade de fiscalização prevista na Lei
(Desenvolvimento Econômico; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior) 13:
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Comparação entre o valor que teria sido arrecadado pela Taxa vs. o valor gasto por todos os
órgãos do Estado que poderiam estar envolvidos na Fiscalização (secretaria de Fazenda,
Secretaria de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, Procuradoria do Estado, Assembleia
Legislativa e Tribunal de Justiça)14:

No Rio de Janeiro, buscou-se criar a taxa única e Serviços Tributários da Receita
Estadual em substituição à 32 taxas que ali existiam. Devida trimestralmente pelos
contribuintes do ICMS e de royalties de recursos hídricos e minerais. O Órgão Especial do
TJRJ suspendeu a cobrança desta por entender que ela não atende os critérios de
especificidade e divisibilidade, violando o artigo 194, inciso II, da Constituição Estadual, o
artigo 145, inciso II, da Carta Magna e os artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional.
Concluindo anota que o recorrente desvio do produto de arrecadação advindo de
contribuições de taxa, bem como o descompasso entre o produto da arrecadação e o gasto
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para que foi instituída, deve ser revisto segundo à ética que deve presidir não apenas a
instituição do tributo, mas também o gasto público.
Conclui então que há, no Texto Constitucional de 1988, diferentes mecanismos de outorga
da competência tributária. Por força disso, o exercício dessa competência está jungido à
observância de critérios diversos; que nos impostos, taxas e contribuição de melhoria,
perquire-se sobre a amplitude da competência constitucionalmente referida, mediante a
indicação das materialidades, delimitadoras dessa competência, bem como dos requisitos
para o exercício da chamada competência residual pela União.
Nas taxas, deve haver proporcionalidade entre o custo da atividade estatal (base de cálculo)
- serviço público ou exercício de poder de polícia - e a previsão do montante geral de
arrecadação. A alíquota nas taxas revela-se pelo critério eleito pelo legislador para repartir o
custo da atividade estatal; nas contribuições, o foco reside na causa para a instituição do
tributo, no exame da necessidade e adequação do tributo para o custeio de uma atividade
estatal específica. As materialidades, quando referidas, configuram limite adicional a ser
respeitado.
Nessa linha as receitas decorrentes de contribuições sujeitam-se a controle quantitativo.
Devem ser dimensionadas em conformidade com os dispêndios gerados pela atividade estatal
que fundamentou a instituição. Taxas e contribuições não são tributos destinados a gerar
excessos de arrecadação. Deve haver compatibilidade entre receita e despesa.
A reiteração de excessos, a não utilização da receita obtida por intermédio de contribuições,
ou ainda, a tredestinação do produto arrecadado desnaturam a exigência. Rompe-se o
encadeamento normativo (RMIT, regra que vincula à destinação e a norma orçamentária).
Uma vez comprovado o excesso, a não utilização ou tredestinação abre-se ao contribuinte a
possibilidade de questionar a validade futura de obrigações dessa natureza. Por fim, as
receitas públicas geradas com a arrecadação de impostos não podem ser vinculadas a órgão,
fundo ou despesa, ao passo que, nas contribuições, tais vinculações são constitucionalmente
exigidas.
Em seguida a palavra foi passada ao Professor Rodrigo Maito, que ponderou acerca das
propostas de emenda constitucional acerca da Desvinculação de Receitas da União (DRU),
instrumento utilizado pelo governo federal para desvincular a receita de impostos e taxas, e
sua constitucionalidade

O Professor Paulo Ayres Barreto respondeu que a resposta depende da dimensão que se dá
a repartição de competência tributária impositiva e a estruturação dos tributos no plano
constitucional, pois a emenda só pode ser atacada se violar cláusula pétrea. Nessa linha, para
o Professor, há um sistema tributário bastante estruturado na Constituição Federal de 1988,
que asseguraria ao contribuinte brasileiro o direito de somente ser tributado para gastos gerais
mediante impostos, só ser tributado para gastos decorrentes do poder de polícia, da prestação
de serviços públicos mediante taxas e só deve ser tributado em relação a atividades estatais
que se voltem a um determinado grupo de pessoas por intermédio de contribuições.
Essa seria um direito constitucionalmente plasmado, uma garantia do contribuinte em face
da imposição tributária. Se assim o é, a emenda constitucional que desnaturasse esses regimes
seria vista como inconstitucional.
O Professor Marco Aurélio Greco, de sua parte, focou sua resposta na possibilidade de uma
reforma fiscal, demonstrou-se bastante pessimista em relação a possibilidade de haver uma
reforma, mas visualiza a mudança não na legislação, mas no modo de se raciocinar o direito
e produzir doutrina, afetando o modo como se interpreta.
O presidente da Mesa Professor João Francisco Bianco questionou se a falta de aplicação
dos recursos caracterizaria uma “pedalada”. Descumprimento da lei orçamentária caracteriza
crime de responsabilidade fiscal?
O Professor Marco Aurélio Greco analisando a matéria das contribuições apontou que o
produto da arrecadação no ano 1, deveria virar dívida a pagar no ano 2, segundo o TCU, mas
isso nunca foi considerado, tendo como consequência que aquele produto arrecadado e não
gasto, provavelmente nunca mais será gasto, pois o orçamento do ano 2 não considerará
aquele valor.
Quanto à aplicação dos recursos arrecadados, o que importa saber é se a lei orçamentária é
impositiva ou não, o que foi objeto do voto do Ministro Jobim na ADIN 2.925: o Supremo
não pode obrigar a União a gastar. Então, se a lei orçamentária não é impositiva, não há um
ato que a contraria, dessa forma haveria espaço para se defender que não há crime de
responsabilidade.
O Professor Paulo Ayres Barreto respondeu que a utilização de contribuições ao invés de
imposto para aumentar a arrecadação passou a ser utilizada por algumas razões: (i) a
repartição de receitas exige da União um aumento de impostos muito maior, do que se o
fizesse através de contribuições, cujo produto vai em sua totalidade para seu orçamento; (ii)

não se sabe o que é uma contribuição, durante a pesquisa da tese de doutorado encontrou 19
acepções distintas de contribuição.
A ADIN 2.925 foi um ponto fora da curva, talvez até tenha representado uma inflexão na
curva, na medida em que, talvez, os contribuintes passassem a cobrar uma maior aderência
entre o produto da arrecadação e sua destinação. Até o momento, não se verificaram grandes
consequências, mas pode ser que isso venha a ser caracterizado como crime de
responsabilidade fiscal pelos mesmos fundamentos das “pedaladas fiscais”.
A palavra voltou ao Professor Maito, que chamou atenção para o art. 11 da LRF, e,
considerando que o Imposto sobre grandes fortunas nunca foi instituído, percebe-se o
descompasso entre o Direito Financeiro e o Direito Tributário, e, em grandes linhas, a falta
de interdisciplinaridade com que os operadores do direito o aplicam, principalmente em
relação ao sistema de defesa da concorrência.
O Professor Paulo Ayres Barreto entende que existe um grande espaço para aproximações
de caráter interdisciplinar. Importa saber como essa conversa entre diversas áreas ocorre,
como a informação econômica, contábil entra para o sistema tributário, pela porta da norma
de incidência, como se jurisdiciona. Falando especificamente do sistema de concorrência e o
direito tributário, um caminho bastante interessante é tentar sua proteção através do CADE.
O Professor Marco Aurélio Greco concorda com os Professores Maito e Paulo Ayres, mas
que a mera interdisciplinaridade é pouco, há uma visão retrógrada, relacionada a revolução
científica do século XVIII, há quase uma reserva de mercado no campo cientifico. Há
necessidade de uma mudança de paradigma, enxergar o direito vendo o que ocorre nas outras
áreas. A mudança de paradigma está exatamente em rever o objeto e o método de direito
tributário.
O Professor Maito colocou um último questionamento em relação a como o bloqueio de
eficácia seria concretizado, qual seria o pedido?
O Professor Marco Aurélio Greco colocou a realização da prova como fundamental para a
concretização do bloqueio de eficácia, comprovação de que o produto da arrecadação não
está sendo gasto.
O Professor Paulo Ayres Barreto complementou que o controle de constitucionalidade
concreto, afoito, muitas vezes se mostrou inadequado. De outro lado, contribuinte isolado
muitas vezes não tem o instrumental probatório adequado para chegar a bom resultado. E que
a estratégia para arguição de inconstitucionalidade deve ser repensada, as Confederações

deveriam repensar a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade sem o devido
preparo.
3º PAINEL: LEGALIDADE,

IRRETROATIVIDADE, ANTERIORIDADE E AUMENTO DA CARGA

TRIBUTÁRIA; SEGURANÇA E PREVISIBILIDADE15

Após o almoço do primeiro dia, iniciou-se o terceiro painel presidido pelo Professor Hugo
de Brito Machado Segundo.
O painel começou pela palestra do Professor Humberto Bérgman Ávila que optou por
tratar de recentes mudanças na legislação tributária (Reintegra, Imposto sobre a renda – juros
incorridos, Ganhos de Capital) e se estas medidas passariam por um criterioso teste de
constitucionalidade.
Segundo o Professor, se nos ativéssemos às categorias tradicionais sua constitucionalidade
seria acertada, a jurisprudência do STF é consolidada no sentido de que só há direito
adquirido quando houver a consumação plena do fato antes do advento da nova lei, de tal
sorte que a nova lei será reputada retroativa somente se atingir um fato ocorrido e consumado
antes da vigência da nova lei que houver aumentado ou instituído tributo. O mesmo em
relação a contratos que tenham sido celebrados, a garantia da Constituição prevista no art.
150, III, “a”, CF só abrange fatos geradores ocorridos antes da lei que houver aumentado ou
instituído tributo.
O Professor argumentou, no entanto, que tais medidas deviam ser consideradas
inconstitucionais por duas razões, uma legislativa e uma doutrinária.
Do ponto de vista da legislação, explicou que o art. 150, CF estabelece limites ao poder de
tributar e é dirigido textualmente ao legislador. O dispositivo tem uma eficácia negativa (ou
de bloqueio), cujos limites são normalmente veiculados por meio de regras.
O constituinte estabeleceu o que não pode ser feito, nada tendo dito a respeito daquilo que
deve ser feito. Não há diretrizes acerca de como as leis devem ser conformadas, mas
simplesmente proibições. O professor chama atenção para a cláusula constitucional que abre
o rol de garantias da Constituição: “sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte”. Significa dizer que as regras da anterioridade, da irretroatividade, da
legalidade; são regras que não excluem outras limitações positivas ou negativas advindas de
outras normas constitucionais.
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As demais garantias podem estar positivadas por meio de princípios fundamentais (Estado
de Direito, Igualdade, Separação de poderes, entre outros) ou direitos e garantias individuais
previstas no art. 5, CF. Lembrou ainda que parágrafo 2º do mesmo artigo não exclui outras
garantias, de sorte que há outras limitações que não estão expressas.
A Constituição Federal veda expressamente a retroatividade relativa a fato gerador
consumado antes da vigência da lei que aumenta ou institui tributo, mas nada fala acerca de
outras proibições que possam proteger fatos iniciados antes da nova lei, mas se consumados
após sua vigência; que tenham se completado antes da nova lei, mas que possuam
consequências posteriores; ou causas que tenham ocorrido antes da nova lei, mas cujos fatos
ocorram após a nova lei. Dessa forma, a retrospectividade não estaria permitida, deve-se
proteger a confiança do contribuinte.
O fato de a doutrina não tratar de determinados temas (irretroatividade material,
proporcionalidade, dever de coerência e consistência legislativa), refletiu na ausência de seu
enfrentamento pelo judiciário. Isso teria ocorrido, porque a doutrina brasileira, segundo o
palestrante, é fruto de dois movimentos complementares: o positivismo16 e o normativismo17.
A consequência de a doutrina concentrar as atividades científicas apenas nos juízos que
podem ser portadores de objetividade e que podem ser controlados mediante asserções dignas
dos critérios de verdade e de falsidade é deixar de lado outros juízos que não cumprem tais
requisitos. O problema é o que não é analisado.
Interpretação não é descrição de significado, pode ser decisão de significado. O intérprete
pode ter de formular uma norma não expressamente formulada, quando se depara com
lacunas ou ambiguidade. Nessa linha, ao focar no normativismo, uma série de normas ficam
de fora do processo de interpretação (normas costumeiras, regras de interpretação, princípios
etc).
No Brasil, há uma análise do direito tributário com bases em regras a serem decompostas
com base em vários aspectos, tanto da hipótese como da consequência18, prática abandonada
na Alemanha já na década de 40.
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O cientista para ser cientista deve emitir juízos avalorativos e com objetividade, só podendo se manifestar
por meio de proposições descritivas de normas jurídicas.
17
O Direito é um conjunto de normas prescritivas, decorrentes de um ato intencional de autoridade,
expresso, formulado de maneira canônica, mediante uma hipótese e uma consequência e dotadas de uma
sanção e uma coação.
18
Proposta de Albert Hensel em 1934 na Alemanha.

Essa forma de pensar o direito acaba restringindo as garantias do contribuinte. Um exemplo
claro é a regra da anterioridade presente na Constituição, insuficiente para proteger a
transição do passado para o presente, o que os teóricos chamam de “proteção da confiança”.
A retroatividade não pode ser analisada somente do ponto de vista formal, mas do material.
Não proteger a confiança é tratar o indivíduo de forma indigna, como objeto e não como
pessoa cuja atuação com liberdade será submetida a consequências conhecidas.. Este não é
apenas um problema de dignidade humana, mas também de legalidade. As leis devem ser
gerais e abstratas, a aplicação retroativa subverte esse raciocínio, pois escolhe uma série de
situações, uma série de indivíduos, na medida em que o passado já é conhecido.
A irretroatividade fundamentada nos princípios da segurança jurídica19 e da proteção da
confiança20 não protege apenas os fatos consumados antes da nova lei. A irretroatividade
protege a transição do passado para o presente. Nessa linha, as medidas legislativas apontadas
no início da palestra seriam todas inconstitucionais.
Em seguida, o Professor Paulo Victor Vieira da Rocha realizou uma série de
questionamentos acerca da segurança jurídica, que nos trouxeram a reflexão da matéria21.
Em seguida o Professor Luís Flávio Neto também fez suas considerações, abaixo
reportadas.
Professor Paulo Victor Vieira da Rocha: Estaria de acordo com o princípio da segurança
jurídica, emendas constitucionais que veiculam conteúdo anteriormente julgados
inconstitucionais pelo STF, a exemplo da Emenda Constitucional nº. 29/2000?
Professor Humberto Bérgman Ávila: Entende que a questão da reforma constitucional
deve ser reestudada. Poderia uma Emenda Constitucional atribuir aos Estados a competência
para instituir o ICMS sobre o leasing? Como não há uma cláusula pétrea expressa no art. 60,
§4, CF, nossa resposta automática seria, sim, é possível.
Mas alterar tão drasticamente e continuamente a Constituição de tal forma que o sistema de
distribuição de competências seja desfigurado quando comparado ao projeto original não
deveria levar a decretação de inconstitucionalidade da emenda? Existem cláusulas pétreas
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Cognoscível, confiável e previsível.
O contribuinte que confia em um ato Estatal e sua permanência e adota atos de disposição patrimonial
que não mais podem ser modificados, jamais poderá ser atingido por uma mudança futura drástica e intensa
que onere sua situação.
21
As falas não ocorreram dessa forma no Congresso, onde o Professor Paulo Victor realizou todas as suas
ponderações, e somente ao fim o Professor Ávila teve oportunidade de responde-las, mas entendemos que
aglutiná-las é mais didático e evita repetições.
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que proíbem emendas constitucionais que tendam a abolir separação dos poderes, princípio
federativo, direitos e garantias individuais e voto direto e universal.
O que significa o direito federativo? Uniformidade com autonomia. Se a autonomia se
manifesta a partir de competências exclusivas e excludentes, a fisionomia desse princípio se
afere pela constatação do modo como essas competências foram estabelecidas. Nessa linha,
um conjunto de emendas não poderia alterar a divisão de competências que alterasse a
fisionomia axiológica do princípio federativo.
Essa desfiguração da repartição de competências não pode ser feita, o que acarretaria na
inconstitucionalidade da emenda.
Professor Paulo Victor Vieira da Rocha: Quais são os critérios para considerar casos
iguais? Os fundamentos presentes nas decisões? Que fundamentos considerar para levar de
volta para as cortes judiciais o seu próprio entendimento?
Professor Humberto Bérgman Ávila: Há uma distinção entre decisão, jurisprudência e
precedente. A decisão é limitada as partes do processo. Essa decisão cujas razões necessárias
e suficientes puderem ser universalizadas para outros casos, além daquele inicial, constituirá
um precedente, este precedente poderá ser vinculante do ponto de vista formal ou material.
Quando houver um conjunto de decisões todas elas uniformes formará a jurisprudência.
O precedente só é vinculante no que se refere as razões necessárias e suficientes para o
deslinde da controvérsia, nem mais, nem menos. Não vincula o que poderá ser considerada
obter dictum. E mais, se houver um argumento que não tenha sido utilizado, mas que se
tivesse sido utilizado pudesse produzir uma decisão diversa, o tribunal deverá se pronunciar
de novo.
Professor Paulo Victor Vieira da Rocha: O acórdão precisa ser redigido de maneira única?
Uma redação comum? Isso não alongaria os processos indevidamente?
Professor Humberto Bérgman Ávila: Temos 11 ilhas no Supremo, em que cada julgador
emite seu voto de maneira individual, sem que haja, a rigor, um processo de deliberação
conjunta e que leve a uma decisão colegiada. Tendo o Supremo em muitos casos que apurar
o voto médio. Os julgadores não podem discutir a mesma matéria com base em argumentos
diferentes e sob perspectivas diversas.
Em relação ao tempo de julgamento do processo, o Professor comenta que participou no
processo de elaboração do art. 489, do NCPC, e que muitos julgadores o teriam acusado de

criar um ônus excessivo para estes. O professor sustentou que justificar significa indicar
fonte, indicar o argumento, indicar o fundamento do argumento e a regra de prevalência do
argumento. Esse processo depois que aprendido, é automatizado, não é um ônus excessivo.
A mera indicação da fonte não é suficiente para indicar a resolução do caso concreto.
Professor Paulo Victor Vieira da Rocha: O constituinte não teria optado por proteger
apenas a retroatividade própria, quando definiu a redação do art. 150, III, “a”? Isso não
impediria que o contribuinte buscasse sua defesa em outros argumentos, como a proteção da
confiança?
Professor Humberto Bérgman Ávila: A Constituição é clara: sem prejuízo de outras
garantias! É aberta, tal restrição só seria possível se o silêncio da Constituição devesse ser
interpretado como “não”. Dessa forma, a preocupação do constituinte em estabelecer
proibições, teria prejudicado o contribuinte, pois teria restringido demasiadamente a proteção
do contribuinte.
Professor Paulo Victor Vieira da Rocha: A ilegalidade na diminuição do tributo pode sanar
a ilegalidade no aumento do tributo? O Estado pode se aproveitar da sua própria torpeza?
Professor Humberto Bérgman Ávila: Citando voto do Ministro Sepúlveda Pertence, afirma
que as inconstitucionalidades não se compensam. O fato de originalmente ter sido
estabelecido um benefício fiscal ainda que de maneira irregular não sanaria uma
inconstitucionalidade posterior. O princípio de proteção da confiança não necessariamente
está vinculado ao ato inicial, com a causa, diz respeito mais ao efeito trazido por parte do
contribuinte.
Professor Luís Flávio Neto: Haveria no sistema jurídico brasileiro algum princípio ou regra
de proibição de punição de condutas consideradas razoáveis22 praticadas pelo contribuinte?
Poderia a Administração Fiscal cobrar o tributo caso haja uma mudança de entendimento da
jurisprudência administrativa? Poderia o julgador com base no princípio de proteção da
confiança deixar de aplicar uma penalidade ou seria necessária uma lei ordinária específica
para isso?
Professor Humberto Bérgman Ávila: Há uma resposta na Constituição e uma no CTN. Se
for para resolver no CARF ou no STJ, o art. 146 do CTN ofereceria uma solução expressa.
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Chamando de razoável aquela conduta que segue a mensagem da administração fiscal através de decisões
constantes.

Com relação a multa, o art. 100 do CTN socorreria o contribuinte. O art, 100 não estabelece
uma lista taxativa.
Professor Hugo de Brito Machado Segundo: As normas veiculadas pelo novo CPC, no que
tange, por exemplo, à fixação de honorários advocatícios de sucumbência nas causas em que
a Fazenda Pública for parte (CPC/2015, art. 85, § 3.º), podem deixar de ser aplicadas,
relativamente a processos já em curso quando do início de sua vigência, em razão dos
princípios da segurança jurídica, proteção da confiança? O TRF5 tem julgados em que adota
fundamentos semelhantes aos defendidos pelo palestrante para seguir aplicando o art. 20, §
4.º, do CPC de 1973. Essa conclusão é admissível?
Professor Humberto Bérgman Ávila: As normas processuais têm eficácia imediata, mas
nem chegaria a tal ponto, a norma anterior não poderia ser aplicada de forma arbitrária, de
forma que os advogados não poderiam ser prejudicados em relação a seus honorários.
Professor Paulo Victor Vieira da Rocha: O art. 150 da Constituição estabelece limites só
ao poder de tributar? Ou também estabelece limites ao poder de não tributar? Vincula
somente direitos fundamentais, outorgados ao contribuinte, ou também protege os chamados
bens coletivos? Estes seriam justiçáveis? O art. 150, §6, CF não institui só direitos
fundamentais? Seria ele uma exceção a redação do art. 150, CF? Como conviver com o
precedente do RE 576.155, diante da afirmação de que o art. 150 outorgava uma carta de
direitos de defesa?23
4º PAINEL: TROCA

DE INFORMAÇÕES COMO INSTRUMENTO PARA AUMENTO DA CARGA

TRIBUTÁRIA24

O último painel do primeiro dia foi presidido pela Professora Ana Cláudia Utumi, que
passou a palavra ao Professor Gerd Willi Rothmann após agradecer o convite e
cumprimentar a plateia.
O Professor Gerd Willi Rothmann iniciou sua palestra com uma expressão impactante e
que nos leva a reflexão: “O cidadão-contribuinte de vidro na selva fiscal”. A troca de
informações está associada a transparência, mas a única coisa transparente é o contribuinte,
o que não se verifica em relação à administração que se aproveita de um sistema tributário
complexo, contraditório, que merecia uma reforma.
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Perguntas que acabaram sem resposta.
Coordenado pelo Professor Bruno Fajersztajn.

No âmbito do direito tributário internacional, verifica-se uma cooperação dos Estados no
combate à erosão fiscal, fenômeno universal que prejudica inclusive a concorrência entre os
contribuintes. Nesse contexto, a transparência fiscal e a troca de informações visam melhorar
o ambiente de negócios internacionais, enquanto combatem a concorrência fiscal danosa
entre Estados, dentro de um sistema de maior justiça fiscal.
No Brasil há várias iniciativas, pode-se citar: (i) Fórum Global sobre Transparência e
Intercâmbio de Informações para Fins Tributários; (ii) Comitê de Assuntos Fiscais
(Committee on Fiscal Affairs) da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico – OCDE; Fórum sobre Administração Tributária vinculado à OCDE (Forum on
Tax Administration); Grupo de Coordenação e Administração da Convenção sobre
Assistência Mútua Administrativa em Assuntos Tributários (Convention on Mutual
Administrative Assistance in Tax Matters); Projeto sobre Erosão de Base de Cálculo e
Deslocamento de Lucros – BEPS (Project on Base Erosion and Profit Shifting).
O projeto BEPS é de alta complexidade, e acaba encarando o assunto de uma perspectiva
errada, um verdadeiro military approach, uma guerra invés de uma cooperação, deixando de
lado os direitos dos contribuintes.
Em relação aos resultados das revisões do Fórum Global G-20/OCDE sobre o sistema e a
prática brasileira constatou-se que resultado positivo, com as seguintes ressalvas: (i)
obrigação de notificação ao sujeito passivo no acesso da Receita Federal do Brasil (RFB) a
seus dados bancários; (ii) sigilo profissional dos advogados, que poderia dificultar a troca de
informações; e (iii) demora do Brasil na aprovação dos tratados internacionais.
Já na revisão de 2013 se destacou a questão do sigilo bancário, verificando-se que as
autoridades fiscais brasileiras têm livre acesso a informações bancárias dos sujeitos passivos,
enquanto o STF não se posicionasse a respeito da Lei Complementar no. 105/2001, o que
ocorreu recentemente.25
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RE n. 601.314/SP. Relator MIN. EDSON FACHIN, julgado em 24/02/2016. Decisão: O Tribunal, por
maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral, conheceu do recurso
e a este negou provimento, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal
fixou, quanto ao item “a” do tema em questão, a seguinte tese: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos
do artigo 144, §1º, do CTN”, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Ausente,
justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski.
Plenário, 24.02.2016.

Constatou-se ainda que segundo a RFB, não há obrigação de notificação do sujeito passivo
sobre a solicitação de informação, com exceção de informação bancária ou de informação
que não consta no sistema da RFB. Aspecto controvertido se considerarmos os direitos e
garantias dos contribuintes.
Terceiro ponto, Brasil entende que seus acordos de bitributação dão base para trocas
automáticas e trocas espontâneas de informação (previsão expressa somente no acordo de
bitributação com Portugal).
Incertezas na proteção do direito de participação dos sujeitos passivos na troca de
informações, o que não ocorre na prática e o que é bastante problemático em face da cláusula
constitucional que garante o devido processo. Albergou ainda a questão da legitimidade da
ação estatal na obtenção das informações e do sigilo e confidencialidade na proteção de dados
sensíveis das empresas.
O Professor Gerd Willi Rothmann trouxe ainda os comentários da Receita Federal
Brasileira ao plano BEPS no âmbito da ONU, destacando a questão acerca do principal
obstáculo que a RFB encontrava para verificar se o valor do lucro é reportado adequadamente
na sua jurisdição e para assegurar que o imposto sobre tal lucro seja pago. Cuja resposta foi
“O principal obstáculo é a falta de uma efetiva troca de informações fiscais e de regras
específicas relativas à economia digital”.
Interessante ainda que entre as ações do Plano de Ação BEPS, a RFB concordou com a
especial importância, da Ação 5 (Enfrentar práticas fiscais danosas mais efetivamente,
levando em consideração transparência e substância) e da Ação 12 (solicitar aos contribuintes
revelar seus arranjos de planejamento fiscal agressivo).
O Palestrante trouxe ainda o âmbito de aplicação das cláusulas de troca de informação nos
acordos para evitar a bitributação assinados pelo Brasil. O parágrafo primeiro veicula (i)
limites subjetivos (pessoas visadas) e objetivo (tributos visados); (ii) que tributos serão objeto
de troca de informações: cláusula pequena (apenas tributos previstos no ABI) ou grande
(também outros tributos da legislação doméstica); (iii) necessidade ou relevância previsível
da informação solicitada; e (iv) proibição de investigações aleatórias sem objetivo específico
(fishing expeditions).
O art. 26, §2 veicula a cláusula de confidencialidade, tratando especificamente da
preservação do caráter sigiloso da informação recebida, da falta de garantia de nível mínimo
de proteção e das pessoas para quem pode ser transferida a informação. No §3, encontram-

se os limites à troca de informações, onde se destacam as hipóteses de recusa legitima do
Estado requerido. O §5 veicula a questão do sigilo.
O Brasil possui outros acordos de trocas de informações, destacando-se o Acordo entre Brasil
e Estados Unidos da América para intercâmbio de informações relativas a tributos26 e a
Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Fiscal, assinado
pelo Brasil em 2011, no contexto do Fórum Global G-20/OCDE, formado por 132 países.
Na legislação doméstica o fundamento estaria na Constituição que fala da cooperação entre
os povos para o progresso da humanidade (Art. 4, IX, CF) e no art. 199, do CTN27. Chamou
a atenção para uma série de direitos e garantias aplicáveis à troca de informação, citamos, o
direito à intimidade e à privacidade (afastada em certa medida pelo STF), direito à tutela
jurisdicional, direito ao contraditório e à ampla defesa, direito ao devido processo legal,
direito ao tratamento isonômico dos contribuintes (vedação da discriminação), vinculação da
atividade fiscalizatória da administração tributária aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e princípio da proporcionalidade.
O poder de fiscalização está baseado no art. 113, do CTN, enquanto os arts. 197 e 198
veiculam uma obrigação de prestar à autoridade administrativa todas as informações de que
disponham e uma vedação da divulgação, por parte da autoridade fiscal, de informação obtida
em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros
e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
Passou rapidamente pelo atual panorama jurisprudencial do Brasil sobre o sigilo bancário,
principalmente a decisão que permitiu o acesso à informação, que se fundamentou
principalmente na ideia de não haver quebra do sigilo bancário, mas transferência de sigilo
da órbita bancária para a fiscal, igualmente protegida contra o acesso de terceiros (Art. 198
CTN).
Apresentou ainda as modalidades principais de troca de informações (a pedido, automática e
espontânea) e as novas modalidades que foram apresentadas para obtenção de informações:
a) controle fiscal simultâneo, b) controle fiscal no estrangeiro, e c) troca de informações por
setores econômicos.
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Decreto n. 8.003/2013
Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-seão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma
estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio. Parágrafo único. A Fazenda Pública da
União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados
estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
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Apontou ainda os aspectos procedimentais que ainda merecem ser alvo de maiores estudos
como controle da legitimidade de um pedido de informações, a prévia notificação dos sujeitos
passivos da existência de um pedido de informações, o direito de participação do sujeito
passivo no procedimento, a proibição da utilização de provas ilícitas, a responsabilidade civil
dos Estados no caso de violação de direitos dos sujeitos passivos, a ilegitimidade da
transferência de informação, pelo Estado requerente, para um outro Estado e, por fim, o custo
de obtenção da informação requerida e o princípio de proporcionalidade.
Encaminhou-se para o fim tratando da dicotomia entre a transparência do contribuinte e da
administração. Apontando como principais pontos em relação a transparência da
administração a necessária desburocratização e eficiência na prestação de informação pelo
contribuinte por sistemas eletrônicos e a disponibilização de informações oriundas de
intercâmbio com outros países.
Em relação a transparência da legislação tributária, seriam necessárias a reforma tributária
para racionalização do sistema tributário, tornando-o mais simples, transparente e justo, a
redução do uso das Medidas Provisórias e a eliminação de Emendas Constitucionais
inconstitucionais.
Na sequência, a palavra foi passada ao Professor Sérgio André Rocha que iniciou sua
palestra retomando a primeira palestra do dia, enfatizando a crise do processo tributário,
principalmente em decorrência do panorama atual do CARF, órgão administrativo que, em
um processo tributário ideal, não deveria ter grande relevância, pois suas decisões seriam
passíveis de revisão e reforma pelo Poder Judiciário, mas que acabou virando fiel da balança
e reputado como a única oportunidade de o contribuinte ter uma análise técnica de
determinados temas, na falta de um Poder Judiciário especializado.
A questão é que o julgador médio não foi treinado para avaliar certas discussões concernentes
aos tributos, notadamente ao imposto de renda. O problema que se enfrenta atualmente é que
a estrutura do CARF impele muitas derrotas ao contribuinte pelo voto de qualidade, que vai
acarretar em uma enxurrada de casos levados ao judiciário, sem que aquele órgão possua o
preparo para lidar com muitos dos casos que serão recebidos. Sugeriu-se, como tema de
estudo, a reforma do órgão de aplicação do Direito Tributário, essencial para a justiça
tributária.
Após este breve comentário, o palestrante voltou sua atenção para o tema do painel, fazendo
uma breve análise do contexto internacional onde o debate sobre troca de informações se

insere, chamando atenção para os desenvolvimentos tecnológicos, a importância do setor de
serviços e dos intangíveis. A presença global das multinacionais em diversos Estados e a
mobilidade da renda enquanto fato econômico, que acaba acarretando em uma crise do
Imposto de Renda, principalmente no que diz respeito a identificação da localização da renda.
A crise econômica de 2008 criou um “vilão internacional”, as multinacionais. De alguma
maneira os países passam uma imagem de “apequenamento” diante das multinacionais, como
se estas fossem grandes demais para serem controladas. Portanto, o discurso que se apresenta
no contexto internacional é de enfrentamento as multinacionais. Estas seriam as culpadas
pela crise econômica, principalmente pelo não pagamento dos tributos que seriam devidos.
Nesse quadro, fica muito mais fácil para os Estados defenderem “poderes de exceção”. O
debate é focado em otimizar a arrecadação, deixando de lado o direito dos contribuintes,
independentemente de seu “tamanho”. Preocupa a posição dos membros da OCDE, de que a
transparência é dos contribuintes para o Estado e, em alguma medida, talvez, do Estado para
o contribuinte.
Chama atenção ainda para o fato de que os problemas que se enfrentam na sociedade de risco
não são resolvidos pelos países individualmente, o que leva a este conserto de ações
teoricamente coordenadas, pretensiosamente harmônicas. Por isso que ainda é atual a lição
do Professor Ricardo Lobo Torres de que “o princípio da transparência sinaliza no sentido
de que a atividade financeira deve se desenvolver segundo ditames de clareza, abertura e
simplicidade”. O referido princípio é uma linha de mão dupla que orienta Estado e
contribuinte.
A tributação migrou para bases universais, mas de alguma forma a administração tributária
ainda se realiza em bases territoriais. Nessa toada, essas iniciativas de transparência e troca
de informações seriam essenciais para a administração tributária no século XXI. A troca de
informações é instrumento de administração tributária, não é voltada somente para atacar
situações prejudiciais, como erosão da base de cálculo, evasão fiscal.
Para o Professor, a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a possibilidade de
acesso das autoridades fiscais a informações bancárias dos contribuintes foi acertada,
alinhada com essa posição de cooperação entre os países. Não haveria no ordenamento
jurídico brasileiro restrições ao acesso aos dados bancários dos contribuintes.
Enfatizou que alguns ministros fundamentaram suas decisões na existência de um dever
fundamental de pagar tributos, o que deixa o contribuinte desarmado, tentando defender a

inconstitucionalidade de tributos com categorias jurídicas da década de 60, 70. Houve uma
virada de página que aparentemente não foi percebida pelo contribuinte, como apontado pelo
Professor em recente artigo28.
Por outro lado, ressaltou o Professor que esses instrumentos de transparência devem ser
utilizados em favor dos contribuintes também. Um exemplo é o cost-sharing. Na solução de
Divergência COSIT n. 23/2013, a RFB se manifestou no sentido de que no cost-sharing
doméstico o reembolso não é tributável, por se tratar de recomposição patrimonial.
Ocorre que nas soluções de consulta recentes (43/2015 e 50/2016) entendeu-se que incide
CIDE, PIS/COFINS-Importação na remessa de valores. Por que diferenciar o cost-sharing
doméstico do internacional? Porque no doméstico está todo mundo aqui e há transparência,
enquanto no internacional uma das partes está no exterior e a RFB tem dificuldades de acesso
a informação? Isto seria o suficiente para alterar o disciplinamento jurídico do cost-sharing?
A solução seria a troca de informações, que deveria ser utilizada também a favor do
contribuinte, e não adotando uma posição interpretativa inadequada.
Uma outra situação que seria possível a troca de informações em favor do contribuinte se dá
em relação a fiscalização de controladas e coligadas no exterior. A RFB deve pedir
informações do exterior e não compelir o contribuinte a apresentar essas informações, esse
caminho estaria indicado no próprio art. 78 da 12.973/201429. Outra possibilidade, seria em
relação ao aproveitamento de crédito de imposto pago no exterior, cuja troca de informações
seria um importante instrumento para desburocratização deste processo.
O último ponto abordado foi relacionado aos direitos dos contribuintes, anteriormente
abordado pelo Professor Gerd. Transparência e troca de informações foram pensados para
aumentar a arrecadação, então a última preocupação dos países são os direitos dos
contribuintes.
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Art. 78. Até o ano-calendário de 2022, as parcelas de que trata o art. 77 poderão ser consideradas de
forma consolidada na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da controladora no Brasil,
excepcionadas as parcelas referentes às pessoas jurídicas investidas que se encontrem em pelo menos uma
das seguintes situações: - estejam situadas em país com o qual o Brasil não mantenha tratado ou ato com
cláusula específica para troca de informações para fins tributários;

Devem ser pensados os direitos procedimentais, o direito de ser notificado, de participação.
Este não serve só a obstar a troca de informações, mas para esclarecer também que
informações são sigilosas, sensíveis.
A moralidade deve ser do Estado e do Contribuinte, o Estado não pode se aproveitar de
provas ilícitas. O Estado pode comprar informações de outros países (Swiss leaks, por
exemplo)? Por fim, cabe uma última nota em relação ao dever de responsabilidade do Estado,
nos casos de violação dos direitos dos contribuintes.
Em seguida o Professor Luís Flávio Neto questionou o Professor Gerd acerca dos custos
para prestação de informações. A quem caberiam os custos para diligenciar, investigar
informações as quais são demandadas pelo outro país, mas que o Brasil não tem interesse em
obter? O Brasil poderia repassar esses custos para os contribuintes através de obrigações
acessórias? Não haveria uma limitação no art. 113, §2 do CTN?
Professor Gerd Willi Rothmann: A maior parte dos custos está sendo tranquilamente
repassada ao contribuinte. O volume de compliance costs muitas vezes não é mensurado, mas
simplesmente repassado aos contribuintes, que sim, corre este risco.
Outro ponto técnico, é se o acordo expressamente prevê a possibilidade de o Brasil buscar
informações que não lhe interessam até o momento, os acordos brasileiros não preveem essa
obrigação. Mas pode haver um acordo específico que preveja isso, hipótese em que os
Estados terão de resolver a questão do custo.
A Professora Ana Cláudia Utumi fez algumas ponderações sobre a troca de informações
sobre os rullings, os country-by-country reporting, a troca de informação financeira, mas que
em sua prática não viu troca de informações que beneficiassem o contribuinte.
Professor Sérgio André Rocha: O Brasil tem uma grande dificuldade de ter uma agenda
prospectiva,

porque

o

contribuinte

brasileiro

tem

um

raciocínio

binário,

constitucional/inconstitucional, que os impede de lidar com os problemas do século XXI.
Essa não é uma agenda dos Estados, mas dos contribuintes, que devem atuar positivamente
para estabelecer limites.
A Professora Ana Cláudia Utumi perguntou ao Professor Gerd sobre a possibilidade de o
Brasil adotar o procedimento amigável para discutir eventual bitributação quando da
aplicação de seu parâmetro de controle de preços de transferência. Existe essa possibilidade?

Professor Gerd Willi Rothmann: O comentário do projeto BEPS à ONU não é vinculante.
Há uma série de acordos que não são aplicados, principalmente em relação ao procedimento
amigável. A adoção de margens fixas pode ter uma vantagem prática imensa, diante da
dificuldade de aplicação em outros países, garantindo inclusive certa segurança jurídica para
o contribuinte brasileiro. Somente é aceitável, entretanto, caso se permita na prática a
discussão com a administração para divergir fundamentadamente das margens fixas,
estabelecendo novas margens. Margem fixa com possibilidade de alteração é uma fórmula
possivelmente válida.
5º PAINEL: LIMITES DA TRIBUTAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA O CRESCIMENTO30
O segundo dia de Congresso iniciou com o painel “Limites da tributação como condição para
o crescimento”, que foi presidido pelo Professor Paulo de Barros Carvalho.
O primeiro palestrante foi o Professor Luís Eduardo Schoueri, este apresentou um gráfico
que demonstra o crescimento dos valores discutidos no CARF nos últimos anos em cotejo
com o aumento da quantidade de processos.
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O gráfico demonstra o aumento do grau de complexidade dos casos discutidos no CARF nos
últimos 5 anos, bem como seus valores, sem o mesmo aumento no número de processos.
Quando verificados por faixa de valores, a faixa de processos com valores até 10 mil reais
diminuiu percentualmente, enquanto as faixas de 10 a 500 mil, 500 mil e 15 milhões, entre
15 milhões e 100 milhões e acima de 100 milhões apresentaram um crescimento.

O que expressa que grandes questões estão indo para o CARF atualmente. O gráfico seguinte
demonstra a importância de cada processo para o CARF.

Percebe-se pela análise dos gráficos que estes poucos processos estão muito acima 100
milhões, são processos bilionários, os grandes processos que chegam ao CARF são questões
jurídicas relevantíssimas e não questões de sonegação, como a amortização do ágio em
reorganizações internacionais. O que é apresentado como perda fiscal evitada são em
realidade fruto de uma postura agressiva do fisco, muitas vezes resultado da alteração de
entendimento do próprio órgão julgador.

Qual a consequência desses processos enormes no CARF? Imagina-se que o judiciário
poderia resolver, mas verifica-se um processo conhecido como “desjudicialização”. As
grandes questões decididas no CARF via voto de qualidade não chegam ao judiciário, muito
em razão dos programas de parcelamento especiais. A falta de precedentes judiciais associada
ao oferecimento de programas de parcelamento sucessivo e em geral muito vantajosos
resultam na “desjudicialização”.
Acrescenta-se a este cenário a uma legislação complexa como, por exemplo, a do
PIS/COFINS, que não há qualquer critério, marcado por uma cumulatividade seletiva,
tratamentos diferenciados, exceções, privilégios, uma carência de sistematização. A única
interpretação possível é a literal, não há concatenação lógica, um verdadeiro Frankenstein.
Na Corte Federal Alemã, julgou-se inconstitucional tributo por ferir o princípio da clareza
das normas. O imposto de renda tinha uma trava de prejuízos (semelhante a trava dos 30%),
mas por cestas (prejuízos só poderiam ser compensados dentro com certos ganhos), um
contribuinte entrou em juízo em face da dificuldade de calcular o imposto devido, após
escutar especialistas, a Corte entendeu pela inconstitucionalidade da norma por sua
incompreensibilidade.
A Lei confusa é inconstitucional, porque é inconsistente. O princípio do Estado do Direito
pressupõe que o atingido, o cidadão, saiba qual é o seu dever, se ele não consegue saber qual
é o seu dever, ele não pode ser punido por não o ter cumprido.
O tema da insegurança jurídica não é novo, no Resp-AgRg nº 382.736/SC o Ministro
Humberto Gomes de Barros comparou o STJ a um “banana boat”, em razão das mudanças
bruscas de jurisprudência31. O contribuinte segue o entendimento do CARF, do STJ, mas é
derrubado.
Qual o diagnóstico do Sistema Tributário? Processos com valores altíssimos decididos pelo
voto de qualidade, associada a desjudicialização e ao “banana boat” (a insegurança jurídica)
resultam nas distorções que vivemos hoje.
Podemos contar com o judiciário em face das decisões recentes que se apoiam no “dever
fundamental de pagar tributos”? O “dever fundamental de pagar tributos” é uma tese de
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“Nas praias de Turismo, pelo mundo afora, existe um brinquedo em que uma enorme bóia, cheia de
pessoas é arrastada por uma lancha. A função do piloto dessa lancha é fazer derrubar as pessoas montadas
no dorso da bóia. Para tanto, a lancha desloca-se em linha reta e, de repente, descreve curvas de quase
noventa graus. O jogo só termina, quando todos os passageiros da bóia estão dentro do mar. Pois bem, o
STJ parece ter assumido o papel de piloto dessa lancha. Nosso papel tem sido derrubar os jurisdicionados”.

doutorado do Professor Casalta Nabais, que já teria inclusive se arrependido, publicou uma
tese política em um certo contexto político, portanto, uma posição política e não jurídica.
A tese funda-se na existência de direitos fundamentais, que devem ser assegurados pelo
Estado, nessa linha, esses direitos fundamentais devem ser financiados. Assim, para cada
direito fundamental existe um deve fundamental de pagar imposto, a partir da fruição de um
direito fundamental, que justifica um dever fundamental.
A única falha nessa lógica é que direitos fundamentais não são assegurados apenas pelo
Estado e a qualquer custo. Muitos desses direitos cabem a sociedade assegurar e fruir. A
partir do século XX, a Liberdade se torna um conceito coletivo.
Dizia-se que o tributo era o preço da liberdade, o Estado provedor. Ocorre que o Estado se
agigantou, não há mais espaço para liberdade. A partir da queda do muro de Berlin, a ideia
do dever fundamental de pagar tributos é superada. Esse Estado provedor demonstrou sua
incapacidade de garantir a liberdade coletiva.
O tributo não se justifica enquanto tal, mas somente na medida em que seja necessário e na
extensão em que se espera uma atuação estatal na construção de uma liberdade coletiva, de
inclusão social. Nesse sentido, as limitações constitucionais ao poder de tributar são garantias
da própria sociedade para que essa possa se desenvolver, garantindo que terá um ambiente
propício para investimentos, para crescimento e para surgimento e fruição de direitos
fundamentais.
A tributação excessiva é inconciliável com o modelo de Estado do Século XXI, é necessário
que a sociedade tenha recursos para prover os seus fins. Conclui-se, portanto, que o preço da
liberdade se tornou alto demais, é preciso que haja um limite para a carga tributária, o tributo
não pode ser tão alto que a sociedade não possa cumprir seu papel na garantia de direitos
fundamentais. Se existe um dever fundamental de pagar impostos, existe um dever
fundamental do Estado não cumprir tributos excessivos.
Com essa conclusão, a palavra foi passada ao Professor Roberto Quiroga Mosquera, que
trouxe dados estatísticos para verificar se o Estado brasileiro suporta o aumento da carga
tributária e se este ajudaria?
Verifica-se que, nos últimos 20 anos, houve uma opção pela praticabilidade principalmente
na esfera federal. Essa escolha reflete na concentração da tributação a cargo de grandes
empresas, trazendo pequenas e médias empresas para a formalidade com uma baixa carga

tributária. Isso fica claro, quando se percebe a mudança na legislação do PIS/COFINS, do
imposto de renda, como a introdução dos regimes estimados, lucro presumido e simples.
Em uma arrecadação de 1,2 trilhão, 80% foi arrecadado sobre a renda e faturamento, significa
dizer que 720 bilhões foram recursos arrecadados com imposto de renda (quase 200 bilhões),
contribuição social (quase 70 bilhões) e contribuições previdenciárias sobre salários das
pessoas (350 bilhões de INSS sobre salários), PIS/COFINS (250 bilhões). E o resto? 50
bilhões de IPI, mais 50 bilhões de imposto importação, 30 bilhões de IOF e o resto.
O Brasil acumula 80% de sua riqueza sobre índices de riqueza (receita e faturamento) que
decaem em tempos de crise. Ocorre que o Brasil teve aumento do PIB e, portanto,
arrecadação em crescimento nos últimos 20 anos, de sorte que a qualidade da tributação
nunca foi contestada, pois era compensada por sua quantidade. Então fica a questão: será que
o Brasil dispõe de riquezas suficientes para serem tributadas e suprirem esses gastos
públicos? Até que ponto podemos retirar esses valores da sociedade mediante a norma
tributária?
Temos legislações modernas, mas que não servem para a realidade brasileira. A legislação
de transfer pricing é aplicável a poucas empresas, mesmo caso da legislação de thincap. Hoje
a tributação é concentrada em um grupo de 15 mil empresas! 97,5% pagam imposto de renda
no lucro presumido, responsáveis por arrecadar 100 bilhões de reais (50 bilhões de
presumido, 30 bilhões do simples e mais um resto).
A praticabilidade foi boa para trazer as empresas para a formalidade, mas hoje pode estimular
as pessoas do formal complexo (lucro real) para seu âmbito. A simplicidade, elemento
querido, pode acarretar na complexidade do sistema para poucas, na medida em que 2,5%
das pessoas jurídicas são responsáveis por grande parta arrecadação.
As pessoas físicas arrecadam por volta de 360 bilhões. O volume de arrecadação é bastante
relevante, levando a indagação: que pessoa física está contribuindo efetivamente para a
arrecadação federal?
Essa ênfase na praticabilidade vem ajudando na arrecadação ou desestimulando? O aumento
do limiar do lucro presumido para 78 milhões, a inclusão do advogado no Simples, essas
medidas são saudáveis para a totalidade do sistema, se o presumido só arrecada 48 bilhões?
Será que um determinado grupo de pessoas físicas e jurídicas não poderia contribuir mais?
O excesso de simplicidade não provoca uma erosão da arrecadação?

Permitir que mais pessoas ingressem no Simples ou aumentar o liminar do lucro presumido
é bom? Não, existe um gap muito grande entre as pessoas jurídicas que pagam o lucro real e
o presumido. Talvez fosse melhor diminuir esse gap. Quando o Governo se propõe a
aumentar a tributação do lucro presumido indica que ele percebeu esse gap.
A simplicidade conseguiu trazer muitas pessoas da informalidade para o presumido, para o
simples, esse objetivo talvez tenha sido conseguido. Qual o avanço disso? Existe avanço?
No Brasil atualmente existe um Estado de pressão fiscal, a concentração da arrecadação em
um grupo diminuto de contribuintes, as medidas do governo pressionam o contribuinte no
máximo daquilo que eles podem contribuir para as receitas públicas. Os cinco maiores bancos
brasileiros possuem contingências fiscais superiores a 20 bilhões, 25 das 30 maiores
companhias brasileiras possuem contingências em seu balanço superiores a 3 bilhões de reais.
Verifica-se ainda que 40% das autuações são feitas com multa agravada de 150%, esses 40%
são autuados com arrolamento de bens e solidariedade dos administradores. No último ano
houve um aumento na distribuição de ações cautelares em 200% quando comparado a 2014.
Isso demonstra o momento de pressão fiscal em um contexto de atividade econômica em
declínio, impossibilidade de arrecadar mais desses 2,5%, tendo que apelar ao contencioso.
Hoje o contencioso federal é de 3,3 trilhões, dos quais 1,5 trilhões está inscrito na dívida
ativa, 600 bilhões são discutidos no CARF, e trilhão restante está sendo discutido no
judiciário (que não tem execução fiscal, nem CARF). Desses 3 trilhões, 70% referem-se a
juros e multa!
Do 1,5 trilhão, o Fisco só consegue recuperar a porcentagem de 0,2%. No CARF, foram
julgados 1.050 processos, dos quais 373 deram empate (apenas 6 a favor do contribuinte).
Significa dizer que esse valor muito possivelmente migrará para o judiciário, esbarrando na
necessidade de garantia do juízo.
Tais dados demonstram que talvez a sociedade tenha chegado a seu limite de contribuição de
forma eficiente. Dificilmente quem está no Simples vai querer migrar para o Presumido, ou
do Presumido para o Real, mas devido ao gap o estímulo é o oposto, sair do complexo para
o simples. A questão é saber, considerando os dados, se esse modelo pode persistir.
Considerando as medidas propostas. A CPMF parece ser a mais eficiente, pois é pulverizada,
atinge todo mundo e dói muito pouco individualmente, apesar de ser muito ruim
coletivamente. Os empresários preferem pagar 0,38% de CPMF que aumentar sua carga

tributária individual, que pagar 35% de imposto de renda pessoa física, ou uma alíquota de
15% sobre dividendos, que aumentar o coeficiente de presunção do presumido para 42%.
Há muitos lobbys que influenciam a matéria, não é uma questão técnica tributária, mas de
conveniência política, de finanças pública.
Hoje a tributação começa a impedir o crescimento, pois (i) aquilo que já se retira da sociedade
é o limite máximo; (ii) retira-se muito de poucos, e poucos de outros; (iii) há um desequilíbrio
entre o simples e o complexo. As medidas de reforma desconsideram as características da
sociedade brasileira, como o fato de que apenas 4% da população brasileira que tem renda
superior à 3 mil reais. Essas são as dificuldades enfrentadas pelo Brasil.
A palavra foi então passada ao debatedor Professor Argos Magno de Paula Gregório. Este
fez as seguintes ponderações em relação a palestra do Professor Luís Eduardo Schoueri: se
este acreditava na veracidade dos valores apresentados em relação ao crescimento qualitativo
dos processos, considerando o quadro delimitado (com um menor número de processos com
valores mais altos, a questão da desjudicialização, a solução de conflitos decididos pelo voto
de qualidade e a problema da insegurança jurídica) e que realmente parece haver uma
“armadilha” para que o contribuinte chegue ao judiciário.
Dado que esses valores são compostos de tributo, multa e juros. Existe uma verdadeira
subversão entre aquilo que se conhece como principal e acessório, multas confiscatórias que
superam 100% dos tributos. Assim, os 571 bilhões apresentados contencioso administrativo
não seriam ilusórios em face das teses já definidas pelo STF, por exemplo, que as multas não
podem atravessar 100% dos impostos. Então, esses números merecem credibilidade?
Professor Luís Eduardo Schoueri: Não acredito que a situação tenha sido criada de caso
pensado, mas existe um fato, existe um número alto, inflado por multas que tenderiam a cair
no judiciário, o que indica o fato de que esses números inflados provocam medo do
contribuinte, gerando um efeito de queda da arrecadação, na medida em que se verificarão
menos atividades produtivas. A Procuradoria alardeia esses números como uma grande
vitória, porém ao verificarem que a arrecadação é só de 0,3%, muito em conta de problemas
na autuação (multas, p. ex), acabam acusando o judiciário, e buscam meios de concretizarem
suas “vitórias”, como a execução administrativa, a diminuição de garantias do contribuinte.
O discurso político (dizer que o contribuinte deve muito e a arrecadação é pequena) é
fantástico, tendo como efeito na sociedade o desacreditamento dos contribuintes e,
consequentemente, a supressão de direitos e garantias dos contribuintes, o judiciário é

pressionado e tende a dar mais armas para o fisco, como o dever fundamental de pagar
impostos e possibilidade de quebra de sigilo sem a necessidade de autorização judicial.
O Professor Argos Magno de Paula Gregório provoca o Professor Quiroga a comentar o
estado de pressão fiscal indireta, que não se limita ao arrolamento, mas também chega na
representação penal para fins penais e na imediata inscrição dos débitos em execução fiscal.
Professor Roberto Quiroga Mosquera: O perigo é matar a galinha dos ovos de ouros, esse
pequeno grupo de empresas que sustenta grande parte da arrecadação. Por outro lado, da
perspectiva do Procurador, do Ministro da Fazenda, há uma grande dificuldade de custeio
dos serviços públicos. É um trade off entre o contribuinte e quem está no Governo de difícil
solução com causas múltiplas.
Da perspectiva do contribuinte, que vê sua margem de lucro estrangulada, que passa a
analisar a viabilidade do negócio em face da carga tributária, o que se verifica é essa pressão.
O volume de autuações com multas agravadas atinge 40%, o que provoca representação penal
e quase sempre os administradores são colocados como responsáveis tributários solidários da
dívida.
Esses fatores acabam gerando uma trava no crescimento de negócios, uma inibição da
atividade econômica. Qual o problema? Isso vai acabar no judiciário, onde muitas empresas
não vão conseguir discutir por causa da garantia. Daí ocorrerá o colapso.
O Professor Paulo de Barros Carvalho comentou que em um Congresso ocorrido no
Espirito Santo, em 2000, os representantes da Itália, Espanha, Argentina, México, todos
reclamaram do número extravagante de obrigações acessórias. Um crescimento vertiginoso,
o que obrigava os contribuintes a criarem departamentos de grande custo para eles.
A sociedade Pós-moderna se caracteriza pelo aumento vertiginoso na complexidade das
relações, tudo hoje em dia é mais difícil, seja pelo surgimento de meios tecnológicos, seja
pelo relacionamento de dados que não conseguimos.
O universo de contribuintes tende a crescer, o fisco não pode acompanhar efetivamente esse
aumento, devendo concentrar-se no apuro tecnológico, especialização de quadros e
cruzamento de informações.
A reforma tributária seria inviável, devido as complexidades aqui existente, a solução seria
uma drástica racionalização naquilo que existe, isso não envolveria emendas à Constituição,
exercícios competenciais mais complicados. Mas a União, os Estados e Municípios não têm

interesse em fazer esse esforço de racionalização, porque durante o período de
implementação a arrecadação tenderia a cair em um primeiro momento e depois começam a
crescer em razão desse plus de racionalização, razão pela qual nenhum projeto de
racionalização segui adiante.
Essa pressão fiscal não está só no tributo, mas também no aumento dos deveres instrumentais
ou formais, tendo um custo muito expressivo para arrecadação no Brasil.
6º PAINEL: RESPEITO ORÇAMENTÁRIO E MEDIDAS INDIRETAS PARA AUMENTO DA CARGA
TRIBUTÁRIA 32

O painel foi presidido pelo Professor Sérgio Bento, que o iniciou recordando uma frase do
senador romano Cícero33, em 55 a.C., para provocar os palestrantes, passando em seguida a
palavra ao Professor Heleno Taveira Tôrres.
A palestra iniciou com um breve comentário sobre o modo como pensamos o direito
tributário, sua relação com o direito privado, focando na relação do direito tributário com o
Estado, para verificar qual o limite de suportabilidade da carga tributária para quem a paga.
Desde a idade média, desde São Tomás de Aquino, a ideia de justiça tributária envolveu os
limites da carga tributária total. Pode o Estado gastar ilimitadamente, qual o grau de
controlabilidade desse fenômeno?
Há uma diferenciação muito grande dos Estados quanto sua formação, o que repercutiu muito
no modelo de organizar as finanças públicas. Desde o Brasil Império nós temos uma
formação constitucional de um federalismo bastante complicado do ponto de vista do seu
financiamento. O que vemos hoje é um grande desequilíbrio fiscal do federalismo, de sorte
que a discussão da suportabilidade da carga tributária total se impõe não somente em relação
ao orçamento da União, mas também dos Estados e Municípios.
O modelo federalista já nasce com uma dívida enorme dos Estados com a União, o que tentou
ser resolvido na Constituição de 1934, e posteriormente a Constituição Federal de 1946 tenta
introduzir um sistema tributário cooperativo, tentando delinear a situação de Estados e
Municípios. Na Constituição de 1967, incorporou-se a Emenda 18 de 1965, criam-se fundos
de participação de Estados, de Municípios, vêm os planos de metas, planos dos regimes
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O orçamento deve ser equilibrado, o tesouro público deve ser reposto, a dívida pública deve ser reduzida,
a arrogância dos funcionários públicos deve ser moderada e controlada, a ajuda a outros países deve ser
reduzida para que o país não vá a falência, as pessoas devem novamente aprender a trabalhar invés de viver
às custas do Estado.
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militares tentando orientar um planejamento, o que hoje conhecemos como o plano
plurianual.
O modelo da Constituição de 1988 surge de um histórico de irresponsabilidades fiscais,
dívidas transferidas de municípios e Estados para União. São inúmeros desafios, de
compreender a carga tributária, o reequilíbrio fiscal necessário no federalismo, as medidas
sobre os tributos compreendidas como gastos fiscais, e medidas de retomada da eficiência do
sistema tributário, que acarreta necessariamente na necessidade de reforma do federalismo,
uma tarefa de reconstrução do sistema de financiamento do Estado brasileiro.
A meta negativa apresentada é uma constatação de crise. Verifica-se a necessidade de
controle do gasto público. Quando se fala em aumento de carga tributária, só tem um sentido,
ou este Estado pretende fazer avanços na sua capacidade econômica, na sua infraestrutura,
ou porque o Estado Fiscal está em crise, os gastos são maiores que suas receitas.
A Constituição criou muitas despesas, é uma carta de despesas públicas, seus princípios e
regras impõem gastos ao Estado para concretizá-los, quanto maior a carta de direitos, maior
a despesa. Nessa linha, o imenso desafio da controlabilidade desses gastos públicos para que
a estimativa de receitas acompanhe a necessidade dos gastos, o controle e o combate a
corrupção e a perda de receita pública com gastos desnecessários.
O Professor Heleno problematizou a taxa de juros brasileiras, Selic, como um instrumento
de gasto público artificial. Essa taxa se transfere para as dívidas dos Estados, da União. Toda
a dívida pública nestes termos aumenta o gasto público progressivamente.
Comentou ainda os incentivos fiscais como gasto público, nenhum beneficiário de incentivo
fiscal aceita perde-lo pela superação da crise. Para o Professor é reflexo da mentalidade
patrimonialista.
Em relação ao reequilíbrio fiscal, comentou as medidas de criação de tributos e de eficiência.
Nas primeiras estão CPMF, tributação sobre dividendos, sobre grandes fortunas, tributação
de pessoas físicas no exterior em um modelo pass through, aumentar o imposto sobre
sucessões e doações. Essas medidas são extremamente antipáticas e de baixa arrecadação.
Portanto, as medidas de eficiência seriam mais adequadas, porém as medidas apresentadas
não. O aumento da DRU de 20% para 30%, isso não é solução, é a continuidade de outro
equívoco. Reforma previdenciária, importante verificar a forma, as condições e os motivos.
As duas propostas simplesmente não combinam! A DRU retira recursos da previdência, essa

torna-se deficitária, agora é necessário aumentar a idade mínima de aposentadoria para
diminuir gastos. Não faz sentido! E agora surgem propostas de uma DRE e uma DRM.
Essas medidas apresentadas para melhorar a relação entre despesa e orçamento. Por que os
tributos tendem a aumentar? Para fazer face as demandas de recuperação do déficit
orçamentário. Mas a prática é converter o déficit orçamentário em dívida pública. Toda
receita é estimada, e quando a estimativa não é atingida, a diferença não atendida é
contingenciada, mas as despesas não desaparecem, elas precisam ser realizadas, ainda que
procrastinadas.
Estados e Municípios têm limite de dívida, mas a União não tem. Dessa forma quando chega
o final do ano, rolam a dívida em Selic, emitem títulos a curto prazo e o déficit vira dívida
pública. Motivo que elevou a dívida brasileira a chegar a quase 70% do PIB.
Os Estados ainda tentam passar suas dívidas para União, aproveitando-se de uma fragilidade
do governo, dívidas oriundas da má gestão tributária e das más contratações. Ao passar para
União, essa dívida é compartilhada com contribuintes de Estados que tentaram manter uma
responsabilidade fiscal.
A Lei Complementar 48/2014 foi aprovada como solução para as dívidas dos Estados, que
não quiseram. Em seguida veio a Lei Complementar 151/2015, também rejeitada. Agora vem
o STF e decide que os Estados devem se sentar à mesa com o Ministro da Fazenda, em clara
afronta a Constituição Federal, pois a competência para tratar das dívidas públicas é do
Senado Federal, conforme o art. 52, CF, que se omite.
O Senado expede uma agenda Brasil, que este precisa de uma reforma do ICMS, do PIS e da
COFINS, do imposto sobre a renda, para que possamos organizar as finanças públicas. A Lei
de responsabilidade fiscal merece ajustes, os fundos adotam critérios da década de 60 e a
dívida pública aumentando de forma crescente. Sem uma reforma estrutural do sistema
tributário para suportar tudo isso, o sistema fiscal brasileiro continuará a demandar aumento
de carga tributária.
Alguns economistas sustentam o corte de gastos com a saúde, educação, despesas
obrigatórias e vinculadas constitucionalmente. O Professor entende que uma reforma
constitucional é necessária, mas que não pode atingir o mínimo com educação e saúde, o que
ofenderia a proibição de retrocesso.

A palavra foi então passada ao Professor Fernando Facury Scaff, que inicia pela relação
entre o direito tributário e outros ramos do direito, a complementariedade que o estudo do
direito tributário, financeiro, administrativo. Existe um sistema de vasos comunicantes.
Por que, de 1994 para cá, a carga tributária aumentou de 23% para os 34%, 35% que temos
hoje? Porque houve uma pressão por gastos. Categorias mais organizadas reivindicaram
melhores remunerações, uma pressão por gastos sociais, que acarreta em uma pressão por
receitas.
É necessário considerar despesas, tributos (receitas), dívida e federação. Temos estados
falidos, inclusive se aproveitando de depósitos judiciais em casos envolvendo o ICMS, o que
leva a questão, será que quando o contribuinte for levantar esses valores eles estarão
disponíveis ou estamos diante de um novo precatório? Os estados estão buscando reduzir as
dívidas com juros, o que aumenta a pressão por mais receitas.
O convênio ICMS n.31 do Confaz, revogado pelo convênio ICMS n. 42, ambos de 2016,
estabeleceram a “guerra fiscal cooperativa”, criam um “pedágio do incentivo”. Os incentivos
fiscais preexistentes poderão ser mantidos, desde que os estados cobrem 10% dos incentivos
concedidos, através de uma redução do incentivo (por exemplo, diminuir de 70% para, no
mínimo, 63%) ou através de uma devolução de 10% do incentivo que tem para um fundo de
equalização fiscal.
Oras, em relação a redução direta do benefício, acabarão criando uma redução para empresas
que tem uma equação econômico-financeira que vai estabelecer um determinado montante
de tributação estadual a ser paga. Acaba com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
No que diz respeito a contribuição espontânea das empresas para um fundo, esta hipótese
esbarra no art. 167, IV, da CF, que impede o estabelecimento de vínculos entre impostos e
despesas. O impacto federativo dos gastos está criando novas formas de encargos, de
aumento fiscal para as empresas. A situação pode ser ainda pior, pois os estados podem optar
por estabelecer percentuais diversos para cada setor econômico, por exemplo, atividade rural,
10%, comércio, 30%.
É a lógica de uma cidade, o que se gasta na praça impacta diretamente o jardim. Os gastos
gerais impactam o patrimônio do indivíduo. O Convênio Confaz n. 42 é um exemplo
emblemático de criação criativa de tributos.

Um ponto relevante que também deve ser tratado são as contribuições, que são marcadas pela
referibilidade, se está é desconsiderada, vira imposto. Logo, toda estrutura tributária é outra.
Essa questão é importante para revisão da questão fiscal.
Sob a ótica de reaproximação entre direito financeiro e tributário, merece relevância o
princípio da anualidade tributária – só pode haver tributação, se houver inclusão de todos os
tributos na lei orçamentaria - que estava presente nas Constituições de 1946, 1967 e 69. Em
1977, uma emenda constitucional alterou da anualidade para a anterioridade – o aumento de
tributos deve ocorrer até o dia 31 de dezembro.
A anterioridade acabou prejudicando o contribuinte em certa medida, a qual foi acrescida a
anterioridade nonagesimal, de forma que, atualmente, o tributo deve ser instituído até 30 de
setembro.
O professor sugere que nesses tempos em que estamos repensando o direito tributário,
deveríamos pensar em discutir a possibilidade de voltar à anualidade. A lei orçamentaria
deve ser enviada até 31 de agosto e votada até 22 de dezembro.
A anualidade daria maior segurança se considerarmos também a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO). O art. 165, §2 da CF já exige a previsão de todas as alterações da
legislação tributária na LDO, de sorte que se pode reforçar a questão da anterioridade na
LDO, esta deve ser enviada para o Congresso em 15 de abril, antecipando em 8, 9 meses
antes da virada do ano as possibilidades de alteração da legislação tributária que importem
aumento ou instituição de imposto, dando maior previsibilidade ao contribuinte.
O que temos no horizonte? Dificuldades: uma dívida aumentando, uma despesa aumentando
que acarreta em mais tributação.
Por fim, passou-se a palavra ao Professor Victor Borges Polizelli para suas considerações.
Seguindo as lições do Professor John Maynard Keynes, o orçamento deficitário não é
propriamente errado do ponto de vista das finanças clássicas, desde que haja uma
justificativa, um ônus argumentativo maior a justificar o orçamento deficitário. Qual o
gasto/investimento que o justifica.
O orçamento deficitário está associado ou ao excesso de gasto ou a ausência de receita. Como
diminuir o gasto, diante de receitas vinculadas? A saúde e a educação precisam de um
percentual da receita ou um volume específico de recursos? Esses percentuais são
adequados? Respeitando o sistema existente, inevitavelmente deverá ocorrer aumento de

carga tributária. Então, é possível reduzir o gasto? É possível aumentar a receita, sem
aumentar a carga tributária, por exemplo, aumentar a arrecadação diminuindo a alíquota?
Professor Heleno Taveira Tôrres: A Constituição Federal organiza as regras que regulam
a atividade financeira do Estado, quer na determinação do que é possível ser gasto ou receita
pública, quer na forma que isso será ordenado segundo o orçamento público. Nessa linha,
devemos respeitar a Constituição ao máximo, quando o país está em crise as instituições são
testadas. Em outros países em que não há uma previsão, uma limitação constitucional
reformas mais severas e abrangentes são possíveis.
Quando se pensa no orçamento deficitário em uma visão keynesiana, deve-se perguntar qual
a razão do gasto público? Por que esse gasto público de capital será empreendido? Trata-se
de um gasto público voltado ao desenvolvimento, a criação de oportunidades para a ação do
Estado e não um gasto público de custeio, não se trata de incentivos fiscais ou dívida pública.
A união tem uma função estabilizadora no federalismo fiscal, o que acarreta em gastos
financeiros. O orçamento deficitário somente se justificaria se fosse objetivando
investimentos, infraestrutura.
Professor Fernando Facury Scaff: O direito não é um produto haurido do céu, nem buscado
em prateleiras de sábios empoeirados. Nós temos que querer as soluções. Ano passado, o
Brasil pagou 255 bilhões de pessoal e 208 bilhões de juros, tendo prejuízo de 112 bilhões.
Alguma coisa está errada. Soluções existem, mas devem ser vistas com cautela. Por exemplo,
a ideia de pagar a dívida com o dinheiro do Fundo soberano. O Fundo soberano é esgotável,
as despesas são correntes, então faz sentido usá-lo?
7º PAINEL: A EXTRAFISCALIDADE E O AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA34
O penúltimo painel do evento foi presidido pelo Professor Roberto França de
Vasconcellos. O Professor Fernando Aurélio Zilveti iniciou sua palestra comentando um
artigo do Professor Klaus Tipke, que aborda a liberdade do legislador tributário, como o
legislador tributário foi se desenvolvendo, liberando-se das amarras do sistema tributário
alemão35. Em seu artigo o Professor Tipke se preocupou com o excesso de liberdade do
legislador tributário, a falta de amarras no campo da extrafiscalidade, matéria que poderia
inclusive estar excluída do âmbito tributário.
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A possibilidade de o legislador tributário considerar que as normas indutoras não precisam
ser justificadas cria-se uma celeuma, digna de grande relevo, podemos tratar da norma
indutora sem que ela se coloque em uma reflexão causalística, de justificativa, de sentido da
norma? Essas preocupações são tratadas na monografia da Martha Toríbio Leão36.
Em seguida, cotejou as suas preocupações acerca do controle da extrafiscalidade com a ideia
de Constituição dirigente, tese do Professor Canotilho, redigida em um momento histórico
de Portugal e do autor, em que este defendia um socialismo ferrenho. Ocorre que ao criar
uma série de mecanismos constitucionais para um determinado fim intervencionista, não
sabia que o Estado se agigantaria, ficando impagável.
Tal Constituição foi implantada em Portugal e, posteriormente, em certa medida trazida para
o Brasil em 1988, incorporando uma série de atribuições e competências tributárias
extrafiscais, criadas para induzir, estimular ou desincentivar o contribuinte a adotar
determinado comportamento.
Ocorre que essa ferramenta indutora, serve de alavanca, forçando o contribuinte a adotar
algumas medidas. Mas qual o limite? Quando a extrafiscalidade deve ser contida?
Extrafiscalidade entendida aqui como incentivo, isenção, não incidência, para indução de
determinado comportamento. Como podemos ver a capacidade contributiva como
instrumento de contenção da extrafiscalidade?
Tudo depende de uma vontade de Constituição, devemos repensar a interpretação, a forma
de lidar com a Constituição, não a abandonando, mas se apegando a esta. Que ferramenta
existe para contenção da extrafiscalidade? O direito é instrumental, devemos trabalhar com
o direito posto, por maiores as críticas que este mereça.
Dentro da Constituição em vigor, a igualdade pode ajudar na contenção do poder legislativo
para criar tributos extrafiscais como como meio de arrecadação ou com distorções práticas
da estrutura de arrecadação que colocam em risco direitos fundamentais, nós vamos para a
igualdade, para a capacidade contributiva.
O próprio palestrante admite que em certo ponto de sua carreira acadêmica escreveu que
extrafiscalidade e capacidade contributiva não tem nada em comum, as estruturas não se
adequariam na medida em que a extrafiscalidade seria meio da justiça social. Verificou,
porém, que a proposta de utilizar a capacidade contributiva como amarra para a
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extrafiscalidade possui grande força argumentativa, ainda que na prática seja de difícil
aplicabilidade.
Segundo a monografia da Martha, o controle do tributo extrafiscal deveria passar por cinco
filtros: (i) princípio da igualdade e da capacidade contributiva; (ii) controle da eficácia; (iii)
postulado da proporcionalidade; (iv) complementariedade; e (v) cumprimento da finalidade.
Em relação ao postulado da proporcionalidade, sustentam Vogel, Tipke, Lang, entre outros,
que uma quebra na igualdade pode ser controlada mediante o postulado da proporcionalidade.
Um controle mais adequado no controle da tributação extrafiscal excessiva e indevida.
A complementariedade é outro mecanismo. Será que não existiria outro mecanismo que não
a tributação extrafiscal para alcançar aquele determinado objetivo, aquela intervenção? O
alcance do objetivo almejado, o cumprimento da finalidade especificada na norma não seria
um limite à tributação, à intervenção?
Temos de admitir a hipertrofia do Poder Judiciário, em face da estrutura constitucional
interventiva, da utilização da extrafiscalidade ao extremo e de um mecanismo de controle da
vontade do Legislativo e do cumprimento correto ou não da norma pelo Executivo. Nesse
quadro, verifica-se que o Judiciário ganha força.
Mas não podemos esquecer que são três poderes harmônicos, cabe ao Judiciário, entretanto,
atuar para limitar os excessos causados pelos outros dois. Para tanto, cabe a doutrina municiar
os juízes com teorias que premiem a justiça fiscal e imponham limites à justiça social.
Devemos admitir a ponderação de princípios como meio de controle, como meio de
contenção da extrafiscalidade. Para tanto, precisamos conciliar as escolas positivistas, porque
temos um único direito tributário constitucional.
Com essas ponderações o Professor Zilveti encerrou sua palestra, e a palavra foi passada a
Professora Elidie Palma Bifano, que trouxe uma perspectiva prática da matéria.
A professora definiu suas premissas e metodologia para o exame da jurisprudência que seria
comentada em sua palestra, ou seja, como o Judiciário e o Tribunal de Contas- TCU atuaram
em face de situações concretas que lidaram, precipuamente, com onerações e desonerações.
O primeiro caso analisado diz respeito à Portaria nº 06/1999 do Ministério da Fazenda, que
tratou do imposto de importação e variações cambiais37, tributo, por excelência, destinado a
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cumprir objetivos extrafiscais. Lembrando que a Lei n. 8981/95, com fundamento no art.
153, §1º da Constituição Federal - CF, autorizou o Poder Executivo a alterar a forma de
fixação e periodicidade da taxa de câmbio nas importações.,
O Ministério da Fazenda estaria atendendo os objetivos da CF de controle de política cambial
e de comércio Exterior, ao alterar a forma de cálculo da taxa de câmbio? Para o STF sim,
primeiro porque o Ministério estaria autorizado pelo art. 153, §1º, CF; o outro argumento
trazido foi de que o próprio ato de regulamentar já pressupõe a motivação, de acordo com
critérios de oportunidade e conveniência. A própria discussão acerca de fundamentação foi
praticamente ignorada.
Um segundo caso trazido foi a introdução da alíquota adicional de 0,38% do IOF que
coincidiu com a supressão da CPMF. O STF discute a inconstitucionalidade desse adicional
de 0,38%, frente a diversos argumentos, como um suposto abuso de regras autorizativas de
aumento de alíquota38. A regra extrafiscal foi utilizada para fins meramente arrecadatórios,
sem qualquer motivação.
Outro caso relacionado ao IOF, foi a alteração de alíquota para 6% nos empréstimos, a regra
tornou-se limitativa diante da pressão para captura de inbounds e outros títulos no exterior,
desde que os empréstimos sejam tomados em prazos inferiores a 6 meses. Mais uma vez
verifica-se o uso do IOF como instrumento de política cambial.
O quarto caso analisado foi a desoneração da folha de salários, trazida por emenda
constitucional como incentivo à contratação de mão de obra. A legislação fez tábula rasa dos
objetivos constitucionais, limitada a certos segmentos do setor econômico, desconsiderando
a empregabilidade, de sorte que em muitos casos a migração para a receita bruta era muito
mais onerosa que a manutenção da folha como base de cálculo39. A legislação foi
posteriormente alterada para um regime optativo pela Lei n.13.161/2015.
Em seguida, discutiu-se o crédito presumido de IPI, estabelecido pela Lei nº. 12.218/2010,
que buscava incentivar montadoras situadas nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, tendo
como condição, a realização de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação
tecnológica na região, inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no
mínimo, 10% (dez por cento) do valor do crédito presumido apurado.

38
39

ADI n. 4002, pendente de julgamento.
Lei n. 12546/11 (CPRB).

Ocorre que a referida medida foi concedida para incentivar a compra de veículos, sem um
exame detalhado de que o incremento de mercado tem como contrapartida o excesso de
veículos que pode causar problemas de trânsito e danos ambientais. Ainda, tampouco foram
antecipadas as graves consequências econômicas que se seguiram, pois os bancos públicos
foram incentivados a dar créditos com juros reduzidos, gerando uma inadimplência
extraordinária, levando as instituições financeiras a apurarem perdas enormes e, mais,
reduzindo a base de cálculo do imposto sobre a renda com a realização dessas perdas.
Em seguida comentou o caso da CIDE-Combustíveis, seguidamente apontada pelo TCU pelo
desvio do produto arrecadado, não utilizado na construção/reforma de rodovias, o que
poderia estar disfarçando eventual aumento na arrecadação.
Outro caso trazido foi a Contribuição social para reposição do patrimônio do FGTS,
implementada pela Lei Complementar nº. 110/2001. Em 2012, comprovou-se o esgotamento
da sua finalidade, visto que o patrimônio do fundo teria sido recomposto. Com isso, o projeto
de Lei Complementar n°. 200/2012 buscou extinguir essa contribuição, mas foi vetado pelo
Executivo, sob a alegação de que seria usado para outras finalidades, alterando o valor
constitucional.
Por fim, tratou da atividade de telecomunicação, do Fundo de Universalização dos Serviços
de Telecomunicações - FUST; do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL): e
do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (FUNTTEL), que não
estariam sendo utilizados, segundo o TCU, em suas finalidades legais (determinação
constitucional da universalização da telecomunicação) e assim se afastando do objetivo para
o qual foram criadas.
Ao fim tratou da questão dos gastos tributários, cujas finalidades, segundo o projeto de lei
orçamentaria, seriam simplificar e/ou diminuir os custos da administração, promover a
equidade, corrigir desvios, compensar gastos realizados pelos contribuintes com serviços não
atendidos pelo governo, compensar ações complementares às funções típicas de estado
desenvolvidas por entidades civis, promover a equalização das rendas entre regiões e/ou,
incentivar determinado setor da economia.
Essas renúncias fiscais são de difícil calculabilidade, existindo grandes divergências, no
próprio seio do Governo, quanto ao seu exato valor. A par disso, essas renúncias carecem de
transparência. A renúncia fiscal cresceu de 101 bilhões para 250 bilhões entre 2007 e 2014.

Em 2015, a renúncia representa 4,5% do nosso PIB. Diante desse cenário, se não temos
arrecadação, quem paga a renúncia?
Conclui pela necessidade da estrita observância da CF na criação de tributos com finalidades
extrafiscais, bem como da necessidade de estudos (jurídicos e econômicos) efetivos que
antecedam a introdução de regras com objetivos extrafiscais, seja para onerar ou desonerar,
de modo a confirmar que os efeitos almejados poderão ser alcançados sem causarem
externalidades negativas e um contencioso. Além disso, aponta como necessários o
afastamento do uso de expedientes indiretos, flagrantes ou camuflados, para suprir
necessidades de caixa e a introdução de regras voltadas à transparência na informação e
educação para a cidadania fiscal.
Com isso a palavra foi passada a Professora Martha Toríbio Leão, que reafirmou a
existência de normas extrafiscais, que precisam ser identificadas e controladas. Por muito
tempo, o caráter extrafiscal foi retirado do âmbito do direito tributário, por meio de um
reducionismo metodológico da doutrina, o que afetou inclusive o controle pelo Poder
Judiciário, que passou a associar tais normas a valores políticos e não jurídicos.
Primeiro sustentou que a falta de ferramentas para controle é bem pior que sua ausência
completa. Esse controle é devido. A capacidade contributiva foi definida como critério geral
de diferenciação dos contribuintes. O legislador pode promover outros fins, afastando-se
dela, mas apenas diante de um critério constitucionalmente pertinente, a partir de uma norma
proporcional e eficaz para a promoção do fim visado.
Nessa linha, a capacidade contributiva permanece como um critério, o legislador só pode se
afastar com uma finalidade. Se essa medida se mostra ineficaz ou inválida de início não se
justifica o afastamento da capacidade contributiva para controle da finalidade. O controle é
no plano da validade e da eficácia, da validade e dos efeitos da norma.
Em relação a hipertrofia do judiciário, verifica-se que estamos em meio a dois extremos
opostos, hoje não há controle judiciário algum, no máximo um controle de igualdade mal
aplicado, confundindo a liberdade de usar o tributo como instrumento extrafiscal com a
liberdade de usá-lo de qualquer forma, sem qualquer limitação.
Conclui comentando o caso da Lei Complementar 110/2001, afirmando que a norma não
deve permanecer no ordenamento jurídico quando há o esgotamento da finalidade. Verificase aqui a inconstitucionalidade superveniente.

8º PAINEL: TRIBUTAÇÃO

ÓTIMA: SISTEMA TRIBUTÁRIO JUSTO E NÃO CONFISCATÓRIO;

UTOPIA OU POSSIBILIDADES REAIS40

O último painel do IV Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual foi presidido pelo
Professor Roberto Catalano Botelho Ferraz, e começou com a palestra do Professor Ives
Gandra da Silva Martins.
O Professor Ives começou sua palestra com considerações histórica, quando já em 1982
discutia com o Sepúlveda Pertence acerca de uma política tributária justa. Desde daquela
época, verifica que enquanto o dimensionamento da administração pública não for
equacionado dificilmente teremos uma tributação justa.
A carga tributária brasileira, segundo relatório da OCDE, em 2012 era de aproximadamente
36%, enquanto a dos Estados Unidos de 24%, da Coréia de 24%, do México de 19%,
deixando clara a dificuldade de concorrer com estes países, em face desta carga tributária tão
alta e ainda mais sabendo que grande parte da arrecadação se esvai em uma máquina
administrativa extremamente caótica, incoerente e alargada.
Não se tem discutido a causa da carga tributária elevada, que é o peso de uma máquina
esclerosada. Chamou atenção para uma pesquisa que apontava o Brasil como o país em que
o empresário perde mais horas para administrar questões tributárias, realizando atividades
administrativas não remuneradas. Um trabalho escravo e sujeito a sanção.
O custo da máquina burocrática no Brasil é altíssimo, se compararmos o número de não
concursados trabalhando nos governos do Brasil, dos Estados Unidos e da Alemanha,
verifica-se uma distorção assustadora, enquanto no Brasil fala-se na cifra de 113 mil não
concursados trabalhando no governo, nos Estados Unidos são apenas 4 mil e na Alemanha
somente 600.
O Ministro Augusto Nardes do TCU lançou um estudo em que verificou grandes distorções
na administração pública, por exemplo, que 15% do Programa “Bolsa família” é desviado, a
ponto de 555 vereadores no Norte e Nordeste receberem os benefícios. O Tribunal de Contas
identificou que um terço das terras doadas para os sem-terra era desviado para quem não
precisava, entre eles um senador, um prefeito, 4 vice-prefeitos, 96 deputados, 896 vereadores
que receberam, além de outras 500 mil pessoas.
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São os gastos que condicionam a carga tributária, o tamanho da máquina estatal que a impõe.
Não é possível carga tributária justa com essa mentalidade de desperdício, de descontrole, de
falta de funcionalidade da máquina administrativa.
O sistema é caótico, favorecendo o governo, na medida em que lhe permite inúmeras
criações. Quando se detecta um déficit orçamentário, a Receita necessita de autos de infração
para indicar que o governo possui créditos. Nesse cenário, e em decorrência de alguns
desvios, leia-se Zelotes, o Carf foi transformado em um órgão homologatório, grandes nomes
deixaram o órgão, sob pressão dos julgadores da Fazenda.
A reforma política e tributária são indissociadas. O sistema tributário é criado com remendos.
As necessidades do Erário e da máquina administrativa conduziu a utilização desviada do
sistema tributário, com contribuições de “pioria” reiteradamente utilizadas, e com a
complexidade da legislação do PIS/COFINS. A interpretação da lei favorecendo o fisco,
quando não há propósito negocial é outra distorção. Em síntese, um sistema confuso, caótico,
que ninguém entende, e que não resolve problemas fundamentais, como a guerra fiscal do
ICMS.
Os legisladores parecem que fazem questão de redigir legislações tributárias confusas,
impedindo em certa medida que aquele que deve cumprir a lei, a cumpra. E apesar disso, só
se fala em reforma tributária. Inúmeras foram tentadas. Ocorre que a carga administrativa
condiciona a carga tributária. O custo político da Federação é maior do que a Federação. O
seu custo não cabe no PIB.
A guerra fiscal terminaria com dois artigos: (i) alíquota única e (ii) impossibilidade de
incentivos fiscais com ICMS. Porém não há vontade política. Os Estados argumentam que é
através da guerra fiscal que se desenvolvem políticas regionais.
Uma proposta de reforma do ICMS foi oferecida pela Comissão em que o Professor Ives fez
parte – era um grupo de treze membros—, nomeada pelo Senado em 2012, e pautada nas
seguintes diretrizes: (i) alíquota mínima de 4%; (ii) só podem dar incentivos fiscais os
Estados que possuem uma renda média per capita abaixo da renda nacional; (iii) só podem
dar incentivos para indústrias; (iv) os incentivos fiscais não podem durar mais de 8 anos.
Assim se resolveria o problema do ICMS.
Em relação ao imposto de renda, muitas operações legítimas em face de outros ramos do
direito são desconsideradas no direito tributário, sem fundamentos legais.

Uma reforma tributária deveria implicar uma reforma administrativa e uma simplificação do
sistema. Esta já acarretaria uma enorme economia para o contribuinte e daria maior
competitividade internacional para o Brasil, que hoje se localiza muito mal em rankings
internacionais, por exemplo, entre 34 país da América, o Brasil ocupa uma pífia 21ª posição.
Utopicamente, poderíamos pensar somente em tributos da Federação. Os deputados
representam os estados em função da população, bem como os Municípios. Os senadores
representam os estados. Então, por que não podemos ter tributos da Federação? Em que, por
Lei, o Congresso Nacional definiria as competências, os valores e os tributos, respeitando a
Constituição.
A União, os Estados e os Municípios participariam do bolo tributário, e teríamos a capacidade
de arrecadação, porque a competência seria da Federação, implementada pelo Congresso
Nacional, de transferir para entidade com maiores condições de cobrança. Municípios
arrecadariam o IPTU, por exemplo, os tributos de circulação poderiam ser arrecadados pelos
Estados e os tributos regulatórios seriam atribuídos a União, além do Imposto de Renda.
Todos os entes participariam de toda a receita federal, que seria distribuída através de
cálculos estatísticos. Se não houvessem interesses políticos impossibilitando uma reforma
tributária, este seria o quadro utópico ideal, redução da máquina administrativa, redução da
carga burocrática que condiciona a carga tributária, racionalização do sistema, atribuindo a
arrecadação aos entes mediante um critério de especificidade, e todos os tributos seriam
partilhados entre todos os entes da Federação, mediante uma análise econômica de projeções
de regiões, com variações temporárias em razão da evolução das regiões.
Após fervorosos aplausos ao Professor Ives, a palavra foi passada ao Professor Marcos
Vinícius Neder de Lima.
O Professor Marcos Neder reforçou o contexto atual em que o Brasil apresenta um déficit
de bilhões, uma arrecadação decadente, o que acarreta uma grande pressão sobre as
autoridades fiscais para aumentar a tributação em cotejo com a antipatia política para isso.
Então, como aumentar a arrecadação sem grandes alterações legais?
O direito comparado ensina que o que mais interessa às administrações tributárias é o
recolhimento espontâneo, o litígio e a resistência não contribuem para a arrecadação. Há
certo tempo, a arrecadação espontânea representava 95% do total, quer dizer, o contribuinte
apurando o valor devido e pagando seu DARF, sua DCTF. A lavratura de autos de infração
não aumenta a arrecadação.

Segundo o Banco Mundial, com base nas lições de Victor Tanzi, há uma regra de ouro que
incentiva o recolhimento espontâneo, baseada em três pilares: (i) a sensação da de boa
aplicação dos recursos; (ii) a percepção de que o fisco cumpre a Lei; e (iii) a certeza de
punição do infrator.
O Brasil não aplica bem seus recursos, não há certeza de punição do infrator, embora tenha
uma boa máquina de arrecadação, a Receita Federal centrou sua fiscalização nos maiores
contribuintes (na galinha de ovos de ouro), essa opção refletiu na arrecadação, mas sempre
associada a uma punição muito gravosa, grandes multas, na cifra de 150%, 225%, o que
associado a aplicação concomitante das multas agrava o cenário do contribuinte.
Em relação à percepção de tributação justa? É um campo rico para atuação dos órgãos de
julgamento, que não são órgãos de arrecadação, mas de conjunto do sistema, que abusos
seriam coibidos e corrigidos. Porém, atualmente, o CARF é visto como um órgão parcial, o
que não transmite ao contribuinte a sensação de tributação justa. Verifica-se o CARF muito
parecido com uma Delegacia de Julgamento, ganham importância as Instruções Normativas
e as consultas.
Há um clima de desconfiança muito grande entre o fisco e o contribuinte, que se agravou
após as operações lava-jatos e zelotes, há um clima institucional de medo em qualquer
contato. As consultas que servem de canal de contato em outros países, no Brasil demoram
muito para serem respondidas, podendo trazer prejuízos às operações que dela decorrem e,
dado relevante, 60% das consultas eram tidas como ineficazes, atraindo em última análise
em uma fiscalização. Qual a consequência? O contribuinte só consulta quando já conhece a
resposta.
O contribuinte não sabe o que é possível e não é possível, não sabe como se portar diante da
complexidade da legislação. É um sistema indutor de litigiosidade. Todos postergam suas
decisões, o que acaba refletindo em renúncias fiscais (REFIS, RERCAT). As empresas não
recolhem espontaneamente, entram no litígio e aguardam a próxima renúncia! Não há o
sentimento de certeza de punição, nem a sensação de que o sistema é justo, verificando-se
uma tendência à diminuição do recolhimento espontâneo.
Vive-se um cenário de difícil equilíbrio entre a necessidade de arrecadação tributária e a
necessidade de segurança e legalidade. A estabilidade na segurança jurídica é que permite a
realização de investimentos, a ideia de que se precisa arrecadar a qualquer custo é indutora
de insegurança, a arrecadação tributária não se verifica.

A função do CARF não é arrecadar, mas aplicar adequadamente a lei, dar um tratamento
justo ao contribuinte. Há necessidade de se impor limites ao poder de tributar, deve-se
resgatar a legalidade, invés de buscar a substância, capacidade contributiva. O tributo surge
como um garantidor da liberdade, mas se tratado com muita intensidade acaba destruindo a
própria liberdade. Rui Babosa já ensinava que a administração não pode cobrar tributos sem
o lançamento e que tais, dando uma relevância enorme a legalidade e a previsão no
orçamento.
É necessário, portanto, o equilíbrio entre a obrigação do contribuinte de contribuir para o
Estado e a proteção do direito do cidadão para se evitar o confisco, no Estado democrático
de direito, a propriedade, segurança jurídica, igualdade, devem ser preservados, motivo pelo
qual a Constituição é tão rica em limitações formais e materiais: (i) quem pode tributar, regras
de repartição de competência, (ii) como tributar, legalidade, isonomia, não cumulatividade;
(iii) quando: retroatividade, anterioridade, decadência e prescrição; (iv) o que se pode
tributar: capacidade contributiva, imunidade, não confisco, direito à propriedade. Existem os
limites, mas não eficácia em sua aplicabilidade.
As IN´s acabam recebendo mais prestígio que essas regras. Passamos de uma fase inicial
com ênfase em segurança (estrita legalidade, tipicidade cerrada, retroatividade, regras do
CTN contra as mudanças de critério jurídicos), o que denotava um sistema muito formal,
para um sistema mais subjetivo, marcado pela substância sobre a forma, abuso de forma,
afastamento das regras de decadência, aplicação de interpretações fazendárias retroativa.
Qual a tendência atual? Uma ênfase na aferição de capacidade contributiva, análises
econômicas dos contratos e estruturas jurídicas (o contribuinte deveria ter adotado uma
determinada forma para adquirir um determinado efeito). Parece a teoria realista de Ross, o
direito é o que o intérprete diz que é, não o que a lei diz que é. Há uma grande ênfase na
atualização da fiscalização, gerando grande insegurança jurídica.
O princípio da capacidade contributiva é a grande justificativa para essa incerteza. Como
distribuir os gastos, quem vai pagar? Poder-se-ia distribuir igualmente, mas aqueles que mais
precisam dos serviços públicos são os que menos têm capacidade de pagar, levando à ideia
de uma progressividade. O Professor Ricardo Lobo Torres sustenta que a capacidade
contributiva vai até onde se inicia o mínimo existencial, necessitamos de recursos para
equilibrar os gastos públicos, mas não podemos desestimular a própria necessidade de
investimentos e o benefício marginal do investidor. Se vamos além da capacidade
contributiva a tributação vira confiscatória.

A Receita Federal trata a dedução de despesas da pessoa física, a trava dos 30% como
benefícios fiscais e não como um reflexo do corolário da capacidade contributiva. Além
disso, diante de um mundo globalizado, o investidor pode escolher como será tributado, então
uma tributação abusiva, uma legislação complexa desestimulará investimentos, o que
acarreta na perda de competitividade.
O direito depende da forma jurídica, depende de como o negócio foi estruturado, da opção
da legislação. Todos os impostos tributam valor agregado, a incidência de um ou outro
depende da estrutura jurídica.
A legalidade virou um detalhe, vale muito mais as manifestações da RFB. Conclui,
resgatando pensamento de Geraldo Ataliba, que o direito tributário deve ser tributado a partir
da Constituição, a partir da legalidade, que o favorecimento da posição fazendária em
julgamentos prejudica uma tributação ótima.
O debatedor Professor Jeferson Teodorovicz teceu considerações sobre a tributação ótima,
cotejando seu estudo com seu estudo na economia, mais especificamente na política
tributária. Grande parte dos estudiosos da tributação ótima, no campo das finanças públicas,
não se afastam dos postulados apresentados por Adam Smith no século XVIII: (i) o sistema
tributário deve respeitar a capacidade contributiva; (ii) ser certo, transparente, (iii) causar o
menor ônus possível ao contribuinte; e (iv) retirar o mínimo possível necessário para
viabilizar o funcionamento da máquina pública. De certa forma todas essas considerações
são mantidas por estudos mais recentes como os de Stuart Mill e Frank Ramsey.
Muitos estudiosos preferem adotar uma análise estática, voltados a perspectiva do tributo
ótimo e não ao aspecto sistemático, até porque muitos sistemas são extremamente complexos,
e uma reforma complexa-estrutural só seria possível em questões de décadas.
Mas o que é tributo ótimo? Aquele que apresenta grande base de contribuintes, permitindo
diminuição de alíquotas, apresentado por regras simples e objetivas. A tributação sobre
produtos e serviços deveria se concentrar sobre demandas inelásticas, favorecendo a
diminuição de distorções fiscais e a possibilidade de escolha do contribuinte de pagar ou não
tributo. Por fim, que esse tributo seja justo, respeitando a isonomia, a capacidade
contributiva. Além disso, seria necessário a diminuição do custo administrativo.
Falar de tributação ótima é um exercício interdisciplinar, entre o direito e a economia. A falta
de estudos da perspectiva jurídica na matéria contribui para a dificuldade de trazer elementos

mais concretas para o aperfeiçoamento do sistema, tendo como premissas a eficiência
econômicas e a justiça.
A segunda ponderação, considerou que a tributação justa deve considerar tanto o direito
tributário como o direito financeiro, que uma tributação elevada sem o devido gasto racional
destoa da justiça.
Professor Marcos Vinicius Neder de Lima: É muito interessante relacionar o nível de
tributação com a despesa. A administração tributária melhorou seus controles, aumentando a
arrecadação muito acima da inflação, mas mesmo assim o valor arrecadado nunca é suficiente
para arcar com a despesa pública. Nenhuma reforma tributária será o suficiente sem o
controle de despesa. Os mecanismos criativos de arrecadação do Fisco brasileiro nunca serão
o suficiente. A grande reforma deve ser no controle da despesa.
Professor Ives Gandra da Silva Martins: Enquanto tivermos essa estrutura, nunca
arrecadaremos o suficiente. O Brasil é o 166º em um ranking de 190 países para abrir uma
empresa, 177º em relação a autorização de um alvará de construção; 125º em relação ao
registro de imóveis, 27º na proteção de investidores, 177º na facilidade para pagar impostos,
148º no comércio internacional, 45º na execução de contratos, 55º na resolução de
insolvência, 23º na obtenção de eletricidade.
Esses dados demonstram que essa máquina administrativa é extremamente ineficiente e
consome, de forma que nunca teremos receitas o suficiente para controlar. A primeira grande
reforma é administrativa: como fazer essa máquina funcionar? O princípio da eficiência
deveria ser o lema de qualquer administração.
A receita deve fazer o que não comanda, ela tem de cobrar, daí a fiscalização saí a caça de
simulações. Nessa linha, Adolph Wagner estava certo quando escreveu a teoria das
expansões constantes das despesas públicas. É uma tendência do homem no poder, tendo
dinheiro, gastar. E quanto mais dinheiro, mais gasta. E quanto mais gasta, mais encontrará
obras inúteis para fazer, daí a tentação da corrupção. A corrupção é própria do poder,
portanto, é necessário que o poder controle o poder, porque o homem não é confiável no
poder.
Quanto maior a máquina, mas ela vai dispender. Quanto menores mais administráveis, menos
corruptas. Quando se defende que o Estado deve fazer tudo, verifica-se o fracasso dos
Estados Marxistas, em que tinham a economia planejada, sem espaço para erros e nunca

funcionou. O Estado tem uma função de controle, mas nunca de pretender fazer tudo e,
tampouco, de servir de abrigo dos amigos do rei.
Em seguida, o Professor Ricardo Mariz de Oliveira, Presidente do Instituto Brasileiro de
Direito Tributário, foi convidado para realizar o fechamento do IV Congresso Brasileiro de
Direito Tributário Atual, agradecendo a todos aqueles que contribuíram para a excelência do
Congresso, como a equipe da CERNE, os funcionários do IBDT, os professores convidados
e que mui gentilmente se dispuseram a participar, os coordenadores dos painéis e, por fim,
os participantes que acompanharam os debates e abrilhantaram os dois dias de evento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os debates ocorridos durante os dois dias do IV Congresso Brasileiro de Direito Tributário
Atual foram muito frutíferos e trouxeram a lume importantes questões em torno aos “limites
do poder legal de aumentar a carga tributária”.
Em grandes linhas podemos verificar que a interface entre direito tributário e financeiro é
responsável por grande parte dos problemas de arrecadação atualmente enfrentados. O
(des)controle das despesas estatais, questão puramente financeira, afeta diretamente o modo
como as questões tributárias repercutem na prática administrativa fiscal. A Constituição
Federal de 1988 veiculou uma série de direitos fundamentais que demandam grandes custos,
o Estado se agigantou, a arrecadação se multiplicou pela evolução dos métodos de controle
da administração tributária, mas também por meios menos dignos.
A complexidade da legislação existente, associada a tensão natural que existe entre fisco e
contribuinte, ampliam a arrecadação por meio da interpretação. O Fisco interpreta a
legislação criativamente, cria mecanismos de controle sem amparo legal, como a necessidade
de um propósito negocial, tudo isso sendo reiteradamente ratificado pelos órgãos julgadores,
por inúmeras razões já conhecidas e que não nos cabe aqui repetir.
Apesar do cenário caótico e dos inúmeros casos marcados pelo desempate através do voto de
qualidade, verifica-se ainda um grande processo de desjudicialização, em decorrência de
sucessivos programas de parcelamento e as dificuldades impostas pelo próprio processo
judicial, a saber, a necessidade de garantir o juízo.
Os contribuintes sofrem, a segurança jurídica é continuamente vilipendiada em suas diversas
matizes, o judiciário não enfrenta as questões, pelas dificuldades expostas, mas também pela
falta de critérios jurídicos que permitam o controle das manobras criativas do fisco para

aumentar a arrecadação, ficando a nosso encargo, advogados, juristas, repensar o direito,
criar mecanismos que incitem o judiciário a um controle mais rigoroso.
Com isso, reforçamos nosso agradecimento ao Instituto Brasileiro de Direito Tributário para
relatarmos o presente Congresso, mas também por criar espaços que permitam debates e
acarretam no desenvolvimento contínuo do direito tributário.
2 - INTERPRETAÇÃO

NA APLICAÇÃO DAS NORMAS, COMO MEIO DE AUMENTO DA CARGA

TRIBUTÁRIA

2. 1 RESUMO DA PALESTRA DO RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA:
Em síntese, foi sustentado que temos vivenciado aumentos ocultos (a maior parte das vezes
sem alteração legislativa) da carga tributária através da simples interpretação da legislação
quando da sua aplicação, e isto se dá em três níveis, muitas vezes cumulativamente:
- no nível legislativo propriamente dito, através de leis que visam contornar a
jurisprudência judicial que tolhia a arrecadação;
- no nível legislativo, mas infralegal, mediante a emissão de atos normativos
contrários às normas legais, muitas vezes visando contornar a jurisprudência
administrativa que tolhia a arrecadação;
- no nível da jurisprudência, principalmente administrativa, mediante decisões sem a
devida fundamentação legal, em favor da arrecadação.
Quanto a este último nível, desde que reaberto o CARF em fins de 2015, é pública e notória
a inclinação em favor da Fazenda Nacional, principalmente nas turmas da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, nas quais é enorme a quantidade de casos decididos por voto de
desempate (praticamente a unanimidade dos assuntos considerados temáticos), conforme se
pode ver pelas estatísticas relativas à sua 1ª Turma.
Neste novo cenário, houve julgamentos favoráveis à Fazenda Nacional em questões de
grande repercussão, tais como (1) juros sobre o capital próprio calculados sobre anos
anteriores (quanto a isto contrariamente ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça),
(2) ágios em todas as situações fáticas levadas ao crivo da Câmara Superior, (3) trava de 30%
na incorporação de pessoas jurídicas (com alteração da jurisprudência administrativa
pacificada, inclusive acórdãos da própria Câmara Superior, um por 14 votos contra 2, e outro
por dezesseis votos a zero).

Eis alguns exemplos relativos aos três referidos níveis.

NO ÂMBITO LEGISLATIVO E DO CARF
1) IN-243: flagrante contrariedade com a lei, tanto que absorvida por lei posterior
- sem adentrar na controvérsia, pois é evidente que a lei sempre foi insuficiente (aliás, fato
repetitivo com as grandes alterações de 1995/1996, como na tributação de lucros do exterior
e preços de transferência):
- legislativo
- sucessivas alterações da lei e das instruções legislativas;
- no CSRF:
- abandonada jurisprudência de que lei posterior comprova alteração legislativa;
- um conselheiro afirmou que a instrução normativa aperfeiçoou a lei;
- outro afirmou que defeito legislativo foi corrigido pela RFB;
- outro defendeu que interpretação não pode se literal, mas na questão do frete e
seguro no PRL, antes da mudança da lei, aplicou intepretação meramente literal, ainda que
esta também conduzisse ao outro entendimento;
- em suma, relegou princípio da legalidade à inexistência, e desconheceu preceito de
que falhas legislativa corrige-se por lei, não por interpretação.

NO ÂMBITO DO CARF
1) Admissibilidade de RESPs na CSRF
- aplicação de critérios diferentes, mais flexíveis quando recorrente é a Fazenda Nacional;
- para recursos já aceitos pela Turma de origem e referendados pelo Presidente do CARF:
- exigência de identidade de matéria e de fatos em recursos de contribuintes;
- em recurso da Fazenda Nacional, em caso no qual foram demonstradas sete
dissintonias inegáveis, nenhuma aproximação, e apenas tema igual, o recurso foi aceito;

- em suma, quando em favor da Fazenda Nacional, relega aplicação ao próprio
Regimento Interno, que requer igualdade ou semelhança de fatos e diferença de intepretação
da mesma norma jurídica, além de contrariar jurisprudência estratificada da própria CSRF a
este respeito.

2) Alteração de jurisprudência estratificada
- ocorrência:
- sem alteração legislativa ou ao menos com fundamentação adequada para uma nova
interpretação;
- por voto de desempate, e sem adequada declaração do seu fundamento;
- sem respeitar consequências gravíssimas e o “venire contra factum proprium”, além do
CTN, art. 100-II.

3) Princípio do método menos oneroso de preço de transferência
- acolhimento do descumprimento da norma pela fiscalização, mediante a adoção do
entendimento de que o fisco não tem como calcular todos os métodos;
- mas acolhimento também no caso em que, durante a fiscalização, contribuinte demonstrou
método mais favorável, além do método que havia adotado segundo a convenção
internacional.

NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO E DO CARF, E TAMBÉM
DO LEGISLATIVO
1) Multas de 150%
- incremento na sua aplicação:
- legislativo:
- alteração do art. 44 para contrariar jurisprudência (aliás, fato histórico com muitas
ocorrências sobre vários assuntos, inclusive com alterações constitucionais para contrariar

jurisprudência do STF, como ICM na importação, taxa de iluminação, etc.; Ministro Gilmar
Mendes fala em diálogo da jurisprudência com o Poder Legislativo, mas sempre é para
aumentar a carga tributária, nunca o contrário).
- na aplicação:
- meio de pressão;
- muitas vezes com evidente excesso de exação, aumento de pretensões de arrecadação, de
estatísticas de sonegação e de adesões aos sucessivos REFISs;
- acintosa contrariedade com jurisprudência, não fundamentada nem em fatos comprovados;
- absoluto descaso com os custos indesejáveis de ações judiciais, para o próprio Poder Público
decorrente da acumulação de ações, e para os contribuintes com as consequências das
contingências em seus balanços e os custos exorbitantes de garantias.

2) Solidariedade e responsabilidade tributária
- indevido e exagerado emprego:
- com absoluto descaso pela doutrina e pela jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal
Federal;
- com as mesmas características e consequência expostas quanto à multa de 150%, mas com
peso enormemente maior pela injustiça de envolver terceiros inocentes, inclusive
empregados e outros contratados, além de economicamente incapazes de pagar ou garantir a
pretensão tributária;
- a nível de ser justificarem medidas individuais e contra indivíduos, seja por crime de
excesso de exação, seja para ressarcimento de danos morais.

3) SELIC sobre multas
- novidade que, sem alteração legislativa, apareceu para aumentar sensivelmente as
pretensões tributárias, foi controvertida na jurisprudência administrativa e se firmou:
- na aplicação pela RFB:

- de repente, sem nova base legal e contra interpretação sistemática e histórica;
- no CARF:
- da percepção inicial da ilegalidade, passando por segunda interpretação, e chegando à ampla
acolhida:
- no legislativo
- pela falta de, perante a controvérsia, emitir regramento adequado, ao contrário do que ocorre
quando é para beneficiar o fisco com aperfeiçoamento legislativo voltado para esta
finalidade.

2.2 RESUMO DA PALESTRA DO PROFESSOR RENATO LOPES BECHO:
Cumprimentos
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a Dra. Maria Teresa Martínez López, presidente
desta Mesa, e o Dr. Bruno Fajersztajn, nosso Debatedor.
Em um auditório com tantas autoridades, cumprimenta-los individualmente tomaria todo o
tempo reservado para minha fala. Assim, cumprimento a todos nos três presidentes aqui
presentes: o Dr. Antônio César Bochenek, da AJUFE, o Dr. Fernando Mendes, da AJUFESP,
e o Dr. Ricardo Mariz de Oliveira, do IBDT, meu colega nesta Mesa.
Tema
O tema desta mesa, “interpretação na aplicação das normas, como meio de aumento da carga
tributária”, é muito oportuno, e vou me permitir, em um Congresso para tributaristas e para
juízes federais, apresentar meu ponto de vista a partir da minha experiência pessoal. Temos
que convir que aumento da carga tributária pela interpretação envolve diretamente, ainda que
não só, o julgamento realizado pelos juízes. E esse tema está na ordem do dia, quer seja pelo
chamado ativismo judicial, quer seja pelo debate na utilização de mecanismos típicos do
Common Law entre nós, talvez na concepção de judge made law, ou seja, o direito feito pelos
juízes.
Defesa da livre-docência, súmula 435 e interrupção da prescrição
Há 8 anos defendi minha tese de Livre-Docência neste imponente Salão Nobre, onde
sustentei que as decisões judiciais fazem parte da norma jurídica. Expus, como comprovação

de minha tese, o princípio da vedação ao efeito confiscatório dos tributos, havido por alguns
estudiosos como expressão vazia enquanto não houver atuação legislativa definindo o que é
tributação confiscatória e quais os limites da carga tributária. Todavia, o princípio é aplicado
pelo Poder Judiciário, notadamente pelo STF, prescindindo da atuação do legislador. Fui
criticado (o que é muito saudável) por minhas opiniões. Posteriormente, um professor com
senso de humor melhor do que o meu até bateu no meu ombro dizendo e rindo: “juízes
criando o direito”... Entretanto, foi essa percepção (não significando que eu a apoie) que me
permitiu rever minha tese de doutorado e identificar que, tratando-se de responsabilidade
tributária na dissolução irregular da pessoa jurídica, a Súmula 435 do STJ não encontra
fundamento legal. Ela pode ser um exemplo de judge made law ou de aumento da carga
tributária por interpretação, sem amparo legal.
Em seguida, fui surpreendido pelo Recurso Extraordinário 1.120.295/SP, em que o egrégio
STJ aplicou o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (interrupção da prescrição tributária com o
ajuizamento da execução fiscal), mas nada disse sobre os §§ 3o e 4o, ou sobre a disciplina da
interrupção da prescrição no CTN ou na Lei de Execução Fiscal ou na jurisprudência
consolidada e aplicada pela própria Corte até uma sessão anterior, qualquer deles cuja
menção exigiria dar ganho de causa ao contribuinte. O efeito desse julgado em meu ânimo
foi devastador, por perceber que o Poder Judiciário pode, simplesmente, alterar
unilateralmente o sistema tributário sem nenhuma alteração legislativa.
Common Law
Essa percepção me levou a estudar o Common Law, o que culminou com meu estágio pósdoutoral no King’s College, em Londres, que terminou no mês passado.
O novo estágio do direito tributário brasileiro, em que o Poder Judiciário pode, mediante
nova interpretação, dobrar a carga tributária – não foi o que aconteceu no STJ com o imposto
sobre produtos industrializados em outubro de 2015? –, permite diversas análises, mas
nenhuma tipicamente positivista. Hans Kelsen não seria capaz de explicar o nosso momento.
As explicações podem ser buscadas em diversas outras ciências, como a Política, a
Psicologia, a Sociologia, a História. Mas eu ficarei onde tenho um mínimo de conhecimento.
Localizei um aspecto jurídico a ser abordado. Na velha e atual Magna Carta, cujos 800 anos
foi largamente comemorado, na Inglaterra, no ano passado, consta a cláusula “no taxation
without representation” (não tributação sem representação), que é a raiz do nosso
consagrado princípio da legalidade. Pela Magna Carta, a tributação fora retirada do então

recém-criado Common Law, o que se infere pelo confronto de datas. O Common Law foi
criação do rei Henrique II, que governou de 1154 a 1189,41 e, em apertada síntese, significou
a disponibilização de um sistema jurídico em que 12 jurados, que também funcionavam como
testemunhas, diziam quais eram os princípios gerais de direito que seriam aplicados ao caso
em julgamento.
A Magna Carta, de 1215, ao estabelecer a cláusula “no taxation without representation”,
retirou o direito de tributar livremente dos “princípios gerais de direito”, expressão que pode
ser substituída pelo direito natural.
É imprescindível afirmar que os juízes não são tiranos no Common Law, mas aplicam o
direito comum em uma jurisdição que era opcional para os ingleses de então.
É importante ressaltar que o Common Law foi opcional para os jurisdicionados ingleses, que
podiam buscar (i) o lord a que estava submetido; (ii) o pároco, que aplicaria o Direito
Canônico; (iii) um terceiro, que funcionaria como mediador ou conciliador; e (iv) o Judiciário
local. O Common Law, nesse sentido, era o direito do rei.
Repetindo, em outras palavras, os juízes ingleses, desde os primórdios do Common Law,
aplicam os princípios gerais do direito. Isso ficou claro nas Instituições do direito da
Inglaterra, obra em quatro volumes pela qual Sir Edward Coke (1552-1634) permitiu que o
direito inglês pudesse ser ensinado e se manter independentemente do governo, fornecendo
os fundamentos para a independência do Judiciário. Nas palavras do professor australiano
Geoffrey Walker “Isso significou que o conhecimento do direito, não o desejo apresentado
pela política governamental, tinha que ser o critério decisivo para as indicações para a
magistratura”.42
Escolha dos juízes ingleses
Não pretendo falar-lhes sobre a história do Common Law. Mas, à evidência, o tema passa a
ser de interesse quando se identificam decisões judiciais sem suporte legal. Gostaria de
trazer-lhes uma indagação: “nosso sistema de nomeação de juízes atende aos Direitos
Humanos”? A questão é relevante diante do fato de que uma das exigências dos Direitos
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Humanos é a independência do Poder Judiciário. Essa questão foi levantada na Inglaterra e
resultou no Ato (Lei) de Reforma Constitucional de 2005 que, dentre outras decisões,
estabeleceu a Suprema Corte do Reino Unido e, principalmente para nosso interesse
acadêmico, estabeleceu uma Comissão de Indicação Judicial (The Judicial Appointments
Commission), composta por 15 membros, mesclando juízes, acadêmicos e “leigos”.
A tradicional forma de escolha dos juízes ingleses, em que o monarca os nomeava após o
conselho do Lord Chancellor, foi substituída na Reforma Constitucional de 2005. Agora eles
são indicados por uma Comissão independente (Judicial Appointments Comission), na
Inglaterra e no País de Gales.43
Escolha dos juízes norte-americanos
Em segundo questionamento, pergunto-lhes: É possível conhecer, previamente, qual o
percurso para ser nomeado para o Poder Judiciário nos casos em que a Presidência da
República indica, ao Senado, os candidatos? A Sociedade pode participar dessa escolha?
Aqui os colegas podem perceber que deixo de me referir à Inglaterra, pois coloquei uma
referência presidencialista.
Poderia começar esse ponto fazendo alusão às eleições internas da AJUFE para a elaboração
de lista de membros do Poder Judiciário Federal, que é enviada à Presidência da República
sempre que é aberta uma vaga no STF.44 Mas gostaria de explorar, com a brevidade de tempo
que me foi ofertada, alguns aspectos do processo de escolha de juízes nos Estados Unidos,
referente tanto aos magistrados de 1º e 2º graus quanto de membros da Suprema Corte.
Há boa literatura a respeito, mas gostaria de fazer referência a dados mais públicos,
principalmente ao Comitê Permanente do Judiciário Federal (Standing Committee on the
Federal Judiciary) da American Bar Association, com publicação disponível na internet
(http://www.abanet.org/scfedjud).45 Por ela, a OAB norte-americana não propõe, recomenda
ou endossa candidaturas, mas avalia os candidatos propostos pela Presidência da República,
pelos critérios de integridade, competência profissional e temperamento judicial, em um
sistema que protege os advogados avaliadores.
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E no Brasil?
E no Brasil, quem participa da escolha dos indicados pela Presidência da República? Como
é esse procedimento? Algum dos sujeitos da relação jurídica tributária tem participação ativa
nesse feito? Ele tem curso no Ministério da Justiça, na AGU, ou no Ministério da Fazenda?
De nossa parte, desconhecemos a existência de algum tipo de manual ou roteiro público préestabelecido, o que poderia ser muito útil a toda a sociedade.
Por exemplo, mencionei Ministério da Fazenda pelo fato de que um Ministro dos mais
honrados, um notável jurista e insuspeito julgador mencionou, em entrevista publicada no
jornal Folha de S. Paulo que ligava para o ministro da Fazenda toda vez que concorria a
uma vaga no STF.46
Mas será que o ministro da Fazenda, assessorado pela PGFN por comando legal (nos termos
da Lei Complementar n. 73/1993, art. 1347) terá isenção suficiente para indicar à Presidência
da República quem deva acender à cúpula do Poder Judiciário? Em resposta, minhas palavras
finais vão para sugerir à ilustrada plateia aqui presente que resgate os princípios defendidos
na Magna Carta e que participem do processo de escolha dos membros do Poder Judiciário
sempre que isso for da competência da Presidência da República.
Principalmente em uma época em que não há vagas disponíveis e que os escolhidos são
claramente insuspeitos, todos de elevado nível moral e profundos conhecimentos jurídicos é
que a sociedade deve buscar iluminar e participar da escolha dos membros do Poder
Judiciário em que há discricionariedade da Presidência da República na indicação. Assim
fazendo, protegerão o direito para as gerações futuras, em providência que poderá vir a ter
efeito benéfico na interpretação da norma e nos ajustes na carga tributária.
Muito obrigado.

46

Jornal Folha de S. Paulo, edição de 02.12.2012. http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/81379-emcampanha-para-o-stf-fux-procurou-dirceu.shtml. Consultado em 09.03.2015.
47
“Art. 13 - A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional desempenha as atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos no âmbito do Ministério da Fazenda e seus órgãos autônomos e entes tutelados”.

3. DESVIOS

DE FINALIDADE DA ARRECADAÇÃO COMO MEIO DE AUMENTO DA CARGA

TRIBUTÁRIA

3.1. TRANSPARÊNCIAS – PROFESSOR PAULO AYRES BARRETO

4. TROCA DE INFORMAÇÕES COMO INSTRUMENTO PARA AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA
4.1 RESUMO DA PALESTRA DO PROFESSOR GERD WILLI ROTHMANN:
O cidadão-contribuinte de vidro na selva fiscal: isto ilustra a transparência e a fragilidade do
cidadão-contribuinte, exposto à selva de leis fiscais complexas, confusas, contraditórias, mal
redigidas, inconstantes e, frequentemente, inconstitucionais.

O conteúdo da palestra consiste em: I – mostrar a cooperação entre os Estados no combate à
evasão fiscal; II – examinar a troca de informações nos acordos de bitributação internacional
(ABI) e em outros acordos celebrados pelo Brasil; III – examinar a troca internacional de
informações fiscais na legislação doméstica do Brasil; IV – alertar sobre as limitações e
questões controvertidas relativas à troca de informações internacionais, e; V – apontar
medidas necessárias para alcançar maior transparência por parte do Estado.

I.

Cooperação entre os Estados no combate à evasão fiscal
A transparência fiscal e a troca internacional de informações visam combater a evasão fiscal
e a concorrência fiscal danosa.
O Brasil participa em várias iniciativas internacionais de cooperação fiscal com este intuito,
dos quais se destaca o Fórum Global G-20/OCDE sobre Transparência e Intercâmbio de
Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of
Information for Tax Purposes) e o Projeto sobre Erosão de Base de Cálculo e Deslocamento
de Lucros – BEPS (Project on Base Erosion and Profit Shifting).
No Fórum Global G-20/OCDE foram feitas duas revisões sobre o sistema e a prática
brasileiras, com o seguinte resultado:

1. Fase 1 (Revisão 2012): Análise do ordenamento jurídico brasileiro – Resultado
positivo, com as seguintes ressalvas:

a) obrigação de notificação ao sujeito passivo no acesso da Receita Federal do Brasil
(RFB) a seus dados bancários;
b) sigilo profissional dos advogados, que poderia dificultar a troca de informações;
c) demora do Brasil na aprovação dos tratados internacionais.

2. Fase 2 (Revisão 2013): Análise da prática brasileira de troca de informações,
cabendo destacar:
a) sigilo bancário: as autoridades fiscais brasileiras têm livre acesso a informações
bancárias dos sujeitos passivos, enquanto o STF não se posicionar a respeito da
Lei Complementar nº 105/2001;
b) segundo a RFB, não há obrigação de notificação do sujeito passivo sobre a
solicitação de informação, com exceção de informação bancária ou de informação
que não consta no sistema da RFB;

c) o Brasil entende que seus acordos de bitributação dão base para trocas
automáticas e trocas espontâneas de informação (previsão expressa somente no
acordo de bitributação com Portugal);
d) incertezas na proteção do direito de participação dos sujeitos passivos na troca de
informações;
e) questão da legitimidade da ação estatal na obtenção das informações;
f) sigilo e confidencialidade na proteção de dados sensíveis das empresas.

Em documento de Abril de 2014, a RFB prestou, perante o Subcommittee on Base
Erosion and Profit Shifting Issues for Developing Countries da ONU, os seguintes
esclarecimentos relativos à troca de informações no âmbito do Plano de Ação BEPS
da OCDE:
a) Indagada sobre o principal obstáculo que encontrava para verificar se o valor do
lucro é reportado adequadamente na sua jurisdição e para assegurar que o imposto
sobre tal lucro seja pago, a RFB respondeu:

“ O principal obstáculo é a falta de uma efetiva troca de informações fiscais e de
regras específicas relativas à economia digital”.

b) Entre as ações do Plano de Ação BEPS, a RFB concordou com a especial
importância, da Ação 5 (enfrentar práticas fiscais danosas mais efetivamente,
levando em consideração transparência e substância) e da Ação 12 (solicitar aos
contribuintes revelar seus arranjos de planejamento fiscal agressivo).

II.

Troca de informações nos acordos de bitributação internacional (ABI) celebrados
pelo Brasil
Os ABI celebrados pelo Brasil contêm cláusula de troca de informações, baseada na
respectiva cláusula da Convenção-Modelo da OCDE (CM-OCDE). Em seu Artigo 26 e
seus parágrafos 1º a 5º, os ABI disciplinam os seguintes aspectos da troca de informações:

1. Âmbito de aplicação (Artigo 26, parágrafo 1)
1.1 Limites subjetivo (pessoas visadas) e objetivo (tributos visados).
1.2 Cláusula pequena (apenas tributos previstos no ABI) e grande (também outros
tributos da legislação doméstica).

1.3 Necessidade ou relevância previsível da informação solicitada.
1.4 Proibição de investigações aleatórias sem objetivo específico (fishing
expeditions).

2. Confidencialidade (Artigo 26, parágrafo 2)
2.1 Preservação do caráter sigiloso da informação recebida.
2.2 Falta de garantia de nível mínimo de proteção.
2.3 Pessoa para quem pode ser transferida a informação.

3. Limites à troca de informações (Artigo 26, parágrafo 3)
3.1 Limitação da competência para a troca de informações – hipóteses de recusa
legítima da informação pelo Estudo requerido.
3.2 Ausência da obrigação de adotar medidas administrativas contrárias às leis
domésticas e às práticas administrativas dos Estados contratantes.
3.3 Fornecimento de informações que não possam ser obtidas com base na legislação
ou na prática administrativa normal de ambos os Estados contratantes.
3.4 Limites em razão da matéria: ausência da obrigação de fornecer as informações
reveladoras de segredos empresariais, comerciais, industriais ou profissionais,
processos comerciais ou informações cuja comunicação seja contrária à ordem
pública.

4. Ausência da necessidade das informações solicitadas (Artigo 26, parágrafo 4)
4.1 Cláusula meramente interpretativa.
4.2

Obrigação de fornecer informações de que disponha ou de que precise.

4.3

Questão do custo de obtenção de informações e documentos.

5. Sigilo bancário ou fiscal (Artigo 26, parágrafo 5)
5.1 Inoponibilidade das leis domésticas que tratam do sigilo bancário ou do sigilo
fiscal.
5.2 Limitações constitucionais e legais e princípio da reciprocidade.

A troca de informações também está prevista em outros acordos celebrados pelo Brasil, dos
quais destacamos o Acordo entre Brasil e Estados Unidos da América para intercâmbio
de informações relativas a tributos (Decreto no. 8.003/2013) e a Convenção Multilateral

sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Fiscal, assinado pelo Brasil em
2011, no contexto do Fórum Global G-20/OCDE, formado por 132 países.

III.

Troca internacional de informações fiscais na legislação doméstica do Brasil
O fundamento legal da troca internacional de informações fiscais encontra-se na Constituição
Federal (CF, Art. 4º, IX) e no Código Tributário Nacional (CTN, Art. 199 e parágrafo único).
São os seguintes os direitos e garantias fundamentais aplicáveis à troca de informações:
1. Direito à intimidade e à privacidade.
2. Direito à tutela jurisdicional.
3. Direito ao contraditório e à ampla defesa.
4. Direito ao devido processo legal.
5. Direito ao tratamento isonômico dos contribuintes (vedação da discriminação).
6. Vinculação da atividade fiscalizatória da administração tributária aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
7. Observância do princípio da proporcionalidade na troca de informações.

Em relação ao poder de fiscalização e obrigação do sigilo fiscal, aplicam-se as seguintes
normas do CTN:
-

Art. 113, § 2º - Obrigações acessórias do sujeito passivo no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.

-

Art. 197 e Parágrafo único - Obrigação de prestar à autoridade administrativa todas
as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de
terceiros.

-

Art. 198 e seus Parágrafo 1º a 3º - Vedação da divulgação, por parte da autoridade
fiscal, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus
negócios ou atividades.

IV.

Limitações e questões controvertidas relativas à troca de informações internacionais
Cabe destacar os seguintes aspectos em torno da proteção do contribuinte:

1. O sigilo bancário no Brasil
Não há disposição constitucional expressa que preveja a proteção ao sigilo bancário.

A administração tributária entende que nas trocas internacionais de informações não há
restrições decorrentes de suposto sigilo bancário.
Parte da doutrina defende a necessidade da observância do sigilo bancário, baseada nos
princípios constitucionais da privacidade e da intimidade (CF Art. 5º, inciso X) bem como
do sigilo de comunicações e de dados (CF Art. 5º, inciso XII) e, ainda, do segredo profissional
(CF Art. 5º, inciso XIV).
O STF já foi contrário à quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, no entanto, ao
julgar, em 24.2.2016, cinco processos que questionavam dispositivos da Lei Complementar
no. 105/2001, que permitem à Receita Federal receber dados bancários dos contribuintes sem
necessidade de autorização judicial, o STF, por maioria de votos (9 a 2), entendeu não haver
quebra do sigilo bancário, mas transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal,
igualmente protegida contra o acesso de terceiros (Art. 198 CTN).

2. Introdução de novas modalidades de troca de informações
Além das três modalidades principais de troca de informações (a pedido, automática e
espontânea) foram apresentados três outros procedimentos para obtenção de informações: a)
controle fiscal simultâneo, b) controle fiscal no estrangeiro, e c) troca de informações por
setores econômicos.
Há necessidade de especificação das modalidades de troca de dados nos respectivos tratados.

3. Observância de aspectos procedimentais
Quanto aos aspectos procedimentais, deve ser observado o disposto na Lei nº 9.784/1999,
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Política Federal.

A proteção do sujeito passivo da obrigação tributária exige que, na troca de informações
internacionais, sejam garantidos:
-

o controle da legitimidade de um pedido de informações;

-

a prévia notificação dos sujeitos passivos da existência de um pedido de
informações;

-

o direito de participação do sujeito passivo no procedimento.

4. Além dos aspectos referidos, devem ser observadas as seguintes limitações da troca
de informações internacionais:
-

a proibição da utilização de provas ilícitas;

-

a responsabilidade civil dos Estados no caso de violação de direitos dos sujeitos
passivos;

-

a ilegitimidade da transferência de informação, pelo Estado requerente, para um
outro Estado;

-

V.

o custo de obtenção da informação requerida e o princípio de proporcionalidade.

Transparência do contribuinte versus transparência do Estado
O mesmo Estado, que exige a transparência cada vez maior do cidadão-contribuinte, por seu
lado, deveria eliminar a situação caótica reinante no sistema tributário nacional. Para tanto,
poderiam ser adotadas, por exemplo, as seguintes medidas para fomentar sua própria
transparência:

1. Transparência da administração fiscal
1.1 Desburocratização e eficiência na prestação de informação pelo contribuinte por
sistemas eletrônicos.
1.2 Disponibilização de informações oriundas de intercâmbio com outros países.

2. Transparência da legislação tributária
2.1 Reforma tributária para racionalização do sistema tributário, tornando-o mais
simples, transparente e justo.
2.2 Redução do uso das Medidas Provisórias.
2.3 Eliminação de Emendas Constitucionais inconstitucionais.

CONCLUSÃO
Em vez de aumentar simplesmente seu arsenal de medidas no confronto com o cidadãocontribuinte, o Estado, como Estado Democrático do Direito, deveria procurar estabelecer
uma relação de cooperação com o cidadão, promovendo sua própria transparência nos
campos da legislação fiscal e da administração tributária.

5.2. TRANSPARÊNCIAS – PROFESSOR GERD WILLI ROTHMANN

4. 3 – Resumo da Palestra do Professor Sérgio André Rocha

Troca de Informações como Instrumento para Aumento da Carga Tributária

Sergio André Rocha
Professor de Direito Financeiro e Tributário da
UERJ. Livre-Docente em Direito Tributário
pela USP.

1. Introdução
Nos dias 23 e 24 de maio, tive a honra e a satisfação de participar do "IV Congresso Brasileiro
de Direito Tributário Atual IBDT - AJUFE/AJUFESP - DEF-FDUSP: Os Limites do Poder
Legal de Aumentar a Carga Tributária", realizado no belíssimo Salão Nobre da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo. Naquela oportunidade, proferi palestra sobre o tema
da "Troca de Informações como Instrumento para Aumento da Carga Tributária".
A análise mais detalhada dos aspectos relacionados à troca de informações foi objeto de
recente estudo de minha autoria, ao qual faço referência (ROCHA, Sergio André. Troca

Internacional de Informações para Fins Fiscais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. Na palestra
proferida na Faculdade do Largo do São Francisco foram abordados dois temas principais:
a possibilidade de utilização da troca de informações como instrumento para a
obtenção de informações em benefício dos contribuintes; e
a necessidade do desenvolvimento de mecanismos para a defesa dos direitos dos
contribuintes no contexto da troca internacional de informações.
2. Troca de Informações a Favor dos Contribuintes
A transparência fiscal internacional e a troca de informações tornaram-se dois dos grandes
temas da tributação internacional contemporânea. Contudo, as mesmas são geralmente vistas
e tratadas como um instrumento de otimização da arrecadação estatal, dando-se pouca, ou
nenhuma importância a como os instrumentos de transparência poderiam ser utilizados em
benefício do contribuinte.
Considerando o caso brasileiro, apontamos alguns casos onde a troca de informações pode
ser utilizada a favor do contribuinte, destacando os seguintes:
Cost-sharing internacional: A leitura atenta da Solução de Divergência COSIT nº
23/2013 aponta que reembolsos pagos no contexto de contratos de cost-sharing são
"recomposições patrimoniais", as quais não configuram receita para fins fiscais. De
outro lado, a análise das recentes Soluções de Consulta COSIT nº 43/2015 e nº
50/2016 foram o sentido de que, no caso do cost-sharing internacional, o reembolso
das despesas seria uma receita de serviço. Claramente, tendo a mesma natureza
jurídica -- reembolso -- não poderiam tais pagamentos ter tratamentos fiscais
distintos, o que, acreditamos, tem origem na falta de acesso das autoridades fiscais às
informações da empresa localizada no exterior. Esta dificuldade, entretanto, poderia
e deveria ser superada pela troca de informações, através da qual as autoridades
fiscais brasileiras poderiam obter as informações necessárias sobre os fatos ocorridos
no exterior.
Aplicação das regras brasileiras de tributação em bases universais: Analisando as
regras previstas nos artigos 76 a 92 da Lei nº 12.973/2014, notamos que a nova
sistemática brasileira de tributação em bases universais é bastante sofisticada, e não
raro necessitará de informações fornecidas pela controlada, direta ou indireta, no
exterior. Obviamente tais informações não podem ser solicitadas diretamente à
empresa brasileira, que não tem obrigação de fornecê-las. Dessa maneira, também

neste caso, a solução para a obtenção das informações necessárias para a aplicação
da legislação tributária brasileira deve se dar por meio da troca de informações.
Compensação de crédito de imposto pago no exterior: Uma das partes mais
complexas da legislação tributária brasileira é aquela que cuida do aproveitamento,
no Brasil, de imposto pago no exterior. À complexidade legislativa soma-se a
complexidade prática, referente à comprovação de tais créditos. Esta questão poderia
ser certamente melhorada caso as autoridades fiscais trocassem entre si informações
sobre o imposto pago em seu território por contribuintes residentes no outro país.
Aplicação das regras de preços de transferência: Sabe-se que algumas das
dificuldades na aplicação de alguns métodos de preços de transferência, decorre da
obtenção de informações detidas pela empresa não residente. Mais uma vez tais
problemas poderiam ser melhorados com a utilização da troca de informações entre
os Fiscos.
Como a troca de informações se desenvolveu através de iniciativas estatais, nota-se que não
há preocupação com a sua utilização em benefício dos contribuintes. Dessa maneira,
entendemos que é importantíssimo que o setor privado perceba a relevância do tema e se
organize para debater o mesmo com as autoridades fiscais, enquanto o sistema ainda está em
formação.
3. Proteção dos Direitos dos Contribuintes
Uma consequência do cenário descrito no item anterior é que, nos debates sobre troca de
informações, a proteção dos direitos dos contribuintes é um coadjuvante de segunda
categoria. Este tema foi o ponto central de nossa tese sobre troca de informações antes
referida.
Em relação a este tema, na palestra proferida no IV Congresso Brasileiro de Direito
Tributário Atual destaquei os seguintes direitos, os quais devem ser assegurados aos
contribuintes em processos de troca de informações internacionais para fins fiscais:
Direitos procedimentais do contribuinte:
Direito de ser notificado e direito de participação: O direito de saber sobre a
existência da troca de informações e de participar na mesma tem não apenas
uma função de garantia de direito de defesa, mas também a finalidade de

assegurar que informações de natureza sigilosa não serão indevidamente
transferidas para as autoridades fiscais de outro Estado.
A discussão nos casos de fraude: É possível o afastamento de tais direitos
procedimentais em casos de fraude. Contudo, apenas e tão somente naqueles
casos em que haja indícios claros da ocorrência de crime contra a ordem , não
se podendo afastar direitos procedimentais diante da suspeita da existência de
planejamento tributário dito abusivo ou agressivo.
Direitos procedimentais e trocas automáticas: Há uma clara tendência de
fortalecimento da troca de informações automática no cenário internacional.
Não se pode imaginar, contudo, que no contexto da troca automática não se
deve falar em direitos procedimentais. Mesmo nesses casos deve-se garantir
ao menos o direito de notificação do contribuinte.
Dever de motivação da decisão que autoriza a troca de informações a pedido:
A troca de informações está limitada pelas regras previstas no Código
Tributário Nacional e nos acordos celebrados pelo Brasil. Portanto, o Fisco
deveria ter o dever de motivar a decisão pela troca de informações com outro
Estado, viabilizando o controle por parte dos contribuintes.
Vícios na coleta das informações e provas ilícitas: Infelizmente, tem sido cada vez
mais comuns casos de obtenção de informações por meios ilícitos. Considerando a
vedação constitucional à sua utilização no Brasil, deve-se proteger os contribuintes
contra a utilização de informações que tenham sido obtidas, na origem, de forma
ilícita.
Responsabilidade civil do estado nos casos de violação dos direitos dos contribuintes:
Um dos principais aspectos da troca de informações é a responsabilização do Estado
por danos causados ao contribuinte. Com efeito, uma vez que a troca de informações
vem sendo feita em benefício do Estado, não pode o contribuinte ser prejudicado por
eventual vício no intercâmbio, como no caso de vazamento das informações. É
essencial, neste caso, que ambos Estados -- fornecedor da informação e beneficiário
da mesma -- sejam solidariamente responsáveis no caso de danos ao contribuinte. Do
contrário, no caso de ato praticado pelo Estado destinatário da informação, o
contribuinte do país de origem teria que ir às suas cortes buscar reparação.
4. Conclusão

A troca de informações vem sendo debatida de uma perspectiva exclusivamente -- ou
majoritariamente -- estatal. Há, contudo, que se analisar como a troca de informações pode
ser utilizada como instrumento a favor do contribuinte. Ademais, é muito importante que não
se perca de vista a importância da proteção dos direitos dos contribuintes. Não há dúvidas
quanto à importância da proteção da arrecadação tributária em um Estado Fiscal. Contudo,
por mais relevante que seja a arrecadação, não se pode instrumentalizar os direitos dos
contribuintes para alcançá-la.
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1 – Introdução
Na Mesa de Debates do IBDT – Instituto Brasileiro de Direito Tributário, que se
realiza semanalmente, todas as quintas-feiras, são examinados temas acadêmicos e práticos,
com base na legislação, jurisprudência e doutrina tributárias. Nessas discussões do IBDT o
Direito Tributário é objeto de apreciação científica sem amarras típicas da academia. Apesar
disso, a mesa de debates do IBDT não é praxista nem tampouco despreza a doutrina que se
ensina na Faculdade de Direito, pois é na academia que a doutrina do Direito Tributário
importa para a formação de juristas. Nela repousa a certeza dogmática, constantemente
desafiada pela incerteza das teses científicas dos trabalhos acadêmicos apresentados nos
cursos de graduação e pós-graduação.
Com base nessa premissa o IBDT edita a série Doutrina Tributária em cooperação
com a editora Quartier Latin, destinada a divulgar trabalhos acadêmicos aprovados nos cursos
de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Essa iniciativa
científica tem por objetivo divulgar as tendências doutrinárias de jovens talentos do Direito
Tributário. As monografias publicadas refletem em parte a produção científica da nova
geração de tributaristas. A autora de um dos artigos criticados neste trabalho teve sua
monografia de mestrado publicado nessa série sobre o mesmo tema da extrafiscalidade,
também objeto de crítica neste ensaio.

O IBDT organiza congressos sobre o Direito Tributário no âmbito nacional e
internacional. No campo nacional, o IBDT promoveu o IV Congresso Brasileiro de Direito
Tributário Atual, para o qual fui convidado a apresentar um estudo acerca da extrafiscalidade
e o aumento de carga tributária. Considerando o tema central do congresso ser o limite do
poder de tributar do Estado, não poderia deixar de analisar os trabalhos de jovens talentos
que se dedicaram a esse tema recentemente, trabalhos publicados pelo IBDT, tanto na revista
Direito Tributário Atual - RDTA.
A proposta científica deste artigo é inspirada num artigo recentemente publicado
coincidentemente sobre a liberdade do legislador fiscal de tributar. Tipke abordou o tema do
excesso de liberdade do legislador tributário na elaboração de normas de arrecadação fiscal.
O autor menciona na introdução de seu trabalho o propósito de criticar trabalhos da nova
geração de juristas, por ocasião de seminário apresentado no Max-Plank-Instituts sobre o
futuro do Direito Tributário alemão (Zukunftsfragen des deutschen Steuerrecht), em atenção
ao convite formulado por seu diretor Wolfgang Schön. O método de pesquisa escolhido por
Tipke foi analisar dois artigos publicados por jovens talentos e, assim, homenagear a pesquisa
científica em curso nas melhores escolas alemãs. A homenagem não é pessoal nem tampouco
tem por objetivo qualificar ou desqualificar determinado jurista. Visa apenas analisar as
ideias de modo crítico sem pretensão de deitar doutrina sobre elas. Preocupa-se o autor do
ensaio como a nova geração argumenta o Direito Tributário e como ela vê o futuro da
doutrina do Direito Tributário, principalmente diante da pressão arrecadatória.48
Com inspiração na proposta científica de Tipke, foram escolhidos para este artigo os
trabalhos de Martha Leão49 e Paulo Victor Vieira da Rocha50, justamente por serem ambos
jovens juristas e, particularmente, por terem protagonizado um debate acadêmico numa das
mesas de debate do IBDT, em 28 de maio de 2015. 51 As divergências doutrinárias de Martha
Leão e Paulo Victor Vieira da Rocha se somaram a outras vozes, durante a mesa de debates
do IBTD, que sustentam posições interessantes sobre a questão da tributação extrafiscal e seu
controle, que serão exploradas neste trabalho. Desse debate, inclusive, nasceu o artigo de
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Leão, em contraposição ao trabalho publicado por Rocha e defendido por ele durante a
contenda da mesa de debates.
Como parâmetro para a análise crítica dos trabalhos científicos, apresenta-se a
constatação de Tipke, expressa em seu artigo, com o que apreendeu da leitura crítica das
monografias, com grande preocupação sobre a liberdade do legislador tributário na
elaboração de normas de arrecadação. Preocupa-se Tipke, então, que, segundo a nova
doutrina, o legislador tributário de hoje:
•
•
•
•
•
•
•
•

não se obriga a alcançar uma orientação de justiça ou sistematicidade;
não precisa se orientar por princípios ou regras, nem tampouco pela oferta de
justiça;
está livre da compreensão do primado da igualdade como a Magna Carta do
Direito Tributário;
está livre da lógica jurídica, em especial do censo de coerência, de pensar a razão
normativa;
em que pese ser eleito, não segue a vontade do eleitor;
não considera que as normas indutoras precisam ser justificadas;
está livre para atender grupos de interesse de modo não transparente;
pode priorizar a arrecadação em relação a outra políticas.52

Segundo esse quadro negativo apresentado nos trabalhos acadêmicos, que Tipke
espera ter compreendido mal, o legislador tributário estaria cada vez mais forte, uma vez que
os tribunais daquela jurisdição se mostram acanhados diante do fato que o princípio
democrático se sobrepõe aos demais princípios, dando ampla liberdade ao legislador
tributário. Para o autor, a margem de trabalho sobre valores e seus limites destinados ao
legislador não se confundem com liberdade de legislar sobre tributação com mero intuito
arrecadador.53 A estrutura do sistema tributário concebido por Tipke não admite a liberdade
de tributação descrita nos trabalhos criticados. Da crítica do professor aposentado da
Universidade de Colônia é possível extrair sua preocupação em conter o poder de tributar,
um tema que serve não só para a Alemanha, mas também para o Brasil da atualidade,
conforme proposta do IV Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual.
Oportuna se faz, então, a resenha dos artigos de Leão e Rocha, para buscar,
preliminarmente, algumas respostas sobre a tributação extrafiscal além do necessário debate
acerca da contenção do poder de tributar, especificamente por meio de normas e tributos
extrafiscais, levando em conta os riscos apontados por Tipke, e sob as diferentes perspectivas
dos trabalhos de Leão e Rocha, todos imbuídos do mesmo propósito científico. No Brasil,
52
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assim como observou Tipke em relação à Alemanha, existe também um certo acanhamento
dos tribunais em conter o poder de tributar segundo princípios do Direito Tributário. Vejamos
como isso pode ser abordado segundo a doutrina analisada.

2 – Resenha crítica do texto de Martha Leão.
Para iniciar a resenha do texto publicado por Leão, parte-se da constatação, como dito
na introdução acima, que o trabalho foi fruto de debate durante a Mesa de Debates do IBDT.
A autora foi estimulada a escrever em resposta ao que se discutiu na ocasião entre ela e Rocha
sobre a possibilidade de controle das normas extrafiscais. O trabalho toma a premissa da
existência de normas extrafiscais e tributos com tal função a serem submetidos, quando for
o caso, a um juízo de validade segundo critérios desenvolvidos pela autora ao longo de sua
monografia de mestrado e também do texto em comento. Nessa monografia de mestrado, a
autora considera possível o controle da extrafiscalidade segundo critérios interpretativos
específicos, tratados mais adiante. 54
Leão considera relevante a polêmica acerca da identificação de normas tributárias
extrafiscais e em que medida a capacidade contributiva serve de critério para aferir a
adequação da norma extrafiscal ao ordenamento jurídico. Ainda no aspecto preambular, a
autora sugere que o uso das normas extrafiscais tem crescido em volume e relevância num
Estado fiscal intervencionista. O fenômeno de expansão volumétrica é o que mais preocupa,
de fato, mas ao dar muita importância ao modelo extrafiscal pode se perder de vista o modelo
fiscal, permitindo um descontrole sistêmico, o que não foi objeto de atenção da autora.55
A autora defende a possibilidade de identificação das normas tributárias extrafiscais
e a aferição de sua finalidade. Os efeitos concretos de tais normas na restrição de direitos
fundamentais são identificáveis na prática tributária. Para defender sua teoria, expressa não
só no artigo sob crítica, mas também em sua monografia em que obteve o grau de mestre em
Direito Tributário, Leão passa por polêmica tese da causa, finalidade e efeito da norma
indutora. A finalidade proposta foge da simples arrecadação, considerando a função social
da norma de caráter extrafiscal. Critica o termo “extrafiscal” por induzir o leitor a entender
o sistema como fiscal e extrafiscal, considerado este último como não-tributário.56 De fato, a
expressão “extrafiscal” não é muito feliz, mas segue uma lógica didática de explicar seu
caráter de justiça social, distinto da justiça fiscal. Faz mais, a classificação extrafiscal permite
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justificar a tributação, numa releitura da teoria da causa na tributação sob perspectiva mais
atual do Estado da sociedade de risco. A ideia extrafiscal tem por objetivo ressaltar o objetivo
não arrecadatório da lei e do tributo dessa natureza.
A dificuldade de sustentar a tese de identificação de normas tributárias de natureza
extrafiscal reside no fato de todo o tributo não ser neutro, ou seja, provocar um
comportamento qualquer no contribuinte. Ora, se todo o tributo induz o contribuinte a
determinado comportamento, não haveria falar em extrafiscalidade como promoção de
política social, econômica, cultural, ambiental, etc. Leão se posiciona coerentemente ao lado
da doutrina que considera válida a distinção, mesmo assumindo a falta de neutralidade na
tributação. Assumindo que neutralidade é um mito, pois em maior ou menor grau, o tributo
estimula ou desestimula o contribuinte a determinada conduta, resta investigar a finalidade
precípua da norma ou imposto extrafiscal, que não sendo meramente arrecadatória, pode ser
instrumentalmente indutora, característica principal a justificar a própria existência desse
tributo. O ser fiscal ou extrafiscal muitas vezes se torna difícil apurar, o que em si coloca em
risco a própria tentativa da autora de provar a possiblidade de identificação da norma com
características extrafiscais. O que parece viável é identificar notas extrafiscais como, por
exemplo, não perseguir claramente finalidade arrecadadora, ou que os aspectos extrafiscais
da norma não sejam mero acessório da regra, ou ainda, o fomento de condutas extrafiscais
seja claro.57 As notas de extrafiscalidade são cumulativas e pretendem ressaltar a utilidade
instrumental da norma destinada a esse fim. Resumindo, a finalidade reconhecida de maneira
precípua é suficiente para identificar a norma tributária extrafiscal, capaz de estimular um
comportamento do contribuinte, premeditadamente estabelecido pelo legislador fiscal.
Observa Leão que por finalidade não pode ser entendido intenção do legislador histórico. A
finalidade objeto de estudo e sustentada pela autora se trata de elemento sistemáticoteleológico. Ao interpretar a norma o intérprete abre mão, nessa proposta, de investigar
psicológico ou genético do legislador, pois lhe interessa apenas o que a norma pretende
regular.58 Acerta Leão quando considera o vínculo a fins assumidos como objetivos na sua
proposta de interpretação teleológica das normas tributárias extrafiscais. Interessa, afinal, o
resultado prático da norma sujeita ao controle jurisdicional, como se verá adiante. A
finalidade extrafiscal é a finalidade objetiva na lei tributária que determina uma conduta do
contribuinte.

57

LEÃO, Martha. Ob. cit. (nota 1), p. 308.
LEÃO, Martha. Ob. cit. (nota 1), p. 310. A autora cita Humberto Ávila, Teoria da igualdade tributária.
3ª. Edição. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 75.
58

A grande questão reside no controle da norma extrafiscal, ao intentar aferir a
finalidade alcançada após a aplicação. A quebra na igualdade da tributação se dá quando
impertinente a finalidade observada a posteriori na norma extrafiscal. A autora se escora em
Ávila para sustentar que a distorção merecedora de controle jurisdicional se encontraria entre
a finalidade e a medida de comparação. 59 É difícil, porém, apurar a medida de comparação
nos casos em que a intervenção proposta é tênue. Na norma indutora se encontra a
estruturação de ordem constitucional de justiça social que, interpretada teleologicamente,
possibilita, na visão de Nogueira, verificar os pressupostos de fato da juridicidade tributária,
em eventos da vida de natureza ou caráter econômico. 60 O caráter na norma extrafiscal,
porém, se encontra no campo social, o que não invalida a posição do primeiro catedrático da
USP em Direito Tributário e fundador do IBDT. A hermenêutica compreendida como
manifestação do espírito humano, é algo mais complexo do que a simples interpretação
normativa e se aplica melhor nos casos de controle de normas e tributos extrafiscais, na visão
de Torres.

61

A proposta de interpretação de Torres se ajusta melhor ao controle da

extrafiscalidade, como se dirá mais adiante.
O controle da norma e do imposto extrafiscal se dá tomando por base a obrigação do
legislador de fornecer critérios objetivos e coerentes, o que permite ao intérprete efetuar uma
análise objetiva da lei, sob a perspectiva da igualdade na tributação. A autora se escora na
tese de Schoueri, que admite um mínimo de efeitos indutores em todo o tributo. Esse efeito
tem o potencial de gerar distorções a merecer o controle jurisdicional.62 A indução seria mero
efeito normativo, o que não justificaria tal classificação, numa aproximação com o que
sustenta Rocha em seu artigo comentado abaixo. A posição crítica não auxilia na questão do
controle das normas e impostos extrafiscais. O controle jurisdicional somente é possível se o
intérprete tiver elementos suficientes para identificar as notas extrafiscais na norma ou no
imposto e, a partir daí, verificar se a distinção de contribuintes se justifica. Negar a
classificação prejudica o esforço de controle do excesso fiscal no exercício do poder de
tributar.
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Leão critica, ainda, a posição de reconhecimento da extrafiscalidade somente a partir
de efeitos concretos. Aplicada a norma extrafiscal, passado algum período, se daria a aferição
dos efeitos concretos. Propõe que se faça o controle da extrafiscalidade quando da edição da
norma, por interpretação no plano de validade e eficácia. Um dos objetivos da identificação
das normas extrafiscais seria justamente permitir o controle de eficácia. Haveria, assim, um
duplo controle, de finalidade e de eficácia. Esse controle permite aferir a pertinência do
critério de discriminação e a proporcionalidade da restrição dos princípios envolvidos. 63 Esse
seria o melhor controle possível, um tanto utópico, mas não impossível, sempre que os
tribunais percebam as vantagens da identificação da finalidade das normas extrafiscais.
Nesse ponto do trabalho de Leão talvez se encontre o contributo pretendido, qual seja,
propor a identificação da extrafiscalidade objetivada na norma para o exercício do controle
do poder de tributar. A finalidade extrafiscal e determinante para o controle jurisdicional.
64

As normas extrafiscais tratam da liberdade do contribuinte ao determinar sua conduta.

Assim, é fundamental identificar a finalidade para aferir em que medida a liberdade do
contribuinte está sendo adequadamente limitada. A proporcionalidade ajusta a medida
restritiva do legislador. A extrafiscalidade somente será justa se passar pelo crivo da
proporcionalidade, estabelecendo-se uma razão entre o meio e o fim.
O grande problema dessa proposta está no papel destinado ao Poder Judiciário de
redefinir a finalidade da norma extrafiscal. Sim, posto que o intérprete parte do pressuposto
de que a finalidade expressa na norma não passa pelo crivo da proporcionalidade, exigindo
que se redefina a finalidade segundo o critério da igualdade. Leão propõe afinal a vinculação
da finalidade a outros critérios de controle da extrafiscalidade, como de aplicação do
princípio da igualdade, de eficácia e de cumprimento da finalidade. 65 A proposta de uma
espécie de “filtro” jurisdicional que servisse como critérios de controle é sedutora, em que
pese a dificuldade de aplicação prática no exercício hermenêutico. Observa-se relativa
sobreposição de critérios que, afinal, se fundem com a proporcionalidade. Esse tema será
visitado mais adiante com maior detalhe.
Em suas conclusões preocupa-se a autora com o que denominou “cheque em branco”
dado aos Poderes Legislativo e Executivo no uso das normas extrafiscais, o que demanda um
controle jurisdicional acurado. Leão considera importante identificar a extrafiscalidade para
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daí executar melhor o controle do poder de tributar. 66 Em que pese acertada posição da
autora, preocupa o “cheque em branco” conferido ao Poder Judiciário no exercício do
controle da extrafiscalidade. Dentre os poderes do Estado, o Judiciário tem a função de
controle dos demais quando do excesso.

3 - Resenha crítica do texto de Paulo Victor Vieira da Rocha.
O trabalho de Paulo Victor Vieira da Rocha merece resenha pela estatura de seu
posicionamento desafiador, com reflexões serenas sobre o tema da extrafiscalidade. Quase
ao final de suas proposições intrigantes, o autor sentencia corretamente que “a construção do
conhecimento não ocorre com a desconstituição daquilo que já fora produzido..”.

67

Esse

trecho de seu trabalho vale ser citado pelo que expressa, um movimento reflexivo que
investiga o que existe e aponta as inconsistências estruturais, desafiando o pensamento
jurídico a buscar saídas.
Logo no preâmbulo de seu trabalho Rocha reconhece o uso da classificação de normas
tributárias ou tributos na doutrina do Direito Tributário em fiscais e extrafiscais, seja no
Brasil ou no exterior. 68 De fato, essa classificação didática foi adotada pela doutrina em
função de seu caráter binário, que facilita a compreensão dos estudantes de Direito Tributário.
O modo de pensar binário é da natureza humana, o que não significa determinar que tal
classificação de fiscal e extrafiscal seja única ou de qualquer modo estanque, que impeça o
estudante e muito menos o doutrinador, de conceber um modelo híbrido, que conjugue
características de ambas as classes fiscal e extrafiscal.
Mais adiante, ainda em caráter introdutório, Rocha atribui a Vogel a classificação de
normas a partir da atribuição que detém como fiscais ou extrafiscais, inaugurando na doutrina
alemã um modo de interpretação normativa teleológica. Esse modelo interpretativo,
especialmente em se tratando de impostos, permite analisar a adequação das normas
tributárias não só segundo a capacidade contributiva, mas também segundo outros critérios
ajustados à igualdade, próprios a cada tipo de impostos. 69 A proposta de Vogel serve para a
doutrina do Direito Tributário, na classificação de dois tipos específicos de tributação,
orientados por estruturas principiologicas e normativas próprias.
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Alerta Rocha para casos de aplicação de normas que deveriam graduar os impostos
de acordo com a capacidade contributiva, porém desconsideram o princípio no momento de
quantificar tais exações no plano individual, dando como exemplo as regras CFC (Controled
Foreign Companies). Explica a hipótese com regras como as observadas na Zona Franca de
Manaus, no estado brasileiro do Amazonas. Nesse exemplo, o contribuinte que desenvolver
o estado, exportar, promover a tecnologia, dentre outras condições, goza de redução de
impostos. Preocupa-se Rocha com o fato do contribuinte não contar com uma premissa lógica
do que seria abstratamente o imposto fiscal ou extrafiscal, de sorte a lhe garantir segurança
jurídica. 70 A preocupação do autor é legítima, em que pese apoiar-se em premissa lógica
lábil. O ajuste do imposto segundo a capacidade contributiva, independentemente de ser
obrigação constitucional para o legislador, sempre que possível, opera preferencialmente no
campo da justiça fiscal, que não brindaria necessariamente os impostos chamados
extrafiscais, ou que em determinadas circunstâncias, como no exemplo citado pelo autor, se
transformem em extrafiscais segundo previsão constitucional de intervenção do Estado na
economia.
Rocha assume a fiscalidade e extrafiscalidade como fenômenos passíveis de ser
atribuídos a tributos ou normas. O objeto de consideração da doutrina, segundo o autor, seria
de fato a norma e não o tributo em si. 71 Ocorre que fiscalidade e extrafiscalidade não são
fenômenos, mas propostas organizacionais sistêmicas do Direito Tributário, fruto da ação
lógica humana. Fenômeno fosse, o desejo classificatório estaria fadado ao insucesso. Se a
doutrina escolheu denominar tributos como fiscais e extrafiscais, assim fez com intuito
dogmático, passível de falha científica determinante para o insucesso da proposta, que parece
ser o intuito do autor.
Em relação ao aspecto teleológico, Rocha considera ariscado apostar na função
primordial do imposto como capturar receita do contribuinte para destinar ao custeio do
Estado, citando o trabalho de Vogel como base para sua afirmação. Nesse sentido conclui
pela dificuldade da interpretação teleológica da norma tributária, pois revelaria irrefutável
intenção de arrecadação. 72 A interpretação teleológica, contudo, não leva a tal conclusão,
pois como sustenta o próprio autor, essa é apenas a função primordial e não a única função.
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É natural que se busque captar riqueza disponível do contribuinte para custear despesas do
Estado, porém isso não significa ser só esse o objetivo. A função da lei tributária tem outros
aspectos relevantes, que inclusive, limitam o poder de tributar. Isso não dificulta a
interpretação teleológica da norma tributária extrafiscal.
Os efeitos fiscais e extrafiscais da norma tributária foram objeto de apreciação no
trabalho de Rocha. Contesta o autor a função do Direito Tributário de captar riqueza no
domínio privado para destiná-la ao domínio público. Essa é uma das funções do Direito
Tributário, mas não a única nem tampouco a preponderante.73 Correto afirmar que a função
do Direito Tributário seja limitar o poder de tributar e para tanto serve o princípio da
capacidade contributiva, válido tanto para as normas tributárias de natureza fiscal quanto para
aquelas de natureza extrafiscal. Não há polêmica nisso, pois o Direito Tributário foi
concebido para conter o poder de tributar.
A função fiscal da norma tributária é arrecadar de modo eficiente e de acordo com o
princípio da capacidade contributiva, seu limitador por excelência. Por outro lado, a função
social da norma tributária é arrecadar para permitir a intervenção do Estado no domínio
privado determinando comportamentos do contribuinte. Investigar a função das normas
tributárias importa para o intérprete aferir os elementos distintivos que aquelas de natureza
extrafiscal provocam no administrado. A rotulação tem sentido didático para o intérprete,
classificação válida para distinção e consequente aferição de propósitos. Não há nada de mal
em normas fiscais apresentarem variações normativas que lhe confiram função extrafiscal e
vice-versa. Isso em si não prejudica a classificação nem tampouco dificulta o controle do
Estado em seu poder de tributar. Rocha se preocupa com a mitigação desproporcional de
direitos fundamentais do contribuinte pelo uso equivocado das normas extrafiscais. A
classificação das normas segundo seu caráter extrafiscal de mitigação de direitos
fundamentais é um passo necessário para permitir a proposta do autor de justificação segundo
o critério de comparação/graduação pelo Poder Judiciário. 74 Para a justificação proposta a
classificação é importante, principalmente se o objetivo for o controle da extrafiscalidade.
Em seguida, o mesmo Rocha reconhece a classificação das normas tributárias e
impostos segundo a finalidade. Porém não procede que a finalidade tenha sido desenhada
tendo por objeto o legislador. 75 Admite-se, todavia, que o legislador tenha sido o sujeito da
intenção legislativa instrumental para o Estado realizar sua tarefa interventiva e indutora
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comportamental do contribuinte. A classificação de normas tributárias se presta a justificar a
comparação dos iguais perante a lei, diferenciando na medida em que se desigualem por
intenção deliberada do Estado de induzir condutas. Os efeitos normativos são, assim,
atingidos por aplicação do princípio da igualdade, ao impor critérios de comparação. O
Estado faz uso da norma extrafiscal para distinguir o contribuinte que deve compor o grupo
sujeito à intervenção e, em seguida, garantir-lhe tratamento igual entre os desiguais. Nisso se
justifica a norma extrafiscal sob a perspectiva ética.
A identificação de efeitos fiscais ou extrafiscais de fato pode ser feita segundo uma
investigação que leve em consideração a aplicação do princípio da igualdade na tributação,
que impõe critérios de justificação, como sugere Rocha. 76 O rótulo dado a norma como
“fiscal” ou “extrafiscal” tem serventia didática, lógica e de controle do poder de tributar do
Estado, objeto deste estudo. Diferenciar o contribuinte segundo o rótulo da extrafiscalidade
coloca o foco do intérprete sobre o critério diferenciador utilizado pelo legislador. Dessa
discriminação se origina a capacidade de controle jurisdicional da norma ou imposto
extrafiscal.
Em grande esforço questionador, Rocha conclui seu trabalho contestando a
classificação extrafiscal no plano abstrato, ao que denomina “rótulo” dos impostos e
normas.77 De certo modo, o próprio autor se rende diante da utilidade da classificação. Os
exemplos práticos de problemas encontrados na classificação, citados pelo autor ao longo se
seu trabalho, não são suficientes para sustentar sua tese, por representarem simples patologias
sistêmicas. A classificação “extrafiscal” não se presta a fomentar ou restringir direitos
fundamentais. Os efeitos normativos extrafiscais servem, de fato, como elemento do processo
interpretativo e de aplicação do Direito Tributário.

4 – A tributação extrafiscal sob controle.
Tipke se preocupou recentemente com a liberdade excessiva do legislador tributário,
ressaltando que ele dedicou boa parte de sua vida acadêmica, especificamente nas décadas
de 1970 e 1980, para conceber um sistema tributário baseado em princípios que garantam ao
contribuinte segurança jurídica.78 A concepção de um sistema tributário nesse modelo de
Tipke teve grande repercussão não só na Alemanha, mas também em outras jurisdições,
influenciando seus respectivos sistemas tributários. O professor de Colônia dedicou-se a
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formar uma escola de tributaristas com atenção especial para a justiça fiscal, alunos que até
hoje atualizam sua obra mais famosa, Direito Tributário, já na 23a. edição, escrita em parceria
com Joachim Lang e traduzida para diversos idiomas.79 A inclinação da escola de Tipke para
a justiça fiscal causou relativa distorção doutrinária, como se fora do ambiente de trabalho
científico da justiça fiscal nada haveria em termos de garantia para o jurisdicionado, o que
não procede e tampouco foi a intenção do jurista. Tipke chegou a afirmar, num esforço
dogmático de afirmar o modo de pensar sistêmico, que a extrafiscalidade não deveria
pertencer ao Direito Tributário, mas sim à ciência das finanças. 80 Reconhece, porém, mais
tarde, na segunda edição de seu tratado, um sentido no brocardo Bene doce qui bene
distinguit, em que pese alertar que o tribunal constitucional alemão ainda não foi feliz em
distinguir adequadamente as normas indutoras, ajustando os princípios constitucionais
adequadamente.
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Como visto, tanto na Alemanha quanto no Brasil existe um déficit

hermenêutico em relação às normas indutoras, o que dificulta o controle efetivo do poder de
tributar. Tipke reconheceu, afinal, a extrafiscalidade, embora critique a dificuldade de
aplicação de princípios típicos da justiça fiscal para essa forma de tributação típica da justiça
social.
Talvez a doutrina expressa na primeira edição de seu tratado tenha sido determinada
por sua concepção acerca dos princípios da igualdade na tributação e da capacidade
contributiva. Em outra monografia de destaque em sua bibliografia, Tipke dedica especial
atenção para a justiça fiscal, com um esforço doutrinário característico, ao denominar o
pensar a justiça fiscal para pensar o sistema tributário. Nesse sentido o autor promove um
sistema tributário justo, assim entendido aquele sustentado por princípios importantes como
a igualdade e a capacidade contributiva. A racionalidade do sistema tributário demanda um
sentido de justiça epistemologicamente considerado, ainda que na prática se constate um
déficit de justiça.82 A forma de pensar o sistema tributário proposto por Tipke trabalha com
a constituição de princípios que tragam sentido de justiça ao jurisdicionado. A ciência do
direito pressupõe sistematicidade, sempre que se conceba como tal a determinação de regras
dentro de um ordenamento jurídico. O problema da doutrina levada ao extremo e dar a
entender que fora da justiça fiscal o contribuinte não consegue segurança jurídica, o que
definitivamente não foi a intenção de Tipke.
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A capacidade contributiva é um princípio que nasceu da necessidade de conter o poder
de tributar, como uma reação do contribuinte em face do uso indiscriminado da tributação.
Cohen relata o surgimento do princípio nos EUA ainda no período colonial, notadamente em
determinadas colônias como a New Plymouth, que tributava seus membros de acordo com
seu estado do patrimônio e de suas faculdades pessoais. Não houve muito debate acerca desse
estatuto colonial, mas é correto afirmar que o legislador teve na capacidade contributiva um
limitador de sua liberdade de tributar.83 Esse limite independe da norma tributária ser fiscal
ou extrafiscal, distinção estranha aos textos constitucionais da época. A capacidade
contributiva não surgiu necessariamente da justiça fiscal, mas foi a doutrina do Direito
Tributário que tratou de afirmar o princípio como instrumento da igualdade na tributação e
fundamental para a estrutura sistêmica. A estrutura do sistema tributário não foi concebida
apenas para a justiça fiscal, mas também para a justiça social. Ao que tudo indica a doutrina
se vergou a esse fato, acatando a necessidade de contenção da extrafiscalidade segundo os
preceitos fixados pela justiça fiscal. Os EUA foram pioneiros em constitucionalizar o
princípio da capacidade contributiva, também expresso nas constituições de várias
jurisdições, ainda no século dezenove na República de Weimar e em cantões da Suíça. O que
importa é que os tribunais constitucionais trataram de concretizar o princípio
constitucionalmente formal e, consequentemente, o próprio direito constitucional na sua
essência. Um exemplo de ousadia dos juízes nesse sentido, segundo aponta Vogel, pôde ser
observado no polêmico julgamento da Corte Federal de Finanças alemã acerca do assim
denominado “princípio da metade”. Essa decisão colocou a corte de finanças em choque com
a corte constitucional. A decisão também movimentou a classe política sobre o tema, sob as
mais diferentes perspectivas ideológicas. De fato, não existe limite definido para a tributação
e o tributo sobre patrimônio não é inconstitucional.84 Foi preciso um pouco de ativismo
judicial para despertar a classe política para o caráter destrutivo da tributação, impondo
limites ao poder de tributar. Em que pese não se endossar tal comportamento jurisdicional, é
inegável a contribuição prestada para o debate do tema em questão.
Dado que a extrafiscalidade existe como norma e tributo, o que importa investigar
como conter o poder do Estado de fazer uso desses instrumentos de intervenção. No mundo
todo existem impostos com características indutoras, sobre álcool e tabaco, por exemplo.
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Também se utiliza de tributos extrafiscais para políticas públicas relacionadas ao meio
ambiente e saúde.85 Nesse sentido, ademais, convergem os trabalhos de Leão e Rocha, que
se preocupam em limitar o uso abusivo e desmedido das normas e tributos extrafiscais ou de
efeitos extrafiscais. Para conter o poder de tributar do Estado o contribuinte tem os tribunais,
que interpretam as normas extrafiscais. Vogel chamou a atenção para o fato de que há muito
tempo os chamados impostos regulatórios causam problemas para o Estado de Direito,
justamente por deixar de atingir, em algumas ocasiões, o que deveriam segundo a intenção
do legislador. Esses impostos representam instrumentos de força para o Estado de duvidosa
aptidão dirigente, merecendo o controle jurisdicional das cortes constitucionais, tendo a
Constituição como paradigma.86
As regras tributárias se encontram organizadas levando-se em conta a necessidade de
conceitos indeterminados e tipos jurídicos, que possibilitam a renovação da norma por parte
do intérprete. Para Torres, essa estrutura indeterminada e tipológica permite a interpretação
no sentido de concretizar, tornar a norma eficaz. Para interpretar é preciso ter em mente não
apenas o texto, mas também o problema jurídico e concreto a ser resolvido.87 Considerando
essa visão da interpretação, o “rótulo” extrafiscal é ainda mais importante. A identificação
do imposto extrafiscal por seu propósito discriminatório coloca o problema diante do
intérprete de maneira objetiva, demandando o controle jurisdicional.
O conteúdo, sentido, estrutura e extensão da norma são objetos da interpretação. A
interpretação segundo a justiça fiscal considera aspectos formais da norma, atentando-se para
o que resulta da literalidade, da análise gramatical ou histórica. O intérprete está limitado ao
que a lei determina, sem espaço para ajuste axiológico, redefinindo o texto ou dando-lhe
abrangência maior. A interpretação segundo a justiça social exige mais do intérprete, pois
este não está limitado ao texto, devendo avançar na questão teleológico-axiológica. Ademais,
o Direito Tributário demanda interpretação segundo um pluralismo metodológico, livre do
esquema proposto pela jurisprudência dos conceitos.88
Por outro lado, a interpretação segundo a justiça social precisa dos alicerces da justiça
fiscal, como parece ser a opção das cortes constitucionais há algum tempo. A
proporcionalidade e a razoabilidade, como corolários do princípio da igualdade, servem à
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capacidade contributiva como um instrumento para a justiça fiscal. Afinal, a tributação não
pode chegar ao desmedido poder de destruir, ao comprometer definitivamente a liberdade do
contribuinte.89 De modo geral, nos tributos extrafiscais constata-se relativa dificuldade em
aferir o ponto exato em que a limitação da liberdade do contribuinte passa a ser abusiva.
Como captar o momento em que o “poder de taxar” excede o limite do razoável e passa a
afrontar direitos fundamentais como a propriedade? Curioso observar que o voto de Nonato
é sempre lembrado em casos de abuso mas, quando analisado o caso concreto julgado pelo
STF com tal voto histórico, o tribunal manteve a majoração do tributo e se furtou dessa tarefa
de contenção do poder de tributar.
Enfim, o imposto extrafiscal tem uma característica particular, pois a Constituição
Federal autoriza o Poder Executivo a discriminar contribuintes segundo políticas públicas
estabelecidas por seus agentes, sem determinar na maioria dos casos os limites da indução.
O caso clássico do IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados – cobrado sobre os cigarros
reflete bem esse caso. Por mais louvável o esforço investigativo dos artigos criticados neste
trabalho, de Martha Leão e Paulo Victor Vieira da Rocha, segue a dúvida se a norma
visivelmente inadequada para a finalidade pretendida de combater o tabagismo, pela adoção
de alíquota excessiva de mais de 300%, possa ser afastada do ordenamento jurídico. O teste
de adequação e necessidade não seria suficiente para afastar o imposto. Por outro lado, não
há dúvida que uma alíquota dessa envergadura desatende o princípio da capacidade
contributiva. Contudo, a determinação, ainda que justificada, da redução da alíquota pode
soar como absolutamente descabida. A ponderação de interesses protegidos pela justiça fiscal
e pela justiça social não deve escapar do crivo de controle constitucional. Se a balança pender
para o lado da justiça fiscal, a inadequação da alíquota de mais de 300 % ao princípio da
capacidade contributiva justifica o afastamento da norma impugnada. A proporção adequada
se torna, assim, condição para a legalidade, compelindo os órgãos do Estado a adaptar sua
atividade aos fins pretendidos e aos efeitos de seus atos.
Em relação aos impostos indutores aplicados na Zona Franca de Manaus, no Estado
do Amazonas, houve uma preocupação do legislador em propor um programa de
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desenvolvimento econômico e social. Esse programa chamou a atenção de Rocha, conforme
mencionado acima, especialmente no que considerou interferência na capacidade
contributiva.90 A capacidade contributiva serve instrumentalmente para resolver as distorções
provocadas pelo programa da Zona Franca de Manaus. Pensando num método de distribuir
a justiça por meio da tributação, a aplicação do princípio da igualdade implicaria na
ponderação entre os interesses do programa em questão e princípios constitucionais. O
princípio da capacidade contributiva assume função instrumental para corrigir o desequilíbrio
concorrencial provocado pelo programa interventivo da Zona Franca de Manaus. Reconhecer
o efeito indutor das normas permite aferir se a indução pretendida justifica a distorção
concorrencial desestabilizadora do sistema tributário. O STF - Supremo Tribunal Federal
pode fazer essa ponderação nos limites da justiça fiscal constitucional.
Há muito tempo se observa relativa estagnação interpretativa no STF, limitando-se
seus ministros a apreciar inconstitucionalidades formais em matéria tributária. Os
julgamentos mostram-se acanhados para apreciar de modo mais vanguardista os princípios
constitucionais da igualdade e capacidade contributiva, restringindo seus julgados à análise
da legalidade estrita. Esse comportamento desencadeou a constitucionalização das
inconstitucionalidades

normativas,

incumbindo

o

Poder

Legislativo

de

corrigir

inconstitucionalidades por meio de emendas constitucionais, sem resolver o problema do
abuso do poder de tributar. Um fenômeno análogo se deu na Alemanha até o fim da década
de setenta do século passado, como denuncia Vogel. Lá, porém, se deu uma grande renovação
hermenêutica, em grande parte capitaneada por expoentes tributaristas como o Prof. Dr. Paul
Kirchhof, quando atuou na Corte Constitucional de seu país.91 É preciso, porém, analisar com
reservas a posição da corte constitucional quando ela transita pelo campo da indeterminação
conceitual, mesmo que a serviço do controle do poder de tributar de normas e tributos
extrafiscais. Por outro lado, a corte constitucional não pode se furtar de exercer tal controle.
O uso desmedido da extrafiscalidade em matéria tributária segue descontrolado, em
que pese alguma manifestação isolada do STF no sentido de conter o poder de tributar. O
caso da CIDE combustíveis é um exemplo de hesitação de nossa corte constitucional para
tratar do tema da contenção do poder de tributar relacionados à justiça social. Nesse
julgamento os ministros demonstraram pouca disposição para o tratar do tema da justiça
social, interpretando a lei conforme a Constituição, no sentido de recriminar o governo por
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não gastar os recursos da CIDE combustíveis com aquilo que o texto constitucional
determinou.92 O que se julgou no caso foi a lei orçamentária e não a contribuição interventiva
em si, com seus desvios de finalidade patentes. Esse, de fato o problema central, não foi
objeto da demanda de controle concentrado de constitucionalidade pleiteado pela
Confederação Nacional do Transporte.

5 – Conclusão.
Gerd Willi Rothmann tratou da extrafiscalidade em monografia específica. Nela fez
a distinção por entender que as normas com tal finalidade não têm função precípua de
arrecadar, mas de induzir o contribuinte a determinado comportamento. Rothmann observou,
ademais, que o Estado deve cuidar de proteger o cidadão-contribuinte contra o arbítrio do
Fisco, levando em conta os princípios constitucionais. 93 Para tanto, conclui-se da análise dos
textos de Leão e Rocha pertinente a identificação das normas extrafiscais para efetivar o
controle do arbítrio fiscal.
Muitas vezes o poder político é centralizado nas mãos do Executivo, exercendo um
controle excessivo do Estado sobre a economia, num risco calculado precisamente pela classe
política, com o intuito de assegurar a execução de planos econômicos ou políticas públicas.
Os objetivos da classe política, porém, não são sempre convergentes, pois demonstram
incompatibilidades características do exercício do poder. Quando tratamos do poder de
tributar exercido de modo abusivo e desproporcional surge, então, a necessidade de
contenção por parte do Judiciário. O grande desafio que se propôs aqui foi verificar em que
medida o desânimo dos autores dos textos criticados por Tipke sobre a liberdade do legislador
tributário também se aplica aqui para o Brasil. O professor de Colônia tratou de apontar o
trabalho da corte constitucional de seu país de combater o abuso das normas e tributos
extrafiscais.94 Quando tratou da moral na tributação, Tipke descreveu o comportamento da
corte constitucional alemã em relação aos tributos indutores.95 Em certa medida os tribunais
brasileiros hesitam em frear o legislador abusivo, especificamente a extrafiscalidade em
relação aos impostos. Isso justifica a proposta de Leão sobre o controle, mesmo com as
ressalvas de Rocha sobre o que denominou de “rótulo”. Afinal, ambos os autores
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impulsionam a doutrina do Direito Tributário no sentido de perseguir o controle do poder de
tributar do Estado.
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Resumo
O presente trabalho busca apresentar e aprofundar alguns questionamentos apresentados no
painel “Tributação ótima: sistema tributário justo e não confiscatório; utopia ou
possibilidades reais”, apresentado e debatido no IV Congresso Brasileiro de Direito
Tributário Atual, ocorrido nos dias 23 e 24 de maio de 2016, em São Paulo. Nesse aspecto,
busca-se apresentar alguns elementos introdutórios sobre a possibilidade (ou não) da
definição de tributo justo, assim como do papel da tributação ótima frente à ciência do direito
tributário no Brasil. Por fim, reforça-se a conexão entre o Direito Tributário e o Direito
Financeiro, no que tange à ideia de sistema tributário ótimo.
Palavras-Chave: Justiça Tributária; Tributação Ótima; Direito Tributário; Direito
Financeiro.
Abstract
This paper presents and review some questions related to the lecture called “Optimal taxation:
fair and non-confiscatory tax system: utopia and real possibilities”, that we have presented at
the IV Brazilian Tax Law Congress, held on May 23rd and 24th, 2016 in Sao Paulo, Brazil.
We have presented some introductory elements to the possibility of definition of fair tax, as
well as the role of optimal taxation on Brazilian Tax Law science. Finally, we have
highlighted the connection between Tax Law and Public Finance Law, regarding the idea of
optimal tax system.
96
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Introdução
Neste breve ensaio, fiel à exposição apresentada no IV Congresso Brasileiro de
Direito Tributário Atual, organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, mas
também complementado pelas reflexões geradas pelas palestras do Professor Ives Gandra da
Silva Martins e do Professor Marcos Vinicius Neder de Lima, pretende-se oferecer algumas
reflexões relacionadas à problemática do tributo justo, ou, pelo menos, aos esforços
desempenhados por determinados campos do conhecimento para alcançá-lo. Tenciona-se
também oferecer breve panorama sobre a teoria da tributação ótima, e de que forma ela
contribui para o aperfeiçoamento do direito tributário vigente. No mesmo caminho,
considera-se, na busca pelo tributo justo, a importância do Direito Financeiro e, portanto,
reforça-se a necessidade do diálogo entre o Direito Tributário e o Direito Financeiro para a
melhoria do direito tributário vigente.

1. O “Tributo Justo”
O tema da tributação ótima ainda é relativamente incipiente na literatura jurídicotributária brasileira, e isso por um simples motivo: trata-se de objeto de estudo desenvolvido
na economia, obviamente, por economistas. Por outro lado, o painel também versa sobre a
questão polêmica e de inquietude interminável: a possibilidade (ou impossibilidade) de um
tributo justo.
A ideia de justiça, seja tributária, seja em qualquer outro campo de estudo, jurídico
ou não, tem sido enfrentada com maior propriedade no campo da Filosofia.
Assim, o tributo justo encontraria campo para reflexão filosófica no âmbito da
chamada “Filosofia da Tributação”.
Contudo, justiça, por assim dizer, possui relatividade inerente. A Filosofia do Direito,
rica e consolidada por distintas correntes, permeou-se em dado momento por linhas
filosóficas formalistas ou positivistas97 que se afastaram de temas ligados à ética e à justiça
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como um todo98, com reflexos diretos na Ciência do Direito Tributário. A mesma
consequência pode ser estendida à ética tributária e à justiça do tributo.
Outras linhas filosóficas, sobretudo flertando com a axiologia e a filosofia dos
valores, trouxeram reflexos em determinados filósofos do direito, exigindo desses certa
reflexão sobre justiça99, ou pelo menos, sobre o direito “correto”, por assim dizer100.
Ainda assim, pouco se fez no campo da justiça dos tributos, ou como se alcançar um
tributo, tido por justo. Sem campo de investigação amadurecido (A Filosofia dos Tributos)101,
foi realmente difícil consolidar reflexões sobre as condições de existência do tributo justo,
sob a perspectiva filosófica.
Adianta-se que, até o presente momento, também motivado pela restrita atenção que
a Filosofia dedicou aos temas tributários, não se chegou nem perto de apresentar proposta
apta a compreender o que seja efetivamente um tributo justo, por assim dizer. Muito pouco
foi escrito sobre o assunto, e, muitas vezes, sob a perspectiva da Filosofia do Direito.
Entretanto, na medida em que linhas pós-positivistas são construídas na Filosofia do
Direito, também com reflexos jusnaturalistas e a influência da “virada kantiana” refletindose também na Ciência do Direito, a atenção sobre temas de forte conotação axiológica
encontrou perspectivas de melhor aperfeiçoamento102, ainda que as mesmas limitações sejam
observáveis na tentativa de definição do tributo justo ou mesmo da ética na tributação103.
Com esses reflexos graduais, esforços recentes desenvolvidos na Ciência do Direito
Tributário, especialmente a partir do século XXI, mostram maior interesse na eleição de
critérios para identificação da justiça relativa à tributação104.
Porém, o exercício teórico da compreensão de um tributo justo (ou mesmo de um
sistema tributário justo) tem sido preocupação que, se não tão bem delineadas no campo da
Filosofia, encontrou melhor resposta no campo da Economia Política, da Ciência das
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Finanças, e da Política Fiscal, que, embora sem a pretensão de alcançar o chamado “tributo
justo”105, pois definição altamente maleável, apresentou, sob a perspectiva econômica,
algumas propostas que aproximam o tributo e o próprio sistema tributário como aquele
“aceitável”, “eficiente”, “seguro”, “racional”, o que, por si só, se não resolve o problema da
justiça do tributo, pelo menos o aproxima de um tributo considerado eficiente, ou mais
precisamente, um tributo ótimo ou sistema tributário ótimo. Recorde-se que, tributo ótimo,
na concepção dos economistas, seria ideal, sendo, na prática, adotado o conceito de “second
best” (segundo melhor), ou seja, a opção que melhor se encaixe na realidade econômica.

2. A Teoria da Tributação Ótima
A Teoria da Tributação Ótima (Optimal Taxation Theory) surge como
direcionamento teórico da política tributária pautado em contribuições da teoria econômica,
mas também com atenção a elementos sociológicos, jurídicos e éticos ligados à criação de
mecanismos que favoreçam o aperfeiçoamento do sistema tributário vigente de acordo com
determinados objetivos pré-determinados.
Dentre esses objetivos, citam-se o respeito efetivo à capacidade econômica do
contribuinte, à criação de instrumentos que previnam ou diminuam a existência de distorções
fiscais prejudiciais à atividade econômica realizada pelo comerciante ou empresário, ou
mesmo, objetivando alcançar melhor redistribuição de riquezas entre diferentes setores da
sociedade.
Logo, a teoria da tributação ótima é mecanismo essencial para o amadurecimento de
qualquer sistema tributário existente, nacional ou estrangeiro.
Reconhece-se também que importantes esforços históricos (especialmente no campo
da Economia Política) antecederam a perspectiva de estudos dedicados a elevar critérios de
aperfeiçoamento de sistemas tributários.
Nesse sentido, registram-se, aqui, os princípios da tributação de Adam Smith, que,
por sua vez, apresentam relação de ancestralidade com a teoria da tributação ótima106-107:
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Princípio da capacidade contributiva: “I. Os súditos de cada Estado devem contribuir o
máximo possível para a manutenção do Governo, em proporção a suas respectivas
capacidades, isto é, em proporção ao rendimento de que cada um desfruta, sob a proteção
do Estado (....); princípio da certeza: II. O imposto que cada indivíduo é obrigado a pagar
deve ser fixo e não arbitrário. A data do recolhimento, a forma de recolhimento, a soma a
pagar, devem ser claras e evidentes para o contribuinte e para qualquer outra pessoa (...);
princípio da comodidade na tributação: “III. Todo imposto deve ser recolhido no momento
e da maneira que, com maior probabilidade, forem mais convenientes para o contribuinte
(...); princípio da economicidade: “IV. Todo imposto deve ser planejado de tal modo, que
retire e conserve fora do bolso das pessoas o mínimo possível, além da soma que ele carreia
para os cofres do Estado (...) .
Dentre outros estudiosos célebres que refletiram a temática principiológica tributária
desenvolvida por Smith, cita-se John Stuart Mill108, e, no início do século XX, Benvenuto
Griziotti, também influenciado por Broggia, Pietro Verri e Adam Smith.
Para Griziotti, os postulados desenvolvidos por Smith também se mantinham perenes
no desenvolvimento histórico das finanças públicas, quais sejam: a) igualdade; b) certeza; c)
comodidade no pagamento do imposto; d) economia no pagamento do tributo.109
O eminente financista alemão Fritz Neumark, da mesma forma que Griziotti, também
relacionou os postulados de Adam Smith ao que convencionou denominar de princípios
jurídico-tributários e técnicos tributários. Esses princípios viabilizariam a técnica jurídica e
legislativa necessárias para a construção do sistema tributário coerente, justo, seguro e
voltado ao desenvolvimento saudável das relações tributárias.
Nesse contexto, os chamados princípios jurídico-tributários e técnico-tributários,
segundo Neumark, seriam os seguintes: a) congruência e da sistematização das medidas
tributárias110; b) transparência tributária111; c) o princípio da praticidade das medidas
fiscais112; d) princípio da continuidade das normas jurídicas tributárias113; e) o princípio do
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“barateamento” (economicidade) da tributação114; f) princípio da comodidade da
tributação115.
Neumark, assim como Stuart Mill, Griziotti, e diversos outros estudiosos, foi
severamente influenciado pela teorização smithiana, refletindo tendência teórica
prevalecente em financistas e economistas que se dedicaram à reflexão acerca dos princípios
e limites à atividade tributária.
Os estudos de finanças públicas, economia política ou de política fiscal, sobretudo
sob uma perspectiva prioritariamente econômica, já contribuíam para a eleição de princípios
ou postulados orientadores para a elaboração de um sistema tributário justo, eficiente e
racional, portanto.
Na maior parte dos casos, porém, os estudos desenvolvidos nesse campo não
ultrapassavam a categorização de princípios gerais, de grande generalidade, muitas vezes
dedicados ao aperfeiçoamento de propostas anteriores. Contudo, pouca conexão mantinha
com problemas específicos atinentes a este ou a aquele sistema tributário interno em geral.
Em outras palavras, não existia ainda conjunto de estudos teóricos que pudessem de fato
aperfeiçoar ou reformular o sistema de acordo com esses princípios gerais. O
desenvolvimento teórico da Política Fiscal, no entanto, ofereceu perspectivas reais de
proposições sistemáticas ligadas ao aperfeiçoamento da tributação.
É interessante notar que os estudos teóricos ligados à Política Tributária começam a
serem impulsionados após as crises geradas pela Primeira Guerra Mundial e pelo Crack da
Bolsa de Nova York, no início do século XX, quando emergiu a contribuição de John
Maynard Keynes, caminhando para a elevação dos tributos, enquanto veículos viabilizadores
das políticas econômicas e sociais116.
É nesse ambiente histórico que a denominação “Política Fiscal”117 passou a significar
a aplicação de determinadas teorias econômicas, através de mecanismos financeiros, “à
política anticíclica”118 (enquanto instrumento de intervenção de estruturas econômicosociais), identificando-se como elemento de combate às depressões econômicas119.
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Superando o Liberalismo Clássico, tenciona maior intervenção na busca por trabalho,
a produção e a possibilidade do mercado orientar as relações de emprego,120-121 superandose a “neutralidade” da política econômica estatal122-123, para assumir papel intervencionista
na economia e na sociedade124-125
Dois importantes campos de atuação firmaram-se na política intervencionista, no qual
a instrumentalização da atividade tributária para satisfazê-los seria essencial: alcançar o pleno
emprego e a redistribuição de renda126. É a partir desse momento que se consolida a Política
Fiscal Anticíclica, combatendo depressões econômicas e sociais.
E foi justamente nesse ambiente histórico que se começa a gerar maior interesse sobre
estudos econômicos ligados à tributação ótima, especialmente a partir do estudo de Frank
Ramsey, em 1927, denominado “Uma contribuição para a Teoria da Tributação”127, que,
também por influência de Arthur Pigou, apontou reflexões e propostas para a tributação ótima
sobre o consumo de mercadorias, sobretudo commodities, sobre a perspectiva da eficiência.
Elaborou, a partir dessas reflexões, a chamada “Regra de Ramsey” e a “Regra do
Inverso da Elasticidade”. Por essas conclusões, Ramsey considerou que as alíquotas mais
elevadas deveriam ser concentradas em bens e serviços mais inelásticos, e,
consequentemente, eventuais distorções trazidas por esses impostos sobre o consumo seriam
minimizados, pois o consumidor não alteraria sua decisão de consumir ou não em face da
alteração dos preços relacionados àqueles produtos.
Apontado pela maioria dos estudiosos da área como o trabalho precursor sobre
tributação ótima, recebeu contribuições nos anos seguintes, inclusive na década de cinquenta,
como lembram Lagemman128 e Villas-Bôas129.
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Segundo Lagemman, “(...) Embora fossem agregadas importantes contribuições nos
anos 50 (Samuelson, 1986; Corlett; Hague, 1953), só no início dos anos 70 é que se
cristalizou uma linha de pesquisa mais identificada. A publicação de Diamond e Mirrlees
(1971) ofereceu a orientação para a análise da otimização da tributação dos bens e serviços,
e o artigo de Mirrlees (1971) traçou as linhas básicas para a tributação ótima da renda”130.
Por isso, o tema acabou retomado com maior força em 1971, com a publicação de
obra de Diamond e Mirrlees131, denominada “Tributação Ótima e Produção: eficiência e
produção”, que desenvolveu certos pontos trazidos por Ramsey e adicionou também a
preocupação dos estudiosos da tributação ótima com a distribuição do tributo, também por
influência dos postulados de Adam Smith, incorporando reflexões sobre a eficiência e a
equidade na tributação.
A perspectiva de melhorias no sistema de tributação sobre o consumo também levou
a estudos considerando a possibilidade de reformulações completas de determinado sistema
tributário vigente (tax design) ou mesmo por reformas tributárias pontuais (tax reform) em
sistemas tributários já existentes. A redução proporcional da demanda de certo bem ou
produto será tanto maior quando maior for a participação dos ricos no consumo desse mesmo
bem132.
É por isso que, pondera Lagemann, a teoria da tributação ótima possui como objetivo
“(...) oferecer sugestões de ordem qualitativa que sejam consideradas como marcos de
orientação por ocasião da concepção e da implantação de sistemas tributários ótimos — tax
design — ou da alteração de sistemas tributários já existentes — tax reform”133.
Por esse motivo também a tributação “(...) é examinada de acordo com suas funções
econômica — de influir na alocação dos recursos para a produção de bens e serviços — e
redistributiva — de afetar a distribuição da renda entre os indivíduos”134.
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A partir desses estudiosos, outros se seguiram, a exemplo de Atkinson e Stiglitz135,
Deaton e Stern (1986)136, Ahmad e Stern (1984)137, e muitos outros, considerando a
possibilidade de reformulação do sistema tributário tendo em vista a tributação indireta e
direta, com preocupações distributivas, e geralmente concedendo maior atenção à eficiência
e equidade. As perspectivas, no campo da teoria econômica, de se alcançar eficiência, melhor
distribuição e equidade na tributação, estariam também diretamente relacionadas à
diminuição das distorções de mercado geradas pela tributação.
Assim, a teoria da tributação ótima desenvolve-se com maior força tomando como
base o último postulado de Smith (economicidade).
O ideal seria recorrer a impostos não distorcivos (lump sum taxes), isto é, impostos
fixos per capita independentes do PIB, e, consequentemente, que não interfeririam nas
decisões de mercado, não ocasionando distorções. Como tais tributos são ideais, torna-se
inevitável recorrer a impostos que ocasionam distorções na economia. A questão central
torna-se empreender impostos distorcivos com o mínimo prejuízo à economia e com mais
ampla margem distributiva.
Por isso, a Teoria da Tributação Ótima considera a tributação ótima como a tributação
do “segundo melhor” (Second Best), em detrimento de uma primeira opção (ideal), já
reconhecendo que a tributação ótima e completamente não distorciva é ideal, utópica.
Logo, “(...) o termo ótimo nessa teoria deve ser entendido como um ótimo de segundo
melhor, ou seja, o melhor resultado possível dado que impostos distorcivos devem ser
inevitavelmente utilizados em razão da impossibilidade de se recorrer a impostos lump sum.
Isso significa que a teoria da tributação ótima deve estar inerentemente preocupada com
questões de eqüidade e eficiência, simultaneamente”138.
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De certa forma, pode-se dizer que as bases essenciais para o desenvolvimento da
tributação ótima encontram-se nesses estudos, que favorecem a construção de sistemas
tributários mais eficientes, mais justos, racionais e menos confiscatórios.
Quando se fala em teoria da tributação ótima aplicada a determinado sistema
tributário, portanto, quer se referir a mecanismos construídos de forma interdisciplinar
(associando distintos campos do conhecimento aplicados ao estudo da tributação) para
compreender de que forma seria possível aperfeiçoar aquele específico sistema tributário
(sem ignorar suas peculiaridades em relação a outros sistemas) em prol de um sistema mais
justo, do ponto de vista econômico e social, mais racional ou mais eficiente, não
inviabilizando, por outro lado, a atividade empresarial nacional (com a mínima distorção
possível).
A utilização de estratégias e técnicas desenvolvidas nesse campo de estudo tem
fundamental importância para os juristas brasileiros, especialmente no desenvolvimento da
função “normativa” (isto é, a função de elaborar propostas de aperfeiçoamento do sistema
tributário vigente).
No Brasil, a teoria da tributação ótima ainda é tema novíssimo nos debates
relacionados ao direito tributário. Somente a partir de meados do século XXI é que surgem
os primeiros estudos brasileiros dedicados à elevação desse mecanismo de aperfeiçoamento
do sistema tributário vigente no Brasil (mas na sua totalidade desenvolvidos em pesquisas na
área econômica ou contábil, sem qualquer colaboração de juristas).
Isso se justifica também pela histórica falta de interesse de juristas brasileiros sobre
eventuais contribuições trazidas por outros campos do conhecimento, a exemplo da
economia. As contribuições de política tributária foram também muito pouco estudadas por
juristas brasileiros nos últimos anos. Raros foram os estudiosos que arriscaram tecer reflexões
para o aperfeiçoamento do direito tributário existente.

3. A Ciência do Direito Tributário Brasileiro e a abertura recente à tributação
ótima
A tradição literária do direito tributário brasileiro, especialmente no século XX,
favoreceu o amadurecimento científico disciplinar do Direito Tributário enquanto disciplina
jurídica, dotada de cientificidade própria de uma ciência social, mas, por peculiaridades
históricas próprias do contexto brasileiro, favoreceu o direcionamento teórico pautado em
forte impulso ao formalismo e ao positivismo dogmático normativo, sobretudo a partir da
década de sessenta do século XX, o que, se não extirpou por completo outras linhas de

pesquisa não necessariamente alinhadas a distintas premissas epistemológicas distintas das
prevalecentes no contexto acadêmico brasileiro, concedeu ampla prevalência acadêmica a
linhas de pesquisa mais próximas ao positivismo formal dogmático normativista139.
O formalismo e o positivismo jurídico agregaram importantes características ao
processo

histórico-disciplinar

do

Direito

Tributário

Brasileiro,

favorecendo

o

reconhecimento da Ciência do Direito Tributário enquanto ramo cientificamente (e
didaticamente) autônomo do Direito.
Mas, por outro lado, historicamente, no campo da Ciência do Direito Tributário
Brasileiro, prevalecendo em muitos aspectos o positivismo formalista, favoreceu-se a
separação da Ciência do Direito da possibilidade do diálogo com outros campos do
conhecimento afetos à tributação.
Embora esforços notáveis tenham sido engendrados a promover maior aproximação
entre Direito Tributário e Economia, nos quais se eleva com imponência a obra do Prof. Ives
Gandra Martins140, aquela foi a tendência forte no desenvolvimento disciplinar do Direito
Tributário Brasileiro, ainda que nos estudos ancestrais de Tullio Ascarelli já aparecesse a
importância da conexão ínsita entre economia e direito141.
No entanto, no século XXI, recentes fenômenos epistemológicos (como a
complexidade epistemológica) e sociológicos (como o pós-modernismo), redirecionam o
aperfeiçoamento da Ciência do Direito Tributário, favorecendo maior abertura ao diálogo
entre saberes (interdisciplinaridade).
Nesse contexto, abre-se espaço para a cooperação saudável entre direito e economia,
que, gradativamente começa a ganhar espaço nas reflexões de notáveis tributaristas
contemporâneos, ainda que estudos coletivos entre economistas e juristas, a propósito da
tributação, não sejam regularmente observados em colaborações conjuntas.
Essa primazia também tem sido recentemente reconhecida no âmbito da Análise
Econômica Tributação142, como lembra Cristiano Carvalho143, a propósito da AED positiva
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(essencialmente descritiva) e da AED normativa (voltada à elaboração de propostas ao
aperfeiçoamento do sistema existente), e também aparece em outros autores, a exemplo de
James Marins144, a propósito da Política Jurídico-Fiscal, seja sob a perspectiva endógena
(intrassistêmica) ou exógena (interdisciplinar), de André Folloni, na consideração da
pragmática da norma tributária como caminho para aperfeiçoamento da Ciência do Direito
Tributário145, assim como de José Souto Maior Borges, a propósito da zetética (de crítica ao
direito posto) no âmbito da Ciência do Direito146.
Existem, naturalmente, campos de estudo onde a teoria da tributação ótima encontra
maior potencial de desenvolvimento ou aproximação, a exemplo das investigações sobre a
análise funcional do direito, aos estudos sobre a perspectiva pragmática da norma tributária,
ou mesmo a partir de aproximações entre a Análise Econômica do Direito e a Tributação,
bem como à própria elevação da função normativa do jurista (ligada ao aperfeiçoamento do
direito existente, isto é, como o direito tributário “deve ser”) no campo tributário.
São perspectivas de estudo desenvolvidas recentemente na realidade tributária
brasileira, mas que mantêm grande potencial de aproximação com a teoria da tributação
ótima, portanto.
Porém, especificamente, embora já contando com estudos brasileiros no campo das
ciências econômicas, a busca por maior aproximação das conquistas trazidas pela teoria da
tributação ótima às investigações dos juristas brasileiros têm sido especialmente
desenvolvidas e difundidas por Marcos de Aguiar Villas-Bôas, com a finalidade expressa de
chamar atenção dos juristas brasileiros sobre a importância da aplicação de institutos e
estratégias construídas na Optimal Taxation Theory na realidade tributária brasileira147.
Nesse sentido, recentes progressos também têm sido observados no campo da Análise
econômica do Direito, que, atenta às teorias econômicas recentes, geram melhores
perspectivas para a construção teórica do chamado “tributo ótimo”.
Exemplificativamente, Cristiano Carvalho, observando a experiência econômica
estrangeira, identifica cinco requisitos para a configuração do “tributo ótimo” pela Análise
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Econômica da Tributação: a) grande base de contribuintes (quando maior a base, mais viável
é o estabelecimento de alíquotas menores), b) regras simples e objetivas (visando evitar ou
diminuir os “custos de conformidade”, que implicam em “custos de transação”); c) incidência
sobre produtos e serviços de demanda inelástica (de baixa sensibilidade dos consumidores à
alteração de preços, favorecendo equilíbrio entre oferta e demanda e evitando o chamado
“peso morto” ou ineficiência alocativa), d) ser justo (não violando a isonomia), e) ter baixo
custo administrativo (onde o Estado ou administração gastem o mínimo possível para
administrar o tributo)148- 149.
De certa forma, essas máximas desenvolvidas no âmbito da Análise Econômica da
Tributação não se afastam das contribuições históricas de Adam Smith, Stuart Mill, Griziotti
e Neumark, mas as aperfeiçoam e as atualizam frente às contingências contemporâneas,
especialmente no que tange à economicidade do tributo.
Evidentemente, a busca pelo sistema tributário ótimo ou pelo tributo ótimo encontrase em campo de investigação que perpassa as funções hermenêuticas tradicionalmente
atribuídas ao jurista.
Além disso, a análise da tributação justa limitada à criação e à extinção da relação
tributária não é suficiente para auferir se o tributo é efetivamente justo ou não.

4. A importância da consideração do Direito Financeiro
Reputa-se de essencial importância a progressiva aproximação para com o Direito
Financeiro. Afinal, o Direito Financeiro compreende o estudo jurídico receita derivada e
originária, mas também da gestão dessas receitas, e da despesa, do orçamento e do crédito
público150. Concentra-se em espectro mais amplo que o alcançado pelo Direito Tributário,
atingindo a receita, a gestão e a despesa pública, no que interessa ao exercício juridicamente
delimitado da atividade financeira do Estado.151-152
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O tributo justo deve ser bem planejado (e, nesse sentido, também se encontra fértil
campo para colaboração para com a teoria da tributação ótima), dependendo da contribuição
do Direito Financeiro antes mesmo de sua criação por lei, pois deve estar previsto, no Direito
Orçamentário153.
Mas deve também ser direcionado corretamente após sua arrecadação, aos objetivos
que busca atingir, se genéricos, ou específicos (Direito das Prestações Financeiras)154. Ambos
os campos são de relevantes para a compreensão do papel e da função do tributo em
determinada conjuntura social.
Tão importante quanto o planejamento da arrecadação é a gerência e a aplicação do
tributo, assim como a observância e controle da administração e distribuição desse recurso
financeiro originado do tributo arrecadado (isto é, da destinação do tributo, após sua
arrecadação). A aplicação de construções oriundas da teoria da tributação ótima poderia
certamente colaborar para a otimização desses fatores.

Conclusões
Portanto, reconhecendo-se maior abertura promovida por recentes fenômenos
epistemológicos e sociológicos, com claros reflexos na Ciência do Direito Tributário,
abrindo-se paulatinamente para intercursos interdisciplinares (do qual são exemplos os
recentes estudos sobre Análise Econômica do Direito Tributário), podem-se observar
melhores perspectivas de aproximação entre Direito e Economia, assim como entre Direito e
Política. Além disso, oferece-se oportunidade para o melhoramento da política tributária
brasileira, se bem orientada por estudos de tributação ótima, em cooperação com a ciência
do direito, que passa a gradualmente permitir insinuações zetéticas (crítica ao direito
tributário vigente) ou normativas (aperfeiçoamento do direito posto), favorecendo o
aperfeiçoamento da política do direito tributário.
Não há, nesses campos, qualquer óbice para esforços desenvolvidos por essas áreas
em promover e aplicar a tributação ótima no sistema tributário brasileiro.
Compreendida isoladamente, isto é, sem eventual colaboração com a teoria
econômica, com a política tributária ou mesmo com a filosofia tributária, e, no campo do
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direito, entre Direito Financeiro e Direito Tributário, não há como promover qualquer avanço
sobre a perspectiva da tributação ótima, justa, eficiente, racional e favoravelmente
redistributiva. A interdisciplinaridade, portanto, é fenômeno do qual o jurista não poderá se
afastar, se pretender colaborar para o aperfeiçoamento efetivo de seu objeto de interpretação.
Além disso, torna-se imperiosa a colaboração entre a Ciência do Direito Tributário e o Direito
Financeiro, já que a ideia de tributo justo (ainda que ideal) não alcança apenas as etapas de
criação à extinção da relação tributária, mas ultrapassa-as, relacionando-se tanto com o
planejamento racional desse tributo (com reflexos orçamentários), quanto na sua destinação
adequada.
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Anexo 1 – Transcrição dos debates ocorridos no primeiro dia
ABERTURA
MC - Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao 4º Congresso Brasileiro de
Direito Tributário Atual, uma realização do Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT,
juntamente com a AJUFE – Associação dos Juízes Federais do Brasil; AJUFESP –
Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul; Departamento de Direito
Econômico, Financeiro e Tributário da USP e Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo. Os nossos agradecimentos à cooperação acadêmica: International Bureau of Fiscal
Documentation e ao membro fundador do Observatório Ibero-Americano de Tributação

Internacional. Também os nossos agradecimentos aos patrocinadores. São eles a PWC,
Bradesco, Itaú, Tozzini Freire Advogados, Trench, Rossi e Watanabe Advogados;
Votorantim Cimentos e Fibra. E, também, o apoio cultural: CEU Escola de Direito; Instituto
Internacional de Ciências Sociais; Centro de Estudos das Sociedades de Advogados;
Fecomércio; Instituto dos Advogados de São Paulo; Instituto de Estudos Tributários e
Quartier Latin.
Para a abertura e boas-vindas ao nosso Congresso, gostaríamos de convidar ao palco o doutor
Ricardo Mariz de Oliveira, presidente do IBDT. Vamos recebê-lo, senhoras e senhores.
Juntamente com o doutor Antônio César Bochenek, presidente da Associação dos Juízes
Federais do Brasil e o doutor Fernando Mendes, presidente da Associação dos Juízes Federais
de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Senhoras e senhores, gostaríamos de convidá-los para o
Hino Nacional.

(execução do Hino Nacional)

MC - Senhoras e senhores, com a palavra o doutor Ricardo Mariz de Oliveira.
Ricardo Mariz de Oliveira - Eu queria dar bom-dia a todos, agradecer a presença de todos,
esperar que tenhamos dois dias de debates interessantes e proveitosos. Queria agradecer à
AJUFE e AJUFESP, nas pessoas dos senhores presidentes, Antônio César Bochenek e
Fernando Mendes, pela coorganização. E mais um ano, não é? Mais um ano de realização
em conjunto, das nossas entidades, destes congressos que nós chamamos de Direito
Tributário Atual. Então, agradeço a presença dos dois presidentes e agradeço a colaboração
e a participação. Esperamos que, no próximo ano, tenhamos novamente a oportunidade de
realizar mais um congresso.
Eu queria fazer uma rapidíssima observação a respeito do tema do Congresso. O tema do
Congresso não tem nenhum viés político, não tem nenhum viés relativo ao momento histórico
que nós estamos vivendo no país, em que essa questão está, evidentemente, sendo colocada.
Nós pensamos nesta questão muito antes dos acontecimentos políticos que estão havendo no
país. E o objetivo é analisar, dentro do Direito, dentro dos limites constitucionais, se há ou
não há alguma limitação ao poder de aumentar a carga tributária. E queria dizer a todos que
este é um assunto momentâneo, porque, coincidentemente, no mês passado foi realizado, na
Itália, um congresso de âmbito Europeu, com participação de vários países e professores de
vários países, e que o título do evento não era este, mas o tema era o mesmo. Então, esta é

uma preocupação que está, hoje, alcançando várias jurisdições e não apenas a brasileira, onde
nós estamos e dentro da qual nós trataremos o tema aqui.
É muito importante que nós tenhamos em conta os vários aspectos envolvidos e, certamente,
a partir daí nós teremos os desdobramentos nas nossas vidas e, também, na parte política do
país. Mas, aqui, o objetivo é estritamente jurídico, sem nenhuma participação pró ou contra
o que está acontecendo, e ajuste fiscal e outras coisas mais.
Vocês estão recebendo uma ficha. Não tem título a ficha, o título dela é o do Congresso. Mas
para identificação de nome. E o que interessa é o que está abaixo: dúvidas e sugestões. O que
nós visamos com isso? Nós visamos que haja uma participação de todos os presentes com
suas sugestões, com suas observações. Não somente sobre o que for falado aqui, mas,
também, aquilo que tiverem a contribuir. Nós faremos uma publicação dos anais deste
Congresso, em cujos anais, além de um relatório que será feito – nós temos um relator, o
relator fará uma síntese de toda a evolução dos temas e dos painéis. Mas nós gostaríamos de
ter a participação de todos. Já que é impossível, pelo tempo, haver participação de debates,
que houvesse a participação por escrito, com essas sugestões que serão devidamente
consideradas para os anais. Então, por favor, aqueles que puderem, façam as suas sugestões,
podem apresentar suas dúvidas também. E entreguem às nossas colaboradoras, quando
quiserem, no encerramento dos painéis, no momento que quiserem. Não haverá nenhuma
ordem específica quanto a isso. E eu passo a palavra ao doutor Antônio César Bochenek, que
é o presidente da AJUFE, para a saudação.

Antônio César Bochenek - Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos
os presentes, na pessoa do professor doutor Ricardo Mariz de Oliveira, presidente do Instituto
Brasileiro de Direito Tributário; Fernando Mendes e, em seu nome, cumprimentar a todos os
juízes federais aqui presentes. E também fazer um registro em cumprimento ao Nino Toldo,
que foi presidente da Associação dos Juízes Federais, a quem eu sucedi, e que impulsionou
enormemente a parceria entre o Instituto Brasileiro de Direito Tributário e a AJUFE. Uma
parceria que vem dando certo e o evento de hoje é mais uma prova disso. E nós, juízes
federais, magistrados federais do Brasil, temos uma imensa responsabilidade em julgar as
demandas tributárias que envolvem a União. E, nesse sentido, estarmos juntos com o Instituto
Brasileiro de Direito Tributário aqui, na Universidade de São Paulo, no Largo de São
Francisco, poder debater, refletir e pensar sobre os caminhos do Direito Tributário é,
sobretudo, uma honra para os magistrados federais brasileiros, para a AJUFE. E também
gostaria de registrar que nós temos vários juízes aqui presentes. Eu destaco o Renato Lopes

Becho, que é um tributarista, o Ricardo Nüske, o Frederico Azevedo. Enfim, são vários juízes
federais. E outros juízes federais que estão aqui – me perdoem por não mencionar todos –
também para contribuir com o evento.
O título, o tema do evento – Os limites do poder legal de aumentar a carga tributária – é um
acerto e realmente esse tema é muito importante para demonstrarmos que, para além das
searas políticas – como bem mencionado pelo professor Mariz de Oliveira –, nós temos a
incumbência, como operadores do Direito, de trazer questões jurídicas fundamentais para
esse tema tão importante para o país e tão importante para essa retomada, que é necessária
neste momento de encruzilhada que vivemos. Então, nesse sentido, eu gostaria de dar boasvindas a todos os participantes. Agradecer, mais uma vez, a parceria que está sendo realizada
entre a AJUFESP, a AJUFE, o Instituto Brasileiro de Direito Tributário e também com todas
as outras entidades promotoras e apoiadoras do evento. E desejar dois dias de muitos
trabalhos e sucesso na realização deste evento. Muito obrigado.
Ricardo Mariz de Oliveira - Passo a palavra ao juiz federal doutor Fernando Mendes,
presidente da AJUFESP.
Fernando Mendes - Bom dia a todos. Doutor Ricardo, eu agradeço aqui, em nome da
AJUFESP. É a primeira vez que a AJUFESP participa da organização deste evento, em
parceria com a AJUFE e IBDT. A AJUFE já, historicamente, tem – até graças a Nino Toldo,
que está aqui, que foi presidente da AJUFE, um dos que impulsionou essa parceria. E este
ano eu estou na presidência da AJUFESP e nós conseguimos também trazer a AJUFESP para
esta realização, proporcionando que os associados venham participar deste debate importante
que, como o senhor falou, não há aí uma questão, um viés ideológico-partidário mas,
certamente, é um tema atual, um tema importante a ser debatido. E, nessa situação, o que nós
entendemos é que os juízes devem sim, sempre, poder participar desse debate, que tem a
natureza acadêmica, mas também tem que ser visto sob o aspecto da atividade jurisdicional
do dia a dia. Então, é importante que as associações possam colaborar nesse sentido. E é essa
a nossa preocupação. Então, em relação a isso, eu agradeço mais uma vez ao doutor Ricardo,
ao doutor Bochenek, presidente da AJUFE. E também espero que, nestes dois dias aqui, nós
possamos trazer à reflexão temas que certamente vão chegar – e, aqui, falo nós, como juízes,
que vamos ter que decidir matérias, certamente, relacionadas à questão da limitação do poder
legal de tributação, dentro de um cenário necessário de ajuste fiscal. E o que entra nesse jogo
é como se ajusta, não é? Reduzindo despesas ou se aumentando a carga tributária. Qual o
limite, em que limite isso é possível. E esse tema central do seminário vai ser importante por
conta disso. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de poder colaborar com o IBDT.

Na verdade, nós, aqui, é que somos gratos de poder participar e apoiar. E o senhor sabe que
as associações, nesse sentido, são sempre abertas para que essas parcerias continuem e sejam
ampliadas, porque esse é um papel institucional das associações de juízes federais, tanto a
nacional, que é a AJUFE, como a associação regional aqui, que engloba o juiz de Mato
Grosso do Sul e de São Paulo. Então, as nossas portas sempre serão abertas para que eventos
dessa natureza possam ser realizados. E a nossa participação é fundamental para eu esse
debate possa ser enriquecido. Então, agradeço a todos, cumprimento a todos, na pessoa do
doutor Ricardo, que é o nosso anfitrião aqui. E desejo a todos um ótimo evento.
Ricardo Mariz de Oliveira - Muito obrigado. Em nome do IBDT, eu queria fazer duas
menções. A primeira, ao doutor Nino Toldo, agradecer, em nome do IBDT – o senhor já foi
agradecido pelos meus companheiros aqui, de mesa, mas o IBDT realmente deve ao senhor
esta aproximação, que foi muito intensa com a AJUFE e, agora, com a AJUFESP – sempre
foi, com a AJUFESP, não é? De uma maneira extraoficial. Então, agradecemos muito a sua
relação muito próxima com o nosso diretor, João Francisco Bianco, que permitiu esta
aproximação muito profícua. E a segunda é uma continuidade desta primeira e, aproveitando
as portas abertas e a presença de duas pessoas tão importantes aqui, esperamos hoje, durante
o transcorrer do dia, se possível, nós já alinhavarmos o próximo congresso, que será em 2016.
Os nossos congressos, normalmente, são bianuais, intercalando com um congresso
internacional. Por força do calendário internacional, nós estamos mudando o nosso congresso
internacional, que seria em 2017, para 2018. De forma que, no próximo ano, teremos
novamente o Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual, com a participação da AJUFE
e AJUFESP e eu pretendo, durante o dia de hoje, complementar algo que nós dois aqui já
falamos, sobre o tema. E eu espero realmente, devido ao tema que estamos querendo
encaminhar para o ano que vem, uma participação muito mais intensa dos juízes federais nos
painéis e nos debates, algo que é muito importante. Eu não quero fazer mistério, mas também
não quero antecipar, porque ainda não fechamos esse tema. Mas estou vendo que é um tema
onde a presença e a participação da Magistratura será fundamental. Então, agradeço a
presença de todos. E vamos dar início aos trabalhos.
MC - Muito obrigado ao doutor Ricardo Mariz de Oliveira, presidente do IBDT; ao Antônio
César Bochenek, presidente da AJUFE; e ao presidente da AJUFESP, doutor Fernando
Mendes. Muito obrigado por suas participações nesta abertura e boas-vindas. Passaremos
então ao primeiro painel desta manhã, com o tema Interpretação na aplicação das normas
como meio de aumento da carga tributária. Gostaria de convidar, como coordenador e

debatedor deste painel, o doutor Bruno Fajersztajn. Vamos recebê-lo, senhoras e senhores. O
doutor Bruno então procederá ao convite aos integrantes deste painel.
Bruno Fajersztajn - Bom dia a todos. Seguindo a tradição do Congresso do IBDT, o
coordenador convoca a mesa. Então, o farei, na condição de coordenador. Para presidir a
mesa, convoca a doutora Maria Teresa Martínez Lopez, vice-presidente do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Convoco também o professor Ricardo Mariz
de Oliveira, especialista em Direito Civil, presidente do Instituto Brasileiro de Direito
Tributário, IBDT, advogado em São Paulo. Convoco também o doutor Renato Lopes Becho,
mestre e doutor e pós-doutor em Direito, professor de Direito Tributário da Pontifícia
Universidade Católica, PUC, juiz federal em São Paulo.
Maria Teresa Martínez Lopez - Bom dia a todos. Cumprimento aqui ao doutor Ricardo, ao
doutor Bruno, coordenador, ao doutor Renato Becho. E vamos dar já início a este evento com
a palestra do doutor Ricardo.
Ricardo Mariz de Oliveira - Nosso tema do primeiro painel é a Interpretação na aplicação
das normas como meio de aumento da carga tributária. Eu mencionei aqui, na abertura, que
nós não temos nenhum viés político neste evento. O que não significa – e aqui haverá – a
impossibilidade que haja a observação de alguns acontecimentos e que têm, assim, um caráter
de protesto contra esses acontecimentos. Protesto não político, mas jurídico, conforme eu
pretendo deixar exposto aqui, na minha exposição. Claro, se se usa a interpretação da lei, na
sua aplicação, como meio de aumento da carga tributária, alguma coisa precisa ser analisada.
Se a lei estava sendo mal aplicada antes – e, portanto, havendo uma indevida falta de cobrança
do que a lei prescreve como tributo – ou, ao contrário, está se usando agora uma interpretação
na aplicação, uma interpretação muito estrita, voltada para os interesses de arrecadação, aí
nós temos, sim, o tema que estamos tratando aqui.
Eu vou dar exemplos. Eu não farei aqui simples referências teóricas. Eu vou dar exemplos
do que vem acontecendo e, evidentemente, esses exemplos são todos centrados na
Administração Tributária. Administração Tributária que eu poderia dividir em três âmbitos.
O âmbito da própria fiscalização, que faz os lançamentos tributários; o âmbito dos
julgamentos administrativos, que confirmam ou não esses lançamentos tributários e o âmbito
de legislação. Legislação que teria também que ser subdividida entre a legislação
infraconstitucional, as normas complementares da legislação tributária, isto é, os atos
normativos, as práticas adotadas rotineiramente pela Administração na fiscalização e
lançamento e, também, por óbvio, a normatização, aquilo que vem como ordens, muitas
vezes escritas, como seria desejado, mas muitas vezes não escritas, de cima para baixo, para

a fiscalização agir. Tudo isso acaba, de uma maneira ou de outra – muitas vezes em conjunto,
mais de uma dessas autuações, desses âmbitos de autuação – mas, muitas vezes, apenas em
um ou no outro, produzindo indevidos acréscimos na arrecadação tributária. Indevidos, no
sentido não do equilíbrio orçamentário – que não é objeto deste painel – mas, sim, daquilo
que é previsto como possível de ser cobrado pela legislação que rege cada obrigação
tributária.
Eu vou dar alguns exemplos e a maior parte deles será retirada do CARF ou da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Eu queria, talvez, antes dos exemplos, explicar por que eu
estou fazendo essa referência e centrando nos julgamentos administrativos a quase totalidade
dos exemplos. É que, de algum tempo para cá – na verdade, alguns anos para cá –, desde que
o Conselho de Contribuintes deixou de ser Conselho de Contribuintes e ganhou o nome de
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o órgão, que sempre se caracterizou, por mais
de 80 anos de atividade, como um órgão técnico, um órgão imparcial. Houve momentos de
inclinação para um lado ou para o outro, houve momentos de grande liberalismo, outros de
fiscalismo mais exacerbado, mas sempre se caracterizou como um órgão técnico e
independente. Nós devemos aos presidentes dos conselhos de contribuinte – do atual CARF
–, no passado, a aquisição de um prestígio de independência. Nós, advogados, que militamos
no CARF, temos conhecimento de atos corajosos de presidentes anteriores, enfrentando
interesses de secretário da Receita Federal, de ministro da Fazenda, no cumprimento de sua
missão de julgar. A doutora Maria Teresa, que, hoje, é vice-presidente do CARF, tem muitos
anos de participação já, desde o Conselho de Contribuintes e ela é testemunha disso.
Infelizmente, de uns tempos para cá, as coisas mudaram completamente. Diz-se – eu não
estive presente, mas, diz-se, que o então ministro Levy, quando reabriu o CARF, depois dessa
confusão de operação Zelotes, diz que contava com o CARF para o ajuste fiscal. Quer dizer,
deve-se contar com o CARF para aplicar devidamente a legislação e não para aumentar a
arrecadação. E o resultado é assustador, para quem não conhece. Eu vou citar alguns
exemplos estatísticos, tirados da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
que é a turma que julga os principais processos, por serem relativos ao Imposto de Renda da
pessoa jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro e, algumas vezes, tributos outros, PIS,
COFINS, que estejam vinculados ao lançamento desses outros dois principais impostos.
Eu vou fazer referência às chamadas pautas temáticas, que são exatamente aquelas pautas
que giram sobre temas que têm interesse geral – que têm repercussão geral, não no sentido
de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, mas que tem repercussão geral pelo
interesse que extravasa os limites de um determinado processo. Então, eu vou dar para vocês

umas estatísticas que eu tenho aqui. Juros sobre capital próprio. Matéria decidida pelo STJ,
no sentido de que é possível calcular juros sobre capital próprio sobre o patrimônio líquido
de anos anteriores e que não existe uma estanqueidade da apuração e do pagamento desses
juros. Uma jurisprudência francamente dominante nas câmaras do CARF antes do atual
momento que nós estamos vivendo naquele órgão. Casos em que o contribuinte venceu na
Câmara Superior: Zero. 100% dos julgamentos a favor do Fisco.
Eu não tenho aqui uma estatística de votos de desempate, mas eu posso dizer que quase 100%
foram julgamentos por voto de desempate – o que é uma coisa muito estranha.
O segundo exemplo, a falada trava de 30% na compensação de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas. Esta questão estava pacificada no âmbito administrativo, por acórdão
unânime da Câmara Superior de Recursos Fiscais. 16 votos a zero, última decisão da Câmara
Superior anterior. Pacificado nas turmas do Primeiro Conselho de Contribuintes do CARF,
chega à atual Primeira Câmara da Câmara Superior. Resultado favorável aos contribuintes,
zero. Favorável ao Fisco, 100%. Contra, julgamento de tribunais regionais federais e algumas
dessas decisões da Câmara Superior já estão sendo revertidas no âmbito das justiças federais
locais.
Subvenções. Matéria que estava encaminhada também na jurisprudência administrativa.
Resultado favorável aos contribuintes, zero. Eu estou falando de todas as sessões da Câmara
Superior de Recursos Fiscais desde que foi reaberta em dezembro do ano passado até maio
deste ano. Zero a favor do contribuinte. Coisa julgada no âmbito da CSLL, idem. O
contribuinte não ganhou nenhum caso. Ganho de capital na permuta. Bom, aqui, eu não vou
nem mencionar, porque é um caso isolado. Mas ele está aqui, trazido à consideração, porque
se trata de uma decisão também por voto de desempate, em que a Câmara Superior chegou a
contrariar um parecer normativo recente, subscrito ao mesmo tempo pelo secretário da
Receita Federal que, curiosamente, era o presidente da Câmara Superior, na época do parecer
normativo era o secretário da Receita Federal e, pela COSIT. Mas é um caso só, isolado. Este
é, em termos, um terreno mais volumoso em quantidade de julgamentos, que são os ágios.
Resultados favoráveis ao contribuinte: Um. Puxa, o contribuinte melhorou? Não. É que o
auto de infração simplesmente se baseava na impossibilidade de a incorporação ser da
controlada, de incorporar a controladora. Isso está escrito na lei que pode. Então, a Câmara
Superior não teve como sustentar esse auto. E eu não quero ser chato aqui. Só para encerrar,
nós temos algumas decisões também, de preço de transferência, que o contribuinte ganhou
um caso. O Fisco ganhou todos os outros. O caso que o contribuinte ganhou, entretanto,
também ele não conseguiria perder, porque o Fisco queria que a hipótese de preços de

transferência era sobre financiamentos – na verdade, juros ativos – e ele queria que fosse
registrado pelo Banco Central e o Banco Central não registrava isso. O auto de infração
queria algo que não existe na administração tributária. Então, também aqui, a Câmara
Superior não teve como não manter o auto de infração. Lucros no Exterior, também outra
decisão do Superior Tribunal de Justiça. O contribuinte, no caso da Petrobras, ganhou um
caso. O resto todo, para o Fisco.
Eu andei olhando, Teresa – você, que é vice-presidente –, a posição de conselheiro, para o
conselheiro – eu não vou citar a sua posição na Câmara, mas é muito impressionante a
posição do presidente que emite esses votos de desempate. Na questão de juros sobre o capital
próprio, ele votou 100% a favor do Fisco. Idem, nos casos de trava. E assim vai. Vamos
deixar o presidente em paz. Mas é uma situação bastante estranha, uma situação em que
questões que são julgadas até no âmbito do Poder Judiciário, algumas a favor do contribuinte,
na Câmara Superior são decididas em sentido contrário e por voto de desempate, a quase
totalidade delas, nas hipóteses. E também, muitas vezes contrariando jurisprudência anterior
da própria Câmara Superior, na sua composição anterior. De modo que, esta é uma tendência
que nós estamos encontrando na jurisprudência administrativa, preocupante. E,
evidentemente, aos juízes federais que aqui estão, eu alerto de que vão receber uma carga de
processos sobre questões tributárias – algumas simples, como saber o que é permuta. Outras,
mais complexas, como ágios e outras questões. Nós vamos ter que decidir essas controvérsias
porque, evidentemente, o contribuinte não se conforma com esse tipo de pseudodestruição
da Justiça administrativa.
Nós temos situações – agora, analisando um pouco mais na intimidade de cada uma delas –
que revelam esta maneira indireta de interpretar a lei e aplicar em favor da arrecadação. Em
matéria de preços de transferência, o método de cálculo do PRL foi, provavelmente, aquele
que mais controvérsias gerou na jurisprudência administrativa, provavelmente por ser o mais
utilizado, também. E é curioso como é que se desenrolou o entendimento da Câmara
Superior. Nós tivemos a famosa Instrução Normativa 243, que alterou duas instruções
normativas anteriores sem ter havido alteração de lei, não é? Na repartição federal, o
secretário da Receita Federal interpretou a mesma lei por três modos diferentes. Porque o
anterior não resolvia o interesse arrecadatório. Então, baixa-se uma nova instrução
normativa. E chegamos à 243, que é de uma ilegalidade flagrante. Porque basta colocar o
texto da lei do lado esquerdo e o texto da instrução normativa do lado direito e não se encontra
nenhuma similitude, nenhuma possibilidade de ajustamento. Aliás, tanto isso é verdade que,
posteriormente, houve alteração legislativa para incorporar a essência da Instrução

Normativa 243. Precisou haver uma alteração de lei. Mas independentemente da alteração de
lei, a Câmara Superior vem considerando que não há ilegalidade na Instrução Normativa 243,
o que é assustador. Para quem conhece a instrução normativa e a lei que estava em vigor
naquele momento, é assustador.
Mais assustador é que, quando essa matéria pela primeira vez chegou à atual composição da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, os conselheiros que votaram a favor da legalidade a
instrução normativa disseram o seguinte, reconheceram: “A lei está insuficientemente
redigida”. Um deles afirmou que havia um defeito legislativo que havia sido corrigido pela
Receita Federal. Como se a Receita Federal tivesse o poder de legislar quando a lei não sai
adequadamente para o interesse da arrecadação. O outro defendeu que a interpretação não
pode ser literal. No que ele tem toda razão. Mas que tem que ser interpretada de acordo com
o espírito da lei. Bem, todos nós estamos de acordo com a declaração, em tese. Mas ficamos
com bastante dificuldade de aplicar no caso concreto.
Mais estranho é que, a seguir – a seguir quer dizer o próximo julgamento que estava na pauta
– era sobre o PRL também, mas não a Instrução Normativa 243. Era uma questão que
envolvia saber se frete e seguro pago a terceiros e não à parte vinculada exportadora para a
importadora brasileira – portanto, pagamento para terceiros, fora do campo de controle de
preços de transferência –, se esses pagamentos deveriam ser adicionados ao preço de
exportação da parte vinculada. Mas a parte vinculada não cobrou essas verbas. Ela fez venda
FOB. Então, era esse preço FOB que deveria ser objeto de confrontação com os limites legais
para não haver transferência indevida de preços ou de lucros embutidos em preços.
A Câmara Superior que, em um momento anterior defendeu, com relação à Instrução
Normativa 243, o julgamento pelo espírito da lei e não pela literalidade, nessa segunda
questão, os cinco conselheiros que votaram a favor da manutenção da exigência fiscal
disseram que a lei tinha que ser interpretada literalmente, porque não está escrito na lei que
essas verbas não são incluídas no cálculo. Então, vejam, percebam que, independentemente
de entrarmos aqui no detalhe, se está certa ou errada a decisão, o que eu quero chamar a
atenção é para a postura. A postura do jurista que aplica, na interpretação, critérios e, no
julgamento seguinte, nega esses critérios, aplica os critérios que foram negados no primeiro.
Mas o resultado tem que ser de manutenção do auto de infração. Isso está sendo algo muito
constante lá, na Câmara Superior, na Primeira Turma. Eu quero concentrar aqui as minhas
observações na Primeira Turma, mas poderia estender a outras. Mas esta Primeira Turma está
se notabilizando por essas questões, por esses desvios. E isso chega, também, a ser
fracamente perceptível no juízo de admissibilidade dos recursos. Os recursos para a Câmara

Superior são apenas os recursos de divergência. Os recursos – a Câmara Superior só julga
isso, não é? Quando há divergência entre turmas do CARF ou com decisão dela própria.
Então, o juízo de admissibilidade se situa em saber – coisa que todos nós, advogados e juízes,
conhecemos perfeitamente. Há alguma similitude entre o paradigma e o caso concreto? A
legislação do processo administrativo é claríssima. Precisa haver identidade de regra jurídica
e similitude muito forte nos fatos envolvidos. O que também não é novidade nenhuma, mas,
de qualquer forma, é assim que está na lei.
Eu assisti a um julgamento da Chemicals – a companhia, eu acho que é Columbia Chemicals
– em que eu vi – não está aqui o advogado, eu não vou dar o nome dele porque não estou
autorizado. Mas se ele estivesse, eu pediria. Foi a melhor sustentação oral que eu vi na minha
vida. Eu tenho 54 anos de Advocacia e foi a melhor sustentação oral que eu vi na minha vida.
Ele concentrou toda a atenção dele no juízo de admissibilidade porque ele sabia que, com
relação ao mérito, ele seria vencido. Ele provou que havia sete dissintonias entre o paradigma
e o caso que estava sob julgamento. E ele desafiou alguém a provar o contrário daquilo que
ele provou, que não havia a mínima similitude entre o paradigma e o caso sub judice. Ele
perdeu, ele conseguiu perder.
Se eu estendesse a minha estatística aos senhores, do juízo de admissibilidade, os senhores
iriam encontrar um cenário muito parecido com o que eu apresentei quanto ao mérito.
Decisões, grande parte das vezes, por voto de desempate, em que o critério aplicado ao
recurso interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional é muito mais leniente do que o
critério rigoroso que é aplicado aos recursos apresentados pelo contribuinte. Esse caso da
Chemicals, que eu citei, era isso, era recurso da Fazenda Nacional.
Outra coisa grave é a mudança de jurisprudência estratificada que, no nosso novo Código de
Processo Civil, procura até evitar. Mas é lamentável que haja decisões alterando
jurisprudência estratificada da própria Câmara Superior e do CARF, com votos
absolutamente infundados. E assim, eu vou poupá-los de citar outros exemplos e vou passar
diretamente a duas outras providências recentes agora, no nível da fiscalização e do
lançamento do tributo, mas que encontram, muitas vezes, respaldo no âmbito da
jurisprudência administrativa. É a aplicação das multas de 150%. Eu nem vou falar aqui da
aplicação de duas multas sobre a mesma infração, que é uma coisa tão absurda que isso
também, nós temos que reconhecer, por enquanto, a jurisprudência administrativa está
afastando.
Mas uma multa de 150% – eu coloquei por enquanto, porque eu sei que vai mudar – quando
se fala com qualquer tributarista fora do Brasil, que a multa normal é de 75%, todos se

assustam. Porque multa de 75% é escorchante. O professor Quiroga, que não está presente
ainda aqui, mas que, na sexta-feira, presidindo uma banca aqui, nesta Universidade, ele gosta
muito de estatísticas e ele fez menção à estatística da Receita Federal do Brasil relativa aos
lançamentos tributários de 2014, aqueles que a Receita chama de aderência, ou seja, os autos
de infração acolhidos pela jurisprudência administrativa – ou o CARF ou a Câmara Superior.
E ele mostrou, pelos cálculos dele, que, naquele ano, em função das multas de 150%, o
crédito tributário era composto, em 70%, de multa. O que é assustador. 70% de tudo o que a
Receita está pretendendo cobrar ou está cobrando, mandando para o Poder Judiciário,
inclusive. Não é possível que exista tanta sonegação a esse ponto. A multa de 150% é
reservada pela lei para os casos de evidente dolo. Não os casos de discussões de interpretação
como todos esses que eu citei há pouco. Aqui, não há muito espaço. Talvez haja espaço para
algum abuso, mas os outros casos são mera interpretação da lei. Não há espaço para tanta
multa de 150%. O que acontece com a multa de 150% é que ela cria um pavor. Ela tem um
efeito positivo na arrecadação por afastar a disposição que qualquer contribuinte lançado,
apenado com 150%, tenha, para se defender. Porque juntamente com a multa de 150% nós
temos, também, a outra providência – que, agora, vem de cima para baixo, mas é aplicada
largamente pela fiscalização – de responsabilizar solidariamente funcionários da empresa
autuada. Eu não estou falando responsabilizar o sócio controlador, o dono da empresa. Eu
estou falando de pessoas que trabalham, que são diretores, mas são diretores contratados,
diretores funcionários. E, às vezes, nem são diretores. A última modalidade de
responsabilização é dos consultores, sejam os auditores, sejam os advogados. Essa é uma
conduta que está reservada pela lei para situações de evidente dolo. Mas a Receita Federal
lança multa de 150%, faz representação para fins penais contra pessoas físicas e envolve
essas pessoas físicas como solidárias em débitos que, obviamente, nenhum de nós, aqui, teria
condições de pagar. Você pode se imaginar, você trabalhar em uma empresa e ter um
lançamento de um bilhão. Tem lançamentos maiores, mas vamos ficar em um bilhão de reais.
Você ser solidário? É evidente, nem todas as gerações conseguiriam patrimônio suficiente
para garantir esse crédito tributário. Evidentemente que tem um cunho exclusivamente
intimidatório, coercitivo. Isso é coação contra a defesa. E, aí, nós sabemos, passam-se alguns
anos, criam-se os Refis e outros sistemas que facilitam a desistência da defesa e as pessoas
vão a esses sistemas, que são absolutamente injustos com relação aos contribuintes que
cumpriram suas obrigações.
E eu queria encerrar aqui a minha participação fazendo referência a duas experiências
recentes que mostram como a postura do órgão de julgamento abre caminho para que outras

pessoas se deem a liberdades e não apliquem a lei com aquele rigor, com aquela vinculação
que o Código Tributário Nacional exige. Eu tive conhecimento, recentemente, de um caso
em que o fato envolvido era uma incorporação de pessoa jurídica. Incorporação normal, não
tinha nada de excepcional. Não se tratava nem de incorporação dentro de grupo, para se falar
em alguma coisa de operação interna, de ágio interno. Aliás, não tinham nem ágio envolvido.
Então, havia uma incorporação, simplesmente uma reestruturação entre dois grupos
independentes e houve uma incorporação de uma empresa da qual eles participavam por
outra, sem nenhum efeito fiscal. Não é que gerou, que se criou, a partir da incorporação, a
possibilidade de uma dedução. Não, não tinha nenhum efeito fiscal. Pois a fiscalização teve
a coragem – precisa dizer assim, coragem – de dizer: “Não, este ato não é uma incorporação.
Este ato é uma permuta”. O auto de infração está baseado na decisão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, aquela decisão solidária que eu mencionei sobre permuta, contrariando o
STJ. Ficou aberta a porta para a fiscalização pegar carona em um ato que não é de permuta –
porque, se eu estivesse perante uma permuta, até que seria aceitável uma autuação. Já que a
Câmara Superior diz que permuta gera ganho de capital tributável, eu vou fazer lançamento
sobre todas as permutas. Mas é uma situação de incorporação de pessoa jurídica,
absolutamente regular. Tão regular que o fiscal também não teve como considerar cabível a
multa de 150%. Isto é um reflexo dessa postura da jurisprudência administrativa, que não
preza realmente a boa interpretação da lei.
Quem me conhece sabe que eu tenho uma posição bastante independente. Eu sou advogado,
mas eu tenho uma posição bastante independente e, como presidente do IBDT, e no IBDT a
nossa postura é, até, aquela que eu espero que nós tenhamos aqui, conforme eu coloquei na
abertura, uma postura de interpretação da lei pro legem, não a favor de contribuinte e nem
contra Fisco. É pro legem. Se o resultado da interpretação for que o imposto é devido, o
imposto é devido. O terrível é isto, você chega a níveis de interpretação na Câmara Superior
que permite que órgãos inferiores de lançamento acreditem que um auto de infração desse
possa ser emitido e vá ter sucesso na Câmara Superior. Vamos ver se pega, deve ter sido a
cabeça do fiscal. Deve ter pensado isso: “Eu vou lançar e vamos ver se pega. De repente,
pega”. E sabe por que isso também é possível? Porque houve uma decisão recente do CARF
– não da Câmara Superior, da Primeira Sessão do CARF – em matéria de Imposto de Renda
de pessoa jurídica, que tratava de incorporação de ações. Incorporação de ações, nós sabemos
que é um tema que está em franco debate, ainda não finalizado na jurisprudência
administrativa. Então, eu não vou aqui dizer nada sobre o tema, especificamente. Mas eu faço
questão de mencionar a fundamentação de um acórdão do CARF, que diz que havia ganho

de capital na incorporação de ações. Não estou preocupado com a consequência, mas com a
fundamentação. A fundamentação foi a seguinte: Na incorporação de ações existem dois atos.
Eu estou repetindo, com as minhas palavras, o que está no voto vencedor. Na incorporação
de ações existem dois atos jurídicos. Um ato de aumento de capital, por subscrição de ações.
E um ato de dação em pagamento das ações. Na dação em pagamento, os tributaristas todos
sabem que pode haver ganho de capital, não é? Provavelmente, o relator desse processo, que
é um conselheiro experiente, pressentiu que não havia como fundamentar adequadamente a
tributação do ganho de capital. Ou, pelo menos, ele não encontrou o caminho. Aí, encontra
esse caminho. Eu acredito que todos que estejam presentes estejam percebendo o absurdo
que foi falado. Dizer que o ato de incorporação de ações envolve dois atos jurídicos – que é
um absurdo, o ato jurídico de incorporação de ações é uno. Ele tem um objetivo, uma função
determinada pela Lei 6.404. É um ato complexo sim, porque ele se desenrola por várias
providências ou vários atos preparatórios e decisórios. Mas é um ato só. A entrega das ações
incorporadas para a incorporadora não é uma dação em pagamento. Por várias razões. Em
primeiro lugar, porque dação em pagamento não é ato jurídico. Dação em pagamento é
modalidade se extinção de obrigação. Então, aí aparece a primeira aberração do acórdão, de
dizer que há dois atos jurídicos.
A segunda aberração, dizer que há uma dação em pagamento quando, na verdade, a entrega
das ações é a essência do ato de incorporação de ações. Sem ela, a entrega das ações, não há
incorporação de ações. A incorporação de ações visa transformar uma companhia em
subsidiária integral da outra. Para isso, as ações têm que ser entregues à empresa que está
incorporando as ações. E, evidentemente, os acionistas da incorporada têm que receber
alguma coisa em troca. Eles recebem as ações da que está fazendo a incorporação. O ato é
este. Não é que tem dois atos. Só tem um ato.
A emissão de ações em substituição, como diz a lei – e não em pagamento, como diz o
acórdão, a emissão das ações faz parte da causa do ato jurídico, faz parte da função do ato
jurídico. É uma verdadeira contraprestação da entrega das ações incorporadas. Não existe
possibilidade de se pensar que há um ato jurídico distinto aí, em relação ao principal. Aliás,
o principal, seria curioso, seria de mão única, ele teria a prestação e não teria a
contraprestação.
E, por fim, nós todos também sabemos, aqui, que a dação em pagamento é uma modalidade
de extinção de obrigação que substitui a modalidade de extinção originária. Por exemplo, em
um contrato de compra e venda, supõe-se que o preço será pago em dinheiro pelo comprador,
ao longo da vida do contrato, ou da execução do contrato, as partes vão chegar a um acordo

para substituir o pagamento em dinheiro por uma dação de um outro bem em pagamento.
Essa é a função dessa modalidade de extinção da obrigação – e não de ato jurídico. A
incorporação de ações não é assim. Na incorporação de ações não se substitui uma obrigação
anterior por uma nova. Pelo contrário, se cumpre a anterior, que faz parte do próprio ato. De
forma que, são exemplos que eu estou dando aqui, apenas para abrir o Congresso, para que
nós tenhamos presente que – agora, saindo um pouquinho do campo tributário, no campo
estritamente jurídico – o ajuste fiscal, em torno do qual se fala em aumento de imposto,
criação de CPMF, na verdade, o aumento da carga tributária vem acontecendo, ao longo de
bastante tempo, por várias maneiras que não são visíveis ao grande público e à imprensa,
mesmo. É sobre isso que nós temos que atentar e verificarmos quais são os limites
constitucionais possíveis. Muito obrigado.
Maria Teresa Martínez Lopez - Obrigada, professor doutor Ricardo Mariz. Eu confesso
que fiquei aqui com vontade de falar algumas coisas. Mas eu deixo, no final, eu farei duas
perguntas para os palestrantes. Na sequência, então, nós teremos a apresentação do doutor
Renato Becho que, com certeza, nos abrilhantará, agora, com a sua apresentação.
Renato Lopes Becho - Bom dia a todos. Prezada doutora Maria Teresa Martinez Lopez,
presidente desta mesa; Bruno – que será nosso debatedor, Bruno? Muito bem. E, além deles,
eu gostaria de cumprimentar todos os presentes. Eu vejo tantas autoridades aqui, se eu fosse
tentar nomear a todos perderia todo o tempo que me foi dado para a palestra. Então, na figura
e na pessoa dos presidentes Antônio César Bochenek, Fernando Mendes e Ricardo Mariz de
Oliveira, cumprimento a todos os presentes. Os que me conhecem sabem que eu não tenho
muito hábito de ler o que eu falo, apesar de me preparar antes. Mas, no caso de hoje, eu vou
pedir licença para ler. Até porque, eu venho refletindo sobre esse tema desde que o convite
me foi feito – provavelmente, salvo engano, início de janeiro. E o meu enfoque – até por uma
sugestão trazida pela coordenação – foi de tentar buscar caminhos para a solução dos
problemas que estão sendo aqui apresentados.
O tema desta mesa, Interpretação na aplicação das normas como meio de aumento da carga
tributária, é muito oportuno. E vou me permitir, em um congresso para tributaristas e para
juízes federais, apresentar meu ponto de vista a partir de minha experiência pessoal. Temos
que convir que aumento da carga tributária pela interpretação envolve diretamente, ainda que
não só, o julgamento realizado por juízes. Nós acabamos de ter um exemplo de julgamentos
administrativos em que ocorre o mesmo. E esse tema está na ordem do dia, quer seja pelo
chamado ativismo judicial, quer seja pelo debate na utilização de mecanismos típicos do

common law entre nós. Talvez na concepção de judge-made law, ou seja, o Direito feito pelos
juízes.
Há oito anos, defendi minha tese de livre-docência neste imponente salão nobre, onde
sustentei que as decisões judiciais fazem parte da norma jurídica. Expus, como comprovação
de minha tese, o princípio da vedação ao efeito confiscatório nos tributos, havido por alguns
estudiosos como expressão vazia enquanto não houvesse atuação legislativa definindo o que
é tributação confiscatória e quais os limites da carga tributária. Todavia, o princípio é
aplicado pelo Poder Judiciário, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal, prescindindo
da atuação do legislador. Fui criticado – o que é muito saudável – por essas minhas opiniões.
Posteriormente, um professor com senso de humor melhor do que o meu até bateu no meu
ombro, dizendo e rindo: “Juízes criando o Direito”. Entretanto, foi essa percepção – não
significa que eu a apoie – que me permitiu rever minha tese de doutorado e identificar que,
tratando-se de responsabilidade tributária na dissolução irregular da pessoa jurídica, a
Súmula 435 do STJ não encontra fundamento legal. Ela pode ser um exemplo de judge-made
law, ou de aumento da carga tributária por interpretação, sem amparo legal.
Em seguida, fui surpreendido pelo Recurso Extraordinário 1.120.295, de São Paulo, em que
o egrégio Superior Tribunal de Justiça aplicou o Art. 219, § 1º do CPC, de 1973, tratando da
interrupção da prescrição no ajuizamento da execução fiscal, mas nada disse sobre os
parágrafos 3º ou 4º ou sobre a disciplina da interrupção da prescrição no CTN, na Lei de
Execução Fiscal ou na própria jurisprudência do Tribunal, consolidada e aplicada pela
própria Corte até uma sessão anterior. Qualquer deles cuja menção exigiria dar ganho de
causa ao contribuinte. O efeito desse julgado em meu ânimo foi devastador, por perceber que
o Poder Judiciário pode, simplesmente, alterar unilateralmente o sistema tributário, sem
nenhuma alteração legislativa.
Essa percepção me levou a estudar o common law, o que culminou com meu estágio pósdoutoral no King´s College, em Londres, que terminou no mês passado. O novo estágio do
Direito Tributário Brasileiro, em que o Poder Judiciário pode, mediante nova interpretação,
dobrar a carga tributária – não foi o que aconteceu no STJ com o Imposto de Produtos
Industrializados, em outubro de 2015 – permite diversas análises, mas nenhuma tipicamente
positivista. Hans Kelsen não seria capaz de explicar o nosso momento. As explicações podem
ser buscadas em diversas outras ciências, como a Política, a Psicologia, a Sociologia, a
História. Mas eu ficarei onde tenho o mínimo de conhecimento. Localizei um aspecto jurídico
a ser abordado. Na velha e atual Magna Carta, cujos 800 anos foi largamente comemorado
na Inglaterra no ano passado, consta a cláusula no taxation without representation. Não

tributação sem representação, que é a raiz do nosso consagrado princípio da legalidade em
matéria tributária. Pela Magna Carta, a tributação fora retirada do então recém-criado
common law, o que se infere pelo confronto de datas. O common law foi criação do rei
Henrique II, que governou de 1154 a 1189 e, em apertada síntese, significou a
disponibilização de um sistema jurídico em que 12 jurados, que também funcionavam como
testemunhas, diziam quais eram os princípios gerais do Direito que seriam aplicados no caso
em julgamento. A Magna Carta de 1215 – portanto, pouquíssimas décadas depois da criação
do common law, ao estabelecer a cláusula no taxation without representation, retirou o direito
de tributar livremente dos princípios gerais do Direito, expressão que pode ser substituída
pelo Direito Natural.
É imprescindível afirmar que os juízes não são tiranos no common law, mas aplicam o Direito
Comum em uma jurisdição que era opcional para os jurisdicionados – para os ingleses de
então. Os jurisdicionados, na época do common law, podiam escolher, por exemplo, se
queriam a decisão pelo lord ao qual eles estavam submetidos; se queriam uma decisão do
pároco, que aplicaria o Direito Canônico; se chamariam um árbitro. Ou se buscariam o direito
local. Porque o common law foi o direito do rei. Então, era mais uma opção para os
jurisdicionados. Repetindo, em outras palavras, os juízes ingleses, desde os primórdios do
common law, aplicam os princípios gerais do Direito. Isso ficou claro nas Instituições do
Direito da Inglaterra, obra em quatro volumes pela qual sir Edward Coke permitiu, de 1600
mais ou menos, permitiu que o Direito Inglês pudesse ser ensinado e se manter
independentemente do governo, fornecendo os fundamentos para a independência do
Judiciário. Nas palavras do professor australiano Jofrey Walker, isso significou que o
conhecimento do Direito, não o desejo apresentado pela política governamental, tinha que
ser o critério decisivo para as indicações para a Magistratura. Não pretendo falar-lhes sobre
a história do commom law mas, à evidência, o tema passa a ser de interesse quando se
identificam decisões judiciais sem o suporte legal.
Gostaria de trazer-lhes uma indagação: Nosso sistema de nomeação de juízes atende aos
direitos humanos? A questão é relevante diante do fato de que uma das exigências dos direitos
humanos é a independência do Poder Judiciário. Essa questão foi levantada na Inglaterra e
resultou no Ato de Reforma Constitucional de 2005 que, dentre outras decisões, estabeleceu
a Suprema Corte do Reino Unido, retirando o ápice do Poder Judiciário, que era na Câmara
dos Lordes. E, principalmente para o nosso interesse acadêmico, estabeleceu uma Comissão
de Indicação Judicial – The Judicial Appointments Commission, composta por 15 membros,
mesclando juízes, acadêmicos e leigos. A tradicional forma de escolha dos juízes ingleses –

em que o monarca os nomeava após o conselho do lord chancellor – foi substituída na
reforma constitucional de 2005. Agora, eles são indicados por uma comissão independente –
The Judicial Appointments Commission, na Inglaterra e no País de Gales.
Num segundo questionamento pergunto-lhes: É possível conhecer previamente qual o
percurso para ser nomeado para o Poder Judiciário nos casos em que a Presidência da
República indica ao Senado os candidatos? A sociedade pode participar dessa escolha? Aqui,
os colegas podem perceber que deixo de me referir à Inglaterra, pois coloquei uma referência
presidencialista. Poderia começar esse ponto fazendo uma alusão às eleições internas da
AJUFE para a elaboração de lista de membros do Poder Judiciário Federal, que é enviada à
Presidência da República sempre que é aberta uma vaga no STF.
Mas gostaria de explorar, com a brevidade de tempo que me foi ofertada, alguns aspectos do
processo de escolha de juízes nos Estados Unidos, referente tanto aos magistrados de
primeiro e segundo graus quanto aos membros da Suprema Corte. Há boa literatura a
respeito, mas gostaria de fazer referência a dados mais públicos, principalmente ao Comitê
Permanente do Judiciário Federal, The Standing Committee on the Federal Judiciary, da
American Bar Association – que é uma espécie de OAB –, com publicação disponível na
Internet. Por ela, a OAB americana não propõe, recomenda ou endossa candidaturas, mas
avalia os candidatos propostos pela Presidência da República, pelos critérios de integridade,
competência profissional e temperamento judicial, em um sistema que protege os advogados
avaliadores. Esse sistema, como eu mencionei, está disponível na Internet, ele tem mais ou
menos 26 páginas, ele é muito detalhado e eu recomendo a quem tem interesse nesse assunto,
o seu acesso.
E no Brasil? Quem participa da escolha dos indicados pela Presidência da República? Como
é esse procedimento? Algum dos sujeitos da relação jurídica tributária tem participação ativa
nesse feito? Ele tem curso no Ministério da Justiça, na AGU, ou no Ministério da Fazenda?
De nossa parte, desconhecemos a existência de algum tipo de manual ou roteiro público préestabelecido, o que poderia ser muito útil a toda a sociedade e que existe nos Estados Unidos.
Por exemplo, mencionei Ministério da Fazenda pelo fato de que um dos ministros, dos mais
honrados, um notável jurista e insuspeito julgador, mencionou, em entrevista publicada no
jornal Folha de São Paulo, que ligava para o Ministério da Fazenda toda vez que concorria
a uma vaga no STF.
Mas será que o Ministério da Fazenda, assessorado pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, por comando legal, nos termos da Lei Complementar 73, de 1993, Art. 13, terá
isenção suficiente para indicar à Presidência da República quem deva ascender à cúpula do

Poder Judiciário? Em resposta, minhas palavras finais vão para sugerir à ilustrada plateia
aqui presente que resgate os princípios defendidos na Magna Carta e que participem do
processo de escolha dos membros do Poder Judiciário sempre que isso for da competência
da Presidência da República. Principalmente em uma época em que não há vagas disponíveis
e que os escolhidos são claramente insuspeitos, todos de elevado nível moral e profundos
conhecimentos jurídicos, é que a sociedade deve buscar iluminar e participar da escolha dos
membros do Poder Judiciário em que há discricionariedade da Presidência da República na
indicação. Assim fazendo, protegerão o Direito para as gerações futuras, em providência que
poderá vir a ter efeito benéfico na interpretação da norma e nos ajustes da carga tributária.
Maria Teresa Martínez Lopez - Obrigada, doutor Renato Becho, pela apresentação. E
vamos agora, na sequência, para o debatedor, doutor Bruno.
Bruno Fajersztajn - Novamente, bom dia a todos. Agradeço ao IBDT pela oportunidade.
Cumprimento meus colegas de mesa. Eu queria relatar que o momento é muito importante
para mim, porque o doutor Renato foi meu professor na Graduação e o doutor Ricardo é meu
colega de escritório há 18 anos. Então, a minha fala aqui está nos braços de dois grandes
incentivadores e dois grandes apoiadores da minha carreira. Então, eu fico muito feliz de
poder estar ao lado dos senhores neste momento. Os dois fizeram brilhantes apresentações
relatando e focando nas próprias experiências e obviamente que não teria nenhum adendo a
dizer em relação à colocação de ambos. E vou também fazer um relato aqui, que é próprio da
minha experiência, muito focada também nessa interpretação como forma de aumento da
carga tributária.
Observando, no dia a dia profissional, eu pude verificar que, de uns tempos para cá,
recentemente, o Fisco passou a lançar teses. Quando eu comecei a minha carreira era a época
da indústria das liminares. Os advogados inventavam teses para pagar menos tributo, no
começo dos anos 90. E o Judiciário era muito movimentado pela indústria da liminar. E eu
arrisco dizer aqui – não tenho dados, mas, pela minha experiência, que agora nós estamos na
indústria das teses do Fisco. É óbvio que há abusos por parte de contribuintes, mas eu noto a
existência de interpretações agressivas da lei a favor do Fisco. E a gente pode ver isso no
juros sobre capital próprio, como foi relatado pelo Ricardo; a gente pode ver isso na
legislação que regula amortização de ágio e a gente pode ver isso em diversos outros
exemplos que eu vou citar rapidamente aqui. Mas eu identifiquei então que são, por duas
razões, o Fisco lança teses. A primeira delas é o combate a determinados incentivos fiscais
que estão previstos em lei, mas com os quais o Fisco não concorda. Incentivos fiscais assim,
não no termo técnico, mas vantagens, do ponto de vista tributário. Juros sobre o capital

próprio, por exemplo, permite que o contribuinte que tenha lá atendido às condições, deduza
despesas quando decida. Ele decide quando vai deduzir a despesa, porque ele paga os juros
sobre capital próprio e deduz a despesa. Eu já ouvi nos corredores do CARF e em outras
oportunidades que o Fisco não se conforma com a possibilidade de o contribuinte decidir o
momento de deduzir a despesa. E, por conta disso, lançou mão de teses para limitar esse livre
exercício. Por meio então de interpretação aumenta-se a carga tributária, porque limita-se o
exercício de um direito que é conferido pela lei. Isso, então, o professor Ricardo já descreveu
como funciona em relação aos juros sobre capital próprio e eu queria dizer que a
jurisprudência vinha dividida na esfera administrativa e a Câmara Superior de Recursos
Fiscais acabou julgando no sentido da impossibilidade de cálculo dos juros sobre capital
próprio para períodos anteriores, acolhendo então a tese do Fisco. E, interessantemente, em
2015, quando saiu a Instrução Normativa 1.515, foi introduzido um dispositivo que, como
qualquer instrução normativa, teria caráter interpretativo, justamente encampando essa tese
do Fisco. Então, eu queria denunciar também, acrescentando à palestra dos meus colegas de
mesa, que além da criação das teses, há a edição de atos interpretativos, normativos, no curso
dos debates na jurisprudência. Isso certamente não constou no acórdão da Câmara Superior
que deu ganho de causa para os contribuintes, mas certamente influenciou os julgadores,
porque um ato por meio de instrução normativa do secretário da Receita Federal interfere
naqueles membros representantes do Fisco na Câmara Superior. E, curiosamente, nesse caso
– me ocorreu agora –, quem assinou essa instrução normativa era o então secretário da
Receita Federal que, depois, virou presidente da Primeira Turma da Câmara Superior –
presidente do CARF. Então, esse era o comentário que eu queria fazer em relação ao juros
sobre capital próprio.
Em relação ao ágio, também a nítida resistência do Fisco em aceitar a amortização de ágio.
E sem base, discordando do que estava previsto na legislação, criaram-se diversas teses para
impedir essa amortização de ágio. E essas teses começaram 15 anos atrás, aproximadamente,
baseadas em questões afetas ao planejamento tributário. Então, a transferência do ágio por
intermédio de uma empresa veículo é um planejamento tributário abusivo. O ágio interno
não é possível porque não há efetiva aquisição, é uma hipótese de simulação. O Fisco vinha
nessa linha. E a jurisprudência foi caminhando no sentido de identificar, em determinadas
situações limite, em determinadas situações realmente havia excessos.
Ocorre que todas as operações envolvendo ágio em reorganizações societárias, praticamente
todas foram objeto de autuação. E todas essas autuações chegaram no CARF – e,
futuramente, chegaram no Judiciário, porque os contribuintes vêm perdendo, na maioria das

situações – e, mais ou menos em 2012, surgiu uma tese no órgão julgador. Surgiu a tese de
que apenas a empresa que efetivamente tivesse adquirido o investimento, feito o desencaixe
financeiro ou que tivesse tido custo originalmente é que podia amortizar o ágio. Logo, não
podia haver transferência do direito a amortização de ágio para uma terceira pessoa. Em
2012. E esta tese, depois, passou a prevalecer na Câmara Superior de Recursos Fiscais,
recentemente, em 2015 e no comecinho de 2016.
O contribuinte nunca soube desse entendimento por parte do Fisco. Só em 2012 surgiu esta
linha e só em 2016 é que essa linha passou a ser o entendimento do CARF. E isso maculou
todas as amortizações de ágio. Quer dizer, não todas. Algumas, os contribuintes que deram a
sorte de não ter feito a transferência – porque a transferência não era impedida por lei nem
por ato normativo, até então –, esses contribuintes que não fizeram a transferência vão ganhar
processo de ágio. Mas todos que fizeram a transferência, baseados na possibilidade disso ou
na falta de impedimento, ou mesmo de manifestação do Fisco nesse sentido, vão perder os
seus processos e vão ter que discutir no Judiciário. Então, essa interpretação que se dá, essa
criação de teses vai gerar muita repercussão.
Outros exemplos, agora em caráter de atos normativos. O Fisco interpretando a lei e mudando
o seu entendimento em relação à legislação justamente a partir de 2015, quando havia uma
necessidade do ajuste fiscal. E todos sabem que o momento político para mudanças
legislativas não era o mais favorável. Subvenções para investimento, já comentado pelo
Ricardo, já havia um parecer normativo antigo, mas a jurisprudência do CARF era
inteiramente favorável no sentido de que não precisaria haver uma sincronia entre a recepção
dos recursos e a aplicação deles no empreendimento, no investimento, no ativo imobilizado.
A jurisprudência vinha nesse sentido. A Instrução Normativa 1.515/2014 contemplou um
dispositivo expresso impedindo essa sincronia, tentando interferir, provavelmente, na
jurisprudência. Recentemente, uma solução de consulta da COSIT à Receita Federal sobre
PIS-Cofins Importação, em contratos de cost sharing – é uma solução assim, que é difícil de
entender exatamente o que é que ela quis dizer, mas, basicamente, considerou que haveria a
incidência de PIS-Cofins sobre importação nos contratos de cost sharing em qualquer das
suas modalidades, reconhecendo a existência de modalidades, contrariando outras duas
soluções de consulta da COSIT de anos anteriores, de 2012 e de 2013. Outra interessante
alteração em instrução normativa foi na instrução normativa que regula as aplicações
financeiras, a Instrução Normativa 1.585, que previu lá que o repasse de dividendos por
fundos de investimento recebidos de empresa e repassados para os cotistas deveria ser
tributado como resgate, quando a instrução normativa anterior previa que se tratava de

pagamento de dividendos e que não havia tributação. Isso, expressamente. Houve uma nítida
mudança da interpretação, justamente na virada da necessidade de caixa do governo, sem
nenhuma alteração legal.
Outro exemplo: Exportação de serviços, o conceito de exportação de serviços vem sendo
muito debatido em relação ao ISS e, recentemente, saiu o Parecer Normativo 2/2016
adotando um entendimento mais restritivo possível em relação ao conceito de exportação de
serviços. Apenas o serviço que é efetivamente desenvolvido no Exterior por um brasileiro é
que seria exportação e que aquele que é feito no Brasil, mas usufruído por um não residente
não seria. Havia uma divergência no Conselho Municipal de Tributos em relação a esse tema.
E o parecer normativo, expressamente interpretativo, veio provavelmente no contexto de
evitar essa interpretação favorável ao contribuinte.
Por fim, quanto à concomitância de multas, realmente o uso das multas agravadas como
forma de pressionar o contribuinte é muito claro. Mais uma vez, não se concorda com o uso
do instituto do ágio e se usa indevidamente as multas agravadas para coibir a prática desse
tipo de operações. Em relação à concomitância de multas, eu queria relatar que, de fato, já
está mudando. Há uma súmula do CARF em relação à concomitância de multas até 2007,
quando foi alterada para a Lei 11.488. Como a súmula se aplicava apenas à luz da legislação
anterior, a Câmara Superior não se vinculou a essa decisão em relação às multas cobradas
posteriormente à Lei 11.488, que mudou a forma de cálculo, mas ainda continua uma
evidente concomitância. É evidente que o contribuinte que pratica uma infração está sujeito
às duas penas, não é? A menos que ele haja de forma completamente ilógica. E parece que a
jurisprudência vai mudar e vai admitir essa concomitância, sob alegação de que seriam
infrações diferentes. Então, é mais um elemento de aumento de carga tributária por
intermédio das multas.
Então, parabenizo aos meus colegas de mesa e agradeço pela oportunidade. Passo a palavra
para a Teresa, que quer fazer duas perguntas. Muito obrigado a todos.
Maria Teresa Martinez Lopez - Obrigada, doutor Bruno. Na verdade, não são perguntas,
são reflexões diante desses fatos que foram colocados aqui. Eu sempre tento – e, aqui, não é
questão de defender o órgão administrativo ou não. Mas o que eu tenho percebido é que os
nossos problemas, como julgadores, vêm da questão da lei dúbia. Se ela tivesse uma clareza,
não haveria problemas. Mas diante de várias interpretações da lei é que acontece, nesta
situação, neste momento crítico, toda essa problemática. Não seria o caso de, uma vez tendo
uma posição firme, de se editar com mais celeridade súmulas, para que isso evite uma
mudança de interpretação? Eu vejo no Judiciário o mesmo problema. Eu vou citar um caso

do CTN, o Art. 150 e o 173. Anos e anos, nós tivemos várias mudanças na interpretação
sobre decadência e após a última decisão, ainda o órgão administrativo se pega na decisão de
como interpretar aquela decisão. De novo, há uma dicotomia na interpretação. Então, eu
sempre digo: Há um problema? Vamos mudar a lei, deixar a lei mais clara. Porque, senão,
vai acontecer isso, sempre.
Multas agravadas, de novo: Qual é o conceito de dolo? Eu, como julgadora, eu tenho dúvidas
para saber qual é o conceito de dolo. E, aí, a interpretação acaba sendo subjetiva. Então, não
seria o caso de alterar a legislação, de forma que, tanto o Judiciário como o órgão
administrativo, eles andem em uma interpretação única. Mas, aí, me perguntariam: “Se
alterar a lei e deixar claro, não vai haver mais o contencioso. Não vai haver o administrativo”.
Ótimo, não é? A solução já vem da base. São essas as considerações, não em defesa do órgão
administrativo, são reflexões, que eu coloco junto com meus colegas que, realmente,
relataram fatos preocupantes no momento atual. E, com isso, eu dou encerrada esta primeira
apresentação.
MC - Muito obrigado aos integrantes deste primeiro painel desta manhã. Faremos agora uma
pausa para o café, que será servido aqui, no foyer da entrada. E retornaremos em seguida,
com o segundo quadro, Desvios de finalidade da arrecadação como meio de aumento da
carga tributária. Até já, e obrigado.

Desvios de finalidade da arrecadação como meio de aumento da carga tributária
MC - Passaremos então ao segundo painel desta manhã, Desvios de finalidade da
arrecadação como meio de aumento da carga tributária. Gostaríamos de convidar, para
coordenar e debater este painel, o doutor Rodrigo Maito da Silveira, mestre e doutor em
Direito Tributário pela USP e advogado. Vamos recebê-lo, senhoras e senhores. O doutor
Rodrigo, então, convidará os integrantes deste painel.
Rodrigo Maito da Silveira - Bom dia a todos. Agradeço o convite do IBDT para tomar parte
neste painel e gostaria de convidar o presidente da mesa, professor João Francisco Bianco,
mestre e doutor aqui, pela USP e advogado em São Paulo. Chamo agora o professor Marco
Aurélio Greco, que é mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC. É advogado e
parecerista, jurista conhecido de todos nós. O professor Paulo Ayres Barreto, por favor, juntese a nós. O professor Paulo Ayres é mestre e doutor pela PUC, livre-docente pela Faculdade
de Direito e também professor desta casa.
João Francisco Bianco - Senhoras e senhores, bom dia. Vamos dar seguimento às atividades
do nosso 4º Congresso com o início do nosso segundo painel do dia, que é sobre desvios de

finalidade da arrecadação como meio de aumento da carga tributária. E eu, rapidamente,
passo a palavra ao professor Marco Aurélio Greco.
Marco Aurélio Greco - Prezado doutor Bianco, doutor Rodrigo Maito, professor Paulo
Ayres. Quero, inicialmente, agradecer o convite do IBDT, a quem saúdo na pessoa do doutor
Ricardo Mariz de Oliveira. E dizer que, para mim, é uma grande alegria participar deste
evento do IBDT, especialmente para discutir o tema que me foi proposto. Eu quero aproveitar
o máximo os minutos que nós temos. E começar levantando uma questão. Desvios de
finalidade da arrecadação, isso é tema tributário? Se nós vamos ler uma boa parte da doutrina
brasileira, alguém diria: “Não. Destino do produto da arrecadação não é critério para definir
espécies tributárias. Temos lá o Art. 3º; temos o Art. 4º”. Enfim, por que esse tema? Como é
que esse tema entra em um congresso de Direito Tributário. Eu diria: Que bom que entrou
em um congresso de Direito Tributário porque talvez esse seja, na atualidade, o tema mais
importante do Direito Tributário Brasileiro. Um tema que ficou esquecido porque nós
tivemos o desenvolvimento do Direito Tributário focado em um determinado modelo teórico,
que era o modelo do fato gerador. E aqui eu chamo de modelo do fato gerador um modelo
clássico do fato gerador e seus desdobramentos, hipótese de incidência, regra matriz etc. que,
para mim, é um modelo teórico só. Que é um modelo que olha a realidade voltada para o
passado. Quando eu digo – e se nós pegarmos o CTN na definição de fato gerador, que é a
condição necessária e suficiente para o nascimento da obrigação tributária, essa é,
classicamente, a definição de causa. E a ideia de causa é uma ideia que traz, em si, olhar para
o passado. Se eu tenho um efeito hoje, ou qual é o evento passado que determinou o
surgimento desse efeito.
Dentro dessa perspectiva é que se desenvolveu grande parte do Direito Tributário Brasileiro.
Olhando para eventos já ocorridos, eventos postos e, a partir dele, quais seriam as
consequências deflagradas. Isso é possível? Sim. Isso é necessário? Sim. Isso é adequado?
Sim. Para aquelas incidências tributárias que tiverem como critério de atribuição da
respectiva competência constitucional, a indicação de um evento. Se nós pegarmos o desenho
dos impostos, está dito com todas as letras na Constituição Federal que eles incidirão sobre.
Ora, incidir sobre é enxergar um determinado objeto posto que será captado pela legislação.
E um objeto posto só é posto se ele está no passado. A questão se torna efetivamente mais
complexa quando a própria Constituição Federal vem e nos diz que existem incidências –
vamos aceitar a jurisprudência do Supremo – tributárias que não são desenhadas em função
de eventos postos. Não há uma incidência sobre, mas há uma incidência para. Ora, quando a
Constituição, especialmente nas contribuições – que é o tema em que eu vou me concentrar

– ela indica que é autorizada a instituição de exações pecuniárias para, ele coloca em jogo o
maior complicador do mundo atual, que é o futuro. Complicador que não é só um
complicador para o Direito. É um complicador para a Economia, quando joga com
expectativas. O que fazer com as expectativas? Como lidar com o futuro? Como construir,
hoje, algo que amanhã poderá gerar o efeito desejável? E assim por diante. Mas que, no nosso
campo específico, põe em debate, o quê? Não a incidência, mas a destinação do produto da
arrecadação.
Isso é novidade? Não, não é novidade. Contribuições existem há, pelo menos, desde Getúlio
Vargas, se não formos buscar mais para trás. Está lá o adicional ao frete para a renovação da
marinha mercante, que é da década de 40. Então, a questão que se põe e o desafio que nós
temos e a pertinência do tema, hoje, é que, em relação ao modelo clássico de incidência
tributária, nós temos todo um arcabouço de instrumentos e de critérios de controle. Nós
sabemos perfeitamente quando dizer que aquela lei é inconstitucional, que aquela cobrança
é confiscatória, que aquele fato captado pela lei não está na norma de competência tributária.
Nós temos toda a tecnologia desenvolvida para delimitar e controlar a cobrança de tributos
que tenham por referencial o passado. Mas nós não conseguimos construir, ainda, uma
tecnologia jurídica para lidar adequadamente com o futuro, não é? E qual foi a tendência? A
tendência natural foi querer aplicar toda a tecnologia dos impostos às contribuições. Quando
o objeto é diferente. Quando o referencial é diferente. Eu não estou falando em algo posto,
eu estou falando em algo desejado. E os critérios de verificação da compatibilidade
constitucional, por exemplo, são diferentes. Enquanto eu olho para o fato gerador – vamos
falar aqui, genericamente, nos impostos – eu estou muito mais preocupado em aplicar um
critério de inclusão. Ou é, ou não é. Ou é renda, ou não é renda. Ou é veículo automotor, ou
não é veículo automotor. Ou é mercadoria, ou não é mercadoria. É um “é ou não é”. Portanto,
é um critério de inclusão. O evento captado está dentro do conceito ou está fora do conceito.
Se está dentro é constitucional, se está fora é inconstitucional. Ótima tecnologia. Só que, ela
não serve quando eu tenho que falar no futuro. Porque quando eu tenho que falar “destinado
a”, intervenção no domínio econômico para contribuição de caráter social, em que o futuro é
que é relevante, o critério de inclusão não funciona. Eu não posso pegar um silogismo
clássico – todo homem é mortal. É. João é homem. João é mortal. Que só tem sentido se ele
se estruturar através do passado, em que eu posso afirmar que algo é. E não posso pegar esse
silogismo e transformá-lo em futuro. Todo homem será mortal. Todo homem João será
mortal. Não tem sentido. O futuro é um complicador, no momento em que eu preciso aplicar

uma lógica pertinente. Então, eu teria que construir uma outra lógica compatível com a figura
que me interessa hoje, que é a figura das contribuições.
Ora, essa tecnologia, nós não construímos ainda. Claro, existe muita coisa que se fala sobre
as contribuições. Mas muita coisa que se fala sobre as contribuições, quando a gente
consegue trazer para a tecnologia do fato gerador, aí, a gente consegue trabalhar muito bem.
“Ah, vamos ver se faturamento é receita, se receita é faturamento”. Aí, nós estamos na
tecnologia do fato gerador e, aí, funciona muito bem. Mas quando a gente tem que enfrentar
questões – eu vou citar aqui três ou quatro que já foram levadas ou poderão vir a ser levadas
aos tribunais –, aí, nós tomamos um baile. Nós vamos discutir Fundo de Garantia, o
acréscimo ao FGTS e, chega no Supremo, o Supremo não declara a inconstitucionalidade.
Nós vamos discutir outras contribuições e, quando chega neste momento, já na CSLL é a
primeira fase, vem o ministro Moreira Alves e diz: “Não. Basta que a lei diga para onde vai.
Mas não há um compromisso de que tenha que ser o órgão específico”. E que isso não é um
problema de constitucionalidade, isso é um problema de aplicação. Tomamos um outro baile.
Então, o que está faltando, a meu ver, neste momento? É nós nos concentrarmos em construir
uma tecnologia de controle do futuro. Ora, uma tecnologia de controle do futuro par afins de
aferição da adequação e da destinação pertinente da carga tributária é necessidade de controle
e faz parte do próprio objeto. Porque não tem sentido, eu ter uma contribuição que, por
natureza, visa um determinado resultado, se eu não tiver os meios pertinentes a assegurar que
esse resultado venha a ocorrer.
Muito bem, então, isso é tributário? Eu diria: Isto é essencialmente tributário. Nós nos
reduzimos na nossa capacidade de debate quando, em algum momento da História do Brasil,
alguém disse que o Direito Tributário termina no DARF. Isso foi uma autorredução. Nós não
somos bacharéis em Direito Tributário. Nós somos bacharéis em Direito. Como tal, nós
podemos transitar e devemos transitar em todas as áreas que forem pertinentes à discussão e
à análise que nós estivermos fazendo. E, portanto, o produto da arrecadação, dentro de um
outro modelo filosófico, de separar em segmentos, foi dito: O produto da arrecadação é
problema do Direito Financeiro. Ora, o Direito Financeiro, você está dizendo o quê? Está
fora da minha caixa. Está fora da minha gaveta. E, com isso, o que acontece? Se o Direito
Financeiro não desenvolve mecanismos de controle adequados e em sintonia com o Direito
Tributário, qual é o resultado final? Não existe controle. E a realidade que nós temos hoje é
uma total falta de sintonia entre a incidência tributária das contribuições e a destinação do
respectivo produto da arrecadação, que é a razão determinante da própria existência da figura

da contribuição. A figura da contribuição existe para um determinado resultado, para uma
determinada finalidade.
O que fazer? Eu diria, basicamente, vamos tentar construir critérios. Da minha parte, quando
eu escrevi aquele livro – que, um dia, talvez eu faça uma segunda edição – de contribuições,
que já tem 16 anos, muito do que está dito lá, que foi uma tentativa de dar um passo, muito
do que está dito lá ainda é novidade. Conforme a pessoa com quem eu dialogo, ainda se
apresenta como uma novidade. Então, nós temos que dar mais um passo. E eu vou tentar –
agradecendo mais uma vez a oportunidade de tocar nesse tema, neste momento – indicar
outros critérios. O que esses outros critérios têm em comum? Eles têm em comum que nós
não vamos falar em inconstitucionalidade da lei. Chega de inconstitucionalidade. Não vamos
discutir inconstitucionalidade da lei. Vamos discutir outras coisas, que podem ter por efeito
bloquear total, ou parcialmente ou temporalmente, uma cobrança de contribuição. E vou
pegar questões que já foram ou que podem vir a ser sujeitas a análise judicial.
Eu vou começar por onde? Eu vou começar pela ADIN 2.925, que foi uma ADIN muito
interessante, de 2003 – portanto, ela já tem 13 anos. E que ficou quase que por isso mesmo.
O Supremo Tribunal Federal é provocado por uma confederação para apreciar a
constitucionalidade da Lei Orçamentária Federal de 2003. Qual era a razão dessa discussão?
Era a CIDE-combustíveis que, por determinação constitucional, tem três finalidades
específicas, só pode ser aplicado em uma daquelas três ou nas três finalidades do Art. 177.
E, analisando a Lei Orçamentária Federal, se constatou o quê? Que ela estabelecia uma
previsão de arrecadação, na época – se os números não forem exatamente esses, eu peço
escusas, mas há uma previsão de arrecadação de cerca de oito bilhões de reais. Uma alocação
de despesas da CIDE-combustíveis, de seis bilhões de reais. Portanto, um contingenciamento
de dois bilhões. E uma regra da Lei Orçamentária Federal que dizia que as dotações poderiam
ser suplementadas em até 10%.
O que isso tem a ver com matéria tributária? Tudo. Por quê? Porque se ela já tinha alocado
seis bilhões e poderia suplementar em 10%, a aplicação do produto da arrecadação da CIDE,
quando muito, seria de 6,6 bilhões. Quando a previsão de arrecadação era de oito. E, portanto,
o que excedesse a 6,6 bilhões iriam para outra finalidade, que não uma daquelas finalidades
constitucionalmente qualificadas. É levantada uma questão constitucional, onde se diz: A
regra que estabelece o limite de 10% é inconstitucional, porque se a contribuição tem uma
destinação prevista, a totalidade da arrecadação tem que ir para a finalidade a que ela se
destina.

Isso vai para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Tem uma historinha muito
interessante, porque a relatora, ministra Ellen Gracie vem com um voto pela carência. Eu não
sei se é carência, enfim, é não conhecimento da ADIN, porque puxa um precedente de 15
anos antes, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, em que se decidiu que não cabe ADIN
contra a Lei Orçamentária. Porque Lei Orçamentária é lei de meios, é lei de efeito concreto
e, portanto, não cabe controle abstrato da Lei Orçamentária. Vem com esse voto, muito bem
feito, faz o seu relatório, vem, apresenta o voto pela carência. E ela perde por nove a um.
Perde por nove a um, com o voto do ministro Pertence que, dentre outras coisas, com outras
palavras, diz o seguinte: “Olha, eu me arrependo daquele voto de 15 anos atrás. Porque, se
nós não controlarmos a destinação do produto da arrecadação, ninguém vai controlar”. Aí,
abre-se o mérito e ela precisou se ausentar, porque tinha um compromisso, enfim. Não é?
Duas semanas depois, ela retorna com um voto de mérito contra. Só que, a ADIN é julgada
procedente por sete votos a quatro. Ou seja, é inconstitucional a lei que impede que o produto
da arrecadação de uma contribuição vá para a destinação a que lhe cabe. Isso está dito desde
2003. E vocês dizem: “Puxa, por que você fala com tanta ênfase”? Porque eu acho que nós
podíamos pegar isso e transportar para o STJ. Se eu tenho uma finalidade constitucional, não
atendida pelo produto da arrecadação, que gera inconstitucionalidade da lei, se eu tenho uma
finalidade legal também não atendida na parte prática, isso é matéria do STJ. “Ah, mas isso
é inconstitucionalidade”. Ah, bom, podemos dizer que, eventualmente, não é bem
inconstitucionalidade. E nós vamos, então, pegar o segundo exemplo, para tentar desenhar
melhor este critério.
O segundo tema é o do Fundo de Garantia. Que vem o Supremo e diz: “Não é
inconstitucional”. Claro que não é inconstitucional. E não é inconstitucional nem
supervenientemente. Vejam como nós estamos tão focados com a inconstitucionalidade que
nós só conseguimos raciocinar dela. Ou é ela da origem ou é ela superveniente. Ou é ela na
origem ou é ela depois. Espere aí, vamos pensar de outra forma. E vou lhes dizer o seguinte:
Se alguém chegasse para mim e dissesse: “Marco, você vai ter que pagar um imposto per
capita de 100 reais – eu sou bonzinho comigo mesmo – até você completar 70 anos de idade”.
Quando eu completasse 70 anos de idade, a lei se tornaria inconstitucional, por
inconstitucionalidade superveniente? Não. O caso não é de inconstitucionalidade, o caso é
de esgotamento do objeto. Se a lei foi feita qualificando uma determinada realidade que não
é permanente, que é uma realidade que, em si mesma tende a desaparecer, no instante em que
ela desaparece, que ela se esgota, a exigência não tem mais pressuposto. De fato, o

pressuposto de fato da cobrança era uma realidade que não existe mais. Então, o tema não é
constitucional, o tema é de aplicação da lei.
Eu fico feliz porque eu li, outro dia – embora não advogue, não tenha procuração em nenhum
processo, eu recebo todos os recortes judiciais em que aparece meu nome. Meu ou dos meus
homônimos, não é? Porque eu tenho homônimo, também. Mais de um. E um, até, com uma
vida que, olha! Muito bem. Eu vi, numa decisão, essa referência: “Ah, esgotou o objeto”. Eu
falei: “É por aí. É isso mesmo”. Nós podemos controlar. Essa é uma questão de desvio do
produto da arrecadação? Sim, à medida em que eu continue a ter produto da arrecadação sem
o respectivo pressuposto. Mas não é um caso de inconstitucionalidade. É um caso de
esvaziamento, de esgotamento do objeto. Se eu criasse uma incidência tributária dizendo
“isto será necessário até que ‘x’ por cento da população tenha um nível de instrução”. Quando
eu tivesse um dado oficial afirmando que foi atingido o nível tal de instrução na população,
esgotou o objeto. Esgotou o objeto, não se tornou inconstitucional a lei. Então, o esgotamento
do objeto é um outro critério que pode ser invocado e desenvolvido para fins de controle da
cobrança. Não o controle da constitucionalidade, mas eu diria o controle da cobrança. E como
instrumento de garantia do destino da arrecadação prevista.
Terceiro, é o exemplo do FUST. O FUST é aquele Fundo de Universalização dos Serviços
de Telecomunicação, 1% que a gente paga sobre todas as nossas contas de Telecom, que,
pura e simplesmente, não é aplicado. Pura e simplesmente, não é aplicado. É aplicado, é deste
tamanhinho e o resto vai para o caixa do Tesouro. Há uma discussão em que foi arguida a
inconstitucionalidade da lei do FUST. Hoje, já subiu para o Supremo. Foi alegada a
inconstitucionalidade da lei porque não se destina o dinheiro à finalidade pertinente. Quando
me apresentaram o caso, já estava lá, bem na frente, eu falei: “Desculpe, olhe, essa lei não é
inconstitucional. Isso não é um problema de inconstitucionalidade”. – “Ah, não, mas o TCU
já constatou que não destinou etc”. E eu falei: “Aqui, o problema é outro. O problema não é
de inconstitucionalidade da lei. Aqui, o problema é de bloqueio da eficácia da lei”. Ora, se
você está legitimamente cobrando para gastar em uma determinada finalidade, enquanto você
não gastar, não me cobre. Por que você vai só cobrar? Se, em um determinado momento, se
tem sentido você cobrar – ah, eu preciso gerar um caixa porque eu tenho que fazer os planos,
os projetos, as licitações, os contratos etc. Então, fazer o caixa para começar a gastar. Mas se
eu passo três, quatro, cinco, oito anos e não gasto, o problema é de inconstitucionalidade da
lei? Não. O problema é que está gastando sem motivo. Falta de motivo. E, portanto, o que eu
tenho que questionar? A eficácia da regra que manda cobrar. Que esta regra seja bloqueada
até que o Tribunal de Contas da União me ateste que o volume disponível já arrecadado está

sendo aplicado nas finalidades pertinentes. Então, depois eu soube que acrescentaram esse
pedido, mas já está lá em cima, não foi pré-questionado. Aqueles problemas processuais que
os processualistas adoram levantar, não é?
Mas, enfim, o que eu quero dizer? Vamos mudar o foco? Então, aqui, a questão da não
aplicação pode ser atacada sim, também, pelo bloqueio parcial da eficácia. E, nesse ponto,
nós, que atuamos no âmbito de discussões inclusive judiciais, nós temos que ajudar o
julgador. Nós temos que aliviar o peso da responsabilidade da decisão. Porque o peso da
responsabilidade de uma decisão que diz que é inconstitucional tudo, ai meu Deus, eu
derrubei o sistema inteiro de telecom. Mas o peso da decisão de dizer “para, por enquanto,
até você gastar o que você já recebeu”, é outro, não é? Ou seja, não estou comprometendo
nada porque, depois que você gastar, retome-se a eficácia da lei dali para a frente, para você
fazer novos gastos. Se não tivesse havido esse represamento do FUS nós não estaríamos com
o drama da Internet de hoje, que todo mundo vê nos jornais. Ah, não, não dá, o gargalo, é
diminuir e tal. Se tivessem sido feitos esses investimentos. Então, aqui vem bloqueio da
eficácia da regra de cobrança, sem invocar a inconstitucionalidade.
Terceiro. Aí eu vou levantar algo que levantei outro dia para um professor de Direito
Financeiro, que ele ficou assim, me olhando. Eu falei: “Pense. Você é de Direito Financeiro”.
Mas qual é o problema? Tem uma ação cível originária, AO 586, do Rio Grande do Sul. Que,
depois, está atrelada a uma outra, acho que 1.777. Enfim, aí, entrando no site, pega lá a AO
586. E que teve uma decisão do ministro Teori, recente, decisão de mérito. Qual era o caso?
O Rio Grande do Sul aprova uma lei dando aumento a servidores públicos. Tudo bem. Só
que, o Art. 169, § 1º, II, da Constituição Federal, diz que a concessão de qualquer vantagem
ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos etc., só poderá ser feita – número
II: se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Aí, vem o Supremo –
o relator original foi o ministro Ilmar Galvão, na cautelar. E, agora, no final, foi o ministro
Teori, no mérito. E vem e diz o seguinte: Para dar aumento de remuneração não basta lei
ordinária. É preciso haver uma previsão, uma autorização específica na Lei de Diretrizes
Orçamentárias. E aí, vem o Supremo e não julga inconstitucional a lei do Rio Grande do Sul.
Diz que a lei não tem condições de execução. Não tem condições de execução – de novo, a
eficácia. Não tem condições de execução naquele momento, porque, se no momento
subsequente, no exercício subsequente, viesse a ser editada a autorização específica na Lei
de Diretrizes Orçamentárias, então a lei adquiriria eficácia. Vocês vão dizer: “Puxa vida,
viemos aqui para conversar sobre Direito Tributário e estamos ouvindo falar de remuneração
de funcionário público”? Sim. Por quê? Porque, se nós formos ao nosso Art. 165, § 2º da

Constituição Federal, está dito, com todas as letras, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias –
dentre outras coisas, eu vou pegar só o que interessa – compreenderá as metas e prioridades
da Administração Pública Federal, orientará a elaboração da Lei Orçamentária e disporá –
disporá – sobre as alterações na legislação tributária. E aí, eu pergunto: Alteração de
legislação tributária por lei ordinária que não tiver previsão na lei da LDO respectiva, pode
ter eficácia? Se houver coerência do Supremo em relação ao precedente da AO 586, a
resposta é não. Porque se a LDO não dispuser sobre as alterações da legislação tributária – e
dispor é dizer quais – a lei ordinária que vier a ser editada carece de eficácia, até que haja a
LDO. Vocês vão dizer: “Mas qual é a lógica disso”? A lógica disso é que o Direito Tributário
não é um algo bastante em si. O Direito Tributário é o instrumento das políticas públicas. É
o instrumento necessário para gerar os recursos financeiros para o atendimento das políticas
públicas. E esse atendimento das políticas públicas supõe uma deliberação sobre elas, que
vem no PPI, que é o Plano Plurianual de Investimentos, na LDO dizendo, naquele ano, o que
vamos fazer de implementação das políticas públicas. E, na medida em que se vai estabelecer
metas – ah, vamos criar tantas casas, tantas hidroelétricas etc. –, para atender a essas metas,
eu vou ver se o meu ordenamento tributário é suficiente e eu vou dizer quais são as alterações
do ordenamento tributário que precisam ser feitas. Tem todo o sentido.
Interessante é que nos três primeiros anos de vigência da Constituição de 88, Sarney e Collor,
tinha um capítulo, sim, na LDO. Tinha um capítulo na LDO, dizendo quais eram as
alterações. Só não tínhamos a decisão do Supremo dizendo qual é o efeito. Qual é o efeito?
O efeito não é inconstitucionalidade. O efeito é o bloqueio da eficácia. Eu diria – e ficando
dentro dos meus 30 minutos, agradeço ao professor Bianco por não ter cerceado a minha
palavra, ou me colocado no tempo, que não é cercear minha palavra, é me colocar dentro do
tempo. Mas eu diria, discutir sobre o destino da arrecadação é fundamental. Porque o Direito
Tributário não é um direito ligado meramente a questões patrimoniais. Ele é
fundamentalmente um direito ligado à cidadania e ao exercício de verdadeira política. Muito
obrigado.
João Francisco Bianco - Marco, não se preocupe, que você ainda vai falar muito aqui, nos
debates. Porque eu já tenho uma lista aqui, de três ou quatro provocações para você. Mas
dando seguimento ao nosso painel, professor Paulo, por favor.
Paulo Ayres Barreto - Só por causa do PowerPoint, eu prefiro falar daqui. Então, bom dia
a todos. É uma satisfação muito grande voltar aqui, a este Congresso tradicionalíssimo no
cenário brasileiro, uma reunião de grandes mestres, grandes professores. A fala do professor
Marco Aurélio Greco e dos que o antecederam – professor Ricardo, professor Becho – são

exemplos da magnitude deste evento. Então, é uma honra e um desafio estar aqui. Desafio
maior falar sobre contribuições, depois do professor Marco Aurélio Greco, que influenciou
muito o meu trabalho. Ele escreveu em 2003, eu escrevi em 2005, portanto já com o terreno
devidamente aplainado. E por essa razão, se em outros temas nós divergimos muito
fortemente, nesta matéria as nossas posições são similares. De uma certa forma, por outros
caminhos ou por caminhos parecidos, eu vou passar por estes temas que aqui já foram
tratados. Eu vou falar um pouquinho também sobre as taxas, um tema que tem assumido uma
magnitude muito importante no cenário nacional. Nós vivemos um momento de crise. Crise
econômica, crise política, evidenciada ou muito ligada a uma caracterização judicial de
desperdício fiscal. O que fez me lembrar de uma frase de Tipke e Lang, citada por Vogel, no
sentido de que o desperdício fiscal retira o tapete de toda a fundamentação tributária. Então,
este é um aspecto relevante no atual momento. E o outro aspecto é este que foi aqui colocado,
que já há muito vem sendo vivenciado com uma sinalização importante do Supremo Tribunal
Federal em relação à matéria. Mas os desdobramentos no campo pragmático desta semente
que foi plantada em 2003, ainda não se deram com a ênfase que eles poderiam ter ocorrido.
Talvez até por um problema de todos nós, operadores do Direito, advogados, procuradores,
magistrados. E aqui, então, o debate ajuda, eventualmente, a encaminharmos ou evoluirmos
na matéria.
Eu lembrava também, quando o Marco falava, do Sepúlveda Pertence, que disse exatamente
a preocupação dele com a CPMF e foi um pouco além para dizer o seguinte: “Olha, nós
trabalhamos muito fortemente na estruturação da regra matriz de incidência e ela é, hoje, um
instrumento bastante eficaz, bastante útil para perquirir problemas sobre incidência tributária.
Talvez nós precisemos dedicar o mesmo tempo para cunhar a regra matriz da despesa
pública”. Ele usou a expressão no julgamento e um nome relevante. O esforço é,
decisivamente, importante.
Aqui, as principais formas de buscar a arrecadação. Eu deixei os empréstimos compulsórios
de fora. Estão desgastados, por razões pretéritas. Mas vamos ficar aqui com o imposto, que
deve ser cobrado para o atendimento das necessidades gerais da sociedade. A taxa, pela
remuneração de serviço público específico e indivisível e poder de polícia. Contribuições de
melhoria – que também é um tributo fora de moda –, a obra pública de que decorra a
valorização imobiliária. E a contribuição, genericamente considerada, ou outras
contribuições: Atividade estatal para atendimento de finalidades constitucionalmente
definidas e, portanto, com previsão de destinação do produto arrecadado a órgão, fundo ou
despesa. Eu vou colocar ênfase, então, nesses dois tributos que têm gerado maior problema

em relação a destinação do produto da arrecadação, desvio do produto da arrecadação e
aspectos dessa natureza.
Como é que eu trabalho este tema, qual é a perspectiva em relação a ele? Primeiro, falando
da dualidade imposto-taxa para, depois, falar da dualidade imposto-contribuição. Focando
primeiro na dualidade imposto-taxa, eu tenho, para mim, como você disse, que são duas
realidades opostas, antagônicas e que isso precisa ser bem trabalhado no plano quantitativo.
Esse é um quadrinho aqui, do professor Aires Fernandino Barreto, no livro dele Base de
cálculo, alíquota e princípios constitucionais, que me parece – um livro antigo, mas o quadro
me parece bastante atual, no qual ele exatamente aparta as realidades imposto e taxa, dizendo
que tem critério para mensurar o fato lícito, enquanto o outro mensura a atuação estatal.
Portanto, na base de cálculo, a base calculada – ou a base de cálculo in concreto para quem
assim pretender – é o fato tributário na sua dimensão específica e, portanto, varia de fato para
fato. Nas taxas, não. A dimensão é única e uniforme de fato único, a atuação estatal e unidade
de serviço. Uma para todos os fatos. Portanto, se assim é, a alíquota terá uma perspectiva
diferente, seja um imposto, seja uma taxa. No imposto, ela é um fator estável, genérico, que
vai alcançar aquele fato que varia. Na taxa, ela é um fator individual, não estável. É uma
ordem de grandeza ínsita à referibilidade da atuação. Cada fato imponível tendo uma alíquota
específica. Portanto, nós precisamos enxergar essa dualidade. Na taxa, a base de cálculo é o
custo da atividade estatal. A alíquota é o critério eleito pelo legislador para repartir aquele
custo entre os que forem diretamente a ele referidos.
Então, eu vou plantar esses aspectos teóricos e, depois, enfrentar os casos concretos. As
contribuições. Qual o problema das contribuições no Brasil? Exatamente esse, levantado pelo
professor Marco, no sentido de que, de uma certa forma, ela vem sendo tratada
doutrinariamente há muito tempo – ou por uma parcela importante da doutrina –, como se
ela fosse um imposto. E aí, nesse sentido, os controles ficam problemáticos. Porque ela não
é um imposto. O mundo não trata as contribuições como se imposto fosse. Há, por exemplo,
algumas peculiaridades, como em Portugal, em que se diz – o Direito Positivo Português
estabelece: “Olha, as contribuições são diferentes de impostos. Mas aqui, em Portugal, o
regime jurídico delas será o dos impostos”. Pronto, é uma tomada de posição, Direito
Positivo, que deve ser respeitada. No Brasil é o inverso disso, assim como vários outros
ordenamentos jurídicos. A contribuição tem um perfil muito especial, muito estruturado,
muito complexo, que precisa ser enfrentado, seja da sua perspectiva formal – os pressupostos
constitucionais, a norma de incidência, a norma de destinação, o vínculo orçamentário –, seja
nessa perspectiva material. Obra do professor Marco, avaliação da sua necessidade, da sua

adequação e da proibição de excesso em relação ao tributo, em si mesmo considerado.
Portanto, contribuição é, para mim, a parte que cabe a cada um em certa despesa e encargo
comum, uma atividade estatal que deve se voltar para um grupo de pessoas instada a
contribuir a um órgão, fundo ou despesa. Deve trazer – esse é um ponto polêmico, mas é a
minha visão – vantagem ou benefício que vincule aquele que suporta o custo ou despesa, o
contribuinte, em relação à atividade a ser desenvolvida pelo Estado. Requer, exige uma
necessária correlação entre o custo da atividade estatal e o montante a ser arrecadado. E o
produto da arrecadação deve, necessariamente, ser aplicado na finalidade que deu causa à
instituição da contribuição.
Portanto, se eu buscar uma estruturação analítica do tema contribuição, do tributo
contribuição, eu vou encontrar pressupostos constitucionais relevantes e diferentes daqueles
aplicáveis aos impostos. Tenho até, na Constituição, por vezes, a indicação de materialidade
em contribuição. Mas esse é um dado adicional, não o essencial da contribuição. Por
exemplo, as previsões do 195 do texto constitucional. Terá ela uma regra matriz de incidência
que, olhada isoladamente, descontextualizada, fora desse encaminhamento, pode até parecer
muito fortemente um imposto. Mas é só nessa visão desestruturada, segmentada e
equivocada.
Uma contribuição pressuporá, necessariamente, uma norma que vincula a sua destinação, a
norma orçamentária, propriamente dita. E, depois, uma aplicação no plano fático. O
necessário atendimento dessa cadeia normativa, pelo menos essas três últimas regras de
incidência às quais eu me referi.
Uma manifestação do professor Azevedo Peixoto, no sentido de que, sem lei orçamentária
falta a regra da destinação, chamada eficácia técnico-sintático, na lição do professor Paulo
de Barros Carvalho. Ou seja, a norma é inaplicável sem essa clara definição da destinação.
A Lei Orçamentária prevê normas individuais e concretas, prevê normas gerais e abstratas,
estipulação de critérios para abertura de créditos orçamentários. E foi exatamente nesse
sentido que, relativamente a ela se estruturou o controle concentrado ou se admitiu o controle
concentrado e essa decisão já referida pelo professor Marco Aurélio Greco, no sentido de que
é inconstitucional a interpretação da Lei Orçamentária que permita a abertura de crédito
suplementar em rubrica estranha à destinação do que é arrecadado.
2003 e a gente vem então, sucessivamente, com uma série de temas que suscitariam uma
manifestação do Poder Judiciário em relação a como trabalhar a matéria. Seja pelo caminho
fácil, errado – como defendido pelo professor Marco–, da alegação da inconstitucionalidade,
seja por este esforço de buscar uma aderência maior entre a eficácia da lei e a sua adequação

em relação aos fins a que se preordena e o valor que deve ser por isso arrecadado para cumprir
tais fins e assim por diante.
Aqui, na Lei Complementar 110/2001, há até um problema de interpretação da própria lei.
Se olhar contexto histórico, os jornais da época de sua instituição, exposição de motivos, eu
vou encontrar uma vinculação em relação ao gasto muito mais clara do que ela surge se eu
olhar pura, única e exclusivamente os enunciados prescritivos que contemplam a lei. E
portanto, aí, o esforço de trabalho dessa matéria por parte dos operadores do Direito não será
singelo e o resultado é incerto. O fato é que, relativamente a ela, desde 2002 se tem a certeza
de que, tomando em conta esse histórico para o qual serviria aquela arrecadação, a conta está
paga e, daí para a frente, o que tem é sobra de recurso, que ou bem não se justificaria mais a
exigência – e, portanto, a contribuição deixaria de existir –, ou uma nova fundamentação para
o gasto e, aí, por lei, a meu sentir, uma nova contribuição. Há um precedente favorável do
STJ, Segunda Turma. E a matéria está submetida à repercussão geral pelo Supremo, que vai
retomar todos esses aspectos futuramente. Temos a contribuição ao FUST, que o doutor
Marco já falou. Eu só queria trazer o percentual, apenas 1,2% foi utilizado na universalização
dos serviços de comunicações e, portanto, aqui é clara a caracterização da não aplicação da
predestinação dos valores arrecadados a título desta contribuição.
O Supremo tem entendido que não cabe a chamada repetição de indébito pelo contribuinte
nessas hipóteses. Essa questão já foi julgada por maioria de votos, vencido o ministro Carlos
Mário Veloso. Ou seja, há um precedente, um voto no Supremo, em favor da tese de que
caberia a devolução de contribuição desvinculada, desviada ou tredestinada, mas há uma
decisão recente, da Carmem Lúcia, no sentido de que isto é incabível.
Eu, quando cuidei desse tema por primeiro, lá em 2005, acabei passando por este aspecto no
final da minha tese. Mas desde sempre a minha grande preocupação foi com o controle –
tanto que o título do meu trabalho é Contribuições, regime jurídico, destinação e controle –
dessas contribuições, essa figura amorfa que não tem sido bem trabalhada aí, pelos
operadores do Direito e tem dado ensejo para, a meu sentir, distorções relevantes que podem
ser e devem ser eliminadas no nosso sistema.
No que se refere às taxas, este é um fenômeno mais recente, mas que veio com muita
intensidade. Uma série de taxas em vários estados, em alguns municípios, relativamente às
quais, muito claramente, o viés é absolutamente arrecadatório, não na lídima significação que
a palavra arrecadação tem, mas aquela arrecadação descompassada com a estrutura, com a
natureza do tributo. Ou seja, eu tenho um gasto público de 10 e eu vou gerar um tributo que
vai arrecadar um milhão, sem nenhuma preocupação com esta compatibilidade entre quanto

se custa para fazer uma certa atividade e o quanto se vai arrecadar. E, por vezes, sem sequer
existir a possibilidade de o próprio ente tributante atuar, seja no exercício de poder de polícia,
seja naquela prestação de serviço público específica e indivisível. Então, temos o caso de
Minas Gerais, o caso do Pará, sempre em relação às taxas de mineração.
Temos, também –aqui, só para evidenciar, no caso dessas duas taxas, este gráfico mostra, em
azul, o montante pretensamente a ser arrecadado e, em vermelho, o quanto ou qual seria o
orçamento das secretarias que estariam correlacionadas com aquela supervisão, com aquele
poder de polícia. Ou seja, se eu tomar todo o gasto dessas secretarias – o que já seria absurdo,
imaginar que eu tenha que considerar o orçamento de todas as secretarias, que eles só
cuidassem de mineração –, mesmo assim, se eu pegar todos os gastos, eles são da ordem de
25%, 20% do que se pretende arrecadar, a evidenciar que aqui não há nada de correlação, de
compatibilidade. Eu até conversava com um ex-secretário de Fazenda de um desses governos
e ele me contava que quando foi discutir essa taxa com o governador, ele falou assim: “Olha,
governador, nós vamos dar uma cotovelada mesmo, aqui. Não tem base constitucional, não
tem base legal etc”. O problema é que a taxa é posta por lei e, aí, se o Judiciário não agir
rápido, o problema está posto e assume dimensões importantes. E, aí, depois, nós vamos
discutir consequencialismo, vai quebrar o Estado Brasileiro ou vai quebrar o estado membro
da federação e assim por diante. O Pará, a mesma coisa.
No Rio de Janeiro, um caminho diferente. Foi criada essa taxa única de serviços tributários,
por parte da receita. Em tese, ela substitui todas as taxas então existentes, no lugar de – eu
contei lá, se eu não errei na conta, eram 32 taxas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E
essas 32 taxas foram substituídas – ou pretenderiam ser substituídas por essa taxa única de
serviços tributários da Receita, que toma em conta faturamento, número de documentos etc.
Devida trimestralmente pelos contribuintes de ICMS e de royalties de recursos hídricos e
minerais. Também uma reação da comunidade local, muito forte. A comunidade jurídica, os
empresários, os contribuintes dessas taxas, a ponto dela, rapidamente, ser objeto de uma
decisão no Tribunal de Justiça local, suspendendo a cobrança, no sentido de que ela, com
este perfil bastante amplo, não atendia às exigências mínimas de uma taxa. Vale dizer,
especificidade e divisibilidade. E, portanto, muito prontamente uma manifestação no
Judiciário apontando para a provável inconstitucionalidade dessa taxa. E, aí, um decreto
estadual acabou por suspender os efeitos daquela taxa.
Aliás, por falar em decreto, naquelas taxas minerais também tem sido muito comum o
seguinte contexto: Ela vem posta em lei, pressupondo uma arrecadação astronômica. E, aí,
vem a benesse do governador do Estado. Ele conversa com os empresários e fala: “Está bem.

Eu vou fazer uma redução da ordem de 70% da taxa”. E o faz por decreto. Ou seja, um
absoluto descompasso com o princípio da legalidade e os limites da atuação do próprio
governador nesse tipo de matéria.
Pois bem, se tudo isso que eu estou falando tiver alguma consequência, tiver alguma lógica,
for juridicamente sustentável – que eu acredito que o é –, as conclusões que eu teria para
oferecer aos senhores em relação a este recorrente desvio de produto de arrecadação de
contribuição, de produto de arrecadação advindo de taxa, este pouco rigor que se tem tido
em matéria tributária com este necessário engaste que deverá haver entre a arrecadação e
destinação – e, se necessário, o liame que deve existir entre a incidência tributária e o destino
do produto da arrecadação, a ética que deve presidir não apenas a instituição do tributo, mas
o gasto público, se tudo isso for procedente, as conclusões são as seguintes.
Há, no texto constitucional de 88, diferentes mecanismos de outorga da competência
tributária. Por força disso, o exercício dessa competência está jungido à observância de
critérios diversos. Dos impostos, taxas de contribuição e melhoria, perquire-se sobre a
amplitude da competência constitucionalmente referida, mediante a indicação das
materialidades delimitadoras dessa competência, bem como dos requisitos para o exercício
da chamada competência residual da União. Nas taxas, deve haver proporcionalidade entre
o custo da atividade estatal, base de cálculo, serviço público, exercício de poder de polícia e
a previsão do montante geral da arrecadação. A alíquota nas taxas revela-se pelo critério
eleito pelo legislador para repartir o custo da atividade estatal. Nas contribuições, o foco
reside na causa para a instituição do tributo, no exame da necessidade e adequação do tributo
para o custeio de uma atividade estatal específica. As materialidades, quando
constitucionalmente referidas, configuram um limite adicional a ser respeitado, a ser
observado. As receitas públicas geradas com a arrecadação de impostos não podem ser
vinculadas a órgão, fundo ou despesa, ao passo que nas contribuições, as vinculações são
constitucionalmente exigidas. As receitas decorrentes de contribuições sujeitam-se a controle
quantitativo, devem ser dimensionadas em conformidade com dispêndios gerados pela
atividade estatal que fundamentou a instituição. Taxas e contribuições não são tributos
destinados a gerar excessos de arrecadação. Deve haver compatibilidade entre receita e
despesa. Pode haver excesso em um exercício ou em outro, tendo em vista a estruturação do
gasto geral devidamente comprovado orçamentariamente? Sim. Esse compasso não haverá
de ser precisamente anual. Mas tudo isso tem que estar comprovado, fundamentado
claramente, posto à disposição do contribuinte, à sua informação, para que possa ser objeto
de contraste judicial, se for o caso.

A reiteração de excessos, a não utilização da receita obtida por intermédio de contribuições
ou, ainda, a tredestinação do produto arrecadado desnaturam a exigência. Rompe-se o
encadeamento normativo, regra matriz de incidência, regra que vincula a destinação e norma
orçamentária. Uma vez comprovado o excesso, a não utilização ou a tredestinação, abre-se
ao contribuinte a possibilidade de questionar a validade futura de obrigações dessa natureza.
E, aqui, eu havia conversado com o professor Marco na sexta-feira, sobre como dividiríamos
o tema, mas não tínhamos falado sobre conclusões. Ele até brincou com o Bianco, não é?
Surpresa. Mas, de uma certa forma – eu também não estou aqui propugnando por
inconstitucionalidade dessas contribuições, mas a última proposta é exatamente esta, de
questionar a validade futura, de, eventualmente, permitir o bloqueio, alguma ação do Poder
Judiciário que assegure esta plena aderência entre o que se paga a título de um tributo
chamado taxa ou chamado contribuição e aquilo que relativamente a eles se gasta. Algumas
reflexões, uma palestra seletíssima, na qual eu identifico aí vários professores que poderiam
igualmente estar aqui a propor ideias talvez melhores do que as minhas. Mas fica aqui esta
provocação para os senhores. Muito obrigado.
João Francisco Bianco - Muito obrigado, professor Paulo. Vamos dar início aos debates e
eu vou passar a palavra então para o nosso convidado debatedor, Rodrigo Maito.
Rodrigo Maito da Silveira - Muito obrigado, Bianco. Eu gostaria de parabenizar os
palestrantes pelas excelentes considerações que foram colocadas aqui, em uma tentativa de
sistematizar algo que, por mais complexo que possa parecer, nos leva à inevitável conclusão
– e, sem querer chover no molhado – que nós temos um sistema tributário complexo e que
demanda por uma reforma, não só tributária, mas fiscal. Temos o lado da arrecadação, com
suas características e o sistema estruturado da forma como está, com vários remendos, leva
a inúmeros problemas, seja na interpretação, ou na aplicação do Direito. E, de outro lado, no
que diz respeito à arrecadação, vivenciamos aí tempos em que o tema nunca foi tão atual.
Basta a gente abrir o jornal, hoje temos lá, no Estado de S. Paulo, a notícia de que o governo
federal vai propor duas novas propostas de emenda constitucional, sendo uma delas
relacionada à DRU, à Desvinculação de Receitas da União, que teve a sua vigência esgotada
no ano passado. Já existem propostas de emenda constitucional, tem uma tramitando no
Senado, inclusive com substitutivo. E isso nada mais faz do que refletir a gravidade do
problema que nós temos. Então, dentro desse contexto, eu pretendo depois colocar outros
pontos aqui, para nossa análise, para análise dos palestrantes, mas eu chamo a atenção para
a DRU, que é um mecanismo, um artifício de que o governo federal se utiliza para desvincular
as receitas de arrecadação, sobretudo de contribuições e de taxas. Dentro desse mecanismo,

que vem sendo reiteradamente utilizado, surge uma dúvida, pelo menos para mim, em linha
com o que foi colocado pelos palestrantes, seja na gênese dos tributos, seja na forma de
controlar o futuro, como bem colocado pelo professor Marco, que é: Será mesmo que esse
mecanismo é constitucional? Se eu preciso ter Lei Orçamentária para prever ajustes na carga
tributária, para aumentar tributos ou mesmo para criar novos tributos, eu posso, depois, ainda
que pela via constitucional, criar um artifício onde eu desvinculo parcela da Receita, de
arrecadação de contribuições? Eu teria, aqui, uma norma constitucional inconstitucional?
Porque, dentro da ideia de que precisamos nos indagar o porquê das coisas, o para quê, por
que existe uma contribuição, por que existe uma taxa? Se temos a vinculação como premissa
para a instituição de determinadas espécies tributárias, faz sentido desvincular o produto
dessa arrecadação? Isso seria uma inconstitucionalidade superveniente? Então, eu faço essa
provocação, obviamente que o assunto é complexo. Mas eu coloco essa provocação para os
palestrantes tecerem a sua opinião, os seus comentários a respeito.
Paulo Ayres Barreto - Rodrigo, eu agradeço a provocação. Na verdade, aqui não há muito
o que eu inventar, na medida em que eu já escrevi sobre o assunto. Logo, vou aqui me
vincular àquilo que sobre o tema escrevi. Tudo depende de qual é a dimensão que se dá à
chamada repartição de competência tributária impositiva e fundamentalmente a estruturação
dos tributos no plano constitucional. Em outras palavras, nós estamos falando em emenda à
Constituição. Logo, a emenda só pode ser atacada se violar cláusula pétrea – o que eu defendi
e reconheço que não é tão singelo de ser defendido. Eu defendi o seguinte: Há um sistema
tributário bastante estruturado no texto constitucional de 88, como já havia em outros textos
constitucionais. Este sistema asseguraria ao contribuinte brasileiro o direito de só ser
tributado para gastos gerais mediante impostos; só ser tributado para gastos decorrentes de
exercício de poder de polícia, prestação de serviço público, mediante taxas. E só ser tributado
em relação a atividades estatais que se voltem para um certo grupo de pessoas, nesse ou
naquele contexto, por intermédio de contribuições. Este seria um direito constitucionalmente
plasmado, uma garantia do contribuinte em face da imposição tributária. Se assim se
reconhecer, a emenda à Constituição que desnaturasse esses regimes seria uma emenda
constitucional inconstitucional, por violar direitos e garantias fundamentais do contribuinte
brasileiro. Então, é uma visão do tema. Reconheço que ela não é singela de ser reconhecida
pelo Poder Judiciário, mas tenho defendido isso desde quando originalmente posta a
Desvinculação de Receitas da União por emenda à Constituição. O tema está reaberto e,
portanto, a discussão é pertinente.
Rodrigo Maito da Silveira - Obrigado, Paulo. O Marco quer falar?

Marco Aurélio Greco - Rodrigo, você tocou em dois pontos: Você tocou na DRU e falou
da reforma, não só tributária, mas fiscal. Olha, em 1986, eu integrei uma comissão formada
por pessoas da ABDF e do Instituto dos Advogados. O presidente do Instituto, Ives Gandra,
o presidente da ABDF, Gilberto de Ulhôa Canto, que esse grupo produziu uma proposta de
emenda constitucional – de alteração, porque estávamos no regime da Assembleia
Constituinte. E, ao que eu sei, isso ficou solenemente arquivado em algum lugar. Então, eu,
pessoalmente, posso dizer que estou há 30 anos acompanhando reforma tributária. Eu acho
que não podemos esperar mais 30. Mas eu não acho que venha uma reforma nos próximos
30. E, portanto, o caminho que eu vejo não é da mudança da legislação, mas é da mudança
do modo de raciocinarmos e produzirmos doutrina. Nós temos que ser mais ousados. Dizia,
na sexta-feira, que a gente precisa ter uma pitada de ousadia na interpretação. Porque é aí que
a gente progride. O juiz não dá se alguém não pedir. Se a gente pedir sempre as mesmas
coisas, ele já sabe o que ele vai decidir. Se a gente pedir diferente, talvez ele pare um pouco
e diga: “Olha, tem uma alternativa diferente. E a gente pode caminhar nessa direção”. Então,
nós temos que nos imbuir de que a doutrina tributária no Brasil precisa propor alternativas,
modelos, critérios, conceitos que não são os tradicionais. Isso não é abandonar os
tradicionais, não. É aquela história, você sobe nas costas de quem já chegou a um
determinado ponto e vai mais longe. Então, eu diria que o grande papel, hoje – eu,
pessoalmente, não ponho na mudança da legislação. Porque mudança constitucional vai dar
acordo com os prefeitos? Vai dar acordo com os partidos? Vai dar acordo com os
governadores? Então, eu não quero pensar. Podemos fazer alguma coisa? Sim. Mediante uma
produção de doutrina um pouquinho mais – ousada eu diria, para usar o termo.
João Francisco Bianco - Bom, Marco, eu aproveitaria o gancho e faria uma pergunta para
você e para o Paulo também, logicamente. Marco, você mencionou – você usou a expressão
bloqueio parcial de eficácia. E o Paulo usou a questão do excesso da arrecadação, que perde
a destinação. A minha pergunta é a seguinte, para vocês: Isso caracteriza pedalada?
Marco Aurélio Greco - Não sei, há mais ou menos uns oito anos que eu não ando de
bicicleta.
João Francisco Bianco - Então, você está fora de moda.
Marco Aurélio Greco - Skate elétrico até explode, então eu não ousei andar de skate elétrico.
Mas o que eu diria é o seguinte: Nós temos que entender um outro aspecto da legislação
orçamentária. O que você arrecadou no ano um – isso está em um acórdão do TCU – e não
gastou, deveria virar dívida a pagar no ano subsequente, no ano dois. Porque você arrecadou.
Isso está no acórdão. Você arrecadou oito e gastou seis, no ano dois tem dois que você já

arrecadou e que já ingressou e que você deveria gastar no ano dois. Isso nunca foi
considerado. E, portanto, você tem – diz o TCU – aquilo que você não gastar efetivamente
naquele ano, provavelmente nunca mais será gasto. Porque o orçamento do ano dois vai
simplesmente vir a receita e despesa daquele ano, sem considerar o que você já arrecadou no
ano anterior e não gastou na finalidade respectiva.
Portanto, o Orçamento, ele tem mil nuances. Essa nuance da pedalada, aí o que eu entendi –
eu confesso que eu só li jornal e assisti alguma coisa na televisão. Não li nenhum documento
público oficial. Pelo que me parece, era questão de não liberar os recursos para o agente
financeiro. O Tesouro não liberou os recursos. E eu diria: Pode acontecer uma falta de
liberação? Pode acontecer uma mora nessa liberação? Pode. Só que, eu acho que é muito
diferente uma mora de 1,8 bilhão versus uma mora de 80 bilhões, certo? Em termos, não é?
João Francisco Bianco - Certo. Mas, então, eu vou refazer a pergunta. Descumprimento da
Lei Orçamentária, como nós estamos vendo aqui. Desvio de finalidade, bloqueio parcial de
eficácia. É um descumprimento da Lei Orçamentária. E isso caracteriza crime de
responsabilidade? Quer falar, Paulo?
- Eu não sei. Em tese, pode caracterizar. Em tese, pode.
Rodrigo Maito da Silveira - Bom, vamos lá. Vou tentar colocar isso no tempo, como é que
essas coisas se deram, historicamente falando. Talvez a gente tenha tido um cenário, em um
primeiro momento, em tempos mais pretéritos em relação à tributação, na qual a grande fonte
de arrecadação era a fonte advinda de impostos. E, em um dado instante, as contribuições
surgem como uma via alternativa, por algumas razões. A primeira delas era a seguinte: Puxa,
se eu tenho que aumentar a minha receita e o caminho que eu tenho para isso é utilizar um
imposto, se esse é um imposto que eu tenho que repartir com estados e municípios, por
hipótese, fica com a União 50%, para eu ter um, eu preciso criar um aumento de carga
tributária de dois. Se eu fizer esse aumento por intermédio de contribuição, o um é suficiente.
Esta é uma primeira razão de se ter esse incremento tão grande na incidência tributária
mediante a utilização do tributo chamado contribuição.
O segundo é: Não se sabe o que é uma contribuição. Quando eu digo que não se sabe, é: Há
um absoluto descompasso doutrinário, jurisprudencial, sobre o que vem a ser uma
contribuição. Eu lembro que, quando fiz a tese, em uma pesquisa não exaustiva eu encontrei
19 acepções diferentes sob o signo contribuição e cada uma leva a um lugar distinto e,
portanto, para quem quer simplesmente arrecadar, esse é o melhor dos mundos. Não se sabe
o que é, vai ficando. E nós temos inúmeras provas disso. O IPMF era inconstitucional, virou

contribuição, constitucional. Taxa de iluminação pública, inconstitucional, virou
contribuição, constitucional. E vai por aí afora.
Então, este é o pano de fundo do tema. Nós tivemos essa decisão de 2003 que foi um ponto
fora da curva. E talvez ela tenha até representado uma inflexão na curva e o governo de
plantão pensou: “Talvez a contribuição não seja mais aquele tributo tão bom para a gente
ficar aumentando etc. Porque vão cobrar uma maior aderência entre arrecadação e
destinação”. E nós evoluímos muito pouco nessa matéria, de 2003 para cá. Portanto, o Direito
trabalha muito fortemente com essas rupturas. A gente teve, claramente, uma ruptura aqui,
no Direito Financeiro. Se pegar o Conte, o professor da Casa, ele está feliz e satisfeito,
dizendo que o Direito Financeiro nunca teve tanta visibilidade quanto tem agora. E foi no
Congresso Nacional e, em síntese, está exultante aí, com esta ênfase no Direito Financeiro,
que me parece produtivo, consequente. E no Direito Tributário, ela não chegou. Talvez por
culpa de todos nós, mesmo. Eu não sei. Mas quer me parecer que os fundamentos sejam, no
mínimo, similares e que esses efeitos poderão também existir diante da tributação.
Marco Aurélio Greco - Duas observações. Pode ser – que você perguntou – crime de
responsabilidade, em tese, uma conduta que atente contra a Lei Orçamentária? Sim, pode. O
problema é saber se o Orçamento é impositivo ou não. Porque essa é a questão, que está em
uma outra discussão, que foi objeto do voto do ministro Jobim na ADIN 2.925, onde ele diz:
“Não, o Supremo não pode obrigar o governo a gastar”. E que, depois, foi produzida aquela
outra emenda constitucional, dizendo que um pedaço das emendas dos parlamentares será
obrigatoriamente gasta.
Então, a questão é: Se o Orçamento Federal não é impositivo, ou seja, se não é obrigado a
gastar tudo o que está lá, então qual é o ato que atenta ou não gastar? Se é obrigado a gastar,
se não gastou, isso contraria a Lei Orçamentária. Mas se a Lei Orçamentária não é impositivo,
qual é o ato que a contraria? Então, aqui você tem um espaço para dizer: “Não seria,
propriamente, uma agressão à Lei Orçamentária”.
Rodrigo Maito da Silveira - Eu tenho uma questão, mas, antes de endereçá-la, eu gostaria
de fazer um comentário aqui, do questionamento do Bianco. Há crime de responsabilidade
fiscal? Eu só gostaria de colocar, como provocação. O Art. 11 da Lei de Responsabilidade
Fiscal fala que constitui requisito essencial para uma gestão fiscal pelos entes federados a
instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência tributária
desses mesmos entes. Nós temos o Imposto sobre Grandes Fortunas, que está lá, não foi
sequer instituído. E a gente sempre aprendeu, em Direito Tributário, que a competência
tributária pode ser exercida, é uma faculdade. Quando o tributo é instituído, aí não há mais

discussão, ele tem que ser cobrado. Então, só para jogar luzes, para como existe um
descompasso entre a visão tributária e a visão financeira – e, aí, eu já caminho para o
questionamento –, que vai justamente na mesma linha do que o professor Marco Aurélio
colocou. O Direito é uno. E nós sempre fomos doutrinados a fazer uma sistematização por
ramos do Direito. E quando defendi minha tese de doutorado aqui, nesta casa, em 2009, o
tema que analisei foi tributação e concorrência. E eu vejo de forma recorrente, nós
advogados, na área tributária, suscitarmos, por exemplo, que um determinado julgamento
não pode seguir na linha de manutenção da exigência tributária, porque isso vai implicar em
um desequilíbrio concorrencial. Mas será mesmo que esse é o foro adequado para se suscitar
esse tipo de desequilíbrio? Ou será que o caminho seria ir pelo sistema brasileiro de defesa
da concorrência? Então, a minha questão, nesse contexto, é de fato – acho que a gente precisa
passar por uma quebra de paradigma e isso vai exigir uma sofisticação major por parte dos
operadores do Direito, não só dos advogados, mas também dos próprios juízes, na aplicação
do Direito. Isso implica conhecer melhor etc. todo o ordenamento jurídico, para dar a solução
adequada para o caso. Então, eu gostaria de ouvi-los, se concordam com essa visão. O
professor Marco Aurélio já externou que sim. O professor Paulo?
Paulo Ayres Barreto - Rodrigo, eu quero dizer o seguinte: Primeiro, reconheço a existência
de um relevantíssimo espaço para aproximações de caráter interdisciplinar. Prova disso é que
um dos meus créditos aqui, no mestrado e doutorado da USP tem o título Tributação e
interdisciplinaridade. Nesse crédito, a gente passa quatro aulas, por hipótese, falando sobre
Direito e Economia, Direito e Contabilidade, Direito e Ciência das Finanças, Direito e
Ciência Política. E passa outras quatro aulas falando sobre Direito Tributário e Direito
Econômico, Direito Tributário e Direito Contábil, Direito Tributário e Direito Financeiro. E
assim por diante. Em outras palavras, o que eu quero dizer: Há uma necessária conversa entre
o Direito Tributário e estes outros ramos do conhecimento humano, de um lado, e os ramos
didaticamente autônomos de Direito, de outro? Sim, inequivocamente. O importante é saber
como essa conversa se põe. Como é que o dado econômico entra para o Direito pela porta
aberta da norma tributária, da regra matriz de incidência, da hipótese normativa, seja lá o que
for. Em que circunstâncias ele simplesmente juridiciza ou define o seu espectro sobre aquele
assunto. E em que circunstâncias ele vai lá, na contabilidade, e compra o conceito contábil
exatamente como ele o é na contabilidade e faz o reenvio. Esses são aspectos que a gente vai
ter que analisar caso a caso.
Falando especificamente sobre o sistema de defesa de concorrência, eu lembro de uma
conversa, de uma reunião, um bate-papo muito interessante que houve no escritório do

professor Celso Campilongo – aqui, da Casa. Para discutir exatamente esse tema. Ele tinha
passado pelo CAD e tinha o sentimento de que esse era um caminho que podia ser profícuo.
E, à época, chamou a mim e ao Pedro Lunardelli e mais alguém lá, exatamente não lembro.
Basicamente nós três lá, conversando sobre isso. E ele chegou até a, em seguida, publicar um
artigo no Estado de S. Paulo, exatamente defendendo essa possibilidade. E me parece – foi
o resumo daquela discussão, à época, que é um caminho bastante interessante nesse sentido
de dar novos horizontes a uma série de discussões tributárias que ficam enfeixadas em
aspectos formais muito específicos.
Marco Aurélio Greco - Boa pergunta, Rodrigo. Realmente, 100% de acordo. Devemos fazer
uma revolução, uma mudança de paradigma, para valer. Eu acho que aquilo que o professor
Paulo expôs, daquilo que eu chamaria de interdisciplinaridade de conteúdo, é um grande
passo. Só que, a meu ver, ainda é pouco. Por quê? Porque nós estamos impregnados de uma
visão, entre aspas, científica, do Século XVIII, que cada área, para ser ciência, precisaria ter
um objeto próprio e um método próprio. Que levou quase que a uma obsessão pela reserva
de mercado. “Ah, esse pedaço é meu”. Então, para eu ser ciência e ter a dignidade de cientista
e ser prestigiado como cientista, eu preciso estar examinando o que o outro não examina. E
temos que fazer cortes. E, ao fazer cortes, bom, isso é financeiro, isso é administrativo, isso
é tributário.
Eu acho que é o momento de a gente enxergar o Direito vendo o que está acontecendo nas
outras áreas. A começar da base comum dessa visão, que é das ciências físicas. Eu vou dar
um dado, que os físicos já constataram. Aquilo que nós vemos no universo inteiro
corresponde a 5% do universo. 76% é chamada matéria escura e 20% é chamada energia
escura. Que nós não vemos. Ou seja, o mundo é muito maior do que a gente pode imaginar.
Então, eu diria: Onde é que está a mudança de paradigma? A mudança de paradigma está em
rever o objeto e rever o método do Direito Tributário. Não apenas o diálogo O diálogo é
fundamental, não é? Mas rever o objeto e rever o método. O que nós estamos fazendo aqui.
Quando nós dizemos que o objeto do Direito do Trabalho vai além do DARF, nós estamos
mudando o objeto, nós estamos incluindo o destino da arrecadação para dentro da nossa
discussão. Quando a gente diz que o critério não é apenas de inclusão, é de eficácia, é de
esgotamento, é de excesso, nós estamos colocando um outro método, algum ingrediente novo
no método do Direito Tributário. Então, é esse passo que, a meu ver, nós temos que dar. Ou
seja, o diálogo com as outras áreas é fundamental. Mas eu acho que nós temos que ir além e
ver o que o objeto e o método que foi desenvolvido nas outras áreas pode nos ajudar, pode
explicar o que acontece no âmbito do Direito Tributário. E isso, eu diria, para mim é

fascinante. Se vocês me perguntarem o que eu tenho lido, eu só tenho lido isso, ultimamente.
Não vamos ser categóricos, 100%, mas basicamente lido isso. Ou seja, o que as outras áreas
podem nos ajudar a enriquecer o nosso objeto, o nosso método, para nós caminharmos.
Caminharmos em que direção? Em direção da seriedade, em direção da moralidade, em
direção da responsabilidade. Em última análise, em direção dos princípios do Art. 37. Só que,
os do 37, dentro do Direito Tributário.
Rodrigo Maito da Silveira - Então, como um último questionamento – até pelo adiantado
da hora aqui, sem querer prejudicar o horário do almoço – em relação à questão do bloqueio
parcial de eficácia da norma de cobrança, como proposto aqui pelo professor Marco, eu
estava pensando, aqui, justamente como dar efetividade para esse tipo de pedido. Porque no
controle concentrado, até me parece que ele possa funcionar em todos os casos. Mas o
controle difuso, eu já não tenho tanto essa certeza. Por exemplo, no mandado de segurança,
eu vou pedir a suspensão de cobrança ou eu vou pedir a suspensão do bloqueio parcial? A
decisão do juiz vai estabelecer condições para o exercício da arrecadação? Parece-me algo
um tanto quanto estranho. Então, eu chamo a atenção só para essa peculiaridade, para saber
se a gente não tem que ponderar melhor – e eu achei fantástica, a sugestão, só deixando bem
claro. Mas, pensando sobre ela, acho que temos que investigar um pouco mais como colocála em prática.
Marco Aurélio Greco - Muito bem. Número um: prova. Você tem que fazer a prova de que
houve o excesso, que não houve o dispêndio. Quer dizer, já tem. O professor Paulo trouxe aí
a decisão do TCU, no caso do FUST. Tem a decisão da CIDE-combustíveis. É que, depois,
a CIDE-combustíveis, tem um período em que ela foi lá embaixo, enfim. Mas está aí. Agora,
pedir em abstrato, não. Eu pediria em concreto. Ação individual. Por que não? Eu não quero
ser obrigado a recolher aquela contribuição porque o TCU já me disse, aqui, que só 1,2% foi
gasto na destinação. Isso existe desde 1998, se não me engano, a LGT. São 18 anos. Por que
você vai gastar? Até que você, governo, faça a prova de que está gastando ou me traga a
prova do fato desconstitutivo do meu direito – o fato constitutivo do meu direito é a decisão
do TCU. E eu iria no juiz singular. Eu iria pedir para não recolher 1% sobre aquele
determinado valor. Vai no miudinho, por que você vai com um canhão? Vamos ser
advogados, ora. Não é?
Rodrigo Maito da Silveira - Só complementar aqui, o seguinte: Acho que até um passado
recente mostrou que, muitas vezes, um certo agir mais afoito por parte do contribuinte – surge
o tema, eu vou direto e proponho ação direta de inconstitucionalidade – tem se revelado
inadequado, não o melhor caminho. Então, esse é um lado da questão. O outro lado da questão

é: o contribuinte, individualmente considerado, quando suscita um tema desta natureza,
eventualmente não o faz com o instrumental probatório, por exemplo, perfeito, preciso, com
a dimensão que ele precisaria ter para chegar a bom resultado. O que eu quero dizer com
isso? Que talvez, realmente, a estratégia precise mudar e as confederações que, muito
rapidamente, vão lá e propõe a ação direta de inconstitucionalidade, talvez precisem repensar,
junto com os grandes escritórios, que o Direito mudou. No fundo, chega um caso lá,
repercussão geral, está decidido. Portanto, se é o meu caso, se é o caso do professor Ricardo
ou do Luís Flávio, o primeiro que chegar resolveu a questão. Se não se preparar muito
fortemente, muito estrategicamente para litigar dentro desse Direito que, hoje, é diferente, a
chance de sucesso cai muito fortemente.
Rodrigo Maito da Silveira - Perfeito, mas eu fico imaginando, por exemplo, a Taxa da
Mineração lá, no Estado de Minas Gerais, por exemplo. Às vezes, o contribuinte não tem
como constituir prova, de imediato, a respeito do desvio que representa a cobrança daquela
taxa. Porque ela não está sendo utilizada para custear um serviço público, efetivamente. Ela
está sendo utilizada com finalidade arrecadatória, de forma evidente. Só que, como constituir
essa prova é que, às vezes, é complicado. Então, eu coloco só – a minha observação vai na
linha de que nem sempre é tão simples assim constituir prova. E, às vezes, eu quero me livrar
de uma cobrança imediata, que é uma cobrança significativa, que vai afetar a vida das
empresas, de uma maneira muito forte.
Marco Aurélio Greco - Quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu fui trabalhar no
escritório de advocacia de um advogado clínica geral. Fazia de tudo. E uma das primeiras
coisas que ele me ensinou foi o seguinte: “Olha, Marco: Quem prova, ganha”. Não é? Ai, se
tiver dúvida na prova. Aí, depois de 40 anos, eu aprendi o seguinte: Se o Estado é autoritário,
na dúvida, ganha o contribuinte. Se o Estado é democrático, na dúvida, ganha o Estado.
Vejam qual era a jurisprudência do Supremo antes da Constituição de 88, em que nós
tínhamos um Estado declaradamente autoritário? Vejam a jurisprudência do Supremo depois
da Constituição de 88, em matéria tributária. Se você não tiver uma prova que impressione e
uma solução razoável – repito aquilo que eu disse – que não coloque o juiz na quina. Tem
que me dar – não existe isso, não existe. Facilite a vida dele. Encontre uma solução razoável.
Uma das melhores experiências que eu tive na minha vida profissional foi discutir e elaborar
todo um arcabouço jurídico para um macroinvestimento que foi feito em um determinado
estado. E saímos os dois, o procurador do estado e eu, nos abraçando. Porque eu só dizia para
o meu cliente pedir alguma coisa que eu sabia que a outra parte podia aceitar. E ele, viceversa. Então, vão falar: Você estava advogando para o adversário? Não, eu estava advogando

para o negócio, eu estava advogando para a solução. Então, o que nós temos que pensar é:
Nós temos que advogar é para o País, não é? Então, vamos procurar ajudar o tomador da
decisão, tornar menos angustiante para ele. Eu imagino como um juiz passa as noites na
véspera de ter que tomar uma decisão que seja, eventualmente, tudo ou nada. E, no tudo ou
nada, ultimamente tem dado nada.
João Francisco Bianco - Antes de terminar, eu só queria dizer o seguinte: Eu comecei o
painel aqui bastante pessimista. Porque a gente está cansado de ouvir as nossas autoridades
fiscais dizendo exatamente isso que o Paulo lembrou. Eu preciso fechar o caixa, eu preciso
de 100 para financiar as minhas despesas. Então, se eu aumentar imposto, eu vou ter que
cobrar 200 para poder dividir o produto da arrecadação com os estados. Então, eu não vou
aumentar o imposto. Eu vou criar uma contribuição ou vou aumentar uma contribuição
porque, aí, eu consigo arrecadar só 100 e eu penalizo a sociedade em um valor menor. Então,
ao contrário do que foi sugerido aqui como tema deste painel, esse desvio de arrecadação
serve para diminuir a carga tributária e não para aumentar a carga tributária. E eu confesso
então que eu estava, em função dessa linha de argumentação, que tem sido usada pelas
autoridades fiscais, o meu sentimento era de que esse mecanismo ou esse subterfúgio estava
consolidado, tanto na prática governamental, como na própria jurisprudência dos nossos
tribunais. Então, eu estava bastante pessimista. Eu confesso que eu termino o painel aqui
mais otimista. Ouvi com muita atenção os nossos palestrantes e acho que nós temos uma luz
no fim do túnel, ao contrário do que eu vinha pensando no início do painel. Então, com essas
palavras, eu agradeço a presença de todos, agradeço aos nossos palestrantes, ao nosso
debater, o Maito, e a presença de todos vocês. E nós retornamos às 14 horas, pontualmente.
Muito obrigado.
MC - Muito obrigado aos integrantes de mais este painel, por suas participações.
Retornaremos, como dito, às 14 horas. Faremos uma pausa para o almoço e, no retorno,
teremos o tema Legalidade, irretroatividade, anterioridade e aumento da carga tributária;
segurança e previsibilidade. Até daqui a pouco. Obrigado.

Legalidade, irretroatividade, anterioridade e aumento da carga tributária; segurança
e previsibilidade
MC - Senhoras e senhores, iniciaremos, em poucos instantes. Gostaríamos de frisar a questão
das fichas de sugestões que as senhoras e senhores receberam. Podem preenchê-las e
entregar, a qualquer momento, a uma pessoa de nossa equipe. Estamos prontos, aqui, para
receber as fichas de sugestões. Obrigado.

Muito boa tarde, senhoras e senhores. No 4º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual
– Os limites do poder legal de aumentar a carga tributária. Teremos, agora, o bloco
Legalidade, irretroatividade, anterioridade e aumento da carga tributária; segurança e
previsibilidade. Gostaríamos de convidar, como coordenador desta mesa, o doutor Luís
Flávio Neto, mestre e doutor pela USP, professor de Direito Tributário da Universidade São
Judas Tadeu. Vamos recebê-lo.
Luís Flávio Neto - Muito obrigado a todos. Para mim, sem dúvida alguma, é uma imensa
honra estar aqui, um Congresso tão bonito, um Congresso que marca, realmente, como o
IBDT é, incentivando debates, incentivando questões as mais relevantes para todo o País. E,
para mim, é uma grande honra chamar à mesa o presidente deste painel, o professor Hugo de
Brito Machado Segundo, professor-adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal
do Ceará; mestre pela Universidade Federal do Ceará e doutor pela Universidade de
Fortaleza. Convido agora o professor Humberto Ávila, professor titular de Direito Tributário
aqui, desta Casa; professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; doutor pela
Universidade de Munique e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O
professor Leandro Paulsen, segundo palestrante da tarde de hoje, ele teve um contratempo e
nós estamos tendo mais detalhes sobre esse contratempo. No entanto, iremos começar já, o
painel, para que não haja nenhum prejuízo de atraso. E, aí, quando ele chegar, será convidado
para a mesa. Então, convido agora o professor Paulo Victor Vieira da Rocha, que será o
debatedor e, também, como um grande conhecedor da matéria, poderá proferir uma série de
comentários e até assumir a posição de palestrante, caso o inconveniente ocorrido com o
professor Leandro Paulsen o impeça de chegar aqui a tempo. O professor Paulo Victor Vieira
da Rocha é professor-adjunto da Universidade do Estado do Amazonas; coordenador do
Programa de Especialização de Direito Tributário do IBDT; mestre e doutor pela
Universidade de São Paulo.
Hugo de Brito Machado Segundo - Boa tarde a todos. É uma imensa satisfação poder
presidir esta mesa de trabalhos, ao lado de referências do Direito Tributário – como é o caso
do professor Humberto Ávila, é o caso do professor Leandro Paulsen, que está a caminho; é
o caso, também, do professor Flávio Neto, o professor Paulo Victor, a quem cumprimento.
Agradeço à organização do evento, agradeço ao professor Ricardo Mariz, agradeço ao
professor Flávio Neto pelo convite e a oportunidade que me deram de poder assistir a estas
exposições. E sem mais delongas, passo a palavra ao professor Humberto Ávila, para que
possa nos brindar com suas sempre valiosas considerações a respeito do tema.

Humberto Bergmann Ávila - Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar, na pessoa do
presidente, meu querido amigo Hugo de Brito Machado Segundo, os demais membros desta
mesa e o auditório qualificado que, generosamente, me escuta. O tema que me foi dado é,
naturalmente, muito amplo. Legalidade, irretroatividade, anterioridade, segurança e
previsibilidade. Naturalmente que eu não posso falar sobre todos esses temas no prazo que
me foi concedido. Mas esses temas todos foram oferecidos ao palestrante para que ele
pudesse livremente escolher um subtema para tratar. Eu vou tratar, digamos, dessas
novidades legislativas que foram introduzidas no ano passado, especificamente a redução dos
créditos para os exportadores, o chamado Reintegra. Pretendo também, com as minhas
observações, permitir o tratamento dessas mudanças ocorridas no Imposto sobre a Renda, a
saber, a aplicação ou não da mudança de alíquota do Imposto sobre a Renda relativamente a
juros incorridos, mas decorrentes de contratos celebrados antes do início da vigência da
modificação. E, também, a alteração da tributação sobre os ganhos de capital, de novo,
relativamente a contratos celebrados anteriormente. Em outras palavras, nós precisamos
saber: Essas medidas podem ser consideradas válidas em face da Constituição, ou não? Eu
diria até que, de acordo com as categorias tradicionais, essas medidas deveriam ser declaradas
constitucionais. Por quê? Porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
consolidada no sentido de que, em primeiro lugar, só há direito adquirido quando houver a
consumação plena do fato, antes do advento da nova lei. De tal sorte que a lei será reputada
como retroativa se atingir um fato ocorrido e consumado plenamente, antes do início da
vigência da nova lei, que houver instituído ou aumentado o tributo. E, com relação a contratos
que tenham sido celebrados, a jurisprudência do Supremo, de novo, é uníssona. A garantia
posta na Constituição no Art. 150, inc. III, letra ‘a’, só abrange fatos geradores ocorridos
antes do início da lei que houver instituído ou aumentado o tributo. E, no caso do direito
adquirido previsto no Art. 5, só, também, aquelas situações que se revestem de alguma
completude. Expectativa de direito não está incluída no conceito de direito adquirido. E fato
gerador não ocorrido ainda também não estaria abrangido pela proibição prevista no Art. 150.
Dessa constatação trivial, nós chegaríamos à conclusão de que essas medidas deveriam ser
declaradas constitucionais.
Eu, particularmente, penso o oposto. Eu entendo que essas medidas são inconstitucionais.
Mas por que razão? Como é que se pode chegar a essa conclusão? Eu daria duas razões. Uma
razão legislativa e uma razão doutrinária. Após as quais, nós podemos enfrentar
pontualmente os problemas que eu antes mencionei e que foram sugeridos pela organização
do Congresso. O problema do Reintegra, o problema do Imposto de Renda e o problema do

aumento do ganho de capital. A razão legislativa é a seguinte: O Art. 150 da Constituição
Federal, que estabelece – sabemos todos nós – limites ou limitações ao poder de tributar, se
dirige textualmente ao legislador. Essas limitações têm uma eficácia negativa ou de bloqueio.
E, normalmente, ou são veiculadas por meio de regras – a exemplo da anterioridade e da
irretroatividade e da proibição relacionada à igualdade –, ou estabelecem limites com relação
ao excesso, como é o caso da proibição de tributo com efeito de confisco. Nas limitações,
não há, portanto, além de proibições dirigidas ao legislador. Em outras palavras, o que o
constituinte fez foi estabelecer aquilo que não pode ser feito. Mas não disse expressamente
aquilo que deve ser feito. Não há, nesse dispositivo, diretrizes com relação a como as leis
devem ser conformadas. O que há é simplesmente proibições, normalmente, por meio de
regras ou de normas de bloqueio.
Mas vejam os senhores que a Constituição inicia da seguinte forma: Sem prejuízo de outras
garantias asseguradas ao contribuinte. Isto é, a regra da legalidade, a regra da irretroatividade
vinculada ao fato gerador, a regra da anterioridade, vinculada à instituição ou aumento e a
regra da proibição de utilização da atividade profissional ou da ocupação como critério de
discriminação entre os contribuintes, são regras que não excluem outras limitações, positivas
ou negativas, que podem advir de outras normas constitucionais. O constituinte foi
extremamente feliz.
Quais são as outras garantias asseguradas ao contribuinte? São aquelas positivadas por meio
de princípios fundamentais – estado de direito, igualdade, separação de poderes, o princípio
republicano, segurança jurídica e de direitos e garantias individuais, estabelecidos no Art. 5º.
Mas vejam que a Constituição sequer limitou exaustivamente as garantias. Porque no § 2º do
mesmo Art. 5º está dito que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem
outros, decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição. E mais, em razão
dos tratados dos quais seja parte a República Federativa do Brasil. Em outras palavras, há
outras limitações ao aumento da carga tributária que não estão expressos. É muito curioso,
inclusive, o fato de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tenha sido estabelecida
do modo como eu antes referi. Porque, vejam, para usar um exemplo, a Constituição veda a
retroatividade relativamente a fato gerador consumado antes do início da vigência da nova
lei que houver instituído ou aumentado o tributo. Mas não expressamente exclui – ao
contrário, inclui – outras proibições que podem eventualmente proteger fatos que tenham se
iniciado antes da nova lei e se consumado depois. Que tenham se completado antes da nova
lei, mas cujas consequências tenham sido produzidas depois. Causas que tenham ocorrido
antes da nova lei, relativamente a fatos que ocorram só depois. Toda essa tipologia da eficácia

da nova lei relativamente a fatos ou atos pretéritos não está excluída pela Constituição, de
modo algum. Eu vou repetir: Ao contrário, está incluída. Porque a Constituição foi clara.
Sem prejuízo de outras garantias. Portanto, se é verdade que a retroatividade própria ou
genuína – como dizem os estrangeiros – está proibida, de nenhum modo se pode dizer que a
retrospectividade está permitida, ou que qualquer outra forma de surpresa, relativamente ao
contribuinte que confiou na validade e na permanência dos atos do poder público, possa ser
afastada. Isso me parece crucial. O constituinte estabeleceu expressamente limitações. Essas
limitações expressas são traduzidas por proibições por meio de regras dirigidas ao legislador,
mas não quer dizer que não haja outras limitações dirigidas ao administrador, dirigidas ao
Poder Judiciário, que não se limitem a meras proibições, mas, das quais decorram obrigações
de conformação da lei, conforme determinadas diretrizes. Essa é a razão, digamos,
legislativa. É preciso ler a Constituição adequadamente e não se esquecer de ler a primeira
parte: Sem prejuízo de outras garantias.
Qual é a razão doutrinária? A razão doutrinária diz respeito à por que razão a doutrina, nas
últimas décadas, não enfrentou adequadamente determinados temas. Que apenas nos últimos
anos passaram a ser enfrentados. Então, até muito pouco tempo, não se falava em
irretroatividade material, proporcionalidade, dever de coerência e consistência legislativa,
igualdade material para além daquelas proibições de utilização de determinados critérios. Em
outras palavras, a Constituição não contém proibição de deslealdade, não contém proibição
de incoerência e nem contém proibição de inconsistência. Mas por que razão esses deveres,
que têm sido examinados mais recentemente, deixaram de ser examinados pela doutrina e,
por consequência, deixaram de ser aplicados pelo Poder Judiciário. Por que razão, isso? Eu
diria – ou, pelo menos, daria uma explicação. É que o Direito Tributário Brasileiro é fruto de
dois movimentos que se completam mutuamente: positivismo e normativismo. O positivismo
filosófico ou metodológico propõe que o cientista, para ser cientista, deve emitir juízos
avalorativos e com objetividade. Por isso, só podendo se manifestar por meio de proposições
descritivas de normas jurídicas. E essas proposições que o cientista emite serão portadoras
dos valores de verdade e falsidade. Se nós analisarmos a doutrina tributária, nós vamos logo
perceber que o positivismo teve uma influência brutal no Direito Tributário Brasileiro. E qual
é a segunda formação? A segunda formação é o normativismo, de acordo com o qual, o
Direito é um conjunto de normas e essas normas são as normas prescritivas, são aquelas
normas que decorrem de um ato intencional de autoridade, expresso, formulado de maneira
canônica mediante uma hipótese e uma consequência, dotada de uma sanção ou de uma
coação. Portanto, o Direito Tributário, que sofreu esta influência, centrou a sua análise

precisamente nas regras hipotético-condicionais. E por que isso, também? Justamente porque
só poderiam ser essas espécies normativas – as regras expressas, formuladas de maneira
canônica, prescrevendo aquilo que é permitido, proibido ou obrigatório –, mediante uma
estrutura hipotético-condicional que poderia ser objeto de uma análise científica. Porque essa
espécie normativa – porque contém uma descrição daquilo que é permitido, proibido ou
obrigatório – poderia ser descrita de maneira científica. E as proposições do cientista
poderiam ser objeto de controle a respeito da sua verdade ou da sua falsidade.
Mas vejam, nós estamos em um Congresso de Direito Tributário, não vamos avançar nesse
ponto. Mas existe uma consequência que me parece brutal. É que, ao concentrar as atividades
científicas apenas aos juízos que podem ser portadores de objetividade e que podem ser
controlados mediante asserções dignas dos critérios de verdade ou de falsidade, alguns outros
juízos foram deixados de lado. E ao concentrar a análise do cientista exclusivamente às regras
hipotético-condicionais, outras espécies de normas foram deixadas de lado. Este é o
problema. Não é o problema do que é analisado, apenas. É o problema do que não é analisado.
E ao fazer desta forma, a ciência terminou deixando de lado precisamente os critérios de
validade que, hoje, nós precisamos analisar. Então, vamos lá. Ao circunscrever a
manifestação do cientista apenas às proposições descritivas, em primeiro lugar se pressupõe
que interpretação é sempre descrição do significado. O que não é verdade. Porque
interpretação pode ser decisão de significado, como nós todos sabemos quando nos
deparamos com dispositivos ambíguos, que têm mais de um significado e o intérprete tem
que escolher qual deles é o correto. Mas também exclui as formulações normativas, isto é,
aquelas hipóteses em que há lacuna legal e o intérprete tem que formular uma norma não
expressamente positivada. Então, do ponto de vista da interpretação, há exclusão de uma
parte substancial para combater os problemas sobre os quais nós estamos falando.
De outro lado, na questão do normativismo, nós temos uma consequência. Se o Direito – e,
por consequência, o Direito Tributário – é um conjunto de normas prescritivas, o que é que
fica de fora? O que é incluído são as regras expressas, formuladas de maneira canônica, com
estrutura hipotético-condicional, mas vejam, as regras costumeiras deixam de ser analisadas
ou não são analisadas de maneira aprofundada. As regras constitutivas, justamente porque
não estabelecem o que é permitido, proibido ou obrigatório, mas estabelecem efeitos
jurídicos. As normas de interpretação e aplicação de outras normas, porque não têm objeto
direto à conduta humana, mas o modo como outras normas serão aplicadas. Os princípios,
porque não têm uma hipótese, nem uma consequência, na medida em que eles precisam ser

concretizados para gerar regras específicas. E as normas implícitas, precisamente porque não
são formuladas expressamente, de maneira canônica.
Por que eu estou, então, dizendo tudo isso? Porque, em virtude de determinado tipo
doutrinário, uma parte substancial do Direito Tributário terminou sendo deixada de fora. Mas
o que foi deixado de fora? Precisamente os princípios, as normas de reenvio, de aplicação,
de eficácia, as regras costumeiras, as regras constitutivas, as normas implícitas. É por essa
razão que, hoje, essas normas, como proporcionalidade, razoabilidade, coerência,
consistência, igualdade material, passaram a ser estudadas. Mas precisam de uma
racionalidade diferente da racionalidade que poderia ser apropriada – na minha visão, sequer
é – para analisar regras de competência de maneira compartimentalizada.
Vejam que, a título de Direito Comparado, a ideia de que o Direito Tributário deveria ser
analisado apenas ou preponderantemente com base em regras, a serem decompostas com
base em vários aspectos, tanto da hipótese quanto da consequência, foi tentado em 1934, por
Albert Henzel. Albert Henzel propôs um Direito Tributário, apelidado pelo Klaus Tipke de
formalista, justamente porque se circunscrevia a examinar hipóteses, decompondo em
aspectos. Isso, os alemães abandonaram na década de 40. Mas, curiosamente, nós, no Brasil,
que sofremos uma influência muito grande do positivismo e do normativismo, centramos a
nossa análise nessa parte do Direito Tributário. Mas existe uma outra parte.
Então, vamos lá. Apenas para enfrentar os problemas, de acordo com esse novo paradigma.
O que é que estabelece a Constituição? A Constituição estabelece o seguinte, relativamente
à retroatividade: “Sem prejuízo de outras garantias, é vedado à União, aos estados, ao Distrito
Federal e aos municípios cobrar tributos relativamente a fatos geradores ocorridos antes do
início da lei que os houver instituído ou aumentado”. Aqui existe a regra da irretroatividade,
vinculada ao fato gerador ocorrido. Portanto, questões atinentes a momento da celebração do
contrato – que seria a causa – ou fatos que porventura podem ter sido iniciados, mas não
completados totalmente antes do advento da nova lei não são protegidos por essa regra. O
que é verdadeiro. Só que, essa regra não exaure outras proteções, especialmente a proteção
advinda do princípio da segurança jurídica, no seu aspecto da transição do passado para o
presente, notadamente aquilo que os teóricos chamam de proteção da confiança. Isto é, o
contribuinte que confia na validade e na permanência de determinado ato estatal, praticando
atos de disposição patrimonial e de liberdade, não pode ser futuramente surpreendido com
uma mudança onerosa que proponha uma mudança brusca e drástica do regime tributário do
qual ele, contribuinte, não possa mais escapar. Vejam que os tribunais constitucionais no
Direito Comparado têm precisamente utilizado o critério da proibição de surpresa com base

na proteção da confiança para afastar essas mudanças legislativas, mesmo nos casos em que
os fatos não tenham sido completados antes do advento da nova lei. É por isso que nós temos
que reler essas disposições com uma nova ótica. Então, se nós pensarmos a irretroatividade
como uma proibição, a mera proibição de atingir fatos ocorridos antes do início da nova lei,
nós teremos uma resposta. Isto é, se nós examinarmos a irretroatividade de maneira formal,
vinculada à fato completo, antes do início da nova lei, a resposta é: Tudo aquilo que começou
é desprezado. Agora, se nós examinarmos a irretroatividade de maneira material, o alcance é
diferente.
Eu costumo dar um exemplo, que é muito singelo, mas que, a meu juízo, ilustra bem o que
eu estou pretendendo dizer a todos vocês. Vamos imaginar que todos os participantes deste
evento, segundo a regra divulgada no início do Congresso, ganhem um certificado se
estiverem aqui às 14 horas. E todos vocês, baseando a sua conduta nessa regra, a regra das
14 horas, cheguem sempre às 14 horas e fiquem na expectativa de, ao final do Congresso,
receberem o certificado. Mas vamos imaginar que, antes do final do Congresso, essa regra
das 14 horas seja modificada para a regra das 13 horas. Relativamente a tudo o que aconteceu
desde o início do Congresso, todos vocês terão falta e não ganharão o certificado.
Qual o problema dessa atribuição de efeitos retroativos a uma norma nova? O primeiro efeito:
Todos vocês serão tratados de maneira indigna, porque serão tratados como objetos, não
como pessoas que, com liberdade, definem as consequências que serão aplicadas aos atos
praticados no presente, no seguinte sentido: O contribuinte, às vezes, vê que existe a norma
‘A’, que produz a consequência ‘x’. E vê também que existe a norma ‘B’, que produz a
consequência ‘y’. E ele, no uso de sua liberdade, como ser autônomo e racional, decide adotar
o curso de ação para cumprir a norma ‘A’ porque aceita a consequência ‘x’. E,
deliberadamente, não produz o curso de ação que cumpre a norma ‘B’ porque não quer aceitar
a consequência ‘y’. Agora, a partir do momento em que o legislador, tendo o contribuinte já
agido, na expectativa de, cumprindo a norma ‘A’, receber a conduta ‘x’, depois que tiver
agido, receber a conduta ‘y’, o contribuinte será enganado. Porque ele estará sendo tratado
como um objeto, no sentido de que ele não pode decidir livremente a quais consequências
estará submetido no futuro, relativamente aos atos praticados no presente. Porque o legislador
terá mudado a consequência que, no momento da ação era ‘x’, colocando, no seu lugar, ‘y’.
O contribuinte é manipulado. E vejam que, como, no nosso exemplo, o Congresso já está no
final, vocês não têm como voltar no tempo para chegar aqui às 13 horas, porque a conduta
passa a ser irreversível. E justamente porque a conduta é irreversível, é que, no fundo, o ser
humano termina sendo tratado como um mero objeto e não como um cidadão racional que

decide aceitar ou não consequências previstas no momento da ação, aos atos que
eventualmente vier a praticar.
Existe mais do que um problema de dignidade humana. Existe um problema de legalidade.
Porque a legalidade exige justamente a edição de normas gerais e abstratas. Isto é, a edição
de normas dirigidas a um número indeterminado de pessoas e um número indeterminado de
situações. Mas a aplicação retroativa subverte esse raciocínio porque escolhe determinada
situação e determinadas pessoas. Porque o passado é conhecido. Só o futuro é que não é. É
por essa razão que só se obedece à legalidade de maneira isonômica quando as normas se
dirigem a uma classe de pessoas e uma classe de situações. Jamais determinadas pessoas, em
determinadas situações.
Vejam que, se se aceitasse a aplicação retroativa da regra das 13 horas, o aplicador já saberia
quem teria chegado às 13 horas. Já poderia, inclusive, ter induzido as pessoas a chegar mais
cedo por razões que seriam descobertas apenas no futuro. Em outras palavras, a aplicação
retroativa, além de ferir a dignidade humana, viola a legalidade. Mas – para terminar uma
lista que poderia se alongar – também viola a igualdade, porque todos, embora submetidos à
mesma regra, a regra das 14 horas, vão ser, aleatoriamente, com base na sorte, submetidos –
posteriormente à adoção da conduta – à regra das 13. De maneira que sujeitos iguais serão
submetidos a regras diferentes, sem que haja uma razão justificadora.
Tudo isso, meus caros, não tem relação necessária com a consumação do fato gerador. Tem
relação com a consumação da conduta, que é algo diferente. Então, vejam o que é que está
escrito na Constituição. A Constituição estabelece: “Sem prejuízo de outras garantias, é
vedado atingir fato gerador ocorrido antes do início da nova lei”. Perfeito. Mas, aí, a
irretroatividade não protege apenas isso. Se nós fundamentarmos a irretroatividade no
princípio da segurança jurídica e no princípio da proteção da confiança. O que é que
estabelece a segurança jurídica? Estabelece um tripé. O Direito tem que ser compreendido,
para ser seguido. Por isso, ele deve ser cognoscível, para poder orientar o contribuinte.
De outro lado, o Direito precisa ser confiável, de tal sorte que aquele que baseou a sua
conduta no passado não seja surpreendido negativamente no futuro, precisamente por ter
confiado no Direito. Em outras palavras, o contribuinte que confia no Direito não pode ser
traído pelo Direito. Em terceiro lugar, a questão da previsibilidade. O contribuinte tem que
ter a capacidade de, minimamente, medir as consequências que serão atribuídas, no futuro,
aos atos praticados no presente. E onde é que entra a irretroatividade? Precisamente nessa
dimensão da segurança jurídica, que estabelece a transição do passado ao presente. É ali que
estão as garantias do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada. A proibição

de mudança de situação consolidada. E é aí que está a chamada proteção da confiança. E o
que é que diz a proteção da confiança? Que o contribuinte que confia em um ato estatal e na
sua permanência e adota atos de disposição patrimonial que não mais podem ser modificados,
jamais pode ser atingido por uma mudança futura drástica e intensa que onere a sua situação.
Agora, tudo isso não tem nenhuma relação com o fato estar consumado ou não. É por essa
razão que o ministro Gilmar Mendes, em uma banca que foi celebrada aqui, da qual eu tomei
parte, lembrou um voto que ele proferiu no Supremo. A jurisprudência do Supremo tem um
encontro marcado com a revisão dos casos de irretroatividade. E por que ele disse isso?
Precisamente porque o Direito Brasileiro terminou, pelas circunstâncias a que eu fiz
referência antes, se limitando ao aspecto negativo vinculado a regras, se esquecendo de outras
questões que deveriam ter sido analisadas e não foram. E quais são essas outras questões?
Precisamente a questão da proteção da confiança.
Portanto, vejam só, não só a retroatividade genuína pode estar proibida pela Constituição,
mas a retrospectividade também. Mas retrospectividade em que sentido? Os fatos que
começaram no passado, mas que não terminaram ainda antes do advento da nova lei,
dependendo da irreversibilidade da conduta, dependendo dos efeitos gravosos da nova
legislação, podem ter os seus efeitos limitados pela Constituição. Mais ainda: Situações em
que apenas a causa se situa no passado, como celebração de um contrato. E o fato gerador e
a consequência se situam após o advento da nova lei também podem ser proibidos. Mas por
quê? Porque o contribuinte está sendo enganado pelo legislador. Ele é chamado – como
aconteceu em 1995, com um decreto do presidente da República que prometeu baixar as
alíquotas do Imposto de Importação, que estavam na ordem de 20%, em razão do Mercosul.
O contribuinte celebra um contrato de importação, o automóvel vem do Exterior. Mas, antes
que o automóvel ingresse no território brasileiro com o desembaraço da mercadoria,
sobrevém uma nova alíquota. Aumenta, de 20 para 70. E o contribuinte é obrigado a pagar
70%, sob alegação quase leviana de que o fato gerador ocorreu só após o início da vigência
da modificação. Como se tudo se resumisse, no Direito Tributário, a saber se o fato gerador
aconteceu antes ou depois da nova lei. Esse pensamento formalista tem que ser abandonado.
E a mesma jurisprudência do Supremo que entendeu que a modificação da alíquota da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no dia 28 de dezembro, se aplicaria ao lucro
auferido desde o início do ano, também tem que ser modificada. Mas por quê? Porque o
contribuinte não pode se submeter à deslealdade do Estado que, com uma mão incentiva o
contribuinte a adotar uma conduta e, com a outra mão, depois que a conduta foi adotada e ela

é irreversível, se submete a uma nova alíquota ou uma nova base de cálculo. Sempre sob o
argumento de que o fato gerador ainda não aconteceu.
Então, o que eu estou, na verdade, dizendo, é que nós temos que saber por que isso tudo está
acontecendo. Tudo isso está acontecendo em virtude de uma positivação, digamos, parcial,
no Art. 150, que não visa, todavia, cobrir todas as situações. Há outras limitações, que não
são apenas negativas, mas podem ser positivas. Não se dirigem só ao legislador, mas se
dirigem à Administração e ao Poder Judiciário e que não são estabelecidas por meio de
regras, mas por meio de princípios. Os princípios, todavia, devem ser concretizados e
transformados em regras para poderem ser aplicados.
De outro lado, tudo isso decorre também de uma perspectiva doutrinária que, na minha visão,
por razões explicáveis, mas ainda assim, limitou o Direito Tributário, essa
compartimentalização no exame de regras, se esquecendo de tantos outros tipos de regras e
de outras normas, como princípios e metanormas de aplicação. Se nós não examinarmos as
mudanças legislativas com base nesses novos paradigmas, nós vamos chegar à conclusão de
que todas essas mudanças – mudança no regime do setor da indústria química, o legislador
promete que vai estabelecer um crédito presumido e uma alíquota até 2018, promete em 2013
e em 2015 muda de ideia. E está tudo certo, porque o fato gerador não aconteceu. É o
contribuinte que celebra um contrato com base em uma alíquota e, aí, vem uma nova alíquota
no Imposto sobre a Renda e sob o argumento de que só no momento da realização da renda
é que se deve verificar qual é a legislação aplicável, tudo isso, relativamente ao que foi feito
no passado, é irrelevante.
No fundo, o que eu estou querendo dizer é que, ainda que não esteja escrito no Art. 150 da
Constituição, proibição de deslealdade e proibição de incoerência, essas proibições estão
estabelecidas como limitações ao poder de tributar. Nós não podemos mais enfrentar o poder
de tributar, que se sofisticou, que é feito por profissionais, com base em projetos que vêm,
na maior parte dos casos, prontos da Secretaria da Receita Federal ou da Procuradoria da
Fazenda Nacional, com categorias antigas, achando que o legislador vai tributar um fato
ocorrido completamente no passado ou vai violar a anterioridade, ou a discriminação com
base em determinada ocupação profissional. O legislador não vai mais fazer isso. O legislador
se sofisticou. A doutrina tem que se sofisticar, sob pena de a carga tributária ser aumentada
sem limites. Pela generosa atenção, muito obrigado.
Hugo de Brito Machado Segundo - Muito bem. O professor Humberto Ávila, como sempre,
nos brindou com a aula excepcional. Mesmo sendo depois do almoço, professor, todos
assistimos atentamente e nem lembrávamos o que comentávamos no almoço, que poderíamos

eventualmente ficar querendo descansar depois do almoço. Sua palestra foi uma forma de
manter todos acordados. E, embora o tema seja muito amplo, ele foi todo tratado nos seus
fundamentos, fundamentos que se aplicam a todos os desdobramentos, sem que fosse
necessário que eles fossem todos enfrentados. Parece-me que o professor Leandro Paulsen
ainda não chegou. Então, em tratativas aqui, com a organização do evento, passo a palavra
para o professor Paulo Victor Vieira da Rocha, para que faça a palestra a respeito do assunto.
Paulo Victor Vieira da Rocha - Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria, antes de mais
nada, de agradecer ao Instituto Brasileiro de Direito Tributário pelo convite, especialmente
na pessoa do doutor Ricardo Mariz de Oliveira, presidente e o professor Luís Eduardo
Schoueri, vice-presidente; o professor Luís Flávio Neto, um dos organizadores. E, além disso,
gostaria também de agradecer ao professor Humberto Ávila pela exposição e pela gentileza
dos professores Luís Flávio Neto e Hugo de Brito Machado Segundo, pela gentileza e, na
verdade, pelo desafio de me tornar, de um debatedor, em um palestrante. Eu espero poder
contribuir para os debates e nada muito além disso. Até porque, querer fazer uma palestra
sobre o tema depois de uma exposição do professor Humberto Ávila seria um desafio do qual
eu, provavelmente, não daria conta. Então, eu separei alguns questionamentos para fazer aqui
e colocar ao debate de todos. E já que eu tenho um pouquinho mais de tempo, um desses
questionamentos eu queria explorar apenas um pouco mais – e nada vai deixar de ser uma
série de alguns questionamentos –, a respeito de segurança jurídica e especialmente do
princípio da segurança jurídica e das regras da legalidade, da anterioridade e da
irretroatividade.
Inicialmente, eu queria levantar um problema e fazer alguns questionamentos em relação – e
até ouvir da própria mesa, do professor Humberto Ávila, opinião a respeito de algumas
questões que, pelo menos, me incomodam um pouco.
Já aconteceu algumas vezes, no Brasil, o fato de uma lei ser declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal e o conteúdo desta lei, posteriormente, ser repetido por meio de
uma emenda à Constituição. Claro que algumas dessas leis foram declaradas
inconstitucionais por vícios formais. E, aí, um exemplo seria a Lei 9.718, pelo menos sob
certo aspecto. Mas algumas leis foram declaradas inconstitucionais com base em argumentos
indiscutivelmente materiais. Ou seja, o problema era o conteúdo, não era a competência, a
forma jurídica, nada disso. O problema era o conteúdo. Talvez um bom exemplo disso seja a
Emenda Constitucional 29, que trouxe a progressividade do IPTU.
Acontece que esse mesmo conteúdo, quando veiculado por uma emenda à Constituição, pelo
mesmo Supremo Tribunal Federal foi julgado constitucional. O que eu me pergunto e

gostaria de ouvir em termos de debate e tudo, é o que pode fundamentar essa mudança na
decisão pelo fato de o veículo normativo ser uma emenda à Constituição? Será que o
princípio da segurança jurídica jogaria em favor de uma emenda constitucional como essa?
No sentido de que foi um quórum muito maior, um processo deliberativo muito mais longo
e, agora, com muito mais legitimidade, com muito mais publicidade e, talvez, a emenda
legitimasse um conteúdo que, com menor quórum, fosse inconstitucional? Não sendo essa,
como se pode explicar e fundamentar uma decisão desta índole do Supremo Tribunal Federal.
O segundo ponto que eu gostaria de colocar sob debate diz respeito a uma vinculação
extremamente interessante que o professor Humberto Ávila faz entre isonomia e segurança
jurídica. A isonomia, segundo o professor Humberto Ávila, tem com a segurança jurídica
uma relação de fundamento indireto. Ou seja, as exigências que o princípio da igualdade
fazem, elas acabam produzindo os elementos que compõe a segurança jurídica, como a
cognoscibilidade, a confiabilidade e a – acho que estabilidade? O terceiro fator?
Calculabilidade.
Portanto, realizar os deveres impostos pelo princípio da igualdade fomentam o próprio estado
ideal de coisas, que é a segurança jurídica. E que, portanto, decisões judiciais iguais em casos
similares promoveriam a segurança jurídica. Cada vez mais eu tento centrar as minhas
atenções em fazer análises cada vez mais detidas e minuciosas de decisões judiciais,
especialmente do Supremo Tribunal Federal. E é óbvio que eu concordo com essa afirmação
do professor Humberto Ávila, mas ela me gerou um questionamento de ordem prática. A
gente tem, hoje, no Brasil – isso não é exclusividade do Supremo Tribunal Federal, mas
talvez ele seja um bom exemplo disso, mas em todos os tribunais isso pode ser verificado –
que, muitas vezes, alguns argumentos suscitados pelas partes não são, independentemente do
mérito dessa decisão, não são considerados argumentos necessários para serem analisados
para que a decisão seja proferida. Ou seja, o caso, segundo as partes – seja contribuinte, seja
Fazenda Pública – é um. O caso, considerado, pelo menos em seus aspectos mais relevantes,
pelo Poder Judiciário, é outro. Ou seja, o Poder Judiciário qualificou aqueles fatos, construiu
suas premissas e decidiu o caso. Mas em uma comparação entre todos os argumentos das
partes e todos os argumentos do Poder Judiciário, os casos talvez não sejam iguais. A
pergunta que eu me faço hoje, cada vez mais, é: Quais são os critérios para considerar que
esses casos eram iguais? Os fundamentos tomados pela decisão e sem levar em nenhuma
consideração outros fundamentos que as partes tenham levantado e que, segundo os quais,
talvez os casos fossem similares. Ou talvez se possa olhar para esses argumentos levantados
pelas partes e que não foram analisados naquela decisão, independente do mérito disso ter

sido analisado ou não. Isso não vem ao caso. Mas é possível, para construir argumentos de
casos similares, alegar circunstâncias ou argumentos que não foram apreciados pelo Poder
Judiciário, embora sejam argumentos ou fatos incontestáveis naqueles casos que foram
apreciados. Ou seja, isso permite tornar dois casos similares e exigir que eles tenham decisões
iguais?
Um outro ponto é também de ordem prática. Nós temos característica deliberativa no Brasil
– e isso é uma característica de todas as nossas cortes, pelo menos judiciais – em que é difícil
dizer quais foram os fundamentos do acórdão porque diversos julgadores e, em alguns casos
extremos, mais da metade dos julgadores decidem a mesma coisa, ou pontos comuns, como
no caso de legislação CFC, mas por argumentos completamente diferentes. Ou seja, não é
possível dizer que o acórdão formado pelo voto do relator em um determinado caso tenha –
se não é possível, é pelo menos difícil afirmar que o fundamento do acórdão seja exatamente
os fundamentos adotados pelo relator. Pode ser que seus pares tenham concordado com ele
por fundamentos muitíssimos diferentes. E aí, a pergunta que eu me faço novamente, de
maneira cada vez mais constante ultimamente, é: Que fundamentos considerar para levar de
volta para as cortes judiciais o seu próprio entendimento? Porque, a meu ver, é cada vez mais
importante que o entendimento das cortes seja levado de volta a elas. Só que, como fazer esse
filtro? Que fundamentos levar? E se, eventualmente, uma das partes, seja Fisco, seja Fazenda
Pública, leva um argumento que é bastante relevante, mas que não estava no voto do relator,
foi considerado por um dos julgadores, pode ser negada a ele essa afirmação de similaridade
dos casos, porque aquele argumento não estava no voto do relator e, portanto, não
fundamentou aquela decisão e, portanto, não pode fundamentar uma pretensão de decisões
iguais porque os casos são similares?
E aí, isso gera um outro questionamento. Será que haveria necessidade, no Brasil, de uma
reforma para que as nossas decisões colegiadas passassem a adotar modelos que alguns países
adotam, no sentido de o acórdão precisa, necessariamente, ser redigido de maneira
deliberativa, mas redigido de maneira única, um único texto, ainda que discutido e debatido
entre todos os julgadores, até que se chegue a uma redação comum entre eles? Talvez sim,
mas a pergunta que eu me faço é: Será que isso é possível, na prática? Será que isso não
alongaria ainda muito mais os nossos processos? Porque se, hoje – no momento em que,
podendo cada julgador simplesmente dizer “eu concordo com essa decisão, mas por causa de
outro fundamento” –, nós já temos um problema de tempo nas decisões judiciais, será que
uma busca por essa segurança jurídica e por essa igualdade na aplicação, que passasse a ter
um modelo de redação deliberativa, mas uma redação única para os acórdãos, não elevaria

ainda mais – e de maneira talvez até insuportável – o tempo das decisões judiciais, com o
volume de processos que os tribunais têm que enfrentar? E esse volume, essa carga excessiva
em cima dos tribunais é absolutamente inegável.
Eu queria também tocar em um outro ponto – e esse foi um ponto não só bastante abordado
pelo professor Humberto Ávila, não só aqui, mas ao longo de sua obra e eu, como leitor
atento da obra do professor Humberto Ávila, sei que esse é um ponto bastante delicado e que
a conclusão a respeito dele me colocou, algumas vezes, diante de um questionamento em
relação ao qual eu ainda não encontrei uma resposta, que é o seguinte: A nossa Constituição,
como bem dito, é uma Constituição de regras, uma Constituição que, especialmente em
matéria tributária, é mais veiculada por regras do que por princípios. A regra da
irretroatividade, que é uma regra da irretroatividade própria ou propriamente dita, aquela que
se refere ao fato gerador, ela tem, como dito, estrutura de regra e, portanto, ela vedou a
retroatividade própria, que toma por parâmetro a ocorrência do fato gerador. Ela não
protegeu, portanto, o contribuinte da irretroatividade imprópria. Essa, que foi brilhantemente
já exemplificada.
Ao fazer esse tipo de afirmativa, o questionamento que eu ouvi, algumas vezes, e que me
leva a reflexões até hoje, é o seguinte: Ora, se as regras no plano da Constituição representam
uma tomada de posição do constituinte com maior poder de decidibilidade do que os
princípios e se a regra que protege ou que proíbe a retroatividade já representa uma espécie
de ponderação do constituinte em relação a todos os interesses em jogo – ou seja, se por meio
daquela regra o constituinte talvez tenha resolvido o conflito que fica por trás do problema
da retroatividade, como afirmar que a regra constitucional, nesse caso, não é a ponderação
ou ela não é o resultado da ponderação suficiente para a solução do problema e buscar-se,
por exemplo, uma proteção com base no princípio da proteção da confiança ou diversos
outros argumentos que, como já visto, não faltam. Argumentos contra a retroatividade
imprópria não faltam. A começar pela proteção da confiança. Mas esse foi um
questionamento que eu ouvi algumas vezes, que me incomodou e que me deixa, até hoje,
sem alguma resposta. Ou seja, se o constituinte optou por uma regra, bem ou mal, ele – aspas
– decidiu o conflito. Que argumentos nós temos para dizer que, embora a regra tenha decidido
o conflito, ela não decidiu completamente e eu vou levar em conta todos os outros princípios
que estavam debaixo desse conflito e que, em tese, talvez tenham sido levados à consideração
pelo constituinte.
Por fim, as minhas últimas considerações, elas dizem respeito a um problema muito mais
concreto, em relação ao qual eu acho que algum debate merece ser travado. No ano de 2005,

salvo engano, se valendo de uma delegação legislativa feita por uma lei federal, o Poder
Executivo editou um decreto reduzindo a zero as alíquotas de PIS-Cofins sobre receitas
financeiras. O professor Luís Eduardo Schoueri, nessa mesma época, acho que nesse mesmo
ano, publicou um artigo intitulado A suave perda da liberdade que, na verdade, faz referência
a um livro do professor Paulo Kirchhoff, com esse mesmo nome, onde ele alertava para o
problema deste favor feito ao contribuinte, que provavelmente cobraria um preço muito alto.
O favor, diria eu, foi aceito de bom grado e tomou-se como – não vou dizer válida, mas
acabou produzindo efeitos práticos, esta redução de alíquotas, que é manifestamente ilegal.
Acontece que, 10 anos depois, em janeiro de 2015, por meio de um novo decreto, o Poder
Executivo Federal elevou novamente essas alíquotas – ao que se surgiu o argumento óbvio
de uma série de contribuintes, no sentido de que se violou a regra da legalidade. Afinal, a
Constituição fala instituir ou majorar tributos e obviamente o tributo foi majorado por um
decreto e não por uma lei. Acontece que o contribuinte ouviu, de volta, o argumento: “Se
este aumento for ilegal por ter sido veiculado por decreto, a redução que aconteceu 10 anos
atrás é igualmente ilegal. Logo, salvo o que não estiver objeto de decadência, eu posso
cobrar”. Isso levantou uma série de incômodos e debates e eu acho que esses debates ainda
estão longe de estar esgotados. E é por isso que eu queria trazer esta questão, debaixo de
algumas considerações.
O Art. 150 da Constituição estabelece somente limitações ao poder de tributar ou também
limitações ao poder de não tributar? O Art. 150 da Constituição veicula, portanto, somente
direitos fundamentais – logo, outorgados ao contribuinte – ou ele também protege ou positiva
o que se chama de bens coletivos? Caso ele proteja bens coletivos, esses bens coletivos são
justiçáveis ou justiciáveis no Brasil? Porque a pergunta que se faz é: É óbvio que eu posso
ter uma consideração mais objetiva da legalidade e considerá-la um bem coletivo. Considerar
a legalidade como um estado de coisas que não pode ser fruído ou gozado individualmente –
para usar uma noção bastante comum aos economistas. Acontece que se a legalidade for um
bem coletivo que pode ser exigido perante o Poder Judiciário de forma coletiva, objetiva, por
que é que também não se pode exigir praticabilidade? Por que também não se pode exigir
simplificação, por parte do contribuinte? Vai ser possível ao Poder Judiciário conceder um
bem coletivo como a legalidade e não conceder outro, como a praticabilidade ou a
simplificação – talvez, por impossibilidade prática de isso ser efetivado?
Então, as questões que, a meu ver, precisam ser levantadas, são: Eu tenho uma tendência a
uma crença bastante forte – e eu percebo que essa opinião é dominante na doutrina – de que
limitações ao poder de tributar são direitos, ou direitos públicos subjetivos, para usar a

linguagem de Jellinek. Direitos públicos subjetivos outorgados ao indivíduo – ou o que o
valha como pessoas jurídicas, em face do Estado. O problema é que, depois desse caso do
PIS e da COFINS, eu comecei a ter sérias dúvidas em relação a essa afirmação, por conta do
Art. 150, § 6º, o qual eu confesso que nunca tinha dado a devida atenção, até esses fatos
ocorrerem. O Art. 150, § 6º, ao contrário do Art. 150, inc. I, que fala de instituição ou aumento
de tributo, ele proíbe a redução que não seja feita por lei. Para proibir uma redução de tributo
que não seja feita por lei, será que então o Art. 150, § 6º abriria uma exceção no 150 e ele,
sim – abriu uma exceção no sentido de que o Art. 150, portanto, não institui só direitos
fundamentais ou só direitos individuais. Eu também sempre tive a tendência a dizer que não,
que ele não abriria essa exceção porque bens coletivos, em matéria tributária, não eram
justiçáveis ou justiciáveis. O problema é que eu me deparei com o Recurso Extraordinário
576.155, em que, ao contrário de uma série de decisões do Poder Judiciário que entendem
não ter o Ministério Público legitimidade para discutir matéria tributária – porque, no fundo,
se tratava ou de direitos individuais homogêneos ou, no máximo, de direitos coletivos –,
nesse caso, o Judiciário acabou admitindo a participação do Ministério Público sob o
argumento de que ali se tratava de um bem coletivo. E que bem coletivo é esse? Só pode ser
a legalidade. Então, a pergunta que agora eu me faço cada vez mais é: Como conviver com
o precedente do Recurso Extraordinário 576.155, diante da afirmação que a grande maioria
sempre fez – eu, inclusive – de que o Art. 150 da Constituição outorgava uma carta de direitos
de defesa. Ou, ainda, direitos com status positivo, mas sempre direitos do cidadão em face
do Estado. Eu tenho cada vez mais dificuldade de conviver com esse acórdão. Ainda que
seja, pelo menos até onde eu sei, um precedente isolado, ele existe. Ele é um precedente do
Supremo Tribunal Federal. E isso me coloca, cada vez mais, em dificuldade diante dessa
questão.
Só para concluir, levantar todas essas questões e admitir que talvez o argumento de que o
Art. 150, pelo menos excepcionalmente, no § 6º, outorga algo além de direitos fundamentais
ou de direitos individuais, ainda que eu me veja cada vez mais em dificuldade diante dessa
afirmação e que o Recurso Extraordinário 576.155 reforce essa afirmação, eu acho que
precisam ser separados dois pontos bastante distintos. Uma coisa é a ilegalidade na redução
de tributo e outra coisa é uma ilegalidade no aumento de tributo. A ilegalidade na redução do
tributo, será que ela pode sanar a ilegalidade no aumento do tributo? Justifica dizer que o
aumento é legal – isso pode ser afirmado porque a redução foi ilegal? E aí, fazendo até uma
remissão a princípios gerais do Direito – e os nossos princípios gerais do Direito quase todos
vêm do Direito Privado –, será que isso não levaria o Estado a poder se – aspas – beneficiar

de sua própria torpeza? Ou cobrar o alto preço que se anunciou que ele ia cobrar, dez anos
atrás, quando essa redução foi feita? Ou seja, então será que isso não seria um estímulo, como
tanto fala o professor Humberto Ávila, à prática de ilegalidades? Toda vez que ele trata do
tema da manutenção de atos ilegais com base em segurança jurídica, ele levanta, com toda a
razão, o problema do estímulo que se dá ao Estado para continuar praticando ilegalidades.
Será que este não seria mais um estímulo à prática de ilegalidades? Ou seja, pratica uma
ilegalidade em favor do contribuinte antes porque, depois, você pode praticar quantas você
quiser contra o contribuinte e elas vão estar, entre aspas, sanadas pela primeira ilegalidade.
Será que é possível que o nosso Direito conviva com esses efeitos? Eu acho que já me
alonguei demais e talvez tenha levantado alguma questão que efetivamente mereça debate.
Então, por isso, eu queria encerrar a minha participação e agradecer profundamente, não só
os convites, como a atenção de vocês.
Hugo de Brito Machado Segundo - Parabéns, doutor Paulo Victor. Considerações e
provocações muito pertinentes. O professor Humberto Ávila, eu vi ali, fez várias anotações
e certamente ele vai ter a oportunidade de nos brindar novamente com suas ideias a respeito
do assunto. Eu passo a palavra para o doutor Luís Flávio Neto, para que também faça
ponderações e considerações a respeito do assunto.
Luís Flávio Neto - Obrigado, professor Hugo. Agora há pouco, o professor Hugo, ao abrir
as palestras, fez referência ao horário da palestra, dizendo que somente uma palestra como a
do professor Humberto Ávila para que nós mantivéssemos acordados. E eu acredito que a
palestra do professor Humberto Ávila, na verdade, não apenas me manterá acordado durante
todo o dia, como me fará perder o sono durante a noite, tendo em vista grandes questões, de
grande relevo, trazidas. Não posso deixar de fazer uma referência e uma homenagem, um
elogio ao professor Paulo Victor, que se preparou para aqui fazer às vezes de um debatedor
e acabou proferindo uma belíssima palestra, ao estilo socrático, trazendo uma série de
questões e, obviamente, trazendo suas próprias reflexões como respostas e inquietações a
todos nós. Ou seja, o meu final de semana de sono também está comprometido, muito
obrigado.
Eu gostaria aqui de trazer uma questão ao debate, aos dois palestrantes e ao nosso presidente.
O professor Humberto Ávila falou aqui, tão bem, a respeito da necessidade de preservação
do princípio da confiança, quando nós temos o labor do legislador. O professor Paulo Victor,
aqui, ainda nos trouxe uma inquietação a respeito do labor do constituinte, se haveria ou não
essa proteção à segurança jurídica, à confiança, quando há uma emenda constitucional. E eu
aqui estou, desde a primeira palestra, assistindo aos debates. A primeira palestra, acredito

que não somente o doutor Ricardo Mariz de Oliveira demonstrou a sua tristeza como,
também, nos deixou muito tristes com algumas decisões, algumas viradas jurisprudenciais
que estão sendo adotadas. E é agora, não falando do legislador e nem falando do constituinte,
mas falando do administrador fiscal, daquela pessoa que irá realmente interpretar e aplicar a
legislação tributária, que eu gostaria de trazer algumas reflexões quanto à proteção da
confiança, à segurança jurídica.
No período da manhã, o professor Ricardo Mariz de Oliveira trouxe aqui alguns exemplos,
vários exemplos e, em especial, ele falou a respeito de decisões de uma jurisprudência
administrativa já consolidada quanto à possibilidade de aproveitamento de prejuízos fiscais,
sem a trava dos 30, sem a limitação dos 30% relacionado aos lucros, que seriam tributáveis
quando há uma incorporação, quando há a extinção de uma sociedade. Então, imaginem que
essa sociedade tem prejuízos de 100 milhões de reais e a legislação, desde 95, diz que esses
prejuízos somente podem ser aproveitados observando uma trava de 30% em relação aos
lucros que serão obtidos naquele próximo ano, quando o prejuízo seria aproveitado.
Na hipótese em que uma pessoa jurídica for extinta por algum ato de absorção como, por
exemplo, uma incorporação, não haveria os anos futuros, não haveria esse período futuro
para que esse prejuízo fosse aproveitado. O meu ponto é: Durante muito tempo, a
jurisprudência administrativa, o CARF, prosseguiu discutindo a matéria. E imaginem que eu
tenha vetores. Imaginem setas, mesmo, vetores. Quando a seta apontar para cá, permitido.
Quando a seta apontar para lá, proibido. E aí, a partir do momento em que a jurisprudência
administrativa passou a analisar a matéria, eu tenho o primeiro vetor. Sim, permitido, na
hipótese de extinção de uma sociedade, por incorporação, não há necessidade de observância
da trava dos 30%. Primeira decisão, permitido; segunda decisão, proibida; terceira decisão,
permitido; quarta decisão; quinta decisão, permitido. E, na estrutura do CARF, nós temos as
turmas ordinárias e temos também as câmaras superiores, as turmas que compõe a Câmara
Superior e a função da Câmara Superior é simplesmente de uniformização da jurisprudência.
Então, imaginem que quando eu tenho uma decisão de uma Câmara Superior, no âmbito do
CARF, eu teria uma mensagem muito mais eloquente aos contribuintes. Então, observem:
permitido, proibido, permitido, permitido, permitido, permitido. A Câmara Superior,
dizendo. E, aí, a vida segue, outras decisões do CARF: permitido, permitido. Mas eu ainda
tinha aquela contrária, aquela proibida, aquele primeiro vetor lá em cima. Então, eu tinha
divergência, ainda. Tenho mais uma decisão do CARF, na Câmara Superior: permitido. E aí,
eu chego em um determinado estágio em que os contribuintes, observando a jurisprudência
administrativa, assim agem. OK, eu tenho uma sociedade que será extinta por incorporação,

ela possui prejuízos fiscais. Observando aqui uma constância – acredito que essa é uma
palavra importante – uma constância de decisão apontando para que o contribuinte tivesse
alguma certeza sobre como agir, assim o faz e realiza o aproveitamento integral dos prejuízos
fiscais, sem a observância da trava dos 30%.
Eis que, um dado momento, há uma alteração jurisprudencial – de memória, essa alteração
jurisprudencial ocorreu em 2009. Imaginem, então, que nós temos aí um ato praticado pelo
contribuinte no ano de 2007, 2005, 2006, nesse estágio. E o contribuinte é autuado. O agente
fiscal o autua dizendo que não seria permitido esse aproveitamento. Estamos em 2016, em
um período em que a jurisprudência administrativa ainda se mostra bastante dividida com
votos de qualidade tratando da matéria. E as perguntas que eu coloco em relação – é claro
que eu não quero falar de qualquer caso concreto, absolutamente, mas me parece um exemplo
interessante, para que possamos refletir sobre a proteção da confiança do contribuinte em
relação a esses atos reiterados da administração fiscal, notadamente a administração fiscal
enquanto tribunal administrativo, turmas ordinárias e até o tribunal administrativo de última
instância, as câmaras superiores, a respeito da matéria. E eu perguntaria aos palestrantes:
Haveria, no sistema jurídico brasileiro, algum princípio ou regra de proibição de punição de
condutas consideradas razoáveis praticadas pelo contribuinte? E, aqui, chamando de razoável
aquela conduta que segue a mensagem da administração fiscal, que segue a mensagem
eloquente da última instância administrativa que trate sobre a matéria.
Eu diria, na instância administrativa existiria um dever ou uma discricionariedade do julgador
em não aplicar, por exemplo, penalidades àquele contribuinte que tenha agido conforme a
mensagem da Administração? Claro que a minha pergunta também se refere ao principal:
Poderia a Administração Fiscal cobrar aquele tributo, caso haja uma mudança
jurisprudencial? Mas divido a minha pergunta, além do tributo, em relação à penalidade. Em
relação à penalidade, eu não posso deixar – é interessante que, há pouco, sem saber,
estávamos conversando sobre o Art. 112 do Código Tributário Nacional. O Art. 112 do
Código Tributário Nacional protege o contribuinte em caso de dúvida e diz que, em caso de
dúvida, não pode ser cobrada multa – deve ser aplicada a penalidade conforme a interpretação
mais benéfica ao contribuinte. É uma disposição expressa. O Art. 100 do Código Tributário
Nacional também traz hipóteses de afastamento de penalidades em caso de observância de
condutas reiteradas da Administração Fiscal.
E aí eu encerro aqui as minhas provocações. Percebam que estamos em um painel sobre
princípios e, na verdade, tudo o que está sendo aqui são questões muito concretas, não é? A
abstração dos princípios está sendo aqui bem contornada por várias questões concretas,

trazidas, de suma importância. E há uma questão concreta: No âmbito do CARF não pode
um julgador deixar de aplicar uma norma – vejam, uma norma que impõe uma multa de 150
ou de 75% – caso considere essa cobrança inconstitucional. A minha pergunta é: Poderia um
julgador administrativo, com base no princípio ou regra de proteção à confiança, deixar de
aplicar uma penalidade? Ou, como alguns entendem, para isso seria necessário que houvesse
uma lei ordinária específica para um tributo. Aqui, no meu exemplo que, repito, é apenas um
exemplo para o debate, é o Imposto de Renda. Seria necessário um dispositivo, em lei
ordinária, replicado no Regulamento do Imposto de Renda, que dissesse: “Em caso de
dúvidas, não deve ser cobrada penalidade”. Ou nós temos instrumentos que possibilitam e
que atribuem um dever – ou, até, uma discricionariedade – ao administrador, para assim agir.
São essas as provocações que gostaria de trazer. Muito obrigado, presidente.
Hugo de Brito Machado Segundo - Muito bem, doutor Flávio Neto. Ponderações muito
relevantes. O professor Humberto Ávila, eu já vi que fez mais anotações. Eu não sei se
teremos tempo para respondê-las todas, mas, pelo menos, algumas. E eu vou tomar liberdade
para acrescentar mais uma, professor. Eu fiz várias anotações aqui e não vou fazê-las todas,
não vou reproduzi-las todas. Mas há uma, particularmente, que me incomoda. Se percebeu,
pela manhã, da magnífica palestra do professor Ricardo Mariz, se percebe, dos temas que
vão ser enfrentados a seguir e amanhã, que as temáticas ferem dois pontos fundamentais. Um
é uma questão epistemológica ligada à ciência do Direito, ao seu objeto e ao seu método. E
a outra é uma questão processual, uma questão de que se discute muito, na doutrina, como as
coisas devem ser feitas, mas o Judiciário e o contencioso administrativo resolvem de outra
forma. E, muitas vezes, até de maneira incoerente – era o que o professor Ricardo dizia, com
muita propriedade: Não quero saber se está certo de um jeito ou de outro. Ele não pode decidir
de uma forma ou de outra, conforme isso agrade à Fazenda. E isso me lembrou a questão da
segurança jurídica. Porque no TRF-5, por exemplo, já se está construindo uma tese segundo
a qual o novo CPC, naquilo em que é ruim para a Fazenda Pública, a ela não se aplica por
enquanto. Por exemplo, o Art. 85 do novo CPC, que trata dos honorários e que proíbe aos
juízes de arbitrariamente fixarem honorários no valor que acharem pertinente, esse Art. 85 –
que fixa honorários em percentuais objetivos, decrescentes, conforme a faixa do êxito do
contribuinte, no caso da matéria tributária –, esse artigo só seria aplicável para os processos
que se iniciem depois da vigência do novo CPC e não para aqueles que já estão em curso e
que são julgados agora. E esses julgados invocam exatamente essas noções de boa-fé, de
segurança, de não surpresa, de previsibilidade, de não se poder mudar as regras do jogo
enquanto ele caminha, enquanto ele já está sendo jogado. E aí, a pergunta que eu faço é se o

problema é apenas epistemológico ou de Teoria do Direito e do seu objeto, ou se o problema
também é um problema processual, ligado, talvez decorrente desse problema epistemológico
também. Porque a ciência do Direito, da forma como vem sendo produzida, não oferece
critérios para se enfrentar essas questões processuais. Há regras processuais, por exemplo,
que tratam de impedimento de suspensão do julgador, mas não há em relação ao assessor. E,
às vezes, há ministros dos tribunais superiores que escolhem seus assessores entre os
procuradores da Fazenda Nacional, porque são os que sabem mais Direito Tributário. E isso
leva, talvez, a um viés na jurisprudência, que essa visão tradicional da ciência não tem como
resolver. Como eu disse, eu tinha feito várias outras anotações, mas eu vou preferir que o
professor Humberto responda às que já foram feitas. E por isso, devolvo a palavra, professor.
Humberto Bergmann Ávila - Qual é o tempo que eu tenho? Dois minutos. Eu queria
agradecer as 150 perguntas que foram formuladas. Eu terei o maior prazer em respondê-las
em dois minutos. Isso me lembra uma situação em que um ilustre administrativista precisava
responder duas perguntas, mas o presidente da mesa tinha um compromisso logo após a
sessão. E, por isso, ele estava com muita pressa e pediu que o então palestrante respondesse
objetivamente duas perguntas muito complexas e bastante longas. E então, ele respondeu: “A
primeira é sim e a segunda é não. Muito obrigado”.
Eu queria, antes de tudo, agradecer aos meus queridos colegas pelas perguntas que foram
formuladas. Eu realmente não sei o que eu faço, porque eu gostaria de responder a todas elas,
porque tocam em pontos bastante importantes. Eu vou fazer uma observação assim, muito
rápida. A primeira questão, formulada pelo doutor Paulo Victor, diz respeito à questão da
reforma constitucional, se, enfim, nós teríamos alguma limitação com relação à mudança por
emenda, limitação essa decorrente da segurança jurídica, entre outros aspectos. Eu penso,
particularmente, que a questão da reforma constitucional precisa ser novamente estudada.
Por quê? Vou dar um exemplo. Há um projeto de emenda constitucional que visa, por
exemplo, a mudar a regra de competência dos estados para permitir a cobrança do ICMS que,
hoje, incide sobre venda de mercadoria, também sobre operações de leasing financeiro. O
leasing, nós sabemos que é objeto de tributação, ora pelo IOF, ora pelo ISS. Mas não pelo
ICMS. A pergunta é: Como não há uma clausula pétrea expressa no § 4º do Art. 60, no sentido
de que é proibida a mudança de regra de competência, a resposta automática e impulsiva de
todos nós, seria: pode. A pergunta que eu faço é: Alterar tão drasticamente e continuamente,
por emendas constitucionais – nós temos 91 emendas constitucionais – de tal sorte que o
sistema de divisão de competências seja drasticamente alterado e fique desfigurado quando
comparado com o projeto original, não deveria levar à decretação de inconstitucionalidade

da emenda? Aí, vem a questão, apenas a título de exemplo: Os alemães, que têm um parágrafo
muito parecido com o nosso, estudam aquilo que eles denominam de identidade
constitucional. Isto é, se nós examinarmos as cláusulas pétreas, nós veremos que existe
proibição de emenda tendente a abolir separação dos poderes, princípio federativo, direitos e
garantias individuais e voto secreto direto e universal.
O que significa o princípio federativo? Aí, vamos lá. O princípio federativo significa divisão
de competências, de tal sorte que haja autonomia e uniformidade. Os entes federados têm
autonomia, mas se submetem a regras comuns. A federação sempre é a junção de duas ideias,
uniformidade com autonomia. Se federação significa também autonomia e a autonomia se
manifesta por meio de competências exclusivas e excludentes, a fisionomia desse princípio
se afere pela constatação do modo como essas competências foram originariamente
estabelecidas. É por essa razão que aos estados foi atribuída a competência para tributar a
venda de mercadoria, obrigações de dar; aos municípios, obrigação de fazer; à União,
operações financeiras. Há, nessa autonomia – sem considerar a repartição de receita desses
mesmos tributos –, uma divisão. Eu pergunto: Pode um conjunto de emendas constitucionais
alterar de tal forma a divisão de competências que a fisionomia axiológica do princípio
federativo, que não pode ser mudada, se vê alterada? Vejam, que interessante.
Para usar uma metáfora, uma emenda será declara inconstitucional se for tendente a abolir.
Então, vamos imaginar que exista um princípio e este princípio tem um coração. Se houver
uma emenda que enfie uma faca no coração desse princípio, ela deverá ser decretada
inconstitucional. E se houver um conjunto de emendas que produza cortes sucessivos no
corpo, de tal sorte que, lá pelas tantas, não só o corpo esteja desfigurado, mas morra por
hemorragia? Há violação ao princípio federativo, ou não? Então, por que eu estou chamando
a atenção para isso? Porque se nós imaginarmos que os princípios protegem um conjunto de
bens jurídicos que deve estar disponível para que tenha minimamente eficácia e esses bens
jurídicos se dividem em importantes, muito importantes e essenciais, se nós enxergarmos a
divisão de competências como sendo um elemento essencial e se nós imaginarmos que a
ideia de cláusula pétrea é justamente para manter a concepção original, para que ela não seja
alterada ao longo do tempo, nós teremos que chegar a um momento em que o Supremo
Tribunal Federal, da mesma forma que decretou a inconstitucionalidade do estado de
inconstitucionalidade, chegará no Direito Tributário e dirá o seguinte: “Aqui, nós temos uma
desfiguração do Sistema Tributário Nacional. Aquilo que era de um ente federado passou
para outro ente federado. A divisão foi alterada. E a harmonia original foi deturpada. E isso
não pode ser feito”. Porque se isso for admitido, vejam só, os empresários vão ter que pagar

três tributos sobre a mesma situação. Vão ter que pagar para o município o ISS, vão ter que
pagar para os estados ICMS e vão ter que pagar para a União o IOF. Mas não há uma violação
da capacidade contributiva dentro do princípio federativo? Porque o contribuinte vai ter que
pagar três vezes sobre o mesmo fato.
Então, em outras palavras, o que eu estou sustentando aqui é que nós vamos ter que rever a
questão da reforma constitucional, porque eu repito, o legislador é mais técnico do que era
antes. E está fazendo de propósito, suavemente, para usar a expressão do professor Schoueri,
aquilo que ele não pode fazer de uma vez só. Mas há uma diferença entre fazer de uma vez
só e fazer suavemente, se o problema é fazer? Ou não? Isso, eu deixo com vocês.
Depois, vem a questão da trava para a compensação de prejuízos fiscais. Há uma
diferenciação que me parece muito relevante, que poderia orientar uma discussão nossa, que
diz respeito à diferença entre decisão, jurisprudência e precedente. Às vezes, existe uma
decisão, mas limitada às partes do processo. Essa decisão, sujas razões necessárias e
suficientes puderem ser universalizadas para outros casos além daquele inicial, constituirá
um precedente. Este precedente pode ser vinculante, do ponto de vista formal, ou do ponto
de vista material. E quando houver um conjunto de decisões, todas elas uniformes, nós
teremos jurisprudência. Vejam, o precedente só é vinculante, seja formal ou materialmente,
no que se refere às razões que são necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. Nem
mais, nem menos. Então, o que me parece correto, nessa questão muito bem posta, é verificar
o que é que foi eleito pelo julgador como sendo necessário e suficiente para o deslinde da
controvérsia. Outras questões que constituem a mera manifestação pessoal dos ministros e,
por isso, poderão ser qualificadas como obiter dictum, não vinculam. E mais, se houver um
argumento que não tenha sido utilizado, mas que se utilizado fosse, pudesse produzir uma
decisão diversa, o Tribunal terá que se pronunciar novamente. Isso, aliás, foi o que se tentou
fazer, com muita insistência – e se conseguiu fazer, por uma coincidência, com um parecer
meu – a respeito da trava. Porque a decisão de 2009 analisou vários fundamentos, mas não
analisou nem a igualdade, nem a capacidade contributiva porque, naquele primeiro caso, por
questões de falta de pré-questionamento, o Tribunal decidiu pela constitucionalidade sem
analisar esses fundamentos. Veio um novo recurso extraordinário, ao qual o Tribunal atribuiu
repercussão geral. O ministro Marco Aurélio titubeou um pouco, mas, em uma segunda
decisão, entendeu que o Tribunal deveria analisar novamente a trava. E o fará. Isso quer dizer
o quê? Quer dizer que o Supremo naturalmente tem precedentes. Mas esses precedentes não
podem se vincular além das razões necessárias e suficientes que foram utilizadas pelo
Tribunal para proferir a primeira decisão.

Depois, a questão da deliberação no STF. Eu concordo plenamente – se eu entendi bem –
com a crítica que o Paulo Victor faz ao processo de deliberação no Supremo. O que acontece,
lamentavelmente, é que nós temos 11 ilhas no Supremo, em que cada julgador profere o seu
voto de maneira individual, sem que haja, a rigor, um processo de deliberação conjunto e que
leve a uma decisão colegiada. E tanto é assim que há vários casos em que o Supremo tem
que apurar o voto médio. Mas como é que tem que apurar o voto médio? Tem que apurar o
voto médio porque, em muitas situações, os julgadores analisam não o mesmo argumento,
nem pela mesma perspectiva. Para usar um exemplo, é como se um julgador dissesse que
entende que a norma é constitucional porque ela é pesada, e o outro diz que entende que ela
é constitucional porque ela é amarela, e o outro responde dizendo que os dois não têm razão,
porque entende que a lei é áspera. Quer dizer, ou há um consenso argumentativo a respeito
dos critérios, de tal sorte que os julgadores examinam conjuntamente as cores, ou a forma,
ou a estrutura. Mas o que não pode haver é os julgadores discutirem supostamente a mesma
matéria com base em argumentos diferentes e baseados em perspectivas diferentes. Porque
não haverá discussão. Em hermenêutica se discute muito isso, só há discussão quando há um
acordo relativamente ao objeto e à perspectiva que vão ser direcionadas na discussão. Depois
– eu vou responder tudo.
Sendo bem rápido: Excesso de fundamentação. Não haveria um tempo demais para o
Supremo e para os tribunais responderem? Olha, essa é uma pergunta interessante. Eu, que
terminei, por circunstâncias muito casuais, participando da redação do Art. 489 do novo CPC,
onde há um dever de fundamentação analítica das decisões judiciais, fui indagado por muitos
juízes, especialmente juízes federais, que têm 20 mil processos para julgar, que eu teria criado
um ônus argumentativo absurdo para eles. E o que está dito lá, no Art. 489 do novo CPC?
Que não basta citar a fonte, é preciso justificar qual o argumento que será utilizado e por que
razão ele é suficiente para chegar a determinada solução. Parece-me que, aqui, há uma
ultrapassagem de paradigma. A fonte não fala por si só, O intérprete tem que, de algum modo,
decidir significados a respeito da fonte. Mas isso trará um ônus excessivo? Olha, se o sujeito
aprender na faculdade o que é que significa justificar, vai ter que indicar a fonte, vai ter que
indicar o argumento, vai ter que indicar o fundamento do argumento e vai ter que indicar a
regra de prevalência do argumento. Isso, depois que for aprendido, vai ser executado da
maneira mais fácil. Agora, o que não serve de justificação, como todos nós sabemos, é a
utilização de uma argumentação que serve para toda e qualquer decisão. E é isso que a
jurisprudência já veio consolidando ao longo do tempo e que foi refletido nesse novo
dispositivo. Então, o que eu acho é que as faculdades de Direito vão ter que começar a ensinar

as pessoas a justificar e não simplesmente se desfazer do ônus de justificação citando um
dispositivo, como se o dispositivo já tivesse a solução e a conexão da norma geral com o caso
individual. Porque isso não acontece.
Depois, regra da irretroatividade. O doutor Paulo Victor menciona: “Mas não terá havido
uma opção do legislador, no sentido de que ele regrou esse conflito relativamente à
segurança, positivando uma regra”? E essa regra seria clara, no sentido de que só os fatos
ocorridos antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado o tributo é
que não poderiam ser atingidos. Se não houvesse, digamos, outras considerações, eu
concordaria com isso. Mas veja, a solução é dada pela Constituição: “Sem prejuízo de outras
garantias”. Só se poderia chegar a essa conclusão se nós pudéssemos usar, na interpretação
do Art. 150, aquilo que os teóricos chamam de interpretação a contrário. Isto é, como o
legislador utilizou taxativamente todas as hipóteses, o intérprete não poderia introduzir novas
hipóteses. Isto é, o silêncio do legislador relativamente a outras hipóteses significaria não.
Em vez de o silêncio não significar nada. Como a própria Constituição colocou “sem prejuízo
de outras garantias”, não pode o intérprete interpretar como se fossem taxativas as hipóteses
que o próprio constituinte enumerou como sendo exemplificativas. Mas não fosse tudo isso
verdadeiro, nós teríamos uma coisa muito interessante, que seria o efeito perverso das
limitações. Seria muito melhor que não houvesse limitações. Porque se nós fôssemos
interpretar da maneira, enfim, de algum modo sugerido ou aventado pela pergunta, nós
chegaríamos a resultados muito interessantes. Por exemplo, é vedado aos entes federados
instituir tributo com efeito de confisco. Mas multa pode, porque não está escrita. E a
obrigação acessória também pode, porque não está escrita. O legislador, que teria
estabelecido proibições, teria restringido as proibições possíveis que seriam advindas da
interpretação dos direitos e garantias fundamentais. Em outras palavras, para ajudar, o
legislador constituinte teria prejudicado, porque teria sempre produzido menos garantias do
que aquelas que poderiam ser concretizadas diretamente, com base nos princípios. O que é,
na minha avaliação, um absurdo.
Depois, vem a questão – enfim, tem milhões de perguntas, aqui. Eu vou destacar algumas,
aqui, sem prejuízo – e depois, responder individualmente. A questão do favor legal, se a
majoração é por decreto, se não haveria uma proteção da confiança. Olha, a minha posição é
a seguinte: Há uma decisão do ministro Sepúlveda Pertence, que é muito interessante. As
inconstitucionalidades não se compensam. O fato de originalmente ter sido estabelecido um
benefício fiscal, ainda que de maneira irregular, não quer dizer que isso sanaria uma
inconstitucionalidade posterior. Entre outras razões porque o princípio da proteção da

confiança não necessariamente está vinculado ao ato inicial. Tanto é assim que há a proteção
da confiança para ato inexistente, para ato nulo, dede que haja um conjunto de circunstâncias
de atos de disposição continuados, a confiança do contribuinte relativamente à validade e à
permanência no tempo etc. A proteção da confiança não necessariamente está relacionada
com a causa, diz respeito mais ao efeito trazido por parte do contribuinte. E a razão é óbvia,
não é? Porque se a legalidade socorre, o sujeito não procura a proteção da confiança. Ele só
procura a proteção da confiança quando a legalidade não socorre. E todo o desenvolvimento,
nos últimos 150 anos, da proteção da confiança está necessariamente baseado na ilegalidade
do ato inicial. Porque, por definição, a proteção da confiança só é utilizada para isso.
Depois, vem a questão trazida aqui pelo Luís Flávio, que menciona a questão da alteração da
jurisprudência administrativa. Uma questão muito interessante. O doutor Luís Flávio está
tendo uma participação muito elogiada no Conselho de Contribuintes e ele traz –– não
poderia ser diferente – uma questão complexa. Como resolver essa questão de mudança da
jurisprudência? Nós temos uma solução baseada no Código Tributário Nacional e uma
solução baseada na Constituição. Não preciso dizer que esse problema, para resolver no
Conselho de Contribuintes, não pode mencionar a Constituição e, se for para resolver no STJ,
também. Mas eu mencionaria o seguinte: O Art. 146 do Código Tributário Nacional diz o
seguinte, que qualquer modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão
administrativa relativamente aos critérios jurídicos adotados só pode valer relativamente ao
contribuinte para fatos ocorridos posteriormente. Vejam que não houvesse esse dispositivo,
a solução seria a mesma, se bem concretizado o princípio da segurança jurídica. Mas há um
dispositivo expresso nesse sentido.
De outro lado, com relação às multas – porque o 146 não menciona multa, diz respeito à
cobrança do tributo, mesmo. Tem o Art. 100 e o Art. 100 do Código Tributário Nacional
menciona as fontes secundárias do Direito Tributário, dentre as quais decisão administrativa,
prática administrativa e convênios e atos normativos. Agora, vejam, se existe uma prática
reiterada da Administração, como mencionado no “permitido, permitido, permitido,
permitido” e o fato gerador ocorre no momento em que o contribuinte está atuando com base
na orientação administrativa, não me parece que nós não possamos aplicar o Art. 100. Porque
o Art. 100 menciona prática reiteradamente observada pela Administração – me parece ser o
caso. E ainda que mencione decisão administrativa com eficácia normativa – que não é o
caso das decisões do tribunal administrativo, nós temos que entender que esse Art. 100 não
estabelece uma lista taxativa. Esse é o ponto. Nós temos que interpretar o CTN
adequadamente. Esses tempos, eu fui colocado diante da seguinte questão: “Tá, mas o Art.

178 do Código Tributário Nacional só menciona a isenção, a prazo certo e onerosa. Se for
redução de base de cálculo, pode”. Quer dizer, é uma solução absurda. O legislador, para
impedir a surpresa, diz que o contribuinte não pode ser surpreendido quando ele tem um
benefício fiscal. Só que, usou a palavra isenção. Quer dizer então que era melhor não ter o
Art. 178 e interpretar direto com base na proteção da confiança. Então, nós não podemos
fazer interpretação a contrário, no sentido de essas hipóteses serem taxativas. Mas mesmo
que se entenda, fazendo uma concessão, há um enquadramento no Art. 100 e no Art. 146. E,
com isso, se afasta o tributo e a multa.
E, para terminar, a questão dos honorários, aqui. Se eu entendi bem, até onde eu sei, as
normas processuais são uma prática administrativa e têm eficácia imediata. Mas eu nem
chegaria a tal ponto, porque a regra anterior não poderia ser aplicada de modo arbitrário.
Parece que agora nós temos uma que proíbe a arbitrariedade e uma anterior que permitia.
Mas essa anterior não poderia ser aplicada de modo arbitrário. De maneira que não me parece
que os advogados possam ser prejudicados com relação aos honorários. Eu sei que eu sou
advogado, mas eu estou falando, aqui, como professor. Obrigado pela atenção.
Hugo de Brito Machado Segundo - Muito bem. Depois de debates tão ricos e produtivos,
que vão nos deixar com ainda mais questionamentos, eu encerro este painel apenas avisando
a todos que, por conta do adiantado da hora – que não foi tanto decorrente da demora do
painel, mas do fato de ele ter começado um pouco atrasado – o coffee-break será encurtado
para apenas 15 minutos. Muito obrigado.
MC - Muito obrigado aos integrantes deste painel, por suas participações. Como dito,
teremos um intervalo de 15 minutos para o café. Sejam breves, por favor. Muito obrigado e
até daqui a pouquinho.

Troca de informações como instrumento para aumento da carga tributária
MC - Senhoras e senhores, por favor, queiram ocupar os lugares para darmos
prosseguimento. Bem-vindos de volta, senhoras e senhores. Apresentaremos agora o tema
Troca de informações como instrumento para aumento da carga tributária. Gostaríamos de
convidar, para coordenar este painel, o doutor Bruno Fajersztajn, mestre em Direito
Tributário pela Universidade de São Paulo e advogado em São Paulo. Vamos recebê-lo, mais
uma vez.
Bruno Fajersztajn - Boa tarde a todos. Convoco para compor este painel, como presidente
da mesa, a doutora Ana Cláudia Utumi, mestre e doutora em Direito Tributário, membro do
Comitê Científico da International Fiscal Association e do Practice Council do NYU

International Tax Program; professora do FIPECAFI e advogada em São Paulo. Professor
Sérgio André Rocha, professor de Direito Financeiro e Tributário da UERJ, livre-docente em
Direito Tributário pela USP. Professor Gerd Willi Rothmann, doutor e livre-docente, pela
Faculdade de Direito da USP, sócio-fundador e diretor do IBDT, advogado em São Paulo.
Professor Luís Flávio Neto, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo,
professor de Direito Tributário e Financeiro da Universidade São Judas Tadeu, conselheiro
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF.
Ana Cláudia Utumi - Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, neste evento, que já se
tornou uma tradição em matéria tributária, pelo qual parabenizo o IBDT e a AJUFE e
AJUFESP, pela grandiosidade dos temas, dos eventos e de seus palestrantes e dos
participantes. E, para mim, é uma honra muito grande estar aqui, na presidência deste painel
que vai tratar de um tema tão interessante e com pessoas aí, da mais alta qualidade e
experiência no tema. É interessante notar que estamos entrando, agora, em uma era – se nós
já achávamos bom que tínhamos a globalização de tantas coisas, negócios, comunicações,
das empresas, das famílias e pessoas e tudo o mais, agora estamos entrando na era do Fisco
Global e entender esses fundamentos do Fisco Global é realmente essencial. É essencial não
só para entender o que vem pela frente, mas também para planejar o que vamos fazer hoje.
Porque, de fato, os atos de hoje podem ser, quando houver a fiscalização, impactados pelo
que vem aí pela frente. E, assim, gostaria então de passar a palavra para o nosso querido
mestre, o professor Gerd, professor de tantos que estão aqui presentes nesta sala. E,
certamente, muito admirado por mim. Professor Gerd, por favor.
Gerd Willi Rothmann - Muito obrigado pelas palavras gentis. Realmente, eu vejo muitos
sobreviventes das minhas aulas e fico muito contente de estar aqui com colegas tão queridos,
inclusive um livre-docente em matéria de troca de informações e se nós fizermos alguma
coisa errada, nós vamos ser penalizados pelo recém-promovido mestre nessa matéria do
Direito Tributário Penal. Na verdade, deveria dar preferência ao nosso visitante. Mas nós
verificamos que os nossos textos são complementares, sendo que eu dou uma parte
introdutória mais geral e chegamos à conclusão de que eu falaria em primeiro lugar. Aliás,
isso é muito importante.
Então, vamos avançar um pouco. Introdução. O cidadão contribuinte de vidro na selva fiscal.
Isso é provocativo para quem já está o dia inteiro ouvindo matéria fiscal. O que significa
isso? Troca de informações é transparência. Acontece que a única coisa transparente mesmo
que nós temos hoje é o cidadão contribuinte, que é cada vez mais transparente. A mesma
transparência – e na parte final da exposição eu vou fazer algumas referências à transparência

na Administração e na própria legislação –, aí nós temos muito pouco. E o pior é que esse
cidadão de vidro se encontra em uma selva fiscal, exatamente em uma selva que caracteriza
por um sistema tributário muito complexo, contraditório, que, na minha opinião, precisaria
urgentemente de uma reforma tributária. Vamos examinar então o que espera esse cidadão
contribuinte de vidro, na parte do Direito Tributário Internacional. Aí, o que nós observamos
é, felizmente, uma cooperação entre os estados no combate à evasão fiscal. Sem dúvida, a
evasão fiscal é um fenômeno universal que prejudica não só os estados, mas também a
competição entre os próprios contribuintes. E todo esse complexo trabalhos e diretrizes que
são publicados por organismos como a própria OCDE a respeito dessa concorrência fiscal
danosa, que existe entre os países e onde justamente a transparência fiscal e a troca de
informações visam melhorar um pouco esse relacionamento dentro de um sistema de maior
justiça fiscal.
Em relação ao Brasil, dentro desse espírito de cooperação internacional, nós temos várias
iniciativas internacionais. Em primeiro lugar, o Fórum Global sobre Transparência e
Intercâmbio de Informações para fins tributários. Esse é, naturalmente, da maior importância
e um projeto bastante conhecido – que, aliás, vai aparecer também nessa lista – teve também
sua origem nesse Fórum Global do famoso Grupo G-20.
O Comitê de Assuntos Fiscais, também da OCDE; Fórum sobre Administração Tributária,
vinculado à OCDE. Depois, Grupo de Coordenação Administração da Convenção sobre
Assistência Mútua Administrativa em Assuntos Tributários e, last but not least, projetos
sobre erosão de base de cálculo e deslocamento de lucros, o famoso BEPS. Quer dizer base
erosion and profit shifting, que é realmente um projeto muito complexo que, na minha
opinião, encara esse assunto de uma forma errada. Por quê? Porque nós precisamos é de
cooperação e o projeto, o plano de ação BEPS, para mim, é o que o Philip Baker chamou de
military approach, quer dizer, uma guerra, em vez de uma cooperação. Esse plano, nas suas
várias ações, cuida muito pouco de eventuais direitos do contribuinte.
O Fórum Global do G20 da OCDE sobre o sistema e a prática brasileira sofreu algumas
revisões – primeiro, em 2012 e foi muito positiva a análise feita pelo Fórum Global. No
entanto, apresentou algumas ressalvas. Em primeiro lugar, a obrigação de notificação ao
sujeito passivo no acesso da Receita Federal do Brasil e seus dados bancários. Esse é um
ponto da maior importância e que nós vamos verificar mais adiante ainda, onde, inclusive,
há uma diferença muito grande entre a prática administrativa e aquilo que está – eu acho que
o nosso novo presidente Temer chama “está no livrinho”, ele chama “a concepção do
livrinho”, se eu não me engano. Então, é um pouco diferente. Sigilo profissional dos

advogados, que poderia dificultar a troca de informações. E o que se critica bastante, a
demora do Brasil na aprovação dos tratados internacionais.
Na fase dois dessa revisão, que foi feita em 2013, se destacou, na análise da prática brasileira
das informações, em primeiro lugar a questão do sigilo bancário, porque esse sigilo bancário,
nos tratados internacionais, na maior parte não existe. Então, aqui, justamente constata, na
prática, que as autoridades fiscais brasileiras têm livre acesso a informações bancárias dos
sujeitos passivos, enquanto o Supremo Tribunal não se posicionar a respeito da Lei
Complementar 105/2001. Acontece que o Supremo acaba de se posicionar agora e nós vamos
voltar a este aspecto.
Segundo a Receita Federal, não há obrigação de notificação do sujeito passivo sobre a
solicitação de informação, com exceção de informação bancária ou de informação que não
conste no sistema da Receita Federal. Esse é outro aspecto muito controvertido se nós
considerarmos os direitos e garantias dos contribuintes, onde também há exatamente uma
disparidade muito grande entre aquilo que a Administração Tributária pratica e o que seria
desejável de acordo com as nossas normas constitucionais. E, ainda, o Brasil entende que
seus acordos de bitributação dão base para trocas automáticas e trocas espontâneas de
informação. Acontece que uma previsão expressa somente consta no acordo de bitributação
com Portugal porque, normalmente, essas informações são fornecidas só a pedido de
determinado Estado.
Outra questão: Incertezas na proteção do direito de participação dos sujeitos passivos na troca
de informações. Outro ponto da maior seriedade porque, na prática, isso não é observado e,
de acordo com a nossa Constituição, dentro da garantia do devido processo legal, isso deveria
ser feito. E, ainda, a questão da legitimidade da ação estatal na obtenção das informações e a
questão do sigilo e confidencialidade na proteção dos dados sensíveis das empresas.
Um documento que achei interessante trazer aqui para a exposição são comentários da
Receita Federal a respeito do BEPS, daquele plano de ação BEPS, mas feitos perante o
Comitê da ONU. Isso é muito importante porque, como todos nós sabemos, os acordos de
bitributação que o Brasil celebrou sofrem – ou melhor, felizmente gozam de uma série de
alterações introduzidas pela ONU em benefício dos países em desenvolvimento. Nesse
documento de abril de 2014 foi interessante que a Receita Federal, indagada sobre qual o
principal obstáculo que encontrava para verificar se o valor do lucro é reportado
adequadamente na sua jurisdição e para assegurar que o imposto sobre esse lucro seja pago,
a Receita respondeu: “O principal obstáculo é a falta de uma efetiva troca de informações

fiscais e de regras específicas relativas à economia digital”. Então, dois campos da maior
atualidade, que carecem de maiores estudos.
Entre as ações do plano de ação BEPS, a Receita Federal concordou com a especial
importância da Ação 5, que consiste em enfrentar práticas fiscais danosas, ou seja,
concorrência fiscal danosa. Mas, efetivamente, levando em consideração transparência e
substância. E a Ação 12, solicitar aos contribuintes revelar seus arranjos de planejamento
fiscal agressivo. Acho que acendeu a luzinha. A medida provisória que não foi transformada
em lei sobre a obrigação de revelar planejamentos fiscais.
Agora, como se desenvolve essa troca de informações nos acordos de bitributação
internacionais celebrados pelo Brasil? Eu não fiz uma relação porque isso levaria muito
longe, ao próprio desse artigo, no próprio modelo, da própria convenção modelo da OCDE
porque isso levaria muito longe porque envolve empresas de todos os países membros dessa
organização, da qual o Brasil não é membro, mas participa, inclusive no sentido de apresentar
reservas, conforme o caso. Mas, de uma forma geral, adota bastante os termos da convenção
modelo, com as alterações, muitas vezes, das recomendações, ou seja, dos termos do acordo
da ONU, que é mais favorável aos países em desenvolvimento.
Então, o âmbito de aplicação, Art. 26, tanto da convenção quanto dos acordos celebrados
pelo Brasil, no seu § 1º estabelece limite subjetivo e objetivo, ou seja, quem são as pessoas
visadas, a quem se aplica essa obrigação de prestar informações. Objetivo, quais são os
tributos visados. Aí, naturalmente, varia bastante de acordo para acordo, de uma forma geral
as pessoas visadas são exatamente as mesmas pessoas que constam do Art. 1º do respectivo
acordo de bitributação. E os tributos visados normalmente são o Imposto de Renda, sobre a
renda e sobre o capital, do lado do Brasil. Mas existem também, pelo menos, a possibilidade
de estender esse objetivo.
Ainda existe – isso é muito importante – uma cláusula nos acordos, uma cláusula pequena e
uma cláusula grande, da obrigação de prestar informações. A cláusula pequena é informação
limitada somente aos tributos previstos no próprio acordo. E a cláusula grande é justamente
aquela que abrange todos os produtos da legislação doméstica dos estados contratantes. A
tendência, atualmente, é no sentido de utilizar a cláusula grande, exatamente por causa dessa
preocupação geral da evasão fiscal internacional e da concorrência fiscal danosa.
Necessidade ou relevância previsível da informação solicitada. Essa questão, a rigor, no
acordo modelo só diz relevância – agora tenho que ser artista, resumir em dez minutos o
restante. Eu vou fazer mais rápido e quem quiser, depois, pode pedir justamente o texto.
Então, necessidade ou relevância, que não pode, por exemplo, simplesmente querer saber por

que o cidadão tem qualquer atividade que não é pertinente. Não pode ser uma investigação
aleatória. Confidencialidade é muito importante, diz respeito à preservação do sigilo, do
caráter sigiloso da informação recebida. O que é lamentável é que falta garantia de nível
mínimo de proteção. E ainda temos aqui a pessoa para quem pode ser transferida a
informação. Por exemplo, não pode ser transferida para outro estado, fora do estado
requerente. Limites à troca de informações. Então, no § 3º, onde podemos destacar as
hipóteses de recusa legítima de informação pelo Estado requerido. Isso é muito importante
porque, a rigor, o estado contratante, dentro do pacta sunt servanda, não pode negar
informações. Em relação à necessidade das obrigações, aí, inclusive, podemos pular, porque
a própria OCDE entende que essa cláusula é meramente interpretativa, não acrescenta muita
coisa.
Agora, justamente o que não está referido aqui, por uma falha que, evidentemente, vou dizer
que é eletrônica e não é minha, que é o § 5º, onde nós temos exatamente a questão do sigilo,
mas que será tratada separadamente, se ainda der tempo. A troca de informações em outros
acordos. Temos um acordo de intercâmbio de informações com os Estados Unidos, desde
2013. E temos, agora, recentemente entrando em vigor, a convenção multilateral sobre
assistência mútua administrativa em matéria fiscal, que é então do Fórum Global, do G20 e
da OCDE e participam 132 países.
Troca internacional de informações fiscais na legislação doméstica do Brasil. Fundamento:
a Constituição, que fala da cooperação entre os povos para o progresso da Humanidade.
Depois, no Código, temos o Art. 199, que se refere expressamente à troca de informações
com estados estrangeiros. Da maior relevância, direitos e garantias fundamentais aplicáveis
à troca de informações e, nesse particular, o meu colega Sérgio André vai entrar em alguns
detalhes. São principalmente o direito à intimidade e à privacidade que, até agora, tem dado
suporte exatamente ao sigilo bancário que, no Brasil, não existe expressamente na
Constituição e pela jurisprudência, agora, pela decisão do Supremo, não existe também
implicitamente. Agora, o importante é o direito à tutela jurisdicional, o direito ao devido
processo legal etc. Então, temos uma série de direitos e garantias que protegem o
contribuinte.
Poder de fiscalização e obrigação de sigilo fiscal. O sigilo fiscal, evidentemente da maior
importância também, como proteção do contribuinte. A base disso, da obrigação, é o Art.
113 do Código. E existe, portanto, uma obrigação de prestar todas as informações e é
importante, então, o sigilo fiscal, que está no Art. 198 e seus parágrafos 1º a 3º. Sigilo
bancário no Brasil. Então, não há disposição expressa, a Administração entende que nas

trocas internacionais não há restrições decorrentes de suposto sigilo bancário e parte da
doutrina defendia justamente o contrário. Acontece que a questão está resolvida porque o
Supremo justamente decidiu – mudou de entendimento porque, antigamente, era contra a
chamada quebra do sigilo bancário sem autorização judicial. No entanto, agora, em
24/02/2016, decidiu, julgando exatamente casos a respeito da interpretação da aplicação do
Art. 6º da Lei Complementar número 105, entendeu que a Receita pode receber dados
bancários do contribuinte, sem necessidade de autorização judicial. Isso, por maioria
expressiva de votos, e uma argumentação muito importante é no sentido de que, nesse caso,
não há quebra do sigilo bancário, mas uma simples transferência do sigilo da órbita bancária
– ou seja, obrigação das instituições financeiras para a fiscal que, igualmente, está protegida
a informação contra acesso de terceiros, exatamente nos termos do Art. 198 do CTN.
Introdução de novas modalidades de troca de informações. Muito simples, a rigor, a pedido
automático espontâneo, mas já existe, no nível da OCDE, outros procedimentos como, por
exemplo, o controle fiscal simultâneo, o controle fiscal no estrangeiro e a troca de
informações por setores econômicos. Isso, realmente, acredito que é um assunto que, no
Brasil, ainda não temos esse problema na prática mas, teoricamente, em outros países como,
por exemplo, na República Federal da Alemanha, em 2014 houve um congresso que
exatamente tinha como tema joint audit, ou seja, auditorias conjuntas, fazer auditorias
conjuntas, inclusive com a possibilidade de o respectivo funcionário da Administração Fiscal
entrar, ir para o outro país, ou seja, tirando todos os aspectos que nós aprendemos aí, nas
aulas, sobre territorialidade no sentido formal. E praticar atos de fiscalização no outro Estado.
Os senhores podem imaginar a controvérsia que isso provoca e não só no Brasil.
Quanto às limitações e questões controvertidas, nós temos ainda a questão da observância de
aspectos procedimentais, ou seja, realmente, apesar de nos acordos isso não estar refletido,
na nossa legislação nós temos toda uma legislação que reflete os princípios constitucionais
dentro das regras do processo administrativo. E outros aspectos como proibição de provas
ilícitas, aquisição da responsabilidade civil dos estados, no caso de violação, ou seja, do
vazamento. Legitimidade da transferência de informação para outro Estado. E um outro
aspecto que é muito importante, principalmente se for dentro de uma modalidade de
informação que obriga a fornecer informação de que a Administração Fiscal não dispõe
ainda. Então, precisa obtê-la e o custo de tudo isso, quem suporta? Essa é a grande questão.
Transparência do contribuinte versus transparência do Estado. Transparência da
Administração Fiscal. Como nós podemos chegar a uma razoável transparência? Exatamente
pela desburocratização – aliás, esse nome é ótimo, “desburrocratização”. E eficiência na

prestação de informação pelo contribuinte pelos sistemas eletrônicos. Aí, claro, novas
discussões. Os senhores já ouviram falar na i-financeira, não é? Então, a i-financeira que,
inclusive, agora tudo isso está fomentado dentro da adesão do Brasil ao famoso FATCA, que
é aquele acordo dos Estados Unidos sobre o controle de contas bancárias ou de contas de
instituições financeiras. Esse aspecto é da maior importância. E a disponibilização de
informações oriundas de intercâmbio com outros países. Isso é evidentemente um aspecto
favorável que pode tornar o sistema um pouco mais transparente.
Uma questão de transparência muito curiosa, eu vi outro dia uma sentença de uma juíza do
Rio de Janeiro – só para alegrar um pouco o ambiente, o tempo está esgotado, mas ela decidiu,
ela condenou a União a pagar uma indenização por danos morais porque as instruções fiscais
eram completamente incompreensíveis e contraditórias. Parabéns. E transparência da
legislação. Então, só nos resta a reforma tributária, redução do uso de medidas provisórias e
eliminação de emendas constitucionais inconstitucionais. Conclusão, o que nós pensamos é
ir do confronto à cooperação no campo da tributação. E, finalmente, obrigado.
Ana Cláudia Utumi - Professor Gerd, obrigada pelas suas observações. Vejamos que o
grande professor é aquele que faz um tema extremamente complexo parecer razoavelmente
simples. Então, parabéns pela sua exposição. E agora, sem mais delongas, passo a palavra
para o doutor Sérgio André.
Sérgio André Rocha - Boa tarde a todos. Não posso não começar agradecendo, uma vez
mais, o convite para participar deste Congresso do IBDT, na pessoa do presidente do IBDT,
meu caríssimo Ricardo Mariz de Oliveira. E agradecer, desta vez, duplamente, pelo convite
e pela oportunidade de dividir mesa com o professor Gerd, que é professor de todos nós. O
professor Gerd merece nosso respeito e nossa admiração, não só pelo profundo conhecimento
da matéria tributária que tem, mas por ser um grande exemplo de humildade, de cordialidade.
Então, fico muito grato de poder participar deste evento com o professor Gerd e meus demais
colegas de mesa. Eu vou começar roubando cinco minutos do meu próprio tempo – que já é
exíguo – para retomar um ponto que foi debatido na primeira mesa de hoje, tanto pelo
Ricardo, pelo Bruno, pelo nosso querido Renato Becho, que foi um aspecto que ficou um
pouco ali, pairando no ar. E eu não resisto de não tentar colocar essa bola no chão. Porque,
de uma certa maneira, tudo o que a gente estava discutindo, as dificuldades que a gente estava
percebendo, elas apontam a completa crise do processo tributário. A gente vive, hoje, uma
situação em que o contribuinte se tornou refém de um processo tributário basicamente
inexistente, porque, de uma certa forma, todas as fichas foram colocadas no CARF. Eu venho
alertando o equívoco de se colocar todas as fichas em um órgão administrativo. E um órgão

de julgamento que deveria ser absolutamente desimportante, porque as suas decisões
deveriam ser objeto de revisão por um Poder Judiciário tecnicamente competente de avaliar
a matéria tributária e acabaram se tornando o fiel da balança. Porque a gente sabe muito bem
que, para determinados temas, uma vez que você sai do CARF e cai no Poder Judiciário, a
probabilidade de se encontrar um magistrado com competência técnica para analisar aquela
matéria se torna cada vez menor. Não por nenhuma falha do magistrado brasileiro médio. Ele
não foi treinado para avaliar certas discussões concernentes a questões específicas dos
tributos, notadamente do Imposto de Renda, por exemplo. Então, da maneira como a gente
se encontra hoje e fazendo uma análise, todos os analistas que voltam seus olhos para o CARF
hoje percebem que, de fato, a tendência é que os grandes temas jurídicos em discussão no
CARF acabem sendo derrotados, da perspectiva do contribuinte, pelo voto de qualidade. E,
aí, nós vamos sair do órgão de julgamento administrativo e vamos cair todos em uma primeira
instância que não foi preparada para analisar essas matérias. Então, fica até, de certa forma,
uma sugestão, um dos temas que, na minha percepção, é um dos temas mais relevantes, que
nós temos que discutir, é a questão da reformulação do órgão de aplicação do Direito no
Brasil, notadamente do Direito Tributário. Porque sem um órgão de aplicação do Direito que
tenha condições técnicas de efetivamente analisar a matéria e dar respostas rápidas, a gente
pode discutir as teorias mais sofisticadas e os temas mais belos da tributação. Especialmente
no meu caso, o meu foco de pesquisa principal é a tributação internacional. Então, é um
desses temas onde, muitas vezes, a dificuldade de diálogo com o Poder Judiciário fica
evidente. Então, a gente pode discutir o BEPS, a gente pode estar alinhado com as principais
doutrinas internacionais, mas vai continuar sem ter o foro adequado para o diálogo. Então,
eu acho que é hora de a gente finalmente repensar o processo tributário. A gente precisa de
um órgão de aplicação do Direito que efetivamente tenha condições de dar uma resposta. E,
veja, não necessariamente para o contribuinte. A tributação é ambivalente, como pontuou o
Ricardo. Não é nem pró-contribuinte, nem contra o contribuinte. A gente precisa de um órgão
que tenha competência para compreender, interpretar e aplicar corretamente a legislação aos
casos concretos.
Bom, isso era só um parêntese que, efetivamente, eu não consegui resistir, desde que
participei aqui, ouvi os debates de vocês. De uma certa maneira, mesmo sem combinarmos
muito, não existe muita sobreposição entre a minha apresentação e a apresentação do
professor Gerd. Tirando por essa contextualização internacional, que eu sempre faço e acho
que é importante para a gente entender do que a gente está lidando, que mostra como é que
a gente chegou onde nós estamos agora. Então, a gente tem alguns fenômenos que foram

muito relevantes. O primeiro, o professor Gerd salientou: a competição fiscal internacional,
ou seja, nada mais do que uma guerra fiscal em nível global. O fato de que os países buscam
atrair investimentos, capitais e receitas para os seus territórios e fazem isso, muitas vezes,
utilizando como instrumento de atração a tributação. A própria mudança de como se faz
negócio no Século XXI, o surgimento da economia digital, que põe em cheque as categorias
típicas da tributação no século passado. Se a gente olhar para a nossa realidade brasileira, as
materialidades tributárias previstas na Constituição são quase todas materialidades da
sociedade industrial. É o produto industrializado, é a mercadoria, é a propriedade territorial.
E a tecnologia está colocando em cheque todas essas materialidades. Em algum momento,
ou nós vamos ter que rever a Constituição Brasileira ou nós teremos discussões sem fim. O
Século XXI é o século dos royalties e o royalty, enquanto fato econômico, não aparece em
lugar nenhum na Constituição. E já começam as discussões. Ano passado, o governador de
São Paulo queria tributar o download software, como circulação de mercadoria. Mas será que
há uma circulação de mercadoria? Você não está pagando uma licença de uso? E se é uma
licença de uso, não é um royalty? Então, essas mudanças tecnológicas que vêm junto do
crescimento significativo da importância dos serviços e dos intangíveis muda a maneira como
se pensa a tributação. E isso vem junto com a globalização e a presença global das empresas,
que faz com que elas possam, de alguma maneira, tratar esses fatos econômicos
extremamente móveis de forma a gerar uma tributação mais vantajosa. Isso faz com que o
próprio Imposto de Renda entre em crise. No Imposto de Renda ele passa por uma crise
relevante em função de dificuldade de caracterização do que é renda e, principalmente, por
conta de dificuldades de localização da renda, onde é que essa renda surge. Boa parte do que
a gente discute hoje no projeto BEPS tem a ver com uma tentativa de identificação de onde
a renda surge e, consequentemente, quem é que tem o direito de tributar essa renda.
E, por fim, a crise econômica global que, obviamente, em momentos de fartura nós tendemos
a ser menos perceptivos dos problemas. Em momentos de escassez, naturalmente nós ficamos
mais – e não é de se espantar que esses pontos todos tenham ficado mais evidentes com a
crise econômica mundial. Indo mais para o ponto da nossa apresentação de hoje, a crise
econômica teve um grande efeito, que ela gerou um vilão internacional. Esse vilão
internacional são as multinacionais. De alguma maneira, os países passam uma imagem de
apequenamento diante das poderosas multinacionais. Então, o que a gente tem, em termos de
discurso da tributação internacional, principalmente o discurso da OCDE, o discurso dos
países europeus, é que nós temos que lidar com esse grande vilão da tributação internacional,
que são as multinacionais. E, principalmente esse discurso ficou muito forte na Europa

durante a crise econômica deles, porque os governos tinham que dar uma satisfação para o
povo, de por que estavam cortando benefícios, porque o estado social já não era mais tão
social assim. E a desculpa tinha que ser – a culpa é de alguém. Não é que eu administrei mal.
Não é que eu gastei mal. Não é que, efetivamente, esses direitos são incompatíveis com o
nosso padrão de riqueza. A culpa tem que ser de alguém. E, nesse caso, a culpa foi das
poderosas multinacionais, que estavam deixando de pagar tributos como deveriam.
Isso gera um reflexo que é o que eu tenho chamado – aqui, eu botei como ditadura tributária.
Em um artigo que eu publiquei no Tax Blog da Kluwer, eu chamei de International Tax
Imperialism, uma espécie de – não, não, na verdade foi imperial taxation, era uma espécie
de tributação imperial. E o que eu estou querendo dizer com isso é que, diante de um grande
vilão, é muito mais fácil para os estados defenderem medidas de exceção. É só a gente pensar
um exemplo que vem rápido à cabeça. Estados Unidos pós 11 de setembro. A emergência de
um grande vilão automaticamente legitima e autoriza poderes de exceção. E é um pouco do
que está acontecendo. O professor Gerd salientou bem, o debate da tributação internacional,
hoje, é muito focado – eu diria 95% – em otimizar a arrecadação e muito pouco orientado à
proteção dos contribuintes. Porque eu não vou proteger o vilão. E com esse discurso você
coloca todos os contribuintes em uma mesma cesta. E, aí, a gente vê reflexo muito
importante, porque essas mudanças de padrão não afetam só as grandes multinacionais. Uma
vez incorporadas aos sistemas jurídicos internacionais, elas são aplicadas a todos. Então, eu
tenho esse trecho aqui, de uma palestra do Pascal Saint-Amans, ano passado, no NYU – ele
foi, ele proferiu –, David R. Tillinghast, no ano passado, em que ele disse uma coisa que eu
entendo perigosíssima, quando ele afirma que a transparência é a transparência do
contribuinte para o Estado. Você ter o diretor de política tributária da OCDE fazendo uma
afirmação dessa natureza, de que a transparência é, primeiro, do cidadão para o Estado e,
talvez – e aí, quando ele fala: “E, também, do Estado para o cidadão”, ele faz referência à
Ação 14 do BEPS. Que, para quem conhece, é a ação que trata de procedimento amigável
que, no fundo, no fundo, de relevância para o contribuinte, tem alguma, mas está longe de
ser o pilar da proteção dos direitos dos contribuintes, nesse contexto de mudança da
tributação internacional.
Então, essa orientação, obviamente isso desce para os países. Se percebe que existe um
momento em que, na opinião pública, a tomada de medidas muitas vezes contrárias aos
direitos, mas que vão atrás desse vilão, são populares. E, muitas vezes, têm apoio popular.
Eu trago aqui a lição do professor Ricardo Lobo Torres, que foi um dos primeiros autores no
Direito Tributário Brasileiro a dar maior importância e maior relevo ao princípio da

transparência. O princípio da transparência é um princípio típico da sociedade de risco,
porque esses problemas que nós vemos na tributação internacional hoje são problemas que
nenhum país consegue resolver sozinho. Por isso que nós estamos vendo esse concerto de
ações teoricamente coordenadas, pretensamente harmônicas. Porque não tem nenhum país
que, sozinho, possa dar jeito nisso.
Então, o princípio da transparência, nas palavras do professor Ricardo, sinaliza no sentido de
que a atividade financeira deve se desenvolver, segundo dito, em termos de clareza, abertura
e simplicidade. O professor Ricardo sempre deixou bem claro que o princípio da
transparência orientava tanto a ação do Estado quanto a ação do contribuinte. Ou seja, é uma
via de mão dupla. Não uma via de mão única, como apareceu pretender o nosso Pascal SaintAmans ao proferir sua palestra no ano passado, no NYU. É óbvio que, em nenhum momento,
nós podemos negar a importância da transparência do contribuinte para o Estado. O professor
Gerd, em algum momento de sua apresentação, tocou nesse ponto. Uma questão muito clara
que nós temos hoje é que a tributação da maioria dos países se dá em bases universais, se dá
em bases mundiais e a administração tributária permaneceu territorial. De uma certa maneira,
essa é a origem de tudo. Você tem os países com os seus contribuintes realizando fatos
econômicos no Exterior, fatos econômicos esses que geram repercussão no seu território. Ao
mesmo tempo, você tem a autoridade fiscal presa no território. Então, obviamente que essas
iniciativas de transparência, de troca de informações são essenciais para a administração
tributária no Século XXI. E, aí, eu faço uma ressalva que, a meu ver, é importantíssima.
Revendo a literatura sobre troca de informações, diversos autores vão sempre fazer
vinculação da troca de informações com o combate à evasão fiscal internacional, à troca de
informações e ao combate ao planejamento tributário agressivo. Mentira. A troca de
informações, hoje, é instrumento de administração tributária a ser aplicado, na maioria das
vezes, a operações normais, cotidianas, regulares. Nada mais é do que uma necessidade de
um país que tributa globalmente e que administra territorialmente. Então, é natural que os
países queiram instituir esses instrumentos de colaboração, de cooperação.
A gente teve, recentemente, o julgamento que o professor Gerd comentou, sobre o acesso das
autoridades fiscais a dados bancários que, a meu ver, está extremamente alinhado com essa
posição. Eu tenho uma posição pessoal de que a decisão do Supremo foi correta. Eu entendo
que não há, no ordenamento jurídico brasileiro, restrições ao acesso das autoridades fiscais a
dados bancários. Agora, mais relevante do que isso, mais importante do que isso, para mim,
foi algo que poucos falaram. Se nós pegarmos o voto do Dias Toffoli – o Schoueri se coçando
aqui, nervoso. Você faz como eu fiz, você rouba cinco minutos da sua palestra. Até me perdi,

agora. Mas tanto o Dias Toffoli quanto o Fachin, nos seus votos, eles fundamentaram o
direito de acesso das autoridades fiscais a informações bancárias na existência de um dever
fundamental de pagar tributos. Eu sei que essa é outra tese que conta com um repúdio firme
do professor Schoueri – e Zilveti já levantou o dedo também. Mas, independentemente das
nossas convicções pessoais, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que a Suprema
Corte está dizendo para nós que existe um dever fundamental de pagar tributos. Se deu muita
importância a essas decisões por conta do acesso às informações. Isso ficou secundário diante
de como a decisão foi fundamentada. Eu escrevi um artigo brevíssimo, que vai ser publicado
no próximo exemplar da Revista Fórum, intitulado Os contribuintes perderam o bonde da
história? É uma pergunta. Essencialmente, o que eu estou dizendo lá é o seguinte: A Suprema
Corte está partindo da existência de um dever fundamental de pagar tributos. E o contribuinte
está discutindo o quê? Tipicidade fechada, conceito, legalidade estrita. Então, enquanto o
contribuinte está querendo discutir Direito Tributário no Século XXI com categoria jurídica
da década de 60, década de 70, a Suprema Corte está sinalizando: “Não. Mudou”. Concorde
ou não concorde, você pode achar um absurdo, mas o fato é que houve uma virada de página.
Então, me parece que, nesse aspecto – e o princípio da transparência entra em cheio nessa
virada de página. Eu participei de um debate no Rio sobre esse tema da decisão e fui chamado
para defender a decisão do Supremo e tal. E ficam querendo defender certas coisas com um
padrão de intimidade, vida privada, pré-Google, pré-Facebook, onde cada um tinha a sua vida
absolutamente recolhida ao seio de sua residência, aos mais próximos, não é? E sem que os
demais tivessem qualquer acesso às suas informações, aos seus dados. Mas essas decisões,
para mim, elas representam uma virada de paradigma. Se nós – e eu sempre falo nós, no
sentido de que eu sou um defensor de contribuinte, sempre fui. Essa é a minha atuação
profissional, sempre fui advogado, consultor. Eu nunca tive – embora o Schoueri às vezes
brinque comigo, que eu posso substituir os representantes da Fazenda quando faltam, isso
fica só no campo da anedota. De fato, eu sou um defensor de contribuinte. E como defensor
de contribuintes, eu acho que os contribuintes têm a obrigação de perceber que uma mudança
de discurso é absolutamente necessária. Do contrário, as expectativas de vitória – a gente está
vendo a lavada que o PIS e COFINS, receitas financeiras, está levando. E por quê? Porque,
de novo, é uma discussão conceitual. Volta na tipicidade, no conceito, na delegação. A
Fazenda percebeu isso há muito tempo. E o que é que a Fazenda tem feito? A Fazenda partiu
para o conceitualismo. A Fazenda foi discutir hospital, foi discutir escola. Então, o argumento
da Fazenda é um argumento técnico, mas é um argumento que transcende a discussão

estritamente conceitual, técnica. Enquanto isso, o contribuinte quer discutir escola com um
conceito fechado. A gente percebe que é uma situação um pouco complicada.
Agora, o que eu estou querendo reforçar é que, se é importante nós resguardarmos o direito
de acesso à informação da autoridade pública, é igualmente importante a gente transformar
esses instrumentos de transparência em algo que favoreça os contribuintes. E essa é uma
discussão inexistente. Eu digo isso, mais uma vez como advogado de empresas, consultor de
empresas. Uma coisa que frustra um pouco a nós, que somos advogados, consultores, mas,
ao mesmo tempo, acadêmicos e tudo o mais, é que, enquanto um problema não é monetizável,
ele não existe para os nossos clientes. Eu venho estudando troca de informações e
transparência há cinco anos. Se há cinco anos atrás eu quisesse marcar uma reunião com um
cliente, “vamos discutir um pouco de troca de informações”, eu jamais conseguiria espaço
na agenda. Porque não era um problema, não existia, não tinha efeito no bottom line, naquele
exercício. Então, para que discutir, não é?
E uma provocação que eu venho trazendo a esses mesmos contribuintes é que, como o Brasil
está um pouquinho atrás, ainda é tempo de se fazer alguma coisa para transformar a troca de
informações em algo que funcione a favor dos contribuintes também. Um exemplo que foi
citado de manhã, se eu não me engano pelo Bruno, o cost sharing. A gente tem aqui uma
evolução de soluções de consulta – a 8, de 2012 –, mas vamos focar principalmente na 23/13,
a 43/15 e a 50/16. Na solução de consulta da COSIT, solução de divergência 23/13, a COSIT
veio e disse: “Olha, em um cost sharing doméstico, você não tem que tributar o reembolso”.
E a Receita Federal foi precisa. Ela falou: “Olha, reembolso não é acréscimo de patrimônio,
é recomposição patrimonial. Portanto, não é tributável”. Quando eu olhei aquela decisão, eu
falei: “Olha, há esperança, há porque continuar trabalhando na área tributária”. Depois, veio
essa decisão 21/15 que reforçou, de alguma forma, a 23/13. Eu falei: “Bom, realmente, o
negócio parece estar evoluindo positivamente”. E aí, quando vieram a 43/15 e a 50/16, a
gente teve aí uma virada de 180 graus. Na 43/15 diz que incide CID na remessa, por ser
prestação de serviços. E agora, semana passada, essa 50/16, que diz que incide PIS e COFINS
em importação.
Fica a grande pergunta: Por que tratar de forma diferente o cost sharing doméstico do cost
sharing internacional. Ora, por quê? Porque no cost sharing doméstico, está todo mundo aqui
e eu tenho transparência e no cost sharing internacional, um dos participantes do cost sharing
está no Exterior e a Receita Federal tem dificuldade de ver, tem dificuldade de transparência,
de acesso à informação. A mim, parece um erro dizer que o tratamento pode ser diferente. O

sujeito não pode dizer que o reembolso doméstico é recomposição patrimonial e que o
reembolso internacional é receita. É absurdo.
Porém – e isso é que é o interessante para a gente, aqui –, qual é a solução? É a troca de
informações. Porque se eu estou institucionalizando um instrumento de transparência, eu
tenho que utilizar esse instrumento de transparência também quando ele funciona a favor do
contribuinte. Então, se a Receita precisa ter informações sobre as despesas que foram
concentradas no Exterior, que o faça utilizando os canais de troca de informações e não
simplesmente adotando uma posição interpretativa equivocada. É compreensível o problema
da Receita, mas o instrumento jurídico já existe, é a troca de informações. Outra: Não sei se
vocês já vivenciaram isso, pós 12.973, tem se tornado cada vez mais comum a solicitação de
documentos das controladas diretas e indiretas no Exterior, como se a Receita Federal
quisesse fiscalizar, no Brasil, as controladas diretas e indiretas no Exterior. Aí, me
perguntam: “Sérgio, eu tenho que entregar”? – “Não”. O cara não pode lhe compelir a
entregar uma documentação, contratos de faturas, da controlada indireta. Se ele quer fazer
isso, qual é o caminho? É a troca de informações. A própria 12.973, no Art. 78, quando ela
estabelece a troca de informações como requisito para a consolidação, já está dando esse
caminho. Porque é essa a forma. Tanto que, a própria lei diz: “Olha, se não tiver troca de
informações, não pode consolidar, a não ser que você faça o mini sped da controlada direta
ou indireta no Exterior”. A própria lei diz, você só tem que apresentar alguma coisa da
empresa lá de fora se não tiver troca de informações. Então, vejam, se a Receita precisa de
informações da empresa lá de fora, ótimo. Mas o caminho é a troca de informações, não é a
solicitação direta.
A mesma coisa nós temos, mais uma vez, no crédito de imposto pago no Exterior, que é,
muitas vezes, uma via crucis para as empresas brasileiras, fazer o compliance disso, controlar
legislações diferentes. A Receita Federal trabalha com uma premissa da existência de um
DARF global, que toda jurisdição trabalha com DARF. Então, é um negócio estranho, porque
se a gente for olhar o que a legislação quer, ela quer um documento tipo DARF, visado,
assinado, com dez carimbos. A nossa tradição ibérica funciona muito fortemente nessa hora.
Por que não usar a troca de informações? Por que não, então, buscar, via troca de
informações, o fornecimento oficial dessas informações?
Agora, vejam, o governo, os estados não vão fazer isso para nós. Então, não adianta a gente
achar que as administrações fazendárias vão se reunir: “Mas e como é que a gente pode fazer
isso funcionar melhor para os contribuintes”? Não vão fazer, nós é que temos que pensar,
nós é que temos que apresentar as propostas. Eu vejo que o meu tempo já esgotou. Ela está

ali, só anotando, “acabou”, “sai daí”. Mas tem um último slide, que volta um pouquinho no
que o Gerd já falou, sobre proteção de direitos dos contribuintes. Os direitos dos contribuintes
são o grande esquecido da transparência internacional e da troca de informações. Como eu
disse antes, transparência e troca de informações foram pensadas para aumentar a
arrecadação. E, obviamente, proteção de direitos, de alguma maneira, entra no caminho da
otimização do acesso às informações e da otimização da arrecadação. Então, obviamente não
tem ninguém pensando nisso. Pelo contrário, o discurso da OCDE é: “Olha, os países que
quiserem prever direitos nas suas legislações, que prevejam. Agora, que não atrapalhe a
troca”. Então, é muito claro que não tem ninguém preocupado com isso. Então, mais uma
vez, nós é que temos que nos preocupar. Tem que haver uma preocupação com os direitos
procedimentais do contribuinte. Direito de notificação, direitos de participação. Existe um
ponto que raramente é tocado, o direito de participação não é só para eu obstar. O professor
Gerd falou, uma das restrições que todos os tratados trazem à troca de informações é a
proteção de sigilo comercial, industrial, empresarial. Ora, a autoridade fiscal que está lá,
trocando informação, não faz a menor ideia se aquela informação é sigilosa ou não é sigilosa.
Consultar o contribuinte interessado é essencial para que ele possa dizer: “Veja, não dê essa
informação. Não lhe parece, mas essa informação é supersensível, da perspectiva do meu
negócio”. Então, isso, você só vai saber perguntando.
As questões das provas ilícitas. A gente vive em um momento em que o princípio da
moralidade é da moralidade do contribuinte também. A moralidade do Estado é esquecida.
Então, você tem a Alemanha comprando CD de funcionário de banco, você tem a Argentina
comprando CD de funcionário de banco. É? Isso é moral? O Estado comprar dados que foram
obtidos de forma ilícita? Eu posso utilizar esses dados? A mim, parece óbvio que não. Mas
os estados estão utilizando. E por fim, que eu acho essencial, responsabilidade. Os estados
querem montar um esquema de troca de informações, que montem, ótimo. Devemos nós
correr atrás para que esse sistema de troca de informações proteja minimamente os direitos
dos contribuintes. Agora, tem que ser responsável. Então, se houver danos, o Estado tem que
responder. E não é dizer: “Ah, eu dei a informação para a China. Vai lá, na China, agora, e
busca a reparação”. Não. Se o Brasil deu a informação para a China e eu sofri um dano, que
o Brasil arque com o dano e, depois, se vire com a China. Não fui eu que assinei contrato,
tratado nenhum com a China.
Então, vejam, desculpem pelo estouro do tempo. A minha missão, hoje, era tentar trazer
algumas provocações. O tema era muito abrangente, eu tinha que fazer algum corte. Espero
que as provocações sejam, de alguma maneira, úteis. Mais uma vez, muito obrigado pelo

convite. É sempre uma honra estar aqui. E estamos à disposição depois, para conversar sobre
esses assuntos. Muito obrigado.
Ana Cláudia Utumi - Obrigada, Sérgio André. É uma pena, realmente, a limitação do tempo.
Certamente, a gente poderia ficar aqui horas e horas ouvindo a sua vasta experiência a
respeito. Vamos então agora às questões do debate. Luís Flávio, por favor.
Luís Flávio Neto - Obrigado. Realmente, duas apresentações brilhantes, como todos nós já
aguardávamos. Eu havia trazido uma série de questões para que houvesse tempo, que eu
pudesse levantar. E, na verdade, os dois palestrantes acabaram já passando por uma série de
questões que eu compreendia como fundamentais para o debate. Em relação ao professor
Gerd, eu gostaria de levantar uma questão que ele acabou falando en passant e eu gostaria de
levantar porque realmente me parece uma das questões mais fundamentais. E assim como
todos os integrantes desta mesa eu não vou me furtar a também fazer algumas homenagens
ao professor Gerd. O professor Gerd foi o professor da primeira disciplina que eu fiz o
Mestrado aqui, nesta casa. Eu me lembro que, conversando com um amigo, disse: “Olha, eu
estou indo, primeira disciplina do Mestrado”. Eu estava super feliz. E ele falou: “Olha, será
que eu não posso ir assistir à aula”? – “Bom, vamos até lá. Você pede autorização para o
professor e assiste à aula”. Ele fez, o professor Gerd parou a aula e falou: “Eu não admito
ouvintes na minha sala. Se você quiser ficar, que seja um falante”. Então, o professor Gerd
realmente é o professor de todos nós, sempre nos incentivando aos estudos do Direito
Tributário e do Direito Tributário Internacional. Professor, o senhor falou aqui que uma das
questões mais fundamentais sobre o assunto se refere aos custos para a prestação de
informações. E, aí, eu gostaria de colocar o seguinte contexto: Imaginemos que um
determinado país, com o qual o Brasil possui um acordo de bitributação – o acordo de
bitributação que nós conhecemos, não um acordo específico. E esse país solicita uma
determinada informação ao Brasil, informação essa que o Brasil não possui e sequer teria
interesse em possuí-la. Imaginemos que o sistema tributário daquele outro país tem interesse
em tributar uma situação do qual o Brasil não tributa. Primeiro, o Brasil teria obrigatoriedade
de diligenciar, investigar tais informações? Em conexão com isso, a quem caberia os custos
para a obtenção dessas informações? Ao próprio Brasil ou ao outro país? E, ainda,
imaginando que o Brasil poderia repassar tais custos ao contribuinte, criar uma outra
obrigação acessória, criar um outro compliance ao contribuinte e dizer: “Olha, vá, você,
procurar essas informações. E me repasse”. Obviamente que todas as obrigações acessórias
possuem um custo por trás dela. E aí, quando eu olho para o Código Tributário Nacional,
vejo o Art. 113 e vejo que as obrigações acessórias são devidas pelo contribuinte sempre que

haja o interesse – abre aspas – da fiscalização e da tributação. A mim, parece que aqui está
sendo falada a tributação brasileira. Teria legitimidade para a instauração de uma nova
obrigação acessória repassando ao contribuinte tais custos?
Gerd Willi Rothmann - É muito interessante que aluno falante já dá praticamente resposta
à sua pergunta. Porque, em termos de custo, que eu saiba, a maior parte dos custos, tudo o
que diz respeito à informação, relatórios etc. está sendo tranquilamente repassado para o
contribuinte. Então, nós temos, inclusive, tudo aquilo que, na língua de Camões, se chamaria
de compliance cost, não é? Então, esse compliance cost é algo que, conforme o caso, tem
assim, volume imenso. Mas, normalmente, não é mensurado, simplesmente essas obrigações
são transferidas aos contribuintes. Mas, de alguma maneira então, esse é um mais risco que
o contribuinte corre, de acordo com o próprio Código, o Art. 113, as obrigações acessórias
ou deveres instrumentais etc. é perfeitamente possível. Só espero que ninguém ouça.
Outro aspecto, evidentemente técnico, é se o acordo expressamente prevê essa possibilidade.
E nos acordos de bitributação celebrados pelo Brasil não existiria essa obrigação. Mas pode
haver um acordo específico que preveja isso. E, aí, evidentemente, os estados contratantes
também têm que resolver a questão do custo, não há dúvida. E o meu medo é justamente que,
em uma situação dessas, o custo seja repassado, transferido para o contribuinte.
Ana Cláudia Utumi - Eu tenho aqui algumas provocações para vocês, relativas justamente
a essa questão dessa globalização total de informações e total acesso. Muito embora aqui, no
Brasil, a gente esteja muito atento à questão da troca de informações em matéria de
informações financeiras, inclusive com as portas aí, de começar, no ano que vem, a troca
entre 55 países e, no próximo ano, mais 46 países estão entrando na troca de informações.
Ou seja, até 2018 a gente vai ter 97 países trocando informações automaticamente, a gente
nota algumas iniciativas, especialmente na Europa, essa busca do que você comentou
brevemente, Sérgio André, de trocar outros tipos de informações. Então, começar a ter a troca
de informações sobre rulings que, na Europa, tomou uma dimensão enorme, a questão dos
rulings. A outra questão que começa a se colocar é também a troca de informações nos
relatórios que começam a ser exigidos neste ano em diversos países. Na América Latina, o
México já entrou nesse relatório, que é o Country-by-Country Reporting, que, em breves
linhas, para quem não sabe o que é o Country-by-Country Reporting, vão ser relatórios que
as multinacionais têm que fazer para informar para o fisco de cada um dos países onde elas
operam quais são as atividades exercidas em cada uma de suas unidades no mundo inteiro,
quantos empregados têm, quanto de receita geram e, principalmente, quanto de lucro e quanto
de imposto se paga em cada jurisdição. Eles querem comparar isso mundialmente. E existem

também planos dessas trocas de informações que vão além. O que a gente não tem visto – e
achei que isso é uma provocação interessante, que eu queria lhe ouvir um pouco mais – é
ninguém falando em troca de informações que beneficiam o contribuinte. Sempre são aquelas
que fazem com que o contribuinte esteja na mira, vamos dizer, dos fiscos ao redor do mundo.
Se está usando estruturas verdadeiras ou artificiais e artificiais do ponto de vista do Fisco é
o fato de não ter substância, a questão da troca de informação financeira. Então, essa
dicotomia entre usar a troca de informações como uma acusação, eu creio que é um ponto
extremamente relevante aí e que, de fato, eu queria até ouvir a sua experiência. Eu não tenho
ouvido, em nenhum dos países aí, uma vontade de trocar informações que beneficiem o
contribuinte. Muito pelo contrário, são só aquelas que servem para fiscalizar cada vez melhor
o contribuinte. Ou seja, é sempre nessa linha. Eu queria que você, brevemente, comentasse
esse aspecto.
Sérgio André Rocha - O que acontece? De uma maneira geral – e, aí, eu vou responder à
sua pergunta da perspectiva brasileira, tá? Nós, no Brasil, temos uma extrema dificuldade de
termos uma agenda prospectiva, porque, como bem pontua o nosso querido Marco Aurélio
Greco, o contribuinte brasileiro tem um raciocínio binário. Então, introduzimos regras
antielisivas. Ah, tem problema, é inconstitucional, porque nós temos tipicidade cerrada.
Introduzimos regras de tributação de lucros no Exterior. Não tem problema não. É
inconstitucional, porque nós temos o conceito constitucional de renda, é único no mundo e,
aqui, isso jamais é possível. Então, temos regras de transparência de informações. Ah, não,
isso é inconstitucional, porque viola o direito da intimidade, da vida privada. Então, o que
acontece? E aí, por isso, eu fiz questão de ressalvar a imperiosa necessidade de nós mudarmos
os nossos paradigmas. Porque enquanto a gente estiver fechados, com esses postulados
teóricos que, hoje, me parecem ultrapassados, nós não conseguimos ter uma agenda
prospectiva para lidar com os problemas do Século XXI. Porque, vejam, como eu falei, você
bem observou. Essa não é uma agenda dos estados, essa é uma agenda dos contribuintes.
Quem tem que propor isso são os contribuintes. Agora, a premissa de qualquer proposta
dessas é de que a transparência é possível. Porque se eu ainda estou no momento prévio de
que nada disso é possível à luz da Constituição Brasileira, eu não consigo evoluir. E é por
isso que nós temos – por que é que nós não temos, até hoje, uma legislação mais detalhada
sobre planejamento tributário? É porque desde 2001 – e, principalmente em 2002 – nós nos
encastelamos na posição de que qualquer controle de planejamento tributário no Brasil era
inconstitucional. E, aí, você não avança com uma agenda. Então, o primeiro ponto, a gente
só consegue discutir isso no Brasil a partir do momento em que o contribuinte se veja, assim

como o Supremo está vendo, de que essa é a era do dever fundamental de pagar tributos. É
simplesmente dizer “isso é um absurdo, não concordo”. Ótimo. Mas a Suprema Corte
decidiu. Então, agora nós temos que pensar qual é o instrumental jurídico que me permite
avançar nesse contexto. Então, o primeiro ponto.
Agora, o que me preocupa mais em relação a esse tema todo que você trouxe, do Countryby-Country Reporting, dessas informações globais, não nos enganemos: O projeto BEPS não
foi pensado pelo Brasil e nem pensado para o Brasil. O projeto BEPS é uma iniciativa
europeia, pensado pelos países europeus, para beneficiar os países europeus. O que mais me
preocupa nessa discussão toda – aí, já colocam na mesa um instrumento multilateral para
você assinar. O Brasil, como bem pontua o professor Schoueri, em um artigo publicado na
Revista de Direito Tributário Atual – se eu não me engano, a 24 –, o Brasil é um país que
conseguiu, com sucesso, implementar uma política de celebração de tratados própria. Será
que, dependendo do que sair desse movimento atual, a gente não pode colocar em risco
algumas das conquistas da nossa política de celebração de tratados? Que, muitas vezes, como
operadores do Direito Tributário, a gente reclama, “o Brasil não cumpre tratados” e tal. Mas
a verdade é que, da perspectiva de Estado, o Brasil cumpriu muito bem o seu papel de blindar
os interesse do Estado Brasileiro em algumas disposições dos nossos tratados.
Então, respondendo objetivamente à sua pergunta, eu acho isso, eu acho que os contribuintes
– e por isso a minha provocação, a provocação que está nesse artigo que vai sair agora, na
revista Fórum de Direito Tributário. Eu acho que é hora e tempo de nós mudarmos a maneira
como nós vemos a tributação, engajarmos as autoridades fiscais de uma outra forma, com
uma agenda produtiva, prospectiva, entendendo que as discussões binárias têm sido
desfavoráveis ao contribuinte, todas elas. Então, é inconstitucional, norma antielisiva. Aplica
a força. E o Judiciário se omite. É inconstitucional, lucro no Exterior. O Supremo vai, passa
12 anos, não julga nada, continua aplicando. Então, a gente não tem ganho nada com isso.
Então, acho eu, é hora de mudarmos o discurso, revermos nossa posição e mudarmos a
maneira de ver o Direito Tributário.
Ana Cláudia Utumi - Obrigada pelas reflexões, que são realmente interessantes e
provocativas. Eu também queria levantar, para o professor Gerd, o seguinte: Nessa questão
de troca de informações, surpreendentemente, na questão do BEPS, nos relatórios 8, 9 e 10,
que se referem a transfer pricing, lá está dito, na primeira das notas do anexo a esse trabalho,
ele fala o seguinte: “Olha, o Brasil entende que as margens fixas estão de acordo com o arm’s
length. Até aí, é opinião do Fisco Brasileiro. Mas o que é mais surpreendente é que ele fala
que o Brasil se dispõe a – não trocar informações, propriamente, mas discutir sobre um

procedimento amigável, a forma de eliminar a dupla tributação quando eu estiver diante de
uma situação que possa gerar dupla tributação em função do método de margem fixa
brasileiro. Ou seja, além da questão da troca de informação, em um primeiro momento quer
parecer que o Brasil pode se abrir também à negociação com os outros fiscos. Não só a troca
de informação, mas também a troca de experiência e a troca até de pontos de vista. Professor,
como o senhor vê essa possibilidade? Claro, é uma nota à publicação do BEPS, não é um
tratado, não é um compromisso escrito em pedra, mas é um compromisso que eu diria moral,
uma vez que eles aceitaram essa nota aqui, nesse relatório.
Gerd Willi Rothmann - Vamos lá. Realmente, é uma provocação. Principalmente porque
falar sobre preços de transferência na presença do Schoueri é um atrevimento, não é? Agora,
para resumir, assim, a questão, em primeiro lugar, esse comentário não tem nenhuma força
vinculante. Nós temos uma série de obrigações em acordos que simplesmente não estão
sendo cumpridos satisfatoriamente. Como, por exemplo, a realização do procedimento
amigável que está exatamente nos acordos. Em relação especificamente a preços de
transferência, margens fixas, eu, a rigor, fiquei discutindo e examinando, se isso realmente é
compatível com a regra do arm’s length ou não. O fato é que, em princípio, eu acho que é
perfeitamente compatível e a margem fixa pode ter uma vantagem prática imensa. Porque a
questão do preço de transferência, no mundo inteiro, é uma das mais complexas. Existem mil
métodos, o que significa que não há uma segurança jurídica razoável nessa matéria, não só
no Brasil – ou melhor, nos outros países porque, no Brasil nós temos, o quê? Margens fixas.
Então, nós temos o safe harbour. Mas eu acho que somente é aceitável se, não só na teoria,
mas também na prática, se permite exatamente a discussão com a administração fiscal para
divergir dessas margens, para estabelecer fundamentadamente margens distintas. Se isso, que
teoricamente é possível funcionar na prática, não sei se aqui, entre os presentes, alguém já
viu, na prática, ser modificada a margem, a pedido do contribuinte. Tem alguém? Vai ganhar
o prêmio. Não tem, não é? Então, eu acho que margem fixa com essa possibilidade de
alteração, eu acho que é uma fórmula perfeitamente válida.
Ana Cláudia Utumi - Vamos ver se o Brasil vai adotar, mesmo, o procedimento amigável,
como, vamos dizer, prometido. Mais uma vez, como eu falei, é um dever moral e não
propriamente um dever legal. Porque, de fato, seria um avanço aí, nas relações internacionais.
Então, vejam os senhores que a complexidade do tema de troca de informações é muito
grande. O Brasil, ao longo dos anos – eu diria, de 2010 para cá –, avançou imensamente nessa
questão de troca de informações, de um recém-chegado no Fórum de Transparência Fiscal
da OCDE ele passou a ter assento no Steering Group. Então, o Brasil deve fazer por volta de

três ou quatro anos que ele tem assento no Steering Group, ou seja, no grupo de estratégia.
Ao que eu saiba, o Brasil já foi credenciado para utilizar esse sistema de troca de informações
automáticas da OCDE, já foram feitos testes de segurança. Então, o Brasil, o Chile, o Peru,
Colômbia e México, na América Latina, já estariam habilitados a começar a usar esse
sistema. O ano passado – o doutor Rashid comentou que o Brasil recebeu informações a
respeito de 25 mil contas de brasileiros nos Estados Unidos. Isso, em uma primeira peneirada,
sob o manto do FATCA, da troca de informações com os Estados Unidos.
Então, vejam que se a gente já viveu a era de globalização de muitas coisas, mais uma vez,
como eu falei no início, estamos vivendo, de fato, a era da globalização dos fiscos. E os
senhores não tenham dúvida de que essa troca automática de informações vai ser somente o
primeiro passo. Por quê? Vejam, no acordo multilateral e nos acordos bilaterais, como muito
bem ressaltou o professor Gerd, eu tenho a troca automática, mas eu tenho a troca também
sob demanda. Ou seja, o ano que vem, os países vão trocar informações a respeito de 2016.
Se algum dos fiscos encontra uma informação sobre um contribuinte que lhe interessa, nada
impede que, sob demanda, ele peça muito mais informações de muitos anos diferentes e até
de tributos diversos ou, vamos dizer, de bases de informações as mais diversas. Não fique
restrito só à informação financeira. E por isso é tão importante nós conhecermos essa nova
realidade de transparência total. E vocês imaginam que, de todos os países do mundo, 97
países já se comprometeram a trocar informação automaticamente, nós todos ficamos
pensando o que sobrou. Quem quiser esconder alguma coisa em algum lugar, o que sobrou?
De fato, não vai, realmente, acaba tendo uma situação em que não há mais onde esconder ou
não dar a informação necessária para as autoridades.
E é uma pena que essa troca de informações esteja privilegiando somente o interesse
exclusivo da fiscalização e não se está discutindo, como muito bem ressaltou o doutor Sérgio
André, não está se ressaltando, não está se discutindo o uso dessa troca de informações em
prol do contribuinte. Com isso, eu gostaria de agradecer imensamente aqui aos meus
companheiros da mesa, o professor Gerd, o Sérgio André, o Bruno, o Luís Flávio. E encerrar
este painel com um agradecimento a todos vocês.
MC - Muito obrigado, mais uma vez, aos integrantes deste painel aqui, no final da tarde.
Chegamos ao final do segundo dia do 4º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual e
retomaremos os trabalhos amanhã pela manhã. O primeiro painel será às 8h30. E o tema é
Limites da tributação como condição para o crescimento. Final do primeiro dia. Eu falei
segundo dia. Então, chegamos ao final do primeiro dia, muito obrigado a todos e um bom
final de tarde e início de noite.
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Anexo 2- transcrição dos debates ocorridos no dia 24/05/2016
MC - Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao 4º Congresso Brasileiro de
Direito Tributário Atual – Os limites do poder legal de aumentar a carga tributária. É uma
realização do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, o IBDT, juntamente com a AJUFE, a
Associação dos Juízes Federais do Brasil; AJUFESP – Associação dos Juízes Federais de
São Paulo e Mato Grosso do Sul; Departamento de Direito Econômico, Financeiro e
Tributário da USP e Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Os nossos agradecimentos à cooperação acadêmica do International Bureau of Fiscal
Documentation e também ao membro fundador, o Observatório Ibero-Americano de
Tributação Internacional. E também os agradecimentos aos nossos patrocinadores. São eles
a PWC, Bradesco, Itaú, Tozzini Freire Advogados, Trench, Rossi e Watanabe Advogados;
Votorantim Cimentos e Fibra. E, também, aos nossos apoiadores culturais: CEU Escola de
Direito; Instituto Internacional de Ciências Sociais; Centro de Estudos das Sociedades de
Advogados; Fecomércio São Paulo; Instituto dos Advogados de São Paulo; Instituto de
Estudos Tributários e Quartier Latin.
Para coordenar este primeiro painel com o tema Limites da tributação como condição para
o crescimento, gostaríamos de convidar o doutor Bruno Fajersztajn, mestre em Direito
Tributário pela USP e advogado em São Paulo. Vamos recebê-lo, senhoras e senhores. O
doutor Bruno, então, convidará os membros integrantes deste painel para irem à mesa.
Bruno Fajersztajn - Bom dia a todos. Como presidente desta primeira mesa, convoco o
ilustríssimo professor Paulo de Barros Carvalho, professor emérito e titular da Pontifícia
Universidade Católica – PUC – de São Paulo e Universidade de São Paulo, advogado. Por
favor, professor. Para palestrantes, o ilustríssimo professor Luís Eduardo Schoueri, mestre
pela Universidade de Munique, doutor e livre-docente pela USP, professor titular de Direito
da Universidade de São Paulo; o ilustríssimo professor Roberto Quiroga Mosquera, mestre e
doutor pela PUC, professor de Direito Tributário pela USP e do Mestrado Profissional da
FGV. Como debatedor, Argos Magno de Paula Gregório, mestre em Direito Tributário pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, advogado e conselheiro do Tribunal de
Impostos e Taxas de São Paulo.
Paulo de Barros Carvalho - Damos então início ao 4º Congresso – do dia de hoje,
naturalmente – Brasileiro de Direito Tributário Atual – Os limites do poder legal de aumentar

a carga tributária. Eu passo imediatamente a palavra – compõe a mesa o professor Luís
Eduardo Schoueri e o professor Roberto Quiroga. E é uma satisfação muito grande estar ao
lado deles, aqui, neste segundo dia do 4º Congresso Brasileiro. De modo que, eu passo a
palavra, desde logo, ao professor Luís Eduardo Schoueri.
Luís Eduardo Schoueri - Obrigado, Paulo. Quero cumprimentar e dizer o seguinte: Erro do
protocolo. Falaram que é professor emérito da USP, professor emérito da PUC, mas não
disseram que é sócio honorário do IBDT. E é nessa qualidade que eu quero cumprimentá-lo,
que é uma honra para o IBDT tê-lo como sócio honorário. Bom dia. Vamos tratar desse tema
dos limites da tributação, tendo a ideia desse exagero de carga fiscal. Eu comecei a pensar
como é que eu posso apresentar este tema. E me ocorreu falar o que está acontecendo. E pedi
que levantassem qual é o estoque, no Carf, de processos, hoje. Vejam o crescimento que vem
acontecendo com os processos do Carf. Nós fomos de 150 para 571 bilhões em um período
de 2011 a 2015. O que poderia dar uma ideia: Bom, então tem muita coisa acontecendo,
muitos processos crescendo, grandes questões. A pergunta é: E quantos processos? Qual foi
o crescimento do número de processos? E olhem, que choque. É claro que cresceu o número
de processos, mas não com a mesma rapidez em relação aos valores. Ou seja, o que aconteceu
nestes últimos cinco anos é que as questões do Carf se tornaram muito mais valiosas. Cresceu
em número, sim, mas vejam que nós praticamente quintuplicamos o número do valor dos
processos no Carf. Fomos investigar um pouquinho mais, para entender o cenário que nós
temos hoje.
Por valor, qual foi o crescimento? Vejam, claro que houve o crescimento de processos, mas
as faixas aqui revelam que a faixa dos processos pequenos – aqueles até 10.000 – essa faixa
de processos diminui proporcionalmente. E as demais faixas crescem muito. A faixa de 10 a
500.000 cresce demais; de 15 milhões a 100 milhões, olha o crescimento. Vejam, é o
verdinho. Mas vejam quanto está crescendo. Ou seja, os processos ficaram muito mais
valiosos. Grandes questões estão indo para o Carf, hoje.
Se formos olhar, deste número todo – ainda nessa radiografia que se apresenta do Carf, o que
o Carf fala sobre qual é a importância de cada processo? Vejam que vocês verificam que 67%
estaria acima de 100 milhões. Lembrem-se, poucos processos, valor muito grande. O que
significa que esses poucos processos estão muito acima de 100 milhões. 67% do estoque no
Carf são de processos acima de 100 milhões. São esses processos bilionários que nós estamos
olhando. Que processos são esses? As principais questões – isso, que nos informa a própria
Procuradoria – as principais questões que aparecem no Carf não são, como nós
imaginaríamos, os grandes bandidos. Vejam, a primeira imagem que a gente teria é uma

Procuradoria que está pegando os bandidos. Finalmente, acabou a sonegação. Finalmente, a
Receita Federal está funcionando.
O levantamento das questões apresentadas pela própria Procuradoria mostra que o que nós
temos aqui são questões jurídicas relevantíssimas. Nós não estamos diante de sonegadores
que simplesmente utilizaram nota fria, ou coisa parecida, algo que tem que ser pego,
processado. Nós temos operações que – vejam, a Procuradoria só informa o título, então fica
muito difícil a gente saber o que é cada um. Mas só pelo título, a gente fala: “Eu também
teria feito isso”. Exemplo aqui: Eu verificava ali a amortização do ágio em reorganização
internacional. Claro que é dedutível o ágio da reorganização internacional. Já dei parecer
nesse sentido, me parece claríssimo que eu tenho que deduzir. E outras questões como essas.
São questões jurídicas relevantes que certamente os contribuintes adotaram posições com
pareceres, com opiniões, em valores bilionários. Aquilo que é apresentado como perdas
fiscais evitadas não foram perdas fiscais evitadas. O que nós tivemos foi uma posição
agressiva, muitas vezes dizendo: “Olha, aquele seu procedimento não é dedutível. Você, que
confiou naquilo que nós mesmos orientávamos”. Ágio é um exemplo clássico. Foi
apresentado ontem e vejam como a gente vai amarrando as apresentações. A gente confia
naquilo que o próprio Carf diz que é válido e, depois, você toma uma autuação deste tamanho,
em valores bilionários.
Ou seja, será que a gente pode falar em perdas fiscais evitáveis? É isso o que nós queremos
que a Procuradoria se orgulhe? Nós queremos uma Procuradoria que se orgulha do fato de
ter adotado posições diversas daquelas dos contribuintes, ou nós queríamos saber, afinal de
contas, que se procurem os sonegadores, aqueles que vão contra a lei. Nós estamos falando,
sempre, aqui: Gente, esses processos todos, têm multas altíssimas em cima disso.
E esse cenário começa a me preocupar ainda mais, ou vem me preocupando muito, quando
se pensa qual é a consequência desses processos enormes no Carf. A gente diz: Bom, isso,
pelo menos, o Judiciário vai resolver. Ao que se soma, então, um processo que eu tenho
chamado a desjudicialização. Ou seja, vejam que cenário curioso: valores brutais sendo
discutidos e o Judiciário não é chamado. Nós não encontramos – em nenhuma daquelas
questões que foram apresentadas no slide anterior, não encontramos jurisprudência, não
encontramos decisão judicial. Não encontramos porque o Carf, via voto de qualidade,
mantém a autuação. O contribuinte pensa em discutir em Juízo, ou começa uma discussão
quando, de repente, aparece um programa de Refis. Refis, País etc.
Quem, daqueles que advogam, não tiveram essa pergunta do seu cliente? A primeira
pergunta: “Doutor, o senhor não me disse que o Carf é o órgão mais técnico”? E você

responde: “Sim, disse”. – “Doutor, mas eu perdi”. E você responde: “É, mas foi por voto de
qualidade. Ainda temos chance”. – “Doutor, tem jurisprudência? Tem algum precedente? O
senhor poderia dar aquela opinião more likely than not, que o senhor vai ganhar um caso
como esse”? E você, que é sério, vai verificar a jurisprudência. Para a sua surpresa, não existe
nenhum caso. Não existe um precedente sobre ágio internacional. Não existe, aliás,
precedente sobre ágio. Não existe precedente sobre business plan. A sua resposta honesta é
dizer: “Olha, a minha opinião é que você tem razão. Mas eu não tenho um precedente para
poder lhe dar o more likely than not”. E o contribuinte fala: “Doutor, eu tenho aqui um
programa de parcelamento. Eu tenho aqui um convite em que eu vou pagar sem a multa”. –
“Sim, meu querido, mas você não deve essa multa. Você não simulou nada”. – “Doutor, o
senhor diz que eu não devo a multa, no entanto o Carf manteve a multa”. – “Sim, mas foi
meio a meio. Essa multa não poderia ser mantida. O Art. 112 do CTN diz que, em caso de
dúvida, não cabe multa”. – “É, mas mantiveram a multa. E eu, agora, posso entrar no Refis.
E, se eu entrar no Refis, não vou ter que pagar a multa”. O que você diz? “Vá ao Refis”. Você
não tem coragem de dizer outra coisa. Só que, quando o seu cliente vai ao Refis, é mais caso
que não vai ao Judiciário. Ou seja, a próxima vez, quando o seu colega for procurar um
precedente, ele não vai encontrar um precedente porque o seu caso também não foi. A
desjudicialização do planejamento tributário, a desjudicialização gerada por esses Refis
seguidos.
Eu não tenho aqui – e não quero dizer que foi de caso pensado. Eu não acredito. Mas é uma
extrema coincidência que, de 2002 para cá, quando o Carf passa a mudar a sua posição com
relação ao planejamento tributário, é exatamente o período quando começa a ter Refis a cada
três anos. A cada três anos nós temos um Refis. E sempre é o último. A cada três anos, outro
Refis. Eu não acho que seja caso pensado, mas essa coincidência de fatores, Refis a cada três
anos e o Carf adotando esses votos de qualidade em posições como essas, acabou gerando
que você não vai encontrar um precedente judicial para dizer ao seu cliente: “Fique tranquilo
porque, no Judiciário, você vai se resolver”.
Vamos somar ao cenário a nossa legislação. Uma legislação bagunçada, confusa. Eu peguei
aqui o exemplo do PIS e COFINS porque eu digo que toda vez que eu tenho uma chance de
falar sobre o assunto, de eu falar “abaixo o PIS e COFINS”. Para mim, o PIS e COFINS é o
exemplo de uma confusão legislativa, algo que surge por um clamor do empresariado, algo
que seria positivo. Vamos acabar com a cumulatividade. E, a partir dessa ideia de acabar com
a cumulatividade, o que nós tivemos foi um aumento brutal da carga tributária no PIS e
COFINS. Esse aumento – que foi do PIS e, depois, a COFINS, é bom lembrar – foi trazido

ainda com uma legislação extremamente confusa. Porque não é verdade que veio a não
cumulatividade. Para alguns, veio a não cumulatividade. Para outros, a cumulatividade –
chama-se cumulatividade seletiva, tratamentos diferenciados, sem que haja uma justificativa.
Exceções, privilégios. Eu peguei aqui o exemplo: Alguém pode me explicar por que é que
lei te em pó e leite líquido têm tratamento diferente? Um é cumulativo e outro é não
cumulativo. Eu não consigo achar uma lógica para esse tratamento diferenciado.
O conceito de insumos, eu comecei a pegar algumas coisas – porque, na verdade, a grande
figura que a gente tem ao olhar para a legislação do PIS e COFINS é essa, é um Frankenstein,
é algo que você não sabe dizer o que é que existe aqui. Você não tem condições de – gente,
faça um levantamento aqui. Desculpe, eu costumo fazer. Eu não vou perguntar se alguém
acha que entende de Imposto de Renda. Ricardo, Imposto de Renda, nós entendemos, não é?
Conhecemos a lógica. Provavelmente, se perguntar: E ICMS? Alguns vão levantar. Juiz do
TIT – Carlos. Pergunta séria: Alguém pode se dizer especialista, aqui, em PIS e COFINS?
Que entende o PIS e COFINS? Que sabe: “Não, eu não preciso nem olhar a lei, porque eu já
sei a resposta”. Cada situação de PIS e COFINS, você é obrigado a olhar a lei, verificar
direitinho. Não dá para fazer, sequer, interpretação sistemática. Você não pode fazer nada. É
o único caso que eu falo: A única interpretação possível no PIS e COFINS é a literal. Olha
para o texto. Ah, mas… Não tem lógica, esqueça da lógica. Se o texto disser, segue. Se não
disser, não segue. Porque você não consegue. Professor, construir a norma, aquilo que a gente
quer fazer, não é possível fazer com o PIS e COFINS. Infelizmente, não há qualquer
concatenação. Um artigo fala uma coisa, outro fala outra. O Frankenstein está perfeito, como
a imagem do que é.
Eu tinha que citar, desculpem, só lembrar, que eu sempre gosto de lembrar que – bom, o que
aconteceria se o PIS e COFINS tivesse sido apresentado em outras praias? Então, a lembrança
que sempre me vem nessas horas é a corte fiscal alemã. Porque na corte fiscal alemã foi um
tema parecido – eles não têm PIS e COFINS, na Alemanha e em outro país. Mas na
Alemanha, muito menos. Na Alemanha, eles trouxeram o tema – era Imposto de Renda, tinha
uma trava de prejuízos parecida com a nossa, dos 30%. Só que, a diferença lá era por cesta.
Então, conforme a sua renda, você tinha como compensar o prejuízo de uma com outra e
coisa parecida. Enfim, começou a complicar um pouco. Complicação só porque era por
cestas. Um contribuinte entra em juízo e fala: “Olha, eu não consigo calcular meu Imposto
de Renda”. Eu não sei quanto devo”. E os juízes falaram assim: “Olha, você é incompetente,
vamos fazer assim”. Eles não o chamaram de incompetente, eu chamei. Eles falaram o
seguinte, chamaram três especialistas e pediram: “Olha, o contribuinte diz que não sabe

calcular o imposto. Calcule para ele e diga quanto ele deve”. Cada especialista chegou com
um número diferente. Ao que a corte alemã disse: “Bom, claro que não se espera que o
Imposto de Renda seja entendido pelo contribuinte. É um assunto técnico. Mas eu chamei
três técnicos e cada técnico chegou a um resultado. Significa que essa legislação não é
compreensível. E como é que eu posso” – olhem, que interessante –, “no Estado de Direito,
exigir que o contribuinte cumpra uma lei, se ele não consegue compreender o que está na lei?
A lei confusa é inconstitucional porque é confusa, porque não é consistente”.
Gente, imaginem a corte alemã, ser apresentado o PIS e COFINS. Eu fico me perguntando,
porque eu tenho vergonha, mas, assim, para imaginar o que seria a reação. Nós temos que
começar a pegar essa ideia de que a lei tem que ser consistente. Olha a lição importante, o
princípio do Estado de Direito pressupõe que o atingido, o cidadão saiba qual é o seu dever.
Se ele não consegue saber qual é o seu dever, ele não pode ser punido por não o ter cumprido.
Ele não tinha como saber o que devia. Esse é o princípio que está por trás dessa decisão e
que a gente tem que repetir, falar sobre isso.
E essa insegurança jurídica não é nova. Eu quis tomar, aqui, uma decisão – que todo mundo
já conhece, eu tenho certeza – do STJ, do ministro Humberto Gomes de Barros, quando ele
falava sobre essa mudança jurisprudencial. E ele dizia: “Dissemos sempre que a sociedade
de prestação de serviços não paga contribuições. Confiaram numa súmula, havia uma súmula.
De repente, vem o STJ e diz o contrário” –palavra do ministro. “Esqueçam o que eu disse.
Agora vai pagar”. Aliás, não é só o mudei de ideia. Vai pagar e vai pagar com multa e com
juros. Ou seja, dei uma súmula em um sentido e vai no outro. Ricardo, o problema vem muito
mais antigo, está acontecendo isso. E é bom lembrar que essa foi a famosa decisão em que o
ministro nos lembra do banana boat, em que ele fala: “Nas praias de turismo pelo mundo
afora existe um brinquedo em que uma enorme boia cheia de pessoas é arrastada por uma
lancha. Banana boat. A função do piloto dessa lancha é fazer derrubar as pessoas montadas
no dorso da boia. Para tanto, a lancha desloca-se em linha reta e, de repente, descreve curvas
de quase 90 graus. O jogo só termina quando todos os passageiros da boia estão dentro do
mar. Pois bem, o STJ parece ter assumido o papel do piloto dessa lancha. Nosso papel tem
sido derrubar os jurisdicionados”. Este é o clima em que nós estamos inseridos. Este é um
mea culpa do STJ, em um momento de lucidez, dizendo: O contribuinte segue a
jurisprudência. Os famosos casos em que a Procuradoria se orgulha, aqueles bilhões, são
casos em que o contribuinte se baseava na jurisprudência do próprio Carf. Que a questão do
ágio já havia jurisprudência no sentido – Ricardo, eu sei que já mostrou isso. Ou seja, você
tem uma indicação, você, contribuinte, tomou o cuidado de pesquisar qual é o entendimento

sobre determinado assunto. Você segue exatamente o entendimento e, de repente, uma virada
de 90 graus para que você caia na água. Esse é o clima em que nós estamos inseridos.
Ou seja, o diagnóstico que a gente pode fazer do sistema tributário: Esses processos com
valores cada vez mais altos, voto de qualidade decidindo – portanto, uma decisão que a gente
começa a questionar. A desjudicialização e essa insegurança jurídica. Trazemos tudo e o
resultado são as distorções que nós vivemos hoje. O que me preocupa é que, num ambiente
como esse, com essa tamanha insegurança que eu tenho do sistema tributário, se eu gostaria
de contar com o Judiciário, encontro no Judiciário, agora, um clima com esse tipo de
posicionamento. O tal do dever fundamental de pagar tributos. Gilmar Mendes: “Não se
verificando óbice constitucional ou legal à exigência do tributo, persiste o dever fundamental
de contribuir com os custos do Estado”. Ellen Gracie, também citando o dever fundamental.
E, mais recente, sabemos, Edson Fachin veio, na questão do sigilo, falar desse tal dever
fundamental.
Minha gente, eu preciso, sim – cadê o Sérgio? Sérgio, eu preciso falar, Sérgio. Precisa dizer
– desculpa, Sérgio. O dever fundamental foi ideia de um professor português, Casalta Nabais,
no doutorado. Ele já se arrependeu disso. Se você perguntar para ele, é verdade. Ele publicou,
dizendo que se arrependeu, que era uma questão política em uma época certa, que ele tinha
uma posição política e não era jurídica. O dever fundamental que você vai repetir ‘n’ vezes
tem uma lógica muito clara. Existem direitos fundamentais. O Estado assegura direitos
fundamentais e esses direitos fundamentais têm que ser financiados. E se eu preciso financiar,
então existe um dever fundamental. Para cada direito fundamental, um dever fundamental.
Esta é a lógica que ele apresenta. Então, você justifica, a partir da fruição do direito
fundamental, você justifica o dever fundamental de pagar impostos.
Minha gente, esta visão está se esquecendo de algo importante. Que direitos fundamentais
não são assegurados apenas pelo Estado, não são assegurados a qualquer custo. O direito
fundamental, o seu emprego não é assegurado pelo Estado. É assegurado pela existência de
um mercado que oferece esse emprego. A sua liberdade, a sua propriedade – propriedade é
direito fundamental também e também tem que ser assegurada. Existem muitos direitos
fundamentais que cabem à sociedade assegurar, à sociedade fruir. Essa visão de que direitos
– porque fica um monopólio, a concessão de direitos fundamentais é do Estado, é uma visão
que surgiu no começo do Século XX, em que havia aquele Estado – veja, no Século XX, o
que acontecia? No Século XIX eu tinha um liberalismo, eu tinha o individualismo. No Século
XX, no começo do Século XX, vem a figura do Estado social. O tal do Estado que é o grande
provedor. A ideia que houve – foi importante esse momento, em que desaparece o conceito

de liberdade individual, a liberdade da pessoa, para ser – liberdade se torna um conceito
coletivo. Dali em diante, não há mais como se falar a liberdade minha. Eu não sou livre se
você não é livre.
Eu costumo dizer para os alunos, se eu fosse livre de verdade, eu poderia sair com um relógio
Rolex aqui, no Largo São Francisco. Se eu não posso sair significa que eu não tenho
liberdade. E eu só vou ter liberdade quando aqueles que estão à minha volta também tiverem
liberdade. Pergunte para um alemão se ele sai na rua, no centro, com o relógio. Ele vai dizer:
“Saio”. Pergunte para o alemão se ele sai com uma Mercedes com o vidro aberto. Ele diz:
“Saio”. Pergunte para o brasileiro se ele sai aqui, no Largo São Francisco. Ele diz: “Não
saio”. Portanto, o Século XX trouxe uma noção importantíssima: Liberdade só existe se
fruída coletivamente. O problema é que, no Século XX, veio também uma noção de que
quem vai garantir essa liberdade coletiva é o Estado. E o tributo é o preço da liberdade, diziase. Mas eu pago para o Estado porque o Estado vai ser o provedor dessa liberdade coletiva.
O que aconteceu? Esse Estado, que foi encarregado de fornecer liberdade coletiva tornou-se
paquidérmico. Esse Estado, no lugar de entregar aquilo que ele estava sendo pago, passa a se
alimentar a si mesmo e a sufocar a própria sociedade, não havendo espaço para a fruição da
liberdade. Por isso é que a ideia do dever fundamental de pagar tributos é ideia datada, é ideia
data do Estado social, um Estado que já se considera superado, se querem uma data: queda
do Muro de Berlim. A partir dali se reconhece que esse Estado paquidérmico, esse gigante,
que vai oferecer todas as garantias, esse Estado foi incapaz de oferecer essa liberdade. A
sociedade reivindica para si de volta o seu direito de ela garantir a liberdade coletiva. A
sociedade quer que o Estado saia para que ela, sociedade, consiga prover aquela igualdade
que ele, Estado, não foi capaz de fazer.
O mercado, eu preciso de bons empregos. Eu preciso de bons investidores. A discussão que
eu tenho hoje, na sociedade, é: Eu preciso de um ambiente para atrair investimentos. Porque
por meio de investimentos é que eu vou conseguir mais emprego, mais liberdade, mais
propriedade. Eu vou conseguir a fruição dos direitos individuais. Direitos individuais sem
sociedade, não existem. A liberdade é coletiva, mas a sociedade quer liberdade para que ela
seja o instrumento para a inclusão social. O tributo continua sendo o preço da liberdade. Mas
eu não vou pagar qualquer preço para que o Estado me forneça liberdade, porque ele não
entregou o que ele prometeu.
O tributo só se justifica naquilo que for necessário para uma atuação do Estado na construção
dessa liberdade coletiva. Nesse sentido, limitações constitucionais ao poder de tributar.
Igualdade, anterioridade, já não são mais, como eram no Século XIX, garantias individuais.

São garantias da própria sociedade. Eu, sociedade, quero essa garantia para eu poder
proliferar. Se eu não oferecer um espaço em que qualquer investidor saiba que, ao pôr o seu
dinheiro, vai retornar, que ele vai conseguir fazer os investimentos, que ele vai ter regras
claras, que ele sabe projetar o seu futuro, eu não vou ter esse investidor aqui, eu não vou ter
o mercado. Ao assegurar direitos individuais, a sociedade não está protegendo a pessoa. A
sociedade está protegendo a si mesma. A sociedade está protegendo porque está garantindo
que terá um ambiente para investimentos, para crescimento, para a fruição e surgimento de
direitos individuais. A tributação excessiva é inconciliável com o modelo desse Estado do
Século XXI. Não se pode mais falar em tributação excessiva. É necessário que a sociedade
tenha recursos para prover os seus fins. Se eu tirar – Roberto, desculpe, mas eu vou amarrar
com o Quiroga, um artigo brilhante no começo do ano, quando ele falava da galinha dos ovos
de ouro. Se eu matar a galinha dos ovos de ouro, eu não vou mais ter ovos no dia seguinte.
Em conclusão, o que eu tenho na jurisprudência, como fonte de segurança, com voto de
qualidade, modificando, sempre tirando qualquer tipo de parcialidade nas decisões. Os
parcelamentos sucessivos vão tolhendo do Judiciário a palavra final sobre tais casos. Não
tenho coerência na legislação tributária, algo fundamental para garantir a eficiência do
sistema tributário. Infelizmente, o que se verifica é que o preço da liberdade e o tributo como
preço da liberdade, o preço tornou-se alto demais. É necessário haver um limite para a carga
tributária. O tributo não pode ser tão alto a ponto de a sociedade não poder, ela, cumprir o
seu papel na garantia de direitos fundamentais. Se existe o dever fundamental de pagar
impostos, eu diria, existe o dever fundamental do Estado de não exigir tributos excessivos.
Com isso eu concluo. Muito obrigado.
Paulo de Barros Carvalho - Muito obrigado ao professor Schoueri. Eu passo a palavra ao
professor Roberto Quiroga.
Roberto Quiroga Mosquera - Bom dia a todos. Professor Paulo, é uma honra estar aqui, na
sua presença; professor Schoueri, professor Bruno, professor Argos. Eu não fiz nenhuma
apresentação em PowerPoint. Então, eu vou tentar passar a vocês, de uma forma bastante
resumida, um pouco o que eu imaginei expor, relacionado a este tema do Congresso, que
basicamente é tentar identificar quais seriam os limites da tributação frente a uma ideia de
crescimento. Esse é o meu título, essa é a minha função, basicamente, de discutir com vocês
se a tributação no Brasil, hoje, ela chegou em um limite que impede o crescimento ou não.
Obviamente que essa resposta é impossível, nem teria competência para responder, uma vez
que não se trata propriamente de um tema de Direito Tributário, um tema que mistura
Finanças Públicas, Economia, enfim, Astrologia, um monte de coisas.

Mas eu tentei, de uma certa forma, buscar alguns dados para ilustrar isso que vem sendo
colocado aqui no Congresso, desde o primeiro dia. Eu não estive no primeiro dia, mas eu sei
que muitas ponderações foram justamente juntando números, juntando um pouco dados para
se mostrar até que ponto, hoje, o Estado brasileiro suporta uma arrecadação maior da
sociedade. Eu acho que esse é o objetivo e acho que foi um pouco, também, o que o Schoueri
colocou.
Dentro do que a organização do IBDT me deu, me pediram também: “Olha, como subtema,
será que a gente, falando de limites da tributação com o crescimento, o que nós podemos
falar sobre, por exemplo, JCP? Se mudar a legislação de JCP, nós conseguimos arrecadar
mais? Ou um outro subtema, a CPMF, que tanto se fala, até que ponto isso ajudaria ou não”.
Então, eu, na verdade, vou, no finalzinho, talvez expor um pouquinho a respeito disso. Mas
eu gostaria de nos colocar – talvez uniformizar um pouquinho o que aconteceu no Brasil nos
últimos 20 anos, em termos de arrecadação. Se nós conseguirmos identificar esse histórico
da nossa arrecadação e onde ela efetivamente teve eficiência, eu acho que a gente consegue,
talvez, trazer alguns conceitos de Direito propriamente tributário para essa discussão.
O que aconteceu nos últimos 20 anos de Brasil, em termos de arrecadação federal?
Claramente nós tivemos uma opção, no Brasil, por praticabilidade, principalmente na área
federal. Eu não estou dizendo tanto na área estadual. Então, se nós identificarmos os últimos
20 anos e se verificarmos a arrecadação federal de 2015, é possível afirmar que o Brasil optou
por – na área federal, os grandes tributos federais – deixar a cargo de grandes empresas, ou
de um grupo pequeno de grandes empresas, a maior arrecadação do Brasil. E viabilizar para
que as médias e pequenas empresas ficassem com uma carga tributária menor, mas com o
intuito justamente de trazer esse grupo de pessoas que estavam na informalidade para a
formalidade. Esse foi o objetivo desde o primeiro governo FHC, que continuou no governo
Lula e que também teve o avanço na primeira gestão da presidente Dilma.
Onde a gente verifica isso? Onde se verifica claramente essa questão? Foi toda a mudança
que nós tivemos na área de Imposto de Renda e PIS-COFINS, os denominados chamados
regime estimados, lucro presumido e Simples. E esse é um dado numérico. Então, se nós
pegarmos a arrecadação brasileira de 2015, que chegou ao redor de 1,2 trilhão de reais, nós
vamos ver que 80% da arrecadação brasileira foi feita em cima de renda e em cima de
faturamento. Números mais precisos, 720 bilhões de reais são recursos arrecadados com
Imposto de Renda, Contribuição Social e a chamada contribuição previdenciária sobre
salários das pessoas. Nós tivemos perto de quase 200 bilhões de IR, tivemos quase 70 bilhões
de contribuição social e 350 bilhões de INSS sobre salários. Ou seja, incide isso aí sobre

renda. E tivemos 250 bilhões de reais incidindo sobre faturamento, que é o PIS-COFINS.
80% de um 1,2 trilhão. E o resto? O resto é o resto. 50 bilhões de IPI, que é um tributo
irrelevante em termos de arrecadação, perto de 1,2 trilhão. Tivemos mais 50 bilhões de
Imposto de Importação; 30 bilhões de IOF e o resto.
Então, o que é que dá para falar, com transparência, que os números nos mostram? O Brasil
arrecada 80% de todo o seu dinheiro para custear as tarefas públicas em cima de dois índices
de riqueza que, em momentos de crise, obviamente são aqueles que caem. Então, eu não
preciso dizer que se nós arrecadamos 80% de tudo em cima de faturamento e renda, em um
país em que nós começamos a ter um declínio no emprego, obviamente isso vai impactar o
quê? A arrecadação. Se nós temos aí quase 20% em cima de receita, se existe uma crise no
Brasil, nós vamos ter o quê? Uma queda de arrecadação. Só que, isso não ocorria há 20 anos,
desde o governo Fernando Henrique.
Nós tivemos crescimento do PIB todos os anos, menores ou maiores. E, obviamente, isso
provocava o quê? Se eu tinha uma atividade econômica em crescimento, obviamente eu tinha
uma arrecadação em crescimento. E, talvez, analisar a chamada arrecadação federal e tentar
ver a sua qualidade pouco importava, uma vez que nós tínhamos a sua quantidade, que supria,
em certos termos, os gastos públicos. Nós tivemos 20 anos de crescimento. Pode ter sido 3%
do PIB, 1% do PIB, não importa. Isso veio desde a primeira gestão do Fernando Henrique ou
até um pouquinho antes, em 94. O que acontece? Hoje, nós chegamos a um momento de
crise, onde isso não existe mais. E aí, realmente, pode-se analisar o seguinte: Será – essa é a
pergunta – que o Brasil dispõe de riquezas suficientes para serem tributadas e suprirem esses
gastos públicos? Até que ponto nós realmente conseguimos retirar da sociedade, mediante a
norma tributária, para suprir essas necessidades que a sociedade necessita.
Esse é o debate, que a gente sabe que é um debate, obviamente, que mistura várias ciências.
No campo do Direito Tributário, acho que nós já estudamos a norma jurídica em todos os
seus sentidos e possibilidades. Mas ela não basta se nós quisermos responder a essa pergunta.
Eu poderia dizer o seguinte: Nós talvez tenhamos uma legislação de transfer pricing,
obviamente não equiparada àquela mundialmente, que conhecemos, mas uma legislação, eu
diria, bastante complexa ou, no mínimo, bastante razoável, sob o ponto de vista de legislação.
Ela é ruim, sob o ponto de vista qualitativo, mas ela é uma legislação bastante interessante.
Temos legislação de subcapitalização, temos legislações, enfim, extremamente modernas. A
norma jurídica nossa é extremamente moderna. Mas será que ela se adapta a um Brasil e,
portanto, para a arrecadação ela é suficientemente interessante para conseguir extrair da
sociedade aquilo de volume que ela precisa para atingir o basto público?

Vamos novamente tratar de mais números – e eu venho dando isso com muita ênfase. Hoje,
apenas um grupo de 15.000 empresas no Brasil, correspondente a 2,5% das pessoas jurídicas
no Brasil são responsáveis por 70% da arrecadação federal do Brasil. Mas por quê? Porque
se optou pela praticabilidade. Então, por exemplo, hoje, 97,5% das PJs brasileiras pagam no
sistema presumido e Simples, sendo que 2,5 pagam no lucro real. Esses 2,5 representam
15.000 empresas. Números: 97,5% das PJs brasileiras arrecadam apenas 100 bilhões de reais.
O presumido arrecada 50 bilhões, o Simples, 30 bilhões. E mais uns restinhos, dão 100
bilhões.
A pergunta que se coloca hoje em dia é a seguinte: Se, por um lado, a praticabilidade foi
muito boa, porque trouxe muita gente da informalidade para a formalidade, a praticabilidade
também pode estar ocorrendo uma outra coisa. Algumas pessoas que estão no chamado
formal complexo, que é o chamado real, podem querer estar migrando para aquela
praticabilidade e retirando receita que talvez fosse importante para o Estado. Essa é uma
questão importante a ser debatida. A praticabilidade, sem dúvida, tem extremo interesse e
muito elogiada e querida por um sistema tributário: a simplicidade. Mas até que ponto a
simplicidade não está estimulando um grupo de empresas a deixar um sistema mais complexo
que, obviamente, é de muito maior potencial de arrecadação. Essa é uma realidade, hoje, da
arrecadação brasileira. Se nós pegarmos a arrecadação brasileira de 2015 – que é um dado
público –, nós vamos ver que nós temos um risco muito alto. O primeiro risco é o que eu já
disse: 80% da nossa arrecadação está centrada em dois índices de grande volatilidade: renda
e faturamento. E nós temos 2,5% da população de PJs que representa a maior arrecadação do
Brasil. Ou seja, em um grupo muito pequeno de pessoas jurídicas.
Aí, as pessoas físicas, como estão? As pessoas físicas não pagam pouco imposto não, gente.
As pessoas físicas, no Brasil, hoje, de uma arrecadação de 1,2 trilhão, arrecada perto de 360
bilhões. São aqueles outros 30% a que eu me referi um pouquinho. Hoje, o volume de
arrecadação de pessoas físicas é bastante relevante, no Brasil. Não é irrelevante. Isso também
provoca uma certa discussão, no sentido de que, que pessoa física está contribuindo
efetivamente para a arrecadação federal? Então, eu acho que esse é um panorama talvez
importante, que eu não sou, obviamente, economista nem financista público para responder
com competência, mas, claramente, o que a gente precisa saber é o seguinte: Será que essa
evolução da tributação brasileira, em que ela prestigiou a praticabilidade para trazer
justamente pessoas da informalidade para a formalidade, será que, agora, ela vem ajudando
na arrecadação, ou ao contrário, ela vem desestimulando?

Exemplo na nossa área. Os advogados, agora, podem pagar o imposto no Simples. Nós
pleiteamos o aumento do faturamento de lucro presumido, foi para 78. Será que realmente é
bom para a arrecadação brasileira aumentar esses limites? Se, hoje, o presumido só arrecada
48 bilhões. Peguem a arrecadação do Brasil: 48 bilhões em 1,2 trilhão de reais. Será que nós
não estamos dando os estímulos errados? Será que algum grupo de pessoas físicas e jurídicas
não poderiam contribuir mais em detrimento de outras que, talvez, estejam contribuindo em
maior escala? Essa é uma discussão que eu acho que tem que ser enfrentada porque, sem
dúvida nenhuma, em todas as nossas aulas aqui, na própria faculdade, a gente estimula muito
a simplicidade. Ela tem o seu lado maravilhoso dentro de um sistema. Dentro da tributação
ideal, talvez seja um dos cânones mais importantes que a gente tem, a simplicidade. Mas até
que ponto a extrema simplicidade ou o excesso de simplicidade não provoca uma erosão em
termos de arrecadação. Essa é uma questão importante, que tem que ser enfrentada a partir
de agora.
No campo do ICMS, obviamente nós temos outras simplicidades, como a substituição
tributária, que não afeta tanto isso. Mas na área federal, sem dúvida ela é de extrema
relevância para a gente saber se o Brasil efetivamente consegue ter um sistema mais justo em
termos de tributação. Por exemplo, um dos itens que me pedem aqui uma resposta é o
seguinte: Será que aumentar o faturamento para efeito de lucro presumido ou permitir que
mais pessoas ingressem no Simples é bom, em termos de arrecadação brasileira? Eu diria que
a resposta, neste momento, é não. Ao contrário. Talvez exista um gap muito grande entre as
pessoas jurídicas que pagam lucro real e as pessoas jurídicas que pagam lucro presumido.
Talvez esse gap esteja muito grande. Talvez se tenha que encurtar esse gap. Por esse dado
numérico, 48 bilhões no lucro presumido, apenas. E Simples, perto de 40 bilhões. É uma
questão a ser vista.
Então, é o seguinte: Quando o governo, agora, fala “vou querer tributar o lucro presumido”,
obviamente ele fala uma grande besteira. Ele quer tributar o dividendo. Como me ensinou o
professor Schoueri, bastaria aumentar o coeficiente do lucro presumido. Mas ele está falando,
uma das medidas é aumentar a tributação do lucro presumido. Será que o governo já não viu
isso, que existe um gap muito grande entre esses dois sistemas? Isso pode estar provocando
uma erosão da carga tributária daqueles com maior potencialidade de arrecadação? Pode ser.
Porque o grande dilema da simplicidade, qual era? Eu queria trazer pessoas da informalidade
para a formalidade. Foi isso que o Everardo conseguiu, a partir de 94, com o estímulo ao
lucro presumido, isentando o dividendo e tributando só a PJ. Esse objetivo talvez tenha sido
atingido. Muitas pessoas migraram para o presumido. Simples, muitas pessoas migraram para

o Simples. Aqueles que eram informais, hoje pagam o Simples. A questão é o seguinte, qual
é o avanço disso? Existe avanço ou não existe avanço?
Eu queria dar mais alguns dados numéricos que também nos mostram o seguinte: Fora essa
distorção que pode estar ocorrendo em termos de arrecadação brasileira e essa concentração
da tributação em um grupo muito diminuto de contribuintes, nós temos, claramente, no
Brasil, hoje, um estado de pressão fiscal. O que é isso? Nós estamos verificando inúmeras
medidas do governo que basicamente pressionam o contribuinte no máximo daquilo que ele
pode contribuir para as receitas públicas. Alguns dados – o Ricardo, eu sei que ontem já
expôs isso. Eu vou repetir alguns mas vou terminar com outros que, conversando com o
Bruno também, seria interessante que nós soubéssemos.
Se nós pegarmos os cinco maiores bancos brasileiros, eles têm contingências federais
superiores a 20 bilhões de reais. O que eu quero dizer: autos de infração. Se nós pegarmos as
30 maiores companhias brasileiras, 25 das 30 maiores companhias brasileiras têm
contingências em seu balanço superiores a três bilhões, a quatro bilhões de reais. Como o
Ricardo disse ontem, de todas as autuações realizadas no Brasil, 40% delas são feitas com
multa agravada de 150%. Desses 40% de todo o contencioso brasileiro, esses 40% agora são
autuados com arrolamento de bens dos administradores e solidariedade nos autos de infração.
Eu brinco: Quando alguém recebe um auto de infração na PJ, claro que ele não dorme. Mas
se vem o arrolamento na física ou a solidariedade na física, aí ele procura um psicólogo. É a
mesma coisa que nós recebermos uma cartinha da polícia, qualquer coisa, em casa ou no
trânsito, a gente fica desesperado. Na física. Na jurídica já é um pouquinho mais tranquilo.
Ou seja, desses 40% de multas agravadas, todas são autuadas com arrolamento de bens,
normalmente. E solidariedade dos administradores.
Uma pesquisa, se vocês fizerem, das distribuições de ações cautelares fiscais, no último ano
nós tivemos um aumento de ações cautelares propostos pela Procuradoria, de 200% frente ao
ano de 2015. Ou seja, nós tivemos o ingresso de ações cautelares justamente para constranger
o patrimônio de contribuintes em quase 200%. Isso mostra o quê? Que nós estamos em um
momento de pressão fiscal. E por quê? Porque nós temos uma atividade econômica em
declínio, uma impossibilidade de arrecadar mais desse grupo de pessoas a que estou me
referindo e, portanto, o Estado só tem um jeito: Tentar buscar mediante o contencioso.
E vamos só dar mais três dados de contencioso, para mostrar isso que eu estou dizendo. O
contencioso hoje, no Brasil, é de três trilhões de reais. O contencioso federal. Um trilhão e
meio é dívida ativa, execução fiscal que já está aí, no Fórum Federal, na Paulista. 600 bilhões
é o Carf, que o Schoueri já nos mostrou aqui, na transparência anterior. O outro um trilhão

são as discussões que estão no Judiciário, que não têm execução fiscal ou nem tem Carf.
Exemplo: O ICMS na base de cálculo do PIS-COFINS. Está sendo discutido no Judiciário,
tem uma liminar, não tem execução fiscal porque está suspenso, não tem auto de infração de
decadência. Eu diria: É o que sobrou. Esse é quase perto de um trilhão. Todas as teses que
estão no Judiciário eventualmente discutidas. Três trilhões de reais. Esse é o contencioso
federal brasileiro.
Querem fazer uma conta? Desses três trilhões, 70%, juros e multa. 30%, principal. Um juros
que, obviamente, é de 14,5. Ou seja, um contencioso federal impagável, sob o ponto de vista
– claro, o Refis da vida que, como o Schoueri falou, que provoca a desjudicialização dos
temas tributários importantes.
Dentro desses três trilhões, para que a gente tenha uma ideia, 1,5 trilhão, o Fisco só consegue
recuperar, por ano, 0,2 de 1,5 trilhão. Essa é a média, hoje, que o estudo do IPEA mostra, de
recuperação de execução judicial. No Carf, os dados já foram dados. Mas me pediram para
trazer alguns mais atuais. Nós fizemos um levantamento, no escritório, das seis seções do
Carf, atuais. Só na Câmara Superior das três sessões, foram julgados – posso errar por alguns
números – 1.050 processos, sendo que, desses 1.050 processos, 373 deram empate. Perto de
35% Desses que deram empate, só 6 foram julgados pró-contribuinte. 363 foram julgados –
no empate, por voto de qualidade – para o Fisco.
Isso quer dizer o quê? Que, daqueles 600 bilhões que o Schoueri colocou aqui, talvez a
maioria vá para o Judiciário. E nós vamos ter que discutir alguns bilhões de reais, no
Judiciário. E, aí, nós vamos encontrar o quê? Uma parede, chamada garantia, para se discutir
no Judiciário, que talvez nós não encontremos messe volume de garantia nessa discussão tão
ampla que nós estamos falando.
Então, esses dados, claro, eles assustam. Eles fazem com que a gente diga: “Mas o que é que
tem de Direito Tributário aí”? Muito pouco, efetivamente. São dados estatísticos, mas que
demonstram o seguinte, que talvez a sociedade chegou no seu limite de contribuir para o
Estado, de uma forma que seja eficiente. Nós temos um grupo muito pequeno de
contribuintes que realmente conseguem atingir esse 1,2 trilhão. Nós temos uma tendência
muito grande à praticabilidade, que provocou também parte dessa distorção e, a partir do
momento em que você instala essas questões na sociedade, dificilmente alguém vai querer
sair do presumido para um sistema de real. Dificilmente, quem está no Simples, vai querer ir
para um presumido. Todo mundo vai querer ao contrário, sair do complexo para ir para o
Simples. A questão é a seguinte: O Brasil suporta isso? A arrecadação suporta isso? Eu sei
que é duro falar. Eu sempre fui um extremo incentivador da simplicidade, de sistemas

simples. A questão é saber se, dada a distribuição de renda do País, o número de empresas
no Brasil com potencial de arrecadação, se esse modelo persiste.
E aí, falando das propostas do governo, que o governo tem, em termos de crescimento.
Obviamente, todos sabemos que não se aprova nada, hoje, em termos tributários, não é
porque não se tem uma norma jurídica boa. Nós fazemos normas todo dia. É porque não tem
consenso político. E, pelo jeito, parece que vai continuar não tendo consenso político. Então,
a dificuldade é política. A questão não é técnica, é normativa.
Mas vamos fazer algumas suposições. A primeira coisa que se fala da CPMF, sem dúvida,
parece ser a mais eficiente. Por quê? Porque ela vai atingir a todo mundo, ela é pulverizada,
não é? Dói muito pouco individualmente. Coletivamente, ela é muito ruim. Mas, sem dúvida,
eu pergunto: Vocês preferem pagar 35% de Imposto de Renda na física ou a CPMF de 0,38?
Eu diria que, se eu fizesse uma enquete aqui, todo mundo preferiria 0,38. Pergunte para o
empresário. Ele quer tributar o dividendo a 15 ou prefere pagar 0,38 nas suas atividades. A
grande maioria vai preferir o 0,38. Pergunte para quem tem lucro presumido, quem tributa a
sua empresa pelo lucro presumido: Você quer aumentar a tributação para 42% com
coeficiente ou você prefere pagar 0,38 de CPMF. Ele vai dizer: “Prefiro pagar 0,38 de
CPMF”. Por quê? Porque é um tributo pulverizado, que dilui. Ele não quer o individual, ele
prefere sacrifício coletivo. Claro, sem dizer na qualidade da CPMF. Eu não estou entrando
nesse sistema. Eu estou dizendo, por isso que o debate por um tributo como esse é muito fácil
quando se tem disposição política. É que, hoje, não existe, não é?
E os demais temas? Por exemplo, JCP, aumento do lucro presumido etc. A questão é uma
questão também muito difícil no Brasil, hoje. Qual a questão? Os lobbies. Hoje, para você
aprovar qualquer tema no Congresso, cada área vai querer se beneficiar daquilo que tem. E,
consequentemente, isso é muito difícil. Quem é que vai vencer? Quem tiver o braço mais
forte, não é? O que é melhor, tributar dividendo ou não tributar dividendo? Um ponto de
interrogação grandessíssimo. Eu posso dizer que sim, o Schoueri pode dizer que não, o Bruno
pode dizer que mais ou menos. Ou seja, o tema não é uma questão propriamente de Direito
Tributário, é de conveniência de Finanças Públicas. Claro que tem relações na matéria, mas
é absolutamente impensável uma resposta concreta, pontual, específica e única. É difícil.
Então, esses dados, na minha visão, concluem o quê? Qual é o tema? Limites da tributação
para o crescimento. Eu não tenho a mínima dúvida em dizer o seguinte: Hoje, a nossa
tributação começa a impedir o nosso crescimento. Qual a razão? Talvez a primeira razão seja
a seguinte: Aquilo que já se retira da sociedade, já chegamos no limite máximo; dois, estamos
tirando da sociedade, muito de alguns, pouco de outros; três, talvez o que a gente precise

mesmo é algum sistema que seja um equilíbrio entre aquilo que é complexo e aquilo que é
simples. E talvez o Brasil, agora, precise realmente ter uma análise melhor dessa realidade
brasileira, dessa realidade que nós estamos falando.
Eu sempre dou o último dado, que é surpreendente e que não mudou nos cinco últimos anos,
do IBGE: Nós temos apenas 4% da população brasileira que tem renda superior a 3.000 reais.
96% da população brasileira ganha até 3.000 reais. Então, quando eu vejo o Imposto de
Renda nas alíquotas atuais, até que ponto eu posso aumentar o Imposto de Renda das pessoas
físicas? Absolutamente limitado. Então, eu acho que a grande questão de contribuição, na
verdade, o que tem me atraído muito em ver esses números é que nós estudamos o Direito
Tributário sem ver a realidade brasileira, sem saber qual é esse potencial que a norma
tributária pode ter em uma realidade fática. Até que ponto uma norma de transfer pricing –
claro, é importante para 15.000 empresas. Eu não diria nem para 15.000. A norma de transfer
pricing é importante para 200 empresas. A norma de subcapitalização, talvez para 20. Não
estou dizendo a importância disso. É extremamente relevante. Mas eu acho que, hoje, quem
mexe com Direito Tributário precisa começar a ver um pouquinho essa realidade para saber
o seguinte:
Até que ponto nós, como pessoas ligadas à análise da norma jurídica, podemos contribuir
realmente de retirar da sociedade aquilo que é importante para o custeio do serviço público.
Porque, teoricamente, é muito bonita uma norma como essa. Mas, na prática, ela não tem a
eficiência que ela deveria ter. E talvez nós estejamos enfrentando, no Brasil, neste momento,
após 20 anos, essa grande discussão. Não tem segredo, carga tributária, na verdade, só vai
pagar os gastos públicos quando a atividade econômica crescer. Por quê? Porque 80% da
nossa arrecadação é em cima de renda e receita. Não existe milagre.
Então, o que fazer? É difícil, é uma posição extremamente delicada. Mas acho que o debate
provoca, entre nós, a ideia de achar algumas soluções que possam viabilizar um panorama
um pouco mais benigno para todos, em termos de Brasil. Daí porque a minha palestra pode
ser um pouquinho mais – muito pessimista no que eu vejo, em termos de arrecadação. Mas é
a tentativa de passar para vocês um pouco a realidade do que eu estou vendo, hoje, em termos
de arrecadação. Era isso, Schoueri. Eu não sei se eu compliquei ou ajudei. Obrigado.
Paulo de Barros Carvalho - Eu agradeço a palestra do professor Roberto Quiroga e
pergunto se o professor Argos gostaria de fazer alguma observação, como debatedor que é.
Argos Magno de Paula Gregório - Senhores, bom dia. Bom dia a todos. Primeiro, é uma
satisfação estar em uma mesa presidida pelo professor Paulo de Barros Carvalho e digo que
é um pouco difícil fazer um debate diante de dois palestrantes do quilate dos professores Luís

Eduardo Schoueri e do professor Quiroga. Mas, de qualquer forma, cumprindo aquilo que
me foi estipulado pelo IBDT, eu, na verdade, faço algumas provocações. A primeira delas,
eu tento descobrir como é que, em tão pouco tempo, o professor Luís Eduardo Schoueri
consegue trazer tanta informação de relevância incontestável, com uma didática incrível,
trazendo, inclusive, questionamentos para todos nós. Eu fico um pouco impressionado, da
mesma forma que não sei – conversava com o Bruno aqui – como é que o professor Quiroga
tem tanta memória e tanta informação numérica. Eu buscava olhar para cá, se existia alguma
anotação nas paredes, ou mesmo na mão do professor Quiroga, porque é inacreditável. Eu
tive que anotar algumas coisas para poder fazer as perguntas, porque ele foge um pouquinho
do esquadro. Mas, de qualquer forma, dentre essas duas exposições, eu faço algumas
ponderações rápidas – parafraseando o professor Humberto Ávila, falando alto para que eu
seja ouvido, falando claro para que eu seja compreendido e falando rápido, para que, não eu
seja aplaudido, mas que os professores aqui, palestrantes, renovem o brilhantismo deles com
o aplauso de vocês.
Então, com relação àquilo que o Schoueri colocou, a minha primeira provocação é que existe
uma crescente do estoque de valores e de ações ali, no Carf, de 150 bilhões para 571 bilhões.
A primeira pergunta ou a primeira provocação que eu faço – e daí, eu vou devolver a palavra
para o professor Schoueri – é se, efetivamente, ele acredita que esses valores sejam reais. E
eu digo valores reais por quê? Porque, daquilo que o professor Schoueri colocou, eu destaco
quatro pontos que são brilhantes. O primeiro, existe uma realidade, de menor número de
processos, mas de maiores valores. Existe uma desjudicialização. Existe a questão de solução
de conflitos por voto de qualidade. Existe a insegurança jurídica. Eu acho que, dentro de toda
a fidalguia do professor Schoueri, o que ele coloca para a gente, a minha conclusão é que
existe uma armadilha para que, realmente, essas questões não passem a ser apreciadas pelo
Judiciário.
Eu concordo com ele, mas aí eu pergunto, com essa concordância: Será que esses valores são
reais? E digo isso por quê? Aí, vem a provocação. Porque os autos de infração são compostos
pelo tributo, pela multa e pela imposição de juros. E, na minha leitura – quero ouvir a do
professor Schoueri –, existe uma subversão daquilo que se conhece por principal e acessório,
onde, por muitas vezes, temos ali uma imposição de tributo supostamente devido – já começa
por aí – de, por hipótese, 10 milhões de reais. E uma imposição de uma multa de natureza
tributária – punitiva, mas de natureza tributária – que, muitas vezes, supera 100, 200, 300
milhões de reais. Não, isso não existe. Existe. Leia-se aquela multa baseada no faturamento
da empresa. Não. Nas operações realizadas pela empresa. Então, o tributo devido de um

patamar de 10 milhões e multas baseadas no total das operações, que superam aí mil por
cento, dois mil por cento. Sendo que o próprio Supremo Tribunal Federal já fixou a
característica de confiscatória, derrubando aquele argumento que o efeito de confisco se
aplicaria única e exclusivamente aos tributos. Mas não. Estendendo esse entendimento às
multas e classificando como confiscatórias e abusivas multas que superem 100% do valor do
tributo.
Por isso, a minha provocação é: 571 bilhões de valores transitando pelo Carf, se esses valores
não são realmente ilusórios. Porque, sabidamente, uma multa que supere os 100% do valor
do tributo, ela deve ser afastada, ela deve ser reduzida. Sabidamente, juros que superem, por
exemplo, aqueles fixados também como teto máximo pelo Supremo Tribunal Federal – leiase SELIC – e, aí, a gente encontra muito disto aqui em São Paulo, muito disso no Tribunal
de Impostos e Taxas, a aplicação de 0,13% ao dia como índice de correção, o que superaria
mais de 40% ao ano. O que, efetivamente, dobra aquilo que se conhece por teto máximo –
leia-se a SELIC. São ali inventariados, nas contas do governo. Mas que efetivamente, se
levados para o Judiciário, tendem a ser derrubados. Portanto, estes números me parecem
absolutamente fantasiosos. E fantasiosos para amedrontar o contribuinte. Imaginem só os
senhores, a judicialização, a trava que o professor Quiroga nos colocou, que é a barreira da
garantia e do depósito. Onde você, por voto de qualidade, tem uma decisão discutível, que
passa a ser discutível no Judiciário, mas que, para que assim se faça, exige uma garantia, por
hipótese neste meu exemplo, de 200 milhões de reais, para se discutir 15 milhões ou 10
milhões de reais.
Vamos pensar no pior cenário, 10 de tributo, mais 10 de multa, mais correção, que se chegue
a 30, 35 milhões de reais. E não 200. Deste pessimismo que trouxe o professor Quiroga,
diante dessa realidade fática – termos usados por ele –, a primeira pergunta que eu faço, que
eu devolvo para o professor Schoueri, é: Esses valores merecem credibilidade? Será que esta
situação de processos em número menor com maior valor, com desjudicialização, voto de
qualidade, insegurança jurídica, não significam uma armadilha maior ainda do que aquela
que a gente enxerga? Ou eu estou sendo mais pessimista do que eles? Então, essa é a primeira
pergunta. Eu gostaria imensamente de ouvir a opinião do professor Schoueri porque na minha
leitura, desta macrovisão que foi dada existe a microvisão e nessas entrelinhas é que se
encontra um perigo maior ainda do que eles já traçaram. Se o professor Schoueri puder nos
brindar com a sua opinião. E, depois, eu passo a fazer uma nova provocação para o professor
Quiroga, se me permitir.

Luís Eduardo Schoueri - Obrigado, professor Paulo. Bom, você fez a pergunta e já deu boa
parte da resposta e eu só posso endossar o que você apresenta, porque está corretíssimo. Eu
diria que não acredito – eu tenho medo, eu hesito, é a teoria conspiratória – dizer que isso foi
de caso pensado. Eu nunca gosto de falar de finalidade, porque fizeram. Eu gosto de falar de
efeito. Ou seja, se queriam ou não queriam, o fato é que isso aconteceu. Então, tiro qualquer
ideia conspiratória de um grupo de gabinete. Existe um fato. Existe um número alto, sem
dúvida. Esse número é inflado, sim, por multas exageradas e que, na jurisprudência, tenderia
a cair. O que indica o fato de que esses números inflados provocam, sim, medo do
contribuinte. E lembremos, aquele mercado, aquele ambiente de segurança jurídica, aquela
garantia da liberdade coletiva assegurada pela sociedade civil é que fica afastada. Porque o
investidor fala: O que é que eu vou fazer em um país como esse? Como eu posso chegar em
um país que tenha multas – qualquer investidor informado já hesita por conta disso.
Então, nós geramos um efeito, doutor Roberto, de maior queda da arrecadação, porque nós
vamos ter menos atividade produtiva gerada, por isso. Agora, tem algum outro efeito? Tem
vários. Eu me lembrei, quando o Argos falava, eu fico preocupado porque esses números são
repetidos. E são repetidos como vitória. Nós vimos, ali, é assim: “Evitamos perdas”. Ou seja,
a Procuradoria alardeia esses números como uma grande vitória deles. E, ao mesmo tempo,
acusam, dizendo: “Nós fizemos a nossa parte. Nós arrecadamos muito. Nós fizemos muito,
mas a arrecadação, no final, é de só 0,3%. E sem lembrar que boa parte disso é até porque o
contribuinte, quando tem uma execução, vai lá discutir, dizendo ‘essa multa não é devida’ e
que tais e que tais.
Mas qual é o resultado que eu tenho? No lugar de se reconhecer, nós exageramos.
Deveríamos ter feito uma autuação mais adequada etc. o resultado é outro. Esse Judiciário
não presta. Esse Judiciário é muito lento. Vamos para a execução administrativa. Vamos
acabar com garantias do contribuinte, mais uma vez. Porque, afinal de contas, precisamos da
eficiência da arrecadação. A razão porque nós não arrecadamos tudo isso é porque o
Judiciário é lento, é porque o contribuinte encontra armadilhas, subterfúgios e foge daquilo
que ele deve”. O discurso político, dizer que o contribuinte deve tanto e que a arrecadação é
pequena, é fantástico. Então, eu não digo de caso pensado, eu digo efeito: Esses números
geram um efeito na sociedade, de dizer: Esses contribuintes são malandros. E o efeito que
nós temos é redução de direitos individuais. Vimos o tal do dever fundamental de pagar
impostos com a grande desculpa para se tirarem garantias dos contribuintes. Sigilo, nunca no
Brasil houve sigilo bancário. O que nós tínhamos era uma garantia de que o Fisco deveria
dizer por que ele precisa dos dados. Era apenas um esclarecimento prévio. No entanto, o

Judiciário, informado que foi por esses números altíssimos, por esses grandes contribuintes
que fogem da arrecadação, o Judiciário se vê pressionado, escuta o dever fundamental e diz:
Vamos dar mais armas para o Fisco. Porque o Fisco, pobrezinho, não consegue arrecadar. E
nós, Judiciário, temos sido um óbice. No lugar de nós, Judiciário, termos sido a garantia do
cidadão contra essas multas exorbitantes, nós somos o óbice, nós somos mal vistos pela
sociedade. Então, é melhor que o Fisco pegue os dados sem precisar do juiz. Esse é o efeito
que nós temos, Argos. Professor Paulo.
Paulo de Barros Carvalho - Por favor, professor Argos.
Argos Magno de Paula Gregório - Não é à toa que ele é o professor e eu sou aluno, não é?
Muito bem, a minha provocação era realmente pela minha vontade de ouvir a sua opinião e
a sua linha de raciocínio, da qual eu discordo em um único ponto: O professor Schoueri não
acredita na teoria da conspiração e nem que tudo isso foi de caso pensado. Eu ainda não estou
convencido disso. Eu vou refletir a respeito, mas fica uma outra posição para eu trazer aqui,
para as minhas reflexões. E, na sequência, se o professor Paulo me permite, gostaria também
de ouvir, baseado naquilo que foi trazido pelo professor Roberto Quiroga, especialmente a
posição dele quanto ao estado de pressão fiscal, também onde eu vejo – não sei se existe essa
palavra, talvez seja um neologismo, mas eu vejo uma armadilha de toda a estrutura tributária
que existe hoje, especificamente relacionada ao governo, especialmente em dois pontos.
O primeiro, o professor Quiroga nos disse que existe aquele medo da pessoa física quando
recebe um chamado para comparecer a uma delegacia. Mas, hoje, é inegável que existe
também o medo advindo da representação fiscal para fins penais. Em que, hoje, aquilo que
era companhia se mistura com aqueles que praticam ato de gestão de uma maneira precipitada
– ou, então, gostaria de ouvir o que pensa o professor Roberto Quiroga a esse respeito. Mas
uma segunda posição que eu levanto aqui para o debate é com relação à imediata inscrição
daqueles débitos discutidos no administrativo em execução fiscal, o que, efetivamente,
ocasiona os problemas que todos nós conhecemos, como emissão de certidões ou
impedimentos em concessão de empréstimos – por aí vai – baseados naqueles números que
são ilegítimos. Então, pergunto ao professor Roberto Quiroga qual é a sua percepção neste
estado de pressão fiscal que eu chamaria de estado de pressão fiscal indireto. Porque a pressão
fiscal existe a cada aumento de tributo ou a cada forma de se arrecadar, essa é a pressão
direta. Mas e essas pressões indiretas, como, por exemplo, a representação fiscal para fins
penais e como, por exemplo, a inscrição imediata na dívida ativa. Qual é e quão deletério é
o efeito desses dois pontos. Professor Quiroga, por favor.
Paulo de Barros Carvalho - Com a palavra, professor.

Roberto Quiroga Mosquera - Eu acho que isso é um pouco o que nós estamos falando,
como eu disse, desse estado de pressão fiscal. Eu só acho que a gente deveria fazer uma
ressalva importante, porque pode parecer – obviamente, isso eu até escrevi nesse artigo que
o Schoueri comentou, claramente, que eu vejo um momento em que nós estamos
pressionando esse grupo de contribuintes que é extremamente importante para a arrecadação
federal, o que pode, um pouco, acabar estourando e esse grupo acabar morrendo. Então, esse
é um perigo sério que nós temos. Por outro lado, se nós também nos colocamos na visão –
vamos nos colocar na visão do procurador, do ministro da Fazenda que, lá, do outro lado,
independente das causas, ele está vendo um problema muito sério, de impossibilidade de
custeio dos serviços públicos.
Então, eu diria que isso é um trade off entre quem está no governo e quem está fora do
governo, de extrema dificuldade de solução. É claro que as causas são múltiplas. Então, quem
provocou isso, eu diria, nós temos inúmeros outros fatores, não só esses que eu expus. Agora,
nessa visão do contribuinte, que é uma visão, eu diria, no mínimo honesta de ser dita, que ele
realmente já começa a ter um estrangulamento da sua margem de lucro, ele já começa a
viabilizar até que ponto o negócio é bom frente à carga tributária. Dentro dessa visão, não
desconsiderando o outro lado, que é extremamente importante, o que a gente vê é justamente
essa pressão. Então, hoje, o Ricardo expôs ontem, salvo engano, na palestra dele: de 2010
para 2015 o volume de autuações com multas agravadas atinge 40% do total de autuações.
Então, esse número é claramente um número de um crescimento brutal. O que provoca a
representação criminal. E aquilo que eu disse hoje, que, na verdade, hoje, os administradores
são colocados como responsáveis tributários solidários e alguns autos de infração, inclusive,
não se defendem, não se dá a possibilidade de defesa, na medida em que, por um vício, existe
também uma linha de argumentação da Procuradoria de que eles poderiam se defender na
execução fiscal e não necessariamente no processo administrativo.
Isso já vem caindo, a jurisprudência vem dando contra. E as autuações, agora, já se coloca os
administradores como contribuinte, como responsável solidário da dívida. Então, claramente
isso vem pressionando esse grupo de contribuintes de alta repercussão, de potencial de
arrecadação, o que faz com que fiquem inibidos vários fatores que provocam, o quê? Uma
trava no crescimento, na ideia de desenvolvimento de negócios.
Independentemente das razões que o governo pode ter, mas claramente nós estamos, neste
momento – é um momento de muita dificuldade, uma vez que, na visão da Procuradoria da
própria Receita, isso é a função deles. Então, eu diria que eu sei que nem conspiratória, nem
boa-fé, nem má-fé. Não sei responder se realmente tem esse viés ou não tem esse viés. Agora,

nós temos um problema. Qual é o problema? Isso vai acabar no Judiciário. E, no Judiciário,
nós sabemos qual é o resultado. Ou seja, muitas empresas não vão conseguir discutir a
questão tributária por falta de garantia. E, aí, nós vamos ter o colapso. É aí que eu acho que
a gente tem que ter muito cuidado. E é isso que eu acho que o governo precisa, ao mesmo
tempo, ter ciência de que ele precisa da arrecadação para custear as tarefas mas, ao mesmo
tempo, ele tem que saber que talvez ele esteja matando a galinha dos ovos de ouro. Essa é a
ideia.
Paulo de Barros Carvalho - Obrigado, professor Quiroga. Eu quero aproveitar para fazer
algumas considerações, que vêm na linha do que foi dito, sem querer, naturalmente, trazer
uma mensagem pessimista a todos nós. No ano de 2000 foi feito um congresso de Direito
Tributário em Vitória do Espírito Santo. E o que chamou a atenção foi que o representante
da Itália, o representante da Itália, o representante da Espanha, o representante da Argentina,
o representante do México e o representante do Brasil, todos eles reclamavam do número
extravagante de obrigações acessórias, deveres instrumentais ou formais. Um crescimento
vertiginoso desses deveres, que obrigavam o contribuinte a montar departamentos de grande
custo para ele. E as reclamações eram fortes. Aqueles mais – eu me lembro que o professor
Victor Uckmar estava indignado com a situação na Itália, o professor Ferreiro Lapatza
indignado com a situação na Espanha.
Depois de algum tempo, de alguns meses, em trocas de correspondência, ficamos mais
tranquilos. Não que caminhamos para resolver esse assunto, mas esse tomar conhecimento
da realidade foi uma passagem muito importante para todos nós. Porque nós vivemos em
uma sociedade pós-moderna. Essa sociedade pós-moderna tem como característica o
aumento vertiginoso na complexidade das relações. Tudo é mais difícil, hoje em dia, do que
era antes. Seja pelo surgimento de recursos tecnológicos, seja pelo relacionamento de dados
que nós não conseguimos, a verdade é que essa comodidade, esse conforto tem um papel
altamente significativo nesse aumento de complexidade. Vamos trazer agora para o mundo
jurídico tributário. O universo de contribuintes tende a crescer. Como salientou o professor
Quiroga, a ida para a formalidade de certos segmentos da sociedade é um fato, aqui no Brasil,
que nós presenciamos. O universo de contribuintes, repito, está sempre em expansão. E o
Fisco não pode acompanhar, efetivamente, esse aumento, contratando funcionários etc. O
recurso a que o Fisco já chegou à conclusão de que deve fazer é o apuro tecnológico. Então,
concentrando quadros para se especializar nesse assunto, naquele, naquele outro e com
cruzamentos cada vez mais sugestivos, na visão deles, e mais aterrorizadores, na visão dos
contribuintes.

Tanto assim que, uma vez, conversando com o ministro Nelson Jobim, nós teríamos chegado
à conclusão de que não dá para fazer uma reforma tributária no Brasil. As complexidades são
muito grandes. Tanto que, isso é tentado há dezenas de anos, sem o menor progresso. Sendo
assim, a solução seria uma drástica racionalização naquilo que existe. Isso não envolveria
emendas à Constituição, não envolveria exercícios competenciais mais complicados, uma
vez que cada estado, cada município e a própria União poderiam, no rol dos impostos de sua
competência e nos outros tributos de sua competência, praticar essa racionalidade. Mas o
próprio Nelson Jobim, que tem uma boa experiência no mundo político e no mundo político
tributário também, chegou à triste conclusão de que a União, estados e municípios não têm
interesse em fazer esse esforço de racionalização.
Mas por quê? Parece um absurdo. Não é absurdo não – sob o ponto de vista político, não sob
o ponto de vista ético – porque durante o período da implantação dessa racionalização as
receitas tendem a cair. Em um primeiro momento, as receitas caem, se estabilizam e, depois,
começam a crescer em função desse plus de racionalização. E, sendo assim, os chefes de
executivo municipal, estadual e federal, se negavam, não ostensivamente, mas resistiam à
ideia da racionalização. Tanto assim, que nenhum projeto foi adiante nestes últimos anos.
Essa combinação, essa conversa ao menos, se deu quando o ministro Nelson Jobim era
ministro no segundo governo FHC. Então, já faz um bom tempo.
Tudo isso eu disse, não, evidentemente, para complicar mais a situação, mas para assinalar
que essa pressão fiscal, que foi muito bem colocada aqui, tem aquelas matizes que foram
mencionadas, mas, além disso, tem esse problema do aumento, que eu diria um aumento
vertiginoso dos deveres instrumentais ou formais, que têm o seu custo social e têm um custo
muito expressivo para a arrecadação dos tributos no Brasil. De modo que, não é uma
complementação muito, digamos assim, cooperativa, mas como nós estamos em um
momento de pensar o Brasil, de conhecer a nossa experiência, que já é uma experiência forte,
é uma experiência que já é respeitada no mundo, como experiência tributária, conhecer mais
essa experiência e, fazendo esses cálculos, procurar encontrar uma solução que nos livre
dessa crise, que está atrapalhando intensamente a vida de todos os brasileiros. É isso que eu
queria assinalar, somente. Sendo assim, não havendo mais perguntas, eu dou por encerrada
esta sessão. Muito obrigado a todos e cumprimentando o professor Ricardo Mariz de
Oliveira, que me fez esse gentil convite para presidir esta mesa, eu dou por encerrada a
sessão.
MC - Muito obrigado aos integrantes deste painel. Faremos agora uma pausa para o café.

Respeito orçamentário e medidas indiretas para aumento da carga tributária
MC - Senhoras e senhores, vamos recomeçar. Ocupem seus lugares, por favor. Obrigado.
Estamos de volta, agora com o tema a ser apresentado, Respeito orçamentário e medidas
indiretas para aumento da carga tributária. Gostaríamos de convidar, como coordenador
deste painel, o doutor Argos Magno de Paula Gregório, mestre em Direito Tributário pela
PUC de São Paulo, advogado e conselheiro do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo.
Vamos recebê-lo, por favor. Seja bem-vindo, doutor. E o doutor Argos, então, procederá ao
convite aos integrantes deste painel.
Argos Magno de Paula Gregório - Bem, senhores, uma vez mais, renovo os meus
cumprimentos a todos que aqui se encontram e, sem maiores delongas, faço questão de
anunciar, na qualidade de presidente deste painel intitulado Respeito orçamentário e medidas
indiretas para aumento da carga tributária, tenho a honra e a alegria de chamar o doutor
Sérgio Bento, que é sócio da Price Waterhouse and Coopers, formado em Direito e Ciências
Contábeis pela PUC de Minas Gerais. Por favor, doutor Sérgio Bento. Também tenho a honra
e a satisfação de chamar, para a composição desta mesa, o professor titular de Direito
Financeiro desta Casa, professor doutor Heleno Torres. Por favor. Peço também que faça a
composição desta ilustre mesa, o professor doutor Fernando Facury Scaff, professor desta
faculdade e advogado aqui em São Paulo e em Belém. E também como debatedor, peço aqui
saudações para o doutor, por esta faculdade, advogado também, doutor Victor Borges
Polizelli. Composta, portanto, a nossa mesa, eu, já de imediato, passo a palavra ao presidente
deste painel, doutor Sérgio Bento.
Sérgio Bento - Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui, com vocês, presidindo esta
mesa. É uma honra estar ao lado de ilustres colegas, ilustres professores. E gostaria de
agradecer ao IBDT, na presença do Ricardo Mariz, por esta oportunidade incrível de estar
aqui. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução na abertura deste painel, que trata a
respeito de orçamento. E vou trazer aqui a manifestação de um senador, para que a gente
possa avaliar a introdução e provocar um pouquinho, pedindo licença aqui aos palestrantes,
a manifestação desse senador, que eu acho importante no contexto. Este senador manifestouse da seguinte forma: “O orçamento deve ser equilibrado. O tesouro público deve ser reposto.
A dívida pública deve ser reduzida. A arrogância dos funcionários públicos deve ser
moderada e controlada. A ajuda a outros países deve ser reduzida, para que o País não vá à
falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar, em vez de viver à custa do
Estado”. Esse senador, na verdade, embora o tema seja bem atual, manifestando de forma
bem atual, é, na verdade, Cícero, que fez essa manifestação em 55 antes de Cristo. E a minha

grande pergunta, para provocar os palestrantes e o debatedor, é: Aprendemos algo com
Cícero? Meu grande professor Heleno, a quem eu passo a palavra.
Heleno Taveira Torres - Bom dia a todos. Quero destacar aqui minha satisfação de voltar a
este Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual, realizado pelo Instituto Brasileiro de
Direito Tributário. Saudar o IBDT, a AJUFE, a AJUFESP, que apoiam e organizam este
grande evento. E, também, saudar aqui os meus colegas de mesa, doutor Sérgio, doutor
Fernando Scaff. E dizer que é uma satisfação muito grande poder voltar a este tema
fundamental. E eu parabenizo o IBDT pelo temário e pela oportunidade de revisitar
justamente essa discussão – que, nos primórdios da tributação, nos primórdios da própria
organização do Estado, sempre esteve presente entre todos –, os limites do poder legal de
aumentar a carga tributária, que já gerou até guerras sucessivas em algumas nações. Mas o
momento brasileiro exige essa reflexão.
Muitas vezes, nós olhamos para o sistema tributário, pensamos na sua técnica, na relação
com os conceitos de Direito Privado, das suas múltiplas formulações que se agregam àquelas
de Direito Tributário e nos permite inúmeras divagações sobre planejamento tributário ou
mesmo sobre a própria organização da metodologia do Direito Tributário para a sua
aplicação. Mas o momento não pede esse tipo de reflexão, que é fundamental. Pede outra,
pede a retomada do Direito Tributário com aquilo que é a sua origem, aquilo que é,
efetivamente, o seu papel, a sua relação com o Estado. E essa relação com o Estado impõem,
obviamente, sabermos qual é o limite da suportabilidade da carga tributária para aqueles que
a pagam.
É claro que, na época anterior à formação do Estado de Direito, essa determinação foi em um
crescente. Nunca houve, pelo menos a partir da Idade Média, uma noção de tributação
ilimitada. Desde São Tomás de Aquino e, enfim, de outras formulações da Idade Média, a
ideia da Justiça Tributária envolveu também os limites da carga tributária total. Não da carga
tributária individual, daquilo que, hoje, conhecemos como capacidade econômica ou
capacidade contributiva, mas a suportabilidade da carga tributária total.
Pode o estadual gastar ilimitadamente? Qual é o grau de controlabilidade desse fenômeno,
que eu não posso negar que há uma diferenciação muito grande entre as formas de Estado, o
rechtsstaat alemão, que não tem nada que ver com o rule of law dos ingleses e muito menos
com o etat de droit francês, pelo menos quanto à sua formação. E, obviamente, isso repercutiu
muito também no modelo de organizar as finanças públicas dessas formas de estado. E o
Brasil, de alguma forma, assimilou um pouco desses três modelos da organização do Estado
e desde o Brasil Império nós temos uma formação constitucional de um federalismo que

também, a partir da República, junto com a República, surge o federalismo também no Brasil.
E temos um federalismo bastante complicado, do ponto de vista do seu financiamento.
O que nós estamos vendo hoje é um desequilíbrio fiscal, no federalismo. Um gravíssimo
desequilíbrio fiscal. Então, a discussão sobre a suportabilidade da carga tributária total se
impõe, não apenas em relação ao orçamento da União, mas também em relação ao orçamento
dos estados e municípios. E isso tem que ver um pouco com a nossa história constitucional –
o tempo é muito curto, não dá para a gente divagar aqui sobre todos esses aspectos, mas é
importante não os esquecer. E do modelo que a Constituição de 88 assimila ao longo da nossa
história. A evolução, a partir da Constituição de 1891, numa estrutura que já nasce com uma
dívida enorme dos estados com a União, já por volta de 1920.
A Constituição de 34 tenta resolver isso. Depois, a de 46 começa a delinear um sistema
tributário cooperativo para tentar justamente atender às demandas de estados e municípios.
A Constituição de 67 incorpora a Emenda 1.865 nessa reforma tributária complexa. E não
era suficiente. Criam-se fundos de participação de estados, fundos de participação de
municípios, em 65. Vêm os planos de metas e os planos dos regimes militares para tentar
orientar um planejamento e esse planejamento incorpora-se ao que hoje nós conhecemos
como um plano plurianual que, na verdade, mesmo sendo uma lei orçamentária, tem uma
função de planejamento que lhe é inerente.
Então, o modelo da Constituição de 88 é um pouco dos modelos de financiamento que
encontramos mundo afora e a evolução histórica consolidada de todo o nosso federalismo.
Mas é uma história também triste, porque é uma história de muitas irresponsabilidades
fiscais. Muitas das regras que estão ali só cabem porque foram fruto ou decorrência dos
excessos de dívidas transferidas de municípios para a União e assim sucessivamente – e de
estados também.
Então, quando nós olhamos para um tema como o que me foi atribuído, obviamente nós
temos aqui grandes desafios. E compreender a carga tributária, o reequilíbrio fiscal
necessário no federalismo, as medidas sobre os gastos dos tributos compreendidos como
gastos fiscais e medidas de eficiência ou retomada da eficiência desse sistema tributário. E
assim concluímos também com uma necessidade de reforma do federalismo. Ou seja, a tarefa
não é fácil. Estamos falando de uma tarefa de reconstrução do sistema de financiamento do
Estado Brasileiro. Os senhores viram ontem, muita pompa, mas uma solenidade muito triste
– e vimos, também, no ano passado, outro momento, talvez mais triste ainda, que foi ver o
ministro de Estado ter a coragem de apresentar um orçamento negativo. Nunca, antes – eu,
pelo menos, nunca presenciei um ministro de Planejamento ter tamanha coragem, de

apresentar um orçamento negativo em plena conjuntura de um estado de responsabilidade
fiscal.
Mas ontem foi pior. Nós temos sempre como a ideia de meta a evolução. E o que vimos
ontem foi uma meta de 26 bilhões virar uma meta negativa. Eu nunca vi isso. Uma meta
negativa de 170 e poucos bilhões, como meta. Meta. E só a constatação, um diagnóstico de
crise. Isso é o fundo do poço identificado no orçamento. Mas nós não temos só isso. Nós
temos a necessidade de um controle de gasto público, porque quando nós falamos de
aumentar a carga tributária, só tem um sentido. Ou porque este Estado pretende fazer
tamanhos avanços na sua capacidade econômico, tamanhos avanços na sua infraestrutura,
que demandam recursos ou, quando o Estado Fiscal está em crise, quando o Estado Fiscal
não tem condições de se financiar, quando os gastos são maiores do que suas receitas. Aí,
neste momento, o Estado está em crise e o orçamento é insuficiente. Não é dito que a
sociedade não caiba, que o PIB ou qualquer coisa que o valha, não cabe no orçamento. O
orçamento brasileiro é um orçamento que atende à Constituição. A nossa Constituição criou
muitas despesas. Quando olhamos para a Constituição vemos ali uma carta de despesas
públicas. Só tem despesa pública. Fora as receitas, o sistema tributário, o resto é despesa.
O princípio da não discriminação impõe que o Estado gaste dinheiro para eliminar as
hipóteses de discriminação. O princípio ou um direito social, como o direito à moradia, impõe
que o Estado gaste dinheiro para isso. Ou a Constituição cria a instituição do Ministério
Público, da Justiça Federal. Impõe que o Estado não só crie, como dê todas as condições para
a eficiência máxima dessas instituições. Que o Estado intervirá na Economia impõe que o
Estado gaste dinheiro fazendo as intervenções que são necessárias na Economia. A
Constituição é uma carta de despesas. Quanto maior a Constituição, quanto maior a
quantidade de direitos, maior a quantidade de despesa pública. Nós assumimos o custo da
Constituição que temos. Temos que pagá-la. É um custo alto, mas é um custo necessário para
assegurar a igualdade.
Então, nós temos, hoje, meus senhores, para não ser muito longo nessas descrições, o imenso
desafio da controlabilidade desses gastos públicos para que a tributação, a estimativa de
receitas acompanhe a necessidade dos gastos, o controle, o combate à corrupção e também a
perda de receita pública com gastos desnecessários. E, aí, nós encontramos diversos
momentos, nessa estrutura, hoje, que a sociedade precisa debater.
Um: A alta de juros. A alta de juros é um instrumento de aumento de gasto público artificial,
de algum modo. Será que nós precisamos da Selic, na forma como ela está hoje? Uma taxa
de juros a 14, 25% que, depois, se transfere para as contas dos estados, municípios e da União.

E toda dívida pública – como os de mercado dizem, ‘selicada’ –, toda dívida pública nesses
termos, progressivamente vai aumentando o gasto público de forma galopante. Nós temos,
hoje, como serviço da dívida, 480 bilhões/ano. Nós precisamos de todos os incentivos fiscais
que temos hoje? Gasto público, na forma de incentivo fiscal, 400 bilhões/ano? Nenhum
detentor de benefício fiscal aceita o sacrifício, pela superação da crise, de perder algo no seu
benefício fiscal. Porque, na nossa cabeça patrimonialista, essa cabeça que vem do Império,
esse patrimonialismo mental brasileiro, aquilo não é um direito, aquilo é um patrimônio de
quem tem. O sujeito não admite abrir mão do seu incentivo. O outro que abra, mas não eu.
Então, esses gastos são enormes porque, com incentivos fiscais, nós gastamos 400
bilhões/ano. E temos 370 bilhões de financiamentos concedidos ao setor privado. Somando
tudo isso, nós temos um trilhão em gastos que não são gastos propriamente constitucionais.
São os gastos formais do Estado, são gastos com juros, gastos com financiamentos, gastos
com incentivos fiscais. Não os quero demonizar, apenas assinalo que temos, em parte,
sabemos onde cortar.
E o reequilíbrio fiscal, o que é que está sendo pensado? Ora, o que me assusta são as soluções
pensadas. As soluções pensadas, por exemplo, estão entre criação de tributos e medidas de
eficiência. Quais são as medidas de criação de tributos ou de aumento deles? CPMF,
tributação sobre dividendos, tributação sobre grandes fortunas, tributação internacional de
pessoas físicas no Exterior, naquele momento pass through. Aumentar a tributação do
Imposto de Sucessões e Doações. Mas essas medidas, topicamente consideradas, primeiro
que a arrecadação é baixa, elas não são relevantes. E, segundo, que elas são extremamente
antipáticas. Em momentos de crise, tanto mais. Por isso, a minha preocupação, hoje, é ver o
reequilíbrio fiscal de outro modo. Olhar para o reequilíbrio fiscal a partir de medidas de
eficiência. Porque a tributação de dividendos hoje, no Brasil, é o seu grande trunfo para
assegurar formalidade da economia e para você assegurar, também, uma capacidade de
permanência de investimentos no Brasil. Eu tenho muitas dúvidas se uma recriação de uma
tributação sobre dividendos no Brasil não geraria uma saída relevante.
Cometemos erros gravíssimos, quer na gestão do PIS e da COFINS, quer na tributação da
renda, em diversas situações que eu não quero aqui me demorar, mas nessa expansão
aviltante da substituição tributária quase criminosa. A gestão de quem fez isso foi o maior
desserviço à Nação que pôde existir, foi essa expansão desvirtuada, equivocada, tosca, da
substituição tributária a tudo e a todos. Até um produto importado mais básico, mais
elementar, a servir como insumo na cadeia de produção foi incorporado à substituição
tributária. Isso é uma violência que não se encontra paradigma em lugar nenhum do mundo.

E quando eu vejo um estado como o Rio Grande do Sul padecendo de perda de receita, como
padece, basta ver a mortalidade de empresas e indústrias naquele estado. Em grande medida,
decorrente dos equívocos sobre substituição tributária. Todo mundo tem culpa, mas quando
se cria esses instrumentos, esses mecanismos danosos, que os tributaristas imediatamente
denunciam, não há culpado, os culpados somem. Não adianta buscar a culpa. O que se deve
buscar é a solução.
Então, quais seriam essas soluções? Está em discussão o aumento da desvinculação de
receitas da União, de 20 para 30%. Essa é a melhor solução que está sendo apresentada. Isso
é solução? Convenhamos, isso é a continuidade de outro equívoco. Querem ver o falseamento
da realidade? Membros do governo comparecem para dizer que, agora, a única saída da
reforma previdenciária – e eu acho que tem que haver uma reforma da Previdência, é
indiscutível. A questão é como fazer e a forma e as condições e os motivos. Mas como não
há recursos, porque há um déficit de 100 bilhões, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer
uma DRU de 30% – ou seja, você tira 30% das contribuições que financiam o sistema de
seguridade social – saúde, etc. Mas, ao mesmo tempo, você tem que reduzir o gasto. Como
é que você faz? Você manda todo mundo ir para uma idade mínima de 65 anos. O Estado
não pode mentir e o Estado não pode omitir suas verdades. Pela falta de recursos públicos
disponíveis, porque nós temos DRU – Desvinculação de Receitas da União – desde o ano
2000. Na verdade, é desde 94, porque vem desde o Fundo Social de Emergência. Desde lá,
as contribuições para a Previdência Social foram sendo reduzidas. PIS e COFINS em 20%
foram sendo abatidos para desvinculação para outros fins.
É óbvio que, hoje, a Previdência Social seria até superavitária. Mas não. Reduziram. E, agora,
a solução não é orçamentária. A solução é mandar todo mundo que não se aposentou para
uma idade mínima de 65 anos. Para quê? Para a redução do gasto público, porque estamos
reduzindo receita. Não só mantendo os 20% da DRU, mas ampliando-a a 30%. Isso é
gravíssimo, isso não é solução. Pasmem, além disso, vem aí a DRE e a DRM, desvinculação
de receitas de estados e municípios, a 25%.
Nós temos redução de repasses de alguns fundos também, como solução. E temos essas
medidas apresentadas como sendo medidas para melhorar a qualidade ou a relação entre
despesa e orçamento. Vejam bem, porque os tributos tendem a aumentar? Tendem a aumentar
para fazer face a todas essas demandas. A demanda de recuperação do déficit orçamentário
e tudo o mais. Só que, meus senhores, quando você tem déficit orçamentário, qual é a prática
que se faz? É converter aquilo em dívida pública. Porque quando o ano nasce, em primeiro
de janeiro, você tem 2,7 trilhões de despesas, que correspondem ao orçamento da União,

além dos orçamentos dos estados e municípios. E zero de receita. Toda receita é estimada e
quando a estimativa não é atingida, a diferença não atendida de receita vira
contingenciamento. Mas as despesas não desaparecem porque estão contingenciadas. Elas
têm que ser realizadas. Muitas delas já até com despesas empenhadas, muitas vezes. Elas
precisam ser realizadas. Elas podem até ser procrastinadas, mas elas têm que ser realizadas.
Nesse jogar para a frente, chegou a hora que precisa de dinheiro. Estado e município têm
limite de dívida. Mas a União não tem. O cofre da viúva é grande e expansivo, não é? Então,
esse é um dos grandes projetos do senador José Serra, que pretende elevar a 3,75 o limite da
receita corrente líquida, o limite do endividamento da União. Porque tem que ter limite. Mas
porque não tem limite, quando chega no final do ano, se houver déficit, é muito fácil: Rola a
dívida em Selic, emite títulos a curto prazo e 170 bilhões, como foi no ano passado, 106
bilhões viram dívida pública. E isso fez com que a nossa dívida saísse de 59% em 2013 e nós
já estamos perto de 70% dela em relação ao PIB, o que é uma dívida galopante, astronômica
e que gera, como eu disse a vocês, um serviço da dívida de 480 bilhões. É para isso que você
faz meta de superávit, para tentar compensar esses gastos, que são violentos.
Pois bem, se tem essa dívida pressionando o Estado, não tem outra forma, tem que encontrar
receita. Não tem milagre. Porque se o Estado emitir moeda, cria inflação, como o professor
Quiroga sabe muito bem, que é um estudioso da moeda. Cria inflação. E é justamente aí que
está o grande desafio do Estado Brasileiro na atualidade.
Soluções. Eu diria aos senhores: Nós temos, hoje, a dívida dos estados. Os estados estão
ansiosos para transferir essa dívida para a União. Ávidos. E quanto mais fraco, quanto mais
debilitado o governo federal, maiores são as chances de captura política. Maiores são as
chances da violência financeira solapar o que resta de responsabilidade fiscal. Porque, na
troca de apoios, vale tudo. Você me apoia para eu não cair e eu lhe dou o que você quer.
Troca de favores. Isso, já conhecemos da República, não é, Scaff? Em tantos outros
momentos.
E a dívida dos estados vai, obviamente, em um caminho que se observa orientado a isso, não
é? Porque, no momento em que o Estado deixa de pagar – e nós temos muita pena, porque
vivemos nos estados e eu olho a realidade do Rio Grande do Sul, olho a realidade do Rio de
Janeiro e me entristeço. A gente devia se entristecer dos governantes que lá estiveram no
passado e criaram aquelas dívidas. Nós deveríamos nos entristecer da irresponsabilidade
fiscal destes. Porque essas dívidas não nascem na árvore. Elas vieram de malversação da
contratação de pessoal, elas vieram de equívocos na gestão tributária, de equívocos na
Administração. E quando a coisa chega ao grau da insuportabilidade, então vamos transferir

para a União. E os estados que nada têm com aquilo, que fizeram o maior esforço possível
para se manter dentro de uma regularidade, todos os seus cidadãos pagarão pato alheio. Isso
não é federalismo cooperativo, isso é outra coisa. Então, nós temos que resgatar.
Vocês viram a loucura. A Lei Complementar 48, em 2014, foi aprovada para ser uma solução
para a dívida dos estados. Não quiseram. Aí, veio a Lei Complementar 151. Também não.
Agora, já estamos a falar e vem o Supremo e faz essa beleza de decisão – que eu nunca vi
decisão pior do que essa – de mandar de volta os estados à mesa de negociação com o ministro
da Fazenda. Meus senhores, isso é descumprir a Constituição de forma violenta. Sabe por
quê? Porque quem é o titular das soluções sobre dívida pública no País é o Senado da
República. É o Senado da República que tem competência para dispor sobre tudo em matéria
de dívida pública. Quem teria que decidir sobre todas essas questões seria o Senado da
República, representante do povo. Não um burocrata episodicamente sentado na cadeira de
ministro da Fazenda – que esse não tem representatividade popular. Esse não tem
legitimidade para representar a União em matéria de dívida pública.
Ele é incompetente, do ponto de vista da técnica jurídica, das competências constitucionais,
todas elas atribuídas, pelo Art. 52, ao Senado da República. Que se omite, diga-se muito
claramente. Que se omite às grandes funções que a Constituição lhe atribuiu. E aí, eu lhes
digo: O Senado resolve então criar – porque é omisso – uma Agenda Brasil, de coisas
completamente desconexas, sem uma sistematicidade. Quando, na verdade, o País precisa,
urgente, de uma reforma do ICMS, de uma reforma do PIS e da COFINS, de uma reforma
do Imposto sobre a Renda, para que nós possamos, aí sim, organizar essas finanças públicas.
A Emenda Constitucional 62, que tratava de precatórios, foi declarada inconstitucional. Até
hoje, o Congresso não trouxe um substitutivo para regrar essas situações e o Supremo
Tribunal Federal tampouco decide sobre a sua eficácia, ou a eficácia daquela decisão no
tempo.
A Lei de Responsabilidade Fiscal está a merecer ajustes. Os fundos de estados e municípios
continuam usando critérios da década de 60. E a dívida pública aumentando de forma
crescente. Sem uma reforma estrutural do sistema tributário para suportar tudo isso, esse
Estado Fiscal Brasileiro, lamentavelmente, prosseguirá a demandar aumento, sim, de carga
tributária. Não é que eu queira, não é que o economista ‘A’ ou ‘B’ ou ‘C’ queira. E não é
uma questão de “vamos diminuir o Estado”. E, assim, estou encerrando. Muitos economistas
dão como solução a desvinculação de receitas. Desvincular receitas. Então, os gastos
obrigatórios, corta. Vamos cortar esse negócio de gasto com a Saúde, gasto com a Educação.
Corta. Fundo do Centro-Oeste, corta. Fundo de não sei o quê, corta. Então, as despesas

obrigatórias ou vinculadas constitucionalmente, na cabeça simplória da maioria dos
economistas, basta que – acho que eles pensam assim, que é uma penada, o sujeito vai lá e
dá um decreto de desvinculação de receitas.
Não é assim. Tem que passar por uma reforma constitucional. Em alguns casos, como é o
caso da Educação e da Saúde, eu digo aos senhores, pela proteção dos direitos sociais contra
a proibição de retrocesso aplicável aos direitos sociais, eu diria: Aquele mínimo
constitucional não pode ser atingido. O mínimo da Saúde, o mínimo da Educação, que estão
na Constituição, não podem ser atingidos. A nossa Constituição merece mais respeito. Agora,
não é culpa dos direitos sociais, não é culpa do Fundo de Combate à Pobreza, não é culpa do
gasto com o desenvolvimento do Centro-Oeste ou do Amazonas, que nós estamos em uma
crise econômica. Envolve aí responsabilidades fiscais, envolve aí outros fatores. Por isso, eu
quero destacar aos senhores que este é um tema desafiador. Eu não estou aqui para dar as
soluções absolutas. Isso, o Scaff fará. Eu estou aqui para provocar os meus colegas – e todos
os senhores – a reflexões e entenderem que o nosso problema é muito mais complexo do que
simplesmente dizer assim: “Não vou pagar o pato, não quero assumir essa responsabilidade,
essa dívida não é minha”. Não. Essa dívida é de todos nós. Nós temos que ter
responsabilidades e a condição, com muita seriedade, de saber construir um novo modelo de
sistema tributário eficiente e orientado. Não só essa questão de resolução do passado, mas
para assegurar que o nosso futuro será ainda mais promissor. Muito obrigado.
Sérgio Bento - Agradeço a brilhante explicação do professor Heleno, como sempre didático
e direto ao ponto. Também tenho receio do Estado criativo, Heleno. Realmente, é uma coisa
que me incomoda, o Estado criativo. Mais do que isso, o Estado ardiloso me incomoda. Passo
a palavra para o professor Scaff.
Fernando Facury Scaff - Bom dia a todos. Inicialmente, quero agradecer o convite
formulado pelo IBDT, AJUFE, AJUFESP, para estar aqui trocando ideias com vocês sobre
este tema. E cumprimentar a mesa, que sempre é muito difícil falar depois do professor
Heleno. Ele é muito enfático, e ele sempre acaba com essa ideia: Quem resolve é o Scaff.
Quer dizer, vocês já viram a fria em que ele me coloca, não é? É um prazer estar aqui com
todos vocês, Argos, Sérgio, Victor. Quero registrar alguns aspectos antes de entrar no tema,
da alegria de estar aqui, em um evento do IBDT e encontrar pessoas que eu encontro no IBDT
há muito tempo. E já vou falar aqui do IBDT – o João já está até rindo – da época do Rui
Barbosa Nogueira, que funcionava aqui, na Faculdade, ali no DEF, no Departamento
Econômico e Financeiro, Ricardo presente, João presente, Henry Tilbery presente, professor

Alcides e vários outros. Isso é sempre uma alegria, poder estar presente em um evento do
IBDT e com todos esses amigos.
Registro também a alegria de, no IBDT atual, encontrar o Quiroga, o professor Schoueri, e
neste evento, o Hugo. Isso é sempre muito bom. O Zilveti. É muito bom encontrar a todos e
poder trocar ideias sobre este assunto. Então, que tema me reservaram, que parte me cabe
neste latifúndio? Num evento sobre limites do poder legal de aumentar a carga tributária, eu
vou tratar de respeito orçamentário e medidas indiretas para o aumento da carga. E vou fazer
isso depois de toda essa explanação do professor Heleno, o que dificulta bastante, que ele
não deixou muito espaço para a gente tratar. Mas vou pegar um aspecto ou outro que me
parece importante pontuar.
O primeiro aspecto é um aspecto de complementaridade. Complementaridade em que
sentido? Durante muitos anos, nós todos estudamos fortemente Direito Tributário. E o Direito
Tributário é aquele Direito que regula as relações entre o contribuinte e o Estado, o quanto o
Estado põe a mão no meu bolso. Isso é Direito Tributário e é uma coisa importante de estudar.
Afinal, todos temos esta função, esta atividade é um pedaço muito importante do estudo do
sistema. Só que, hoje, em razão da quase falência do Estado Brasileiro, nós temos que voltar
os olhos – no meu ponto de vista e dentro do tema – a alguma coisa que ficou para trás, ficou
lá pela década de 60, 70, que é uma complementaridade, uma análise mais global entre o
Direito Tributário, o Direito Financeiro, o orçamento, a dívida e isso tudo que o Heleno
passou para vocês. Ou seja, existem sistemas de vasos comunicantes. Por que, de 94 para cá,
a carga tributária passou de uns 20 e poucos por cento do PIB – 23, mais ou menos, por 34,
35 que nós temos hoje? E todos sofremos isso. Vimos, em PIS, COFINS, contribuições
aumentando e tudo o mais.
O que aconteceu no País? Aconteceu uma demanda, uma pressão por gastos. Foi isso. Pressão
por gastos. Categorias mais organizadas, juízes, promotores etc. maiores reivindicações de
melhores remuneração e um gasto social cada vez maior. Ora, o que é que acabou
acontecendo? Pressão por receita. Pressão por receita, pressão no nosso bolso. Foi no que
acabou, é o que a gente constata. O que é que se pode fazer a esta altura do campeonato?
Quais são as fórmulas existentes para a gente poder dizer “é necessário um limite”? Aqui,
voltamos à questão da equação, e uma equação difícil no Brasil, porque envolve tributos,
receita, envolve despesa, envolve dívida e envolve federação. Ou seja, complicado demais
para a gente poder mexer em uma perna sem ter implicações nas demais. O que é que isto
acaba ocasionando no meio desse conjunto todo? É que nós temos estados falidos. Falidos.
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro são apenas exemplos mais emblemáticos. Você vai ver

que os estados estão raspando o tacho, inclusive com os depósitos judiciais, senhores. Os
depósitos que nós fazemos em questões de ICMS, tem tacho sendo raspado pelos estados,
autorizados a usar esse dinheiro. Será que quando a gente for levantar esse dinheiro, estará
disponível? É fácil ou estamos criando outro precatório?
Os estados estão com o pires na mão atrás de receita, de redução da dívida com juros. Isso
também atrapalha porque aumenta a pressão por mais receitas. Observem só qual é a
consequência desses dois fatores que eu rapidamente apontei. Renegociação de juros
estaduais e a questão da raspa do tacho dos depósitos. Surge no horizonte – tem 60 dias ou
menos, 30, 40 dias – um convênio, que foi assinado inicialmente em Manaus, chamado
Convênio 31, que já foi revogado pelo Convênio 42. O que esses convênios fizeram? O
Convênio 42 do Confaz simplesmente estabeleceu o seguinte: “Olha, estados, cansamos de
brigar contra a guerra fiscal. Vamos parar com isso. Vamos parar de brigar contra a guerra
fiscal. Vamos criar uma coisa nova, vamos fazer uma guerra fiscal cooperativa”. Eu nunca
tinha ouvido falar disso. “E criar um pedágio do incentivo”. Como é que é um pedágio do
incentivo?
Então, qual é a lógica que o Convênio 42 criou? Pegou os incentivos fiscais que já haviam
sido concedidos e disse: “Estados, vocês podem – desde que a legislação estadual de vocês
permita, criem leis ou até com a que existe – cobrar 10% do incentivo já concedido para as
empresas que vocês incentivaram”. Convênio 42, não tem 30 dias. Observem que é uma má
notícia um negócio desses. Porque vão cobrar dos projetos, das empresas que já foram
incentivadas. E vão cobrar de duas formas. Ou, um, através de uma redução do incentivo –
então, imaginemos que uma determinada empresa tenha incentivo de 70% do ICMS. Eles
podem baixar, no mínimo, 10%. Podem, digamos assim, aumentar a carga em mais de 10%.
Mas 10% é como se fosse um piso. E o que era 70, no exemplo, vira 63. Pode virar 60, 45. E
essa é uma fórmula que está no convênio. Uma segunda fórmula que está no convênio é
pressionar as empresas para que elas concedam sponte propria – sponte propria aqui, ficou
bacana, não é? Não riam, por favor. Sponte propria, uma contribuição, uma devolução de
10% do benefício que tem para um fundo, que vai ser criado pelos estados, que é um fundo
de equalização fiscal, um negócio desses.
Ou seja, nós estamos em um mundo de loucos, porque rasgaram a Constituição, sem dúvida
nenhuma. E rasgaram em vários aspectos. Em um desses aspectos do convênio, o que
mencionei primeiro, que é redução do benefício, redução direta do benefício, o que é que
acabará acontecendo? Acabará acontecendo a seguinte situação: Vão criar uma redução para
empresas que têm uma equação econômica financeira que vai estabelecer um determinado

montante de carga tributária estadual a ser paga. Então, a empresa se desloca do ponto ‘A’
para o ponto ‘B’ do território nacional em razão de incentivos e chega lá e dizem: “Não, não,
seu incentivo foi cortado em pelo menos 10%”. Não existe isso. A turma da área financeira,
que gosta de falar difícil, project finance, pois é, acabou o project finance, acabou o equilíbrio
econômico e financeiro do contrato, acabou essa história toda porque você tem, no mínimo,
10% a mais de carga tributária numa coisa dessa.
A segunda hipótese: Há uma contribuição espontânea da empresa para fins de um fundo de
equalização fiscal. Isso é uma maluquice. Tem um Art. 167, Inc. IV da Constituição, que vai
dizer que você não pode criar ou estabelecer liames, vínculos, entre imposto e despesa. Não
pode, é proibido. É o princípio da não afetação.
Então, o que é que nós estamos vendo? Que o impacto federativo dos gastos está criando
novas fórmulas de – eu não vou chamar de tributo, embora essa seja a palavra correta, mas
de encargos, de aumento fiscal, para as empresas. E isso é um absurdo que está sendo feito.
O Convênio 42 é apenas um aspecto emblemático que está na ponta do iceberg porque,
seguramente, ele será implementado por todos os estados e cada estado vai cobrar o seu
percentual, que pode ser até seletivo. Já imaginaram? Ah, para as questões agropecuárias, só
10%, porque isso é prioritário. Mas para aquele pessoal do comércio, 30. Vamos pedir um
encargo maior. Quer dizer, imaginem só o que vai acontecer daqui para a frente. O cara pode
até dizer: Não, na mesma atividade, cerveja, eu vou pedir uma devolução maior. Refrigerante,
menor. E por aí vai a coisa. Imaginem.
Então, senhores, isso tudo está dentro de um contexto que, às vezes, a gente perde a dimensão.
Que é uma dimensão que eu gosto de expor, como se fosse a dimensão de uma cidade. É uma
lógica de uma cidade. Porque aquilo que se gasta na praça, ou seja, com os gastos públicos,
à vista de todos – às vezes, nem tão à vista, mas que alcança, teoricamente, a todos, como
Saúde, Educação, Saneamento, a questão de prevenção de doenças, e outros, transporte
público. Praça. Ela vai impactar diretamente o jardim. O que é um jardim? É o nosso jardim,
é o nosso quintal, é o nosso tributo, é o nosso patrimônio, que é afetado pelo tributo. Essa
correlação entre o que é nosso, jardim, casa, e aquilo que é público, como praça de todos,
como um gasto geral, isso é, de alguma maneira, conectado, impactado. O exemplo do
Convênio 42, para mim, é só emblemático do que acontece. Porque, com o desequilíbrio nas
despesas – e, às vezes, nem tão em prol de todos, mas em prol de alguns, você vai criando,
de maneira imaginativa, novas fórmulas de tributação no Brasil. Esse caso do ICMS é
emblemático.

O que é que nós podemos ver e fazer a esta altura do campeonato? Existem vários aspectos
que podem ser considerados. Um exemplo – que eu já soube que foi tratado aqui – diz respeito
à questão própria de contribuições, referibilidade, vinculações. Soube que já foi tratado, mas
isso é um aspecto que merece atenção. Porque o que transforma um imposto em uma
contribuição, o que difere o imposto de uma contribuição é referibilidade. Se você corta a
referibilidade, vira imposto. Se virou imposto, toda a mecânica, toda a estrutura tributária é
outra. Você tem isso alterado. Em resumo, a questão de vinculações e referibilidade são
importantes para a revisão da questão fiscal.
Aspectos outros, como Refis, Carf e outros, têm que ser tratados. Como eu recebi um aviso
aqui, eu quero apontar um aspecto que me parece relevante, nessa ótica de reaproximação
entre um direito financeiro e um direito tributário, que é algo que ficou perdido na década de
70, que é o seguinte: Na Constituição de 46 vigorava – e quem já estudou pelo velho Aliomar
Baleeiro, sem dúvida deparou com essa situação – uma coisa chamada princípio da
anualidade tributária. Para quem é mais jovem e não parou para lembrar isso, o princípio da
anualidade era aquele que dizia o seguinte: Só pode haver tributação se houver inclusão de
todos os tributos na Lei Orçamentária. Se não houver inclusão na Lei Orçamentária, essa
tributação está irregular. A Constituição de 46. Isso foi repetido na Constituição de 67. Em
69, foi mantido. Durante um determinado ano, foi engasgado, aquelas coisas da época. E, em
77, isso foi definitivamente alterado por uma emenda constitucional e o que era anualidade,
como exposto, entrar na Lei Orçamentária para poder cobrar, virou anterioridade. Ou seja, é
outra coisa, completamente diferente. Bastava, a partir de então, que o tributo fosse, ou
instituído ou majorado, até o dia 31 de dezembro. E ele podia ser cobrado no dia seguinte,
primeiro de janeiro, em razão da lógica fictícia, imaginária do nosso sistema, de exercícios
financeiros. Um exercício acaba em 31 de dezembro e outro começa em primeiro de janeiro.
Logo, qual era a garantia? Nenhuma.
Lembro de alguns casos remotos – esse é o problema de o cara lembrar de casos remotos.
Vocês sabem que eu não vou ficar de cabelos brancos por falta de cabelos, mas eu lembro
dessas coisas. Eu lembro de situações onde o Diário Oficial chegou a circular no dia seguinte.
O Ricardo lembra. E, aí, você tinha uma certidão da Imprensa Nacional, dizendo: Circulou
no dia seguinte. Logo, esse tributo não vale. Quer dizer, imaginem como é que era a coisa
naquela época.
- A lei 8.383.
Fernando Facury Scaff - Pronto. Vocês têm memória melhor do que a minha. Então,
senhores, o que é que eu quero encaminhar, na situação? É que, em um determinado

momento, a questão da anterioridade se tornou posta, existente. Aquele debate, se medida
provisória podia ou não podia instituir até 31 de dezembro, para poder cobrar em primeiro
de janeiro. Todos haverão de lembrar isso. Claro, mudanças constitucionais existiram e nós
temos, agora, aquela anterioridade prevista no Art. 150, ‘b’ mais ‘c’ da Constituição, que vai
estabelecer aqueles 90 dias antes da publicação, que vai dar mais ou menos 30 de setembro
como padrão, se for de um ano para outro. Correto?
Ora, por que eu faço essa trajetória – já me encaminhando para esse ponto? Para lembrar do
seguinte: Talvez fosse interessante, em uma época agora que estamos rebatendo,
rediscutindo, com possibilidades de rever aspectos, voltar à questão da anualidade. E vou
dizer que nós não estamos totalmente fora do padrão. Vejam só, a lógica da anualidade, que
todos vocês conhecem, seria entrar na Lei Orçamentária. Até quando a Lei Orçamentária
deve ser enviada ao Congresso Nacional? Até 31 de agosto. E o Congresso Nacional deve
aprová-la até 22 de dezembro. Alguém que esteja fazendo conta aí, vai olhar e vai dizer:
“Mas espere aí, 31 de agosto? A outra já é setembro, talvez já fique próximo”. Eu vou dizer
a vocês que não. Se olharmos outra norma, ela vai nos dar mais segurança ainda. Ou seja,
voltar à anterioridade, mas não apenas na Lei Orçamentária. Voltar à anterioridade que está
prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma coisinha, é uma lei anual também,
mas é um pouco diferente. E se nós formos à Constituição, no Art. 165, § 2º, veremos que já
existe a exigência de que na LDO, na Lei Orçamentária, sejam previstas todas as alterações
da legislação tributária. Eu vou ler esse trechinho. “A Lei de Diretrizes Orçamentárias
compreenderá as metas” – olha as metas, aqui – prioridades da Administração Pública
federal, despesas de capital etc. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária anual. E, aqui, o
ponto: Disporá sobre as alterações na legislação tributária. Já está vigente.
Ora, o que é que se pode fazer? Se pode vincular, reforçar, reafirmar essa questão da
anterioridade na LDO. Aí, vocês vão dizer: Mas espere aí, a Lei Orçamentária tem que ser
enviada ao Congresso até 31 de agosto. Quando é que a LDO tem que ser enviada ao
Congresso? 15 de abril. Ou seja, nós antecipamos para alguma coisa tipo oito, nove meses,
antes da virada do ano, as possibilidades de alteração da legislação tributária, majoração ou
inovação, aumento de carga tributária. Isso é importante? A meu ver, é muito. Já tem margem
constitucional, tem na LDO. O que precisamos é voltar a estudar o Direito Financeiro em
conjunto com o Direito Tributário, para casar esse tipo de situação e dizer: É preciso ter
previsibilidade, é preciso ter segurança, é preciso que nós possamos, todos, ter um pouco
mais de garantias na questão tributária, garantias nessa operação toda. Então, fica a sugestão
de a gente pensar um pouco mais e, talvez, encaminhar fórmulas de vincular um pouco mais

a anterioridade a esta previsibilidade, o que evitaria situações ou reforçaria as questões, como
essa, do Convênio 42, como já mencionei.
Como o tempo já acabou, uma última mensagem: O que é que nós temos no horizonte? Eu
acho que isso é importante. Eu vejo que nós temos dificuldades no horizonte, chuvas,
trovoadas – mal. Porque nós temos uma dívida aumentando, porque nós temos uma despesa
aumentando, certo? Que precisa ser segurada. Mas quando você tem mais dívida e mais
despesa, qual é a consequência? Mais tributação. Então, este é um problema. Se virá pela
fórmula de CPFM, se vem pela forma de aumento de alíquotas, de CID, do que quer que seja,
eu não tenho a menor ideia. Mas o fato é que nós todos estamos sendo chamados a pagar essa
conta e eu não sei se a gente foi chamado para o baile. Essa é a questão. Nós temos que olhar
esse horizonte e ver o que é que é possível fazer para reverter esta situação, criando mais uma
vez, e como sugeri na questão da anualidade, um reforço de proteção do contribuinte e da
sociedade. Muito obrigado.
Sérgio Bento - Agradeço as palavras do professor Scaff. É realmente muito interessante,
tocou em pontos que realmente devemos refletir. Destaco os pontos da anualidade, já havia
pensado a respeito disso, dessa estrutura de segurança, que é necessária. E tem uma ordem
lógica, não é? Onde você, por um uso, você oferece a fonte. Está aqui. Para fazer esse uso eu
tenho que entregar essa fonte de financiamento desse uso. É muito interessante. E a respeito
do Convênio 42, o que eu destaco, na verdade, é um inconformismo meu que, aqui no Brasil,
a gente não tem o privilégio de saber que vivemos no passado. Isso é uma coisa que me
incomoda. E eu coloco o professor Victor para debates.
Victor Borges Polizelli - Bom dia a todos. Eu sei que o tempo está bem apertado, eu vou
tentar fazer a minha fala o mais rápido possível, porém o mais compreensível possível.
Agradeço, na pessoa do professor Ricardo, o convite para integrar esta mesa com tão
brilhantes expoentes de Direito Financeiro, ouvir aulas de Direito Financeiro neste momento,
especialmente neste Congresso, que tem sido bastante desafiador nas propostas colocadas. É
sempre interessante. Neste momento, deve estar sendo anunciado o aumento da carga
tributária no Brasil. Se alguém tiver alguma notícia, nos avise em primeira mão. Eu quero
retomar um pouco aqui a reflexão do Sérgio com relação à fala do senador Cícero. Um
orçamento com meta negativa de 170 bilhões é algo que me assusta, também. Está certo que
170 bilhões comparado com um trilhão e tanto é um número – o Brasil e um país muito
grande, uma Economia enorme, enfim. Pode ser algo que se consiga reverter no futuro. Eu
digo isso porque o orçamento apresentado ao Congresso e fechado com déficit é uma coisa
que nos assusta, brasileiros, mas não é propriamente algo errado, do ponto de vista – e eu

quero, com isso, fazer uma provocação aos professores aqui – não é algo propriamente
errado, do ponto de vista da ciência das finanças clássicas.
E eu chamo a atenção aqui especialmente para algo que é bastante conhecido, as ideias do
John Maynard Keynes, o keynesianismo, não é? Não reprova o fechamento de orçamento
com déficit. Mas é claro que precisa ser mais explicado com mais detalhes. Aliás, os Estados
Unidos é um país que sistematicamente fecha o orçamento com déficit. Eu não digo que eles
não vejam problema nisso, é sempre uma questão que precisa ser olhada, que déficit é esse,
que gasto é esse que foi feito. A ideia é que se a Economia vai mal, o Estado é um dos maiores
motores da Economia. Então, o Estado deveria, em uma situação de economia ruim, gastar
mais e eu quero transformar a palavra gasto em investir mais, porque não é aumentar a
despesa corrente com contratação de funcionários e coisas que não necessariamente geram
um retorno grande para a Economia. Então, o keynesianismo não reprova um orçamento com
déficit.
Não sei se é isso que está acontecendo no Brasil. Se gastar 170 bilhões a mais do que estamos
prevendo arrecadar, esse dinheiro está sendo investido em estádios e coisas para as
Olimpíadas? O que – o investimento é bom, é ruim? Acho que, aí, entramos em uma área de
gasto público que é importante aparecer para o Brasil neste momento histórico em que o
Brasil quebrou e está quebrado. Muitos países quebraram nos últimos anos. A Suécia
quebrou, a Alemanha quebrou e precisaram passar por uma reforma grande. Eu leio, das aulas
dos professores aqui, que um dos caminhos – eu entendi, de todos, algumas propostas, mas
um dos caminhos seria que precisamos fazer uma reforma constitucional, uma reforma da
Lei de Responsabilidade Fiscal. E a minha provocação é para entender, muito precisamente,
quais são as propostas que os professores visualizam que vão acontecer no Brasil. Um
orçamento com déficit é muito simples, como foi brilhantemente exposto aqui. Ou o
problema é que gastamos muito, ou o problema é que temos pouca receita. Como é que eu
faço para diminuir o gasto, como é que eu faço para aumentar a receita? Diminuir um gasto
não seria propriamente ruim.
A proposta tem sido apresentada na mesa. Gasta-se muito com saúde. A Lei de
Responsabilidade Fiscal, a própria Constituição vai estipular percentuais para a vinculação
de receita. Fez corretamente? Quando você diz “vincula receita”, percentualmente falando,
uma coisa é 6% de um trilhão, outra coisa é 6% de 1,5 trilhão, outra coisa é 6% de 800
bilhões. A Saúde precisa de um percentual da receita ou precisa de um volume específico de
recursos, desenhado a atender determinada estrutura. E sabe-se que o número é – eu não sei
qual o número, vamos dizer que seja de 100 bilhões, o número deveria ser aquele. Critica-se,

hoje, que a alternativa da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal foi muito voltada
a percentuais e talvez isso não seja adequado, do ponto de vista de execução orçamentária.
Eu vou dar um exemplo infeliz para nós, que somos acadêmicos, mas só para deixar isso bem
claro: 1%, para a Fapesp, precisa de 1%? Não seria melhor definir um valor fixo, de acordo
com determinados métodos?
Então, minha pergunta, do lado da despesa, para os professores, é: Eu senti, tanto do professor
Heleno, quanto do professor Scaff, que respeitando o sistema que temos e não querendo
questionar, não querendo fazer uma reforma da Constituição ou da Lei de Responsabilidade
Fiscal, inevitavelmente vai ter que ter aumento da carga tributária. Não dá para viver nessa
Suécia que nós vivemos, com todas essas vinculações e todas essas aspirações da nossa
Constituição, sem botar a mão no bolso das pessoas. E que assim o seja. Essa é a sociedade
que queremos. Então, precisamos tributar os dividendos, como o professor Heleno, de certa
forma, aquiesceu, que seria uma medida bastante desejável. Ou, enfim, como outras falas já
colocaram aqui também, a CPMF seria uma saída. Isso, se eu não conseguir mexer no gasto.
Eu consigo, de alguma maneira, reduzir o gasto? É uma saída possível? Como é que eu faço
para reduzir o gasto no Brasil? Dizem – e o contexto é interessante porque, quando falo de
John Maynard Keynes aqui, é uma ideia que foi muito forte no pós-guerra e depois da
Depressão de 30, enfim. Dizem que esse Estado, com todo esse conjunto de gastos, é
resultado da Guerra Fria e que o capitalismo, de certa forma, sinalizou que ia conceder um
monte de benefícios sociais como forma de confrontar o socialismo. Hoje em dia, que o
socialismo não é mais uma grande ameaça, o capitalismo não precisa entregar tanto benefício
social assim. Será que o orçamento brasileiro vai passar por esse desafio também, de redução
dos gastos sociais, dado que o contexto é o mesmo de guerra? Enfim, modificou bastante?
E a minha última consideração seria: É possível – falando da despesa, quero reduzir a
despesa; falando da receita, para aumentar a receita. É possível aumentar a receita sem
aumentar a carga tributária? Eu sei que o tema é respeito orçamentário e medidas indiretas
para aumento da carga tributária, mas, pensando em aumento da arrecadação, é possível
aumentar a arrecadação diminuindo a alíquota? O Brasil já faz isso. Quando você institui um
Refis, o que você está fazendo nada mais é do que dizer: “Olha, paga um pouquinho menos,
que vai estar concluída, aí, a questão”. Há espaço, no Brasil, para fazer-se aquilo que tem
sido feito em alguns países – países da Europa e em outros lugares –, de reduzir, por exemplo,
a carga do Imposto de Renda de pessoa jurídica, a alíquota, para uns 20%? Tem muitos países
da Europa, hoje em dia, que a alíquota do Imposto de Renda de pessoa jurídica é 20 ou, senão,
17%. Como é que eles fazem isso? Reduzindo, é claro, o conjunto de incentivos fiscais que

havia. É quase como fazer aquilo que o professor Scaff comentava, na área do ICMS. Tem
muito incentivo fiscal na mesa. Nenhuma empresa, nenhum setor paga todas as alíquotas de
impostos que existem. O setor automotivo não paga IPI, paga só no final. Leite não paga PISCOFINS. E cada um não paga alguma coisa. O advogado não paga ISS. A forma tributária
que aumenta a arrecadação sem aumento de alíquota ou até com diminuição de alíquota é
uma na qual todos nós seremos tratados mais igualmente do que o sistema que temos hoje?
São essas as provocações que eu queria ouvir dos professores. Muito obrigado.
Heleno Taveira Torres - Muito bem, Victor. Eu posso começar? Suas considerações foram
muito amplas, vamos colocar na Agenda Brasil, não é? Primeiro, nós adotamos aqui – como
tudo na ciência, nós temos uma metodologia. Seguimos uma metodologia, que eu tenho
acompanhado, que é de uma teoria da Constituição financeira. E, consequentemente, eu parto
de um pressuposto de que a Constituição organiza todas essas regras que regulam a atividade
financeira do Estado, quer na determinação do que é possível ser gasto público ou mesmo
receita pública, quer na forma como tudo isso será ordenado, segundo o orçamento público.
Nessa linha, é óbvio que temos que respeitar a Constituição na sua máxima possibilidade.
Esse é o ponto de partida.
Quando o país entra em crise, a Constituição é testada. As instituições são testadas. Então,
nós vimos isso nos Estados Unidos, nós vimos isso na Europa. Quando você tem
Constituições que não trazem essas restrições, esses limites, obviamente você vê mudanças.
Como alguns países, por exemplo, promoveram reduções até mesmo do valor dos salários
dos servidores públicos. Lá é 20% e em outros é até 30%. Houve corte efetivo de salário.
Mas por quê? Porque a lei não tem uma limitação constitucional sobre redução de salário. O
sujeito tem a possibilidade de fazer isso. Tem uma licença constitucional. No Brasil, não há
essa licença constitucional. Então, é preciso fazer reformas e alterações em conformidade
com a Constituição. Quando você tem um déficit, em uma visão keynesiana, é óbvio que
você tem que perguntar qual é o motivo do gasto público. Por que esse gasto público será
empreendido. Obviamente, Keynes não estava pensando em um gasto público de custeio,
simplesmente. Estava pensando em um gasto público de capital. Um gasto público orientado
ao desenvolvimento, à criação de oportunidades para a ação do Estado.
Então, Victor, nesse ponto a gente percebe claramente aqui que o nosso gasto público é ruim
porque nós estamos gastando ou com incentivos fiscais, ou estamos gastando com dívida
pública – e, por isso, os bancos estão tão felizes. Porque banco, no Brasil – nada contra os
bancos, eu só estou dizendo que eles não participam da atividade produtiva. Os bancos, o
sistema financeiro brasileiro – a taxa de juros é negativa no Japão e os bancos só encontram

um lugar para ganhar dinheiro, que é participando do capital das sociedades empresariais.
No Brasil, ele ganha no mercado financeiro e com os títulos públicos negociados. E isso,
vende para os particulares. Quando você vai lá, o gerente lhe dá um fundo: “Veja esse fundo,
que maravilha”. Você vai ver, é feito um vinho, não é? 5% merlot, 10% cabernet. É a mesma
coisa. 5% é capital de empresa privada, o outro é de estatal e o outro é título público. Você
faz aquele mix e oferece no mercado e todo mundo compra. Então, é claro que isso tem um
preço, porque isso está sendo oferecido à Selic. São, muitas vezes, títulos de curto prazo etc.
e essa Selic a 14,25 sufoca o endividamento público, porque ele vai aumentando de forma
galopante. Esse gasto é bom para o Brasil? É isso o que nós queremos? Eu entendo que não.
Veja, as pedaladas fiscais, se você reduz – nós não podemos passar essa ilusão para as
pessoas, de que as pedaladas fiscais do Governo Dilma somaram 170 bilhões. Não é isso.
Não tem nada a ver. O custo de juros daquelas operações com os bancos somou um total de
seis bilhões. É óbvio que eu não estou dizendo que isso é desejável. Eu estou dizendo apenas
que esse foi o custo daquelas operações. E aí, sim, você diz: “Não, eu tenho que atender às
demandas sociais, eu tenho que atender a um fundo de combate à pobreza, que está na
Constituição. E acho que essa política é razoável”. Bom, vimos que não é, que o Congresso
não concordou com ela. Isso é um outro debate. Mas realmente a sua preocupação é louvável
porque, de fato, eu gostaria muito que fosse assim, se esses gastos estivessem sendo feitos
em infraestrutura, nas condições para o desenvolvimento. A União tem uma função
estabilizadora no nosso ordenamento. O federalismo cooperativo, no Brasil, o federalismo
não é do tipo centrífugo. É do tipo centrípeto, onde ele se dirige para a União em maior
medida e não para os estados, para as unidades periféricas do federalismo com maior
autonomia. Não. Essa autonomia, cada vez mais vai ficando menor. E nesse federalismo
cooperativo, a União assume uma função estabilizadora. Então, por isso, as competências da
União todas estão voltadas para essa área financeira etc. E os estados não podem constituir
dívidas a não mais poder.
A agenda financeira, eu tenho verdadeira ojeriza quando alguém diz que, agora, o Direito
Financeiro ficou famoso, por causa das pedaladas fiscais, pela crise, não é? Na verdade, o
Direito Financeiro sempre foi muito famoso, sempre foi o maior de todos. Ele ficou tão
grande que, depois, saíram os seus pedacinhos: Direito Tributário, Direito Orçamentário,
Direito Creditício, tomando vida própria. E aí, aparentemente, o Direito Financeiro
estilhaçou-se ao longo do Século XX e a gente perdeu um pouco a dimensão de unidade. Mas
quando chega o momento de crise, é hora de você ver essa unidade funcionar. É a hora em
que você demanda um sentimento de acomodação entre orçamento, gastos, despesas,

responsabilidade, controle interno e externo da administração pública, a preocupação em
ordenar tudo isso dentro de um federalismo etc. Eu daria, como soluções que você sugeriu,
diversos aspectos. Por exemplo, o nosso ano financeiro, segundo a Lei 4.320, equivale ao
ano solar, de primeiro de janeiro a 31 de dezembro. Pois bem, os países europeus, todos
fecham o orçamento público entre junho, julho, por aí. Setembro, alguns. Será que não está
na hora de nós refletirmos se devemos continuar com essa separação, com essa diferença?
Isso nos coloca, em muitos momentos, em divergências. Dados apurados de forma separada,
em momentos de crises, obviamente fazem ver realidades que, em seis meses, modificam-se
por completo. Então, esse é o momento de reflexão. A lei 4.320 não interessa mais para o
Brasil. Nós precisamos de uma Lei Orçamentária nova e com rigor.
Eu diria o seguinte: nós temos, sim – veja o caso da repatriação de recursos, dinheiro de
recursos de origem lícita, que estava no Exterior, que você pode repatriar e promover uma
grande arrecadação de recursos, de riqueza nova, cuja entrada pode trazer um impacto de 5%,
em média, no PIB brasileiro. Isso é uma medida que, efetivamente, concorre em favor de
uma recuperação fiscal. Nós temos 1,4 trilhão em passivo tributário. Ainda que se
arrecadasse, vá, um terço, um quarto disso, 400 bilhões que fosse, desse passivo tributário
que está em execuções fiscais, eu diria que já estaríamos, aí, avançando. E muito.
Mas, por que nós não temos solução para o passivo tributário? Nós temos 600 bilhões no
Carf em passivo administrativo e nós temos 1,4 trilhão em execuções fiscais, cujos dados do
ano passado, do CNJ, identificam que a União só conseguiu recuperar oito bilhões e os
estados quatro bilhões, com a Lei 6.830/80. Ora, está na hora de nós repensarmos essa
legislação, de nós promovermos uma aceleração disso, de nós evitarmos o contencioso como
solução, da forma como nós estamos vendo, para uma rápida recuperação desses passivos. E
não é desídia da Justiça Federal não, ou dos procuradores. Porque, saibam os senhores que,
no ano passado, por exemplo, cinco milhões de processos de execução foram extintos, foram
julgados no seu feito. Entretanto, a Justiça Federal só conseguiu obter um êxito, a satisfação
da cobrança em três mil destes. Entraram seis milhões de processos, saíram cinco milhões.
Nós temos um total de execuções fiscais da ordem de 35 milhões em andamento. Então,
saíram cinco milhões, entraram seis milhões, houve aí uma diferença positiva, enfim. Só que,
desse total de cinco milhões e pouco, só três mil processos permitiram a recuperação do que
era cobrado. E totalizou oito bilhões de reais. Isso é eficiência? Isso não é eficiência.
Olha, eu estive, recentemente, no México, em um congresso de administrações tributárias e
ouvi uma palestra de alguém que, no meio, apareceram esses dados sobre passivo tributário.
A média de passivo tributário, no mundo, é de 20% em passivo daquilo que corresponderia,

daquilo que seria algo equivalente ao volume de arrecadação. Imagine. A nossa arrecadação
federal é de 1,4 trilhão, 1,2 trilhão. Ou seja, nós estamos em 100%. Isso é uma loucura, isso
é fora de paradigma. Não temos nenhum paradigma no mundo para acompanhar isso. Então,
poderíamos, daí, recuperar muito recurso com facilitação para o contribuinte, para o Fisco.
Não é trazer uma caça às bruxas. Agora, a execução fiscal vai ser sem garantias. Não. Vamos
criar meios expeditos, como eu já insisti várias vezes, a conciliação judicial, diversos
instrumentos que permitam ao juiz acelerar a cobrança desses ativos. Vamos rever a situação
– a lei do PIS-COFINS está pronta. Tem uma legislação pronta. Se é boa ou não, manda para
o Congresso, para discutir. E numa liberdade, dentro do espaço legislativo, vamos construir
uma nova legislação do PIS-COFINS com créditos financeiros plenos. Isso, seguramente, vai
permitir uma série de medidas. Então, eu acho que estancar o problema da dívida pública é
urgentíssimo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Estancar a dívida pública é urgente,
resolver o problema da dívida dos estados é urgente. Estes dias, ouvi o professor Schoueri
preocupado com isso. É urgentíssimo, não tem a menor dúvida. Mas não adianta também
chegar com soluções do tipo “vamos dar um ano de moratória”. Isso é irrelevante. Um ano
de moratória só vai aumentar a dívida dos estados e prejudicar a União porque a União vai
deixar de receber – o que deveria ser pago este ano não será pago, não será recebido.
Então, tudo isso é necessário repensar dentro de um novo conceito, de um novo modelo. Mas
isso exige consenso político. E diante do cenário que nós estamos vivendo, nós não temos
condições de normalidade. Institucional, temos. Mas nós não temos normalidade política, no
sentido de construção de consensos entre os entes do federalismo e a União, entre as várias
correntes políticas, para chegar a uma concertação nacional. Eu tenho um grande apreço,
grande entusiasmo pelo presidente Temer, mas eu não o vejo num momento propício, porque
as condições políticas estão completamente desarticuladas, completamente descompassadas
da nossa realidade, das nossas necessidades. Então, o momento é um momento de grande
perplexidade. E nós teremos aumento de carga tributária? Possivelmente, sim. Porque essa
será uma alternativa viável, uma alternativa possível, dentre todas as que nós deveríamos ter
que, na verdade, seriam soluções mais concretas. Muito obrigado.
Sérgio Bento - O professor Scaff, considerações finais. Por favor.
Fernando Facury Scaff - Brevíssimo, sem dúvida nenhuma. Victor, a história é complicada
no meio das coisas, mas tentarei ser claro e breve. A gente não vai conseguir resolver isso de
maneira simples. Mas não tem outra maneira de resolver que não seja através de todos nós.
O Direito não é um produto haurido do céu e nem é buscado em prateleiras de sábios
empoeirados, aquele negócio de “vamos ver o que dizia”, não. Nós temos que achar a

solução, agora, nós temos que querer as soluções. Esse é o ponto. Então, só para você ter uma
ideia sobre dívida, para não perder o foco, o Brasil fechou, ano passado, com um prejuízo –
se fosse uma empresa, fechou com um prejuízo de 111 bilhões. Todavia, pagou, de juros,
208. E pagou, de pessoal, 255. Ou seja, 255 de pessoal, 208 de juros e 111 de prejuízo. Tem
alguma coisa errada nessa equação, entendeu? Tem alguma coisa errada nessa equação. Você
vai ter que, como se diz lá para o Norte, vai ter que dar uma coxada na turma para que alguma
coisa – não dá para gastar tanto assim. É isso. Em resumo, solução existe. Tem que ter cautela
com as soluções que aparecem.
Por exemplo, surge no horizonte a ideia de usar, para pagar a dívida, dinheiro do – como é o
nome? Fundo soberano. Bacana, usar o dinheiro do fundo soberano. Está lá, perdido, por que
é que não usa? Dois bi. O que acaba acontecendo? Aqui é que tem que ter uma cautela. Eu
escrevi uma montanha de coisas sobre royalties de petróleo, royalties de mineração, água
mineral, essas porcarias – o CEFEM, essas coisas. Por que é que isso é diferente de tributo.
É aqui que é a sacada. Porque, na lógica, o tributo vira toda a atividade econômica. Você tem
um tributo novo, certo? Você adquire renda, a renda é tributada. Você fatura, o faturamento
é tributado. Royalties vêm de recursos naturais esgotáveis. O petróleo esgotou, esgotou a
receita; o minério esgotou, esgotou a receita. Então, você não pode usar uma fonte esgotável
de recursos para – acabou o fundo soberano, não é? Estão dizendo que o fundo soberano
entrou no ajuste. Você não pode usar recursos de fontes esgotáveis para pagar coisas que
deveriam ser custeadas com os recursos correntes, permanentes. Por isso é que há uma
diferença entre receitas tributárias e receitas patrimoniais e, principalmente, patrimoniais de
recursos naturais esgotáveis – petróleo, minério etc. Então, se não fizer essa distinção, nós
estamos perdidos. Ou seja, precisamos de mais Direito, mais estudo e tentar torcer para o
pessoal nos ouvir. Porque, senão, a coisa vai complicar bastante. Obrigado a todos.
Sérgio Bento - Bom, eu declaro encerrada a sessão, já ao tempo que esgotamos. Agradeço a
participação de todos, a participação brilhante de todos. Muito obrigado. E voltamos à tarde.
MC - Muito obrigado aos integrantes deste painel. Faremos agora uma pausa para o almoço.
Só relembrando, a questão das fichas de sugestão, por favor, queiram preenchê-las e entregar,
assim que possível, a uma das pessoas de nossa equipe. O retorno do almoço será às 14h15.
Muito obrigado e até daqui a pouco.

A extrafiscalidade e o aumento da carga tributária
MC - Muito boa tarde a todos. Estamos de volta, agora com o painel desta tarde, A
extrafiscalidade e o aumento da carga tributária. Gostaríamos de convidar, para coordenar

este painel, o doutor Luís Flávio Neto, mestre e doutor pela USP e professor de Direito
Tributário da Universidade São Judas Tadeu. Vamos recebê-lo, senhoras e senhores. E o
doutor Luís Flávio, seguindo a tradição, fará o convite aos integrantes deste painel, para que
compareçam à mesa.
Luís Flávio Neto - Senhoras e senhores, é um enorme prazer estar aqui novamente. É uma
pena que este painel já começa com o sabor do penúltimo painel do Congresso, mas um sabor
que nos faz dar vontade do próximo ano e vamos torcer para que o IBDT organize mais um
congresso com toda essa discussão, elevado nível de debates, como o que eu tenho visto neste
ano. Gostaria de convidar à mesa, para presidir este painel, o doutor Roberto França de
Vasconcellos, mestre pela Universidade de Munique, Alemanha; doutor pela Universidade
de São Paulo; professor e coordenador acadêmico da FGV. Como palestrantes deste painel,
o doutor Fernando Zilveti, mestre e doutor livre-docente pela Universidade de São Paulo,
diretor do IBDT. A professora Elidie Palma Bifano, mestre e doutora pela PUC São Paulo,
professora da FGV, em especial do curso de Mestrado Profissional.
E para o debate, gostaria de chamar aqui, à mesa, uma das pessoas mais brilhantes que
conheci durante meu curso de doutorado desta universidade, professora Martha Leão. A
professora Martha Leão, mestre e doutoranda pela Universidade de São Paulo e autora de um
livro exatamente sobre o tema deste painel, Controle da extrafiscalidade. Eu não vou me
furtar a contar o episódio desta semana. Ao receber uma orientanda do curso de Graduação,
vendo o seu projeto de trabalho de conclusão de curso, está lá, entre a bibliografia, o livro da
professora Martha. E eu faço um grifo, queria comentar o livro. E ela fala: “Estou amando
este livro, professor”. Então, é uma grande honra recebê-la aqui, professora Martha. E passo
a palavra ao nosso presidente.
Roberto França de Vasconcellos - Gostaria de saudar a todos, pela presença. E o meu papel
é bastante protocolar, é bastante singelo. Eu vou apenas passar a palavra aos apresentadores,
que são grandes amigos. Para mim é realmente uma grande oportunidade estar aqui, eu me
sinto bastante feliz de estar presente com pessoas que eu considero do mais alto nível e que
frequentam o meu quadro de amizades, a minha vida social, inclusive. Então, eu começo já
passando a palavra imediatamente para o professor Fernando Zilveti.
Fernando Aurélio Zilveti - Bom dia a todos. Seguindo a solicitação do meu querido amigo
Schoueri, eu vou falar olhando para ele, para ele manter a concentração. Porque a gente veio
do almoço depois de um debate sobre imunidades. E tributarista, normalmente não tem mais
o que fazer, dica discutindo Direito Tributário na hora do almoço. Mas é um prazer estar com
vocês aqui. A ideia deste nosso painel é justamente provocar uma discussão, uma discussão

científica. A gente debate ideias na nossa mesa de debates – a gente tem a nossa mesa de
debates todas as quintas-feiras. E a gente tem um prazer muito grande de ver que o IBDT não
é só a mesa de debates, mas é toda uma safra de tributaristas e esses tributaristas que vocês
estão vendo, o Bruno Fajersztajn é o mais novo mestre, que é nosso querido companheiro
das mesas de quinta-feira. Ele está famoso, vocês viram ele apresentando quase todos os
painéis. E é um excelente jurista. E como outros grandes juristas que vêm aparecendo, vêm
despontando, gente muito jovem, gente muito desafiadora, que faz o IBDT e que faz o Direito
Tributário. Então, tenho um grande orgulho dessa molecada. Eu falo molecada com todo o
carinho, porque eles ensinam a gente todos os dias, toda a semana.
E aí, eu estava participando de uma mesa e vi que, nessa mesa, uma das nossas juristas teve
a coragem de desafiar o doutor Schoueri. E desafiá-lo respeitosamente, como sempre, com
ideias, com polêmica. E sendo orientada dele. Vejam só a fria em que ela se meteu. E com
uma tese muito interessante, que até eu trouxe para vocês verem. Vocês podem comprar aqui
na banca. Eu estou fazendo propaganda, depois você me dá 10%. É uma monografia muito
bem feita, uma monografia excelente. Eu recomendo, mesmo, a leitura. Porque você pode
concordar, discordar, mas ela tem essa frescura, ela tem essa ideia daquilo que é novo e que,
como tudo, coloca a gente para pensar. E casualmente, quando ela esteve lá, no IBDT,
lançando polêmica – não é, Martha? A gente pensou em como tocar essa polêmica adiante.
E, naquela semana, chegou para nós a revista de Direito Tributário, uma revista de Direito
Tributário tradicional, chamada Steuer und Wirtschaft, com um artigo sobre tributação, sobre
o tema que a gente vai tratar aqui, sobre o tema do nosso Congresso. E casualmente é um
artigo que trata da liberdade de tributação do legislador tributário. Como o legislador
tributário foi ganhando força, como o legislador tributário foi se desenvolvendo, foi se
liberando das amarras da estrutura tributária, do sistema tributário positivo da Alemanha. E
quem escreveu esse artigo não foi ninguém menos do que Klaus Tipke, convidado por um
amigo do Humberto, do Schoueri, de tantos, do Max Planck Institute, que promove debates.
E, nessa promoção de debates sobre a liberdade do legislador tributário, o Tipke pinçou dois
trabalhos. Um trabalho de um professor de Potsdam e um trabalho de um professor de
Osnabrück. Dois juristas novos, com ideias novas, que provocaram o professor que é
referência da tributação, não só alemã, como brasileira, a gente pode dizer isso, influenciou
toda uma escola germanista. E ele se pôs a pensar. Ao invés de atacar e se firmar na posição
dele, ele se pôs a pensar e a prestigiar o trabalho desses dois juristas. Então, eu não poderia
fazer senão tentar exercitar essa iniciativa, propondo este debate aqui, com vocês. Então, eu,
conversando com a Martha – eu não ia falar nada, ia ser uma surpresa, mas, aí, eu achei que

ia ser demais, com a Martha. Então, eu pensei: Vou falar com a Martha, vou falar com a
Elidie, que é minha queridíssima amiga. E a gente dividiu de uma forma muito tranquila, este
painel. Primeiro, eu vou tratar do assunto, rapidamente. Vou provocar a Elidie. A Elidie vai
tratar dos casos práticos. E a Martha vai se defender como pode. Então, a ideia é essa, para a
gente tocar esse seminário e não deixar o Schoueri dormir depois do almoço.
Vejam só, quando o Tipke escreveu esse artigo, ele chegou a uma inquietação. Se vocês
forem ler esse slide que eu transmiti para vocês, vocês vão ver que tudo isso que está escrito
lá pode se um resumo do que a gente discutiu ontem e hoje. Pode ser uma preocupação
daqueles que me antecederam. E é uma preocupação legítima do Tipke, ao menos nesse
artigo. Porque ele se preocupou com o excesso de liberdade do legislador tributário. Ele se
preocupou com a falta de amarras do legislador tributário, inclusive em uma matéria que ele
não tem grande apreço pessoal, que é a extrafiscalidade, porque ele considera – e a Martha
colocou isso no livro dela – que a extrafiscalidade poderia nem ser tributária, que a
extrafiscalidade poderia ser até uma questão fora do sistema tributário. E, como ele, pensam
outros. Como ele, pensam outros que não consideram a extrafiscalidade matéria tipicamente
de Direito Tributário. Justamente porque tem alguma coisa por trás, alguma coisa que vem e
se pensa: Será que ela é tão econômica, tão ligada à justiça social, tão ligada à intervenção
que ela não poderia ser tratada de uma outra maneira? Mas, lógico, isso é uma provocação,
isso não tem o dom nem intenção de fazer doutrina nesse sentido. Mas é uma preocupação
do Klaus Tipke, como é uma preocupação do Ricardo Lobo Torres, como é uma preocupação
de tantas pessoas que pensaram extrafiscalidade, sem a pretensão de tirar a extrafiscalidade
do estudo do Direito Tributário – cuidado, antes que você me olhe assim, com aquele olhar
crítico, natural de quem está defendendo uma ideia muito solta. Até porque, não é verdadeira,
até porque, o Direito Tributário tem, na extrafiscalidade, uma função muito importante.
Mas veja, quando a gente fala que o legislador tributário não considera que as normas
indutoras precisam ser justificadas, aí a gente entra em uma questão importante, uma questão
que passa para a gente uma necessidade: Será que não? Será que não preciso justificar? Será
que posso simplesmente tratar dela inicialmente, sem que ela se coloque posteriormente em
uma reflexão de justificativa, em uma reflexão causalista, em uma reflexão de sentido da
norma, sentido da tributação?
Pois bem, essas são as preocupações feitas nesse trabalho monográfico. Mas elas partem de
uma provocação, que também está no livro da Martha e que, você queira ou não queira, é
uma teoria de um português. Então, a gente brincava, na hora do almoço, com a questão do
Casalta Nabais e o direito fundamental de pagar tributos. Mas, antes dele, teve o Canotilho.

E, antes dele, do Canotilho, teve o Jorge Miranda. Três portugueses, juristas respeitados, que
criaram teorias que influenciaram o Direito Constitucional, que influenciaram o Direito
Tributário, de alguma forma. O Canotilho trouxe a ideia da Constituição dirigente. E trouxe
a ideia de uma Constituição dirigente em uma obra, em um momento histórico de Portugal e
em um momento pessoal do Canotilho, em que ele defendia o socialismo de uma forma muito
ferrenha, em que ele acreditava que a Constituição dirigente seria a solução para Portugal
pós-Revolução dos Cravos. Só que, ele não sabia que, ao criar uma série de mecanismos
constitucionais de competências constitucionais para um determinado fim, um fim
intervencionista, o Estado ia ficar ingovernável – como alguns constitucionalistas disseram
depois ou, até, na mesma época, criticando a obra de Canotilho. Ou ia ficar tão claro que,
para custear todos os direitos criados pela Constituição, faltariam recursos. Mas o fato é que
a Constituição dirigente foi implantada em Portugal. E uma Constituição socialista, uma
Constituição com um viés dirigente foi implementada no Brasil. Com uma série de
atribuições e com uma série de competências tributárias extrafiscais, com a extrafiscalidade
nessa função de induzir, de incentivar, de desincentivar, de efetivamente criar um
comportamento ou estimular um comportamento para o contribuinte ou desestimular o
contribuinte em fazer ou não fazer determinada conduta.
Mas o fato é que essa ferramenta indutora serve de alavanca. O Fogli criou essa ideia da
alavanca, uma alavanca que move a vontade do contribuinte. Esse texto do Fogli até está em
no livro em homenagem ao Rui Barbosa Nogueira, publicado pela Saraiva em 84, é
ilustrativo para dizer: “Essa alavanca é boa. Ela é boa. Ela força determinadas condutas? Sem
dúvida. Ela induz? Sem dúvida. Mas até que ponto, até que momento? Será que não existe
uma hora de parar? Será que não existe uma hora de conter”? E nós estamos falando, neste
painel, de extrafiscalidade numa condição de contenção. Nós estamos falando de
extrafiscalidade aqui – pelo menos a proposta neste painel –, de incentivo, de isenção, de não
incidência. Estou falando de extrafiscalidade para indução, querendo, efetivamente, que o
contribuinte se comporte de determinada maneira, mas aquele exemplo fácil, aquele exemplo
que a gente fala na sala de aula: Olha, se vocês descerem no XX de Agosto, vocês vão
tropeçar com extrafiscalidade. Primeiro, na cerveja; segundo, no cigarro. O cigarro, aquele
cigarro oficial, certo? Aquele cigarro que paga imposto, certo? Então, essa extrafiscalidade,
o exemplo que a gente usa na sala de aula, diz: Olha, essa é a extrafiscalidade que você vê,
certo? E a extrafiscalidade, Martha, não é aquela extrafiscalidade que você está vendo em
qualquer lugar. Porque, quando a gente faz tese – eu lembro, quando eu fiz meu extrato de
capacidade contributiva, o professor Alcides Jorge Costa – que é um querido – me provocava

para dizer: “Olha, não sei como é que você fez tese sobre capacidade contributiva. Não tem
nada a ver, capacidade contributiva. Onde você viu capacidade contributiva”? Porque a gente
estuda tanto que a gente passa a enxergar capacidade contributiva como se fosse uma
criancinha. E você vê capacidade contributiva e não tem. Mas veja, aí é outra provocação,
Martha. Como é que a gente vê a capacidade contributiva como instrumento de contenção da
extrafiscalidade?
Mas, veja, tudo depende, como ele provocou, de uma vontade de Constituição. A vontade de
Constituição não é uma vontade revolucionária – não deve haver Constituição. Deve haver
Constituição, mas nós devemos repensar a interpretação. Nós devemos repensar a forma de
lidar com a Constituição. Porque não basta a gente falar, como a gente ouviu aqui, neste
nosso encontro, de teoria do Século passado, de estrutura jurídica do século passado. Cadê o
Sérgio? Já foi embora, coitado. O Sérgio Rocha, que é um querido amigo, que trouxe uma
provocação. Mas existem estruturas jurídicas do século passado e estruturas jurídicas válidas
do século passado, que nós precisamos repensar. Mas nós precisamos repensar, não se
soltando dessas estruturas jurídicas; se apegando às estruturas jurídicas justamente porque
nós precisamos resolver o problema da extrafiscalidade.
E aí vem aquilo que a gente chama de ferramenta. Porque a ferramenta que a gente precisa
para a extrafiscalidade é a ferramenta que a gente precisa para contenção da extrafiscalidade.
Pode parecer um jogo de palavras, mas eu concordo na introdução do livro da Martha. Vocês
vão ver, ela fala claramente da instrumentalidade do Direito. O Direito é instrumental. Ele
não é um fim, ele é o meio. E se o Direito é instrumental, nós sabemos que o Canotilho pode
ter pisado na bola. Ele pode ter criado um estado excessivamente intervencionista. Ele pode
ter criado constituições, ou ajudado a criar constituições impraticáveis. Mas a Constituição
está aí, a Constituição está posta. Nós precisamos resolver a Constituição e nós precisamos
operar com a Constituição. Nós não podemos dizer: “Olha, isso não serve. Vamos esquecer
a Constituição ou vamos esquecer os mecanismos de controle, que é a proposta”. Nós temos
que operar com os mecanismos existentes.
Você falar de reforma, você falar de mudar a lei, eu acho muito bacana. Só que, isso não é
mais Direito Tributário, isso é Direito Legislativo, você está trabalhando com legislação.
Claro, tem um quê de Direito Tributário, tem um quê de Direito Financeiro. Mas nós
trabalhamos com o Direito posto, nós trabalhamos com o Direito que está para nós
resolvermos, certo? Então, veja, quando eu leio que a igualdade na tributação pode ajudar na
contenção do poder legislativo de criar extrafiscalidade ou criar tributos extrafiscais ou
utilizar a tributação extrafiscal como meio de arrecadação ou com distorções práticas da

estrutura de arrecadação, que coloca em risco os direitos fundamentais, eu vou para a
igualdade. Eu vou para a igualdade, para a capacidade contributiva, mesmo que eu tenha
escrito, em certo momento da minha carreira – isso foi também pinçado no livro da Martha
– que capacidade contributiva e extrafiscalidade não tem nada a ver uma com a outra. E não
tem mesmo. Eu tenho essa dificuldade de lidar com isso.
Mas aí tem que vir alguém mais jovem do que eu e falar assim: “Opa, será”? E alguém talvez
um ano mais novo do que eu, quando trabalhou com tributação indutora – não vou dizer quem
é –, que também considerou a capacidade contributiva nas questões de tributação indutora.
Eu pensei realmente e, dentro da estrutura lógica com a qual eu trabalhei, a estrutura lógica
da Justiça Fiscal, a capacidade contributiva não casava, porque a extrafiscalidade é da Justiça
Social. Mas quando eu me deparei com a ideia de que, sendo Justiça Social, a extrafiscalidade
precisa de uma amarra, precisa de um mecanismo de contenção, eu não tenho como discordar
da proposta – eu não digo que vai dar certo. Quem vai me dizer se vai dar certo é a doutora
Elidie. Se vai dar certo ou não, na prática, nas discussões dos tribunais, que assim dividimos
o nosso painel. Mas eu não posso deixar de enxergar a intenção, a força argumentativa do
trabalho da Martha, elogiado no prefácio do professor Schoueri, que quase nos convence. Eu
tenho uma certa tendência a dizer: “Olha, desculpe, eu não consigo enxergar a capacidade
contributiva como um vetor que possa ajudar a gente a regular, a conter o poder de tributar
em questões de extrafiscalidade”. Como a que eu mencionei, do cigarro. Como a gente vai
resolver o problema da supertributação do cigarro? Elidie, é com você, isso aí.
Agora, nós temos que pensar que a igualdade na tributação dá para a gente um horizonte que
permite analisar as realidades e as relações jurídicas e suas consequências. Isso é inevitável.
E, aí, quais serão essas consequências? Como eu vou chegar nessas consequências? Ora,
perguntem à Martha. A Martha fez uma proposta de controle de extrafiscalidade, que ela
estabelece cinco filtros, pelos quais uma regra ou um tributo extrafiscal submetido ao
controle jurisdicional teria que ser aprovado ou teria que passar nessa peneira. Essa peneira
tem, sem dúvida, o princípio da igualdade e capacidade contributiva com uma grande prova.
Mas também tem o controle da eficácia. Deve, sim, ser discutida de acordo com a
ponderação, a proporcionalidade. Nesse sentido, a gente vai encontrar não só Folger, Tipke,
como tantos outros juristas que sustentam que, quando você tem uma quebra, um problema
na igualdade, você pode tratar, no controle, com o postulado da proporcionalidade. Não se
deve temer esse postulado da proporcionalidade porque, quando você fecha essa análise, você
se acovarda. E, aí, você fica trabalhando apenas como um sujeito que vê encaixe da norma,
desencaixe da norma. Encaixa, ok, não encaixa, descarta. É preciso avançar porque, senão,

nós não vamos avançar no nosso mecanismo de controle e a gente vai continuar com
tributação excessiva, com o uso indevido de tributação extrafiscal e tudo vai ficar como antes.
Então, sem dúvida nenhuma que é preciso ver se não tem outro elemento, se não tem outra
forma de a gente recuperar essa igualdade da tributação.
E a complementaridade é outro mecanismo, porque a gente vê – será que não existiria outra
forma, além da extrafiscal, para você atender à finalidade interventiva do Estado? É preciso
que a gente faça esse juízo, é preciso que a gente veja se o Estado não teria outra saída além
da tributação para chegar no objetivo que ele quer. E, também, por último, a questão do
cumprimento da finalidade, que já foi falado aqui – acredito que foi ontem. Uma vez que
você cumpre a finalidade proposta na norma extrafiscalidade, ou na tributação extrafiscal, na
norma indutora, não seria a hora de parar? Não seria a hora em que você deveria encerrar a
intervenção, parar o tributo extrafiscal? Por que não?
Fechando a minha provocação, com o tempo quase esgotado, a gente teria que pensar, neste
painel, em admitir a hipertrofia do Poder Judiciário. Que, se você tem uma estrutura
constitucional interventiva, você tem o uso da extrafiscalidade ao extremo e você precisa de
um mecanismo de controle e esse mecanismo de controle vai precisar aferir se o Legislativo
quis, se o Executivo cumpriu, se cumpriu bem, se cumpriu mal, se não cumpriu. Há de se
admitir que o Judiciário ganhe uma força. Mas o ganhar uma força não significa ser um poder
além dos demais, nem ser um poder incontido. Mas é de se admitir – e isso já se previa
quando se pensou no Estado intervencionista – que quem poderia conter seria o Judiciário. E
o Judiciário, com isso, ele ganha força, ele ganha musculatura. Mas ele não é o único poder.
Quando a gente fala em três poderes harmônicos e independentes entre si – e, aí, o presidente
da República diz que declarou, em uma entrevista muito bem feita, que ele colaborou para a
redação desse artigo em nossa Constituição e ele tomou um cuidado – porque ele era da
Comissão de Sistematização – para que a nossa Constituição tivesse um fio que pudesse ser
seguido até a sua ponta. Mas como seguir essa coerência sistêmica com o excesso de
intervenção, com o excesso de ação do Estado, com muita extrafiscalidade, extrafiscalidade
sem limite, sem que um dos poderes venha e coloque o seu ponto de toque e corrija essa
distorção? Mas a gente precisa, então, dar aos nossos juízes – a gente está falando para uma
plateia não só de estudantes, mas também de juízes, a gente tem, entre nossos colaboradores,
duas associações de juízes federais.
Então, o que eles precisam? Eles precisam de ferramentas, eles precisam de instrumentos. Eu
não sei se essa ferramenta é boa, Martha. O futuro pode dizer. Mas a gente não pode dizer
“não existe ferramenta”. Para tanto, a gente tem que admitir que a ponderação de princípios

é um meio para a solução desta polêmica, é um meio para a contenção da extrafiscalidade.
Para tanto, finalmente, nós precisamos, então, conciliar as escolas positivistas. E conciliar as
escolas positivistas para que a gente não diga: “Olha, o pessoal daqui fala uma coisa, o
pessoal dali fala outra coisa. Aqui, a gente tem um pessoal que pensa o Direito Positivo de
um jeito. Ali, ele pensa de outro”. É preciso conciliar essas tendências, porque nós temos um
Direito Positivo só. Nós temos um único Direito Tributário e um único Direito Tributário
Constitucional, que precisa ser repensado. Então, por que não vir alguém do Rio Grande do
Sul para arejar tudo isso? Com essas ponderações eu encerro a minha participação. Obrigado.
Roberto França de Vasconcellos - Eu parabenizo o professor Fernando Zilveti por esta
apresentação provocativa que, certamente, levantou diversos pontos que merecem profunda
reflexão, uma dedução que lhe é bastante peculiar. A minha única sugestão para aqueles que
se interessam por esse tema e gostariam de aprofundar um pouco a pesquisa, escapando de
eventuais armadilhas retóricas que nós encontramos na bibliografia brasileira, seria olhar um
pouco para os estudos elaborados por economistas. Ali nós vamos encontrar uma abordagem
bastante diferente, uma abordagem que escapa um pouco dos princípios em si e ela é testada
na matemática, quase, em alguns casos. Não que eu acredite que a modelagem matemática
seja infalível, mas diversos conceitos e princípios que nós normalmente defendemos no
campo teórico, muitas vezes se provam falsos quando colocados à prova em uma analise mais
econômica. Existem diversos estudos formulados por economistas que tratam de questões
como estas, que foram levantados pelo professor Fernando Zilveti e seriam um bom
complemento aí para pesquisas, para aqueles que se interessam pelo tema. Finalizando aqui,
eu passo imediatamente a palavra para a professora Elidie Bifano, para que ela possa conduzir
a sua parte da apresentação.
Elidie Palma Bifano - Obrigada. Eu vou ficar naquele canto, que eu enxergo melhor. Boa
tarde a todos. Inicialmente, eu não podia deixar de agradecer ao Ricardo Mariz pelo convite
para poder participar aqui, do evento. A tarefa de vir depois do Fernando é uma tarefa difícil,
por todos os conceitos que ele traz. Mas acaba sendo interessante, porque – o que eu fiz? Os
senhores verão que eu trouxe uma metodologia de exame de questões práticas. O Roberto
introduziu a questão dos economistas. Eu sou taurina, gosto de números e gosto de dinheiro.
Então, eu vou apresentar aqui, para os senhores, alguns números e alguns dados que são
interessantes na condução do nosso tema. E, depois de todo esse embrulho, nós passamos
para a Martha, para a Martha nos ajudar a resolver a questão.
A primeira coisa que eu queria comentar é que existem alguns textos jurídicos que, além de
conterem as suas disposições e serem mandatórios, eles são líricos. O antigo Código

Comercial tinha textos que eram líricos, era um código bonito de ser lido. Eu me encantei
com o quarto objetivo do Congresso. Parabenizo até a equipe que o redigiu, a Comissão
Científica porque esse, para mim, é o que casa exatamente com o tema que nós vamos
comentar. Então, a beleza de se buscar aquelas violações constitucionais, o mau uso do
tributo, o abuso e exatamente o que a gente pode examinar em alguns casos práticos que eu
trago. Então, esse foi o mote de tudo aquilo que eu busquei. Eu achei de uma beleza, de uma
lucidez e achei muito interessante.
Premissas, o que eu busquei e qual foi a minha tarefa, na parte de encontrar situações e casos
para trazer aqui, para os senhores. As premissas, nós estamos falando de extrafiscalidade,
indução a comportamentos e os instrumentos que o Estado usa para induzir esses
comportamentos. E sempre focando nos valores constitucionais, que devem e que são
incentivados nesses casos. Busquei situações de oneração, desoneração e não, talvez, alguma
situação como o Fernando até pontua, que possam estar um pouquinho afastadas até, de
matéria tributária. Mas, enfim, esses são os focos que eu trago.
O que eu trago para os senhores? Eu trago situações concretas, como o Poder Judiciário atua
e como o Tribunal de Contas também atua na condução desses negócios, quando se vislumbra
que a legislação não vem sendo adequadamente cumprida. O primeiro caso que eu trago aqui
para os senhores, interessante, que eu levantei, foi a Portaria do Ministério da Fazenda 6/99.
Ela trata de Imposto de Importação e variações cambiais do Imposto de Importação. As
variações cambiais são o tormento da Economia, o tormento dos empresários, o tormento de
todos. E, também, o tormento da arrecadação.
Qual foi a determinação? A Lei 8.981 autoriza o Poder Executivo, no caso, o ministro da
Fazenda, a alterar a forma de fixação de periodicidade da taxa de câmbio nas importações.
Então, essa autorização tem como fundamento o próprio Art. 153, § 1º da Constituição
Federal, que trata o Imposto de Importação com uma característica de extrafiscalidade, de ter
as suas alíquotas alteradas sempre que houver um objetivo de política cambial e de comércio
exterior. Essa é a grande finalidade. Então, quando sai a portaria, alguns contribuintes
entendem que houve uma majoração de alíquota. E a pergunta é: Ele podia majorar através
desse mecanismo? Ele estaria autorizado a usar o mecanismo de determinação de taxa
cambial? Qual seria o objetivo? Ele estaria atendendo aos objetivos da Constituição Federal,
de controle de política cambial, de comércio exterior?
O Supremo Tribunal Federal decidiu que sim. Ele decide que sim sob dois interessantes
fundamentos: O próprio Art. 153, § 1º, que o ministro da Fazenda, o Poder Executivo – em
suma, o ministro da Fazenda o integra – poderia fazer essa alteração e não resultaria em

nenhuma ofensa constitucional. Então, ele tem autorização para isso. E o segundo importante
argumento e que eu chamo a atenção e pontuo um aspecto que o Fernando comenta, que é a
decisão do STF nesse recurso extraordinário, que diz que no decreto em que se alteram
alíquotas não é necessária motivação. Então, quando se fala de motivação efetiva, diz o
Supremo que o próprio ato de regulamentar já se pressupõe devidamente motivado.
Oportunidade e conveniência talvez sejam as palavras adequadas.
Então, neste caso, conquanto o contribuinte que foi aos tribunais reclamar que ele estaria
tendo uma alteração indevida na sua carga tributária na importação, o Tribunal demonstra
que não. Foi apenas um mecanismo de controle cambial. E mais, poderia ser feito ao amparo
da nossa Constituição. Então, a própria discussão de fundamentar uma alteração, ela parece
despida de interesse, neste caso. Essa foi a decisão aqui, no Supremo.
Uma outra questão interessante, que ainda pende de solução – infelizmente, muitas delas
pendem de solução – foi a introdução da alíquota adicional de 0,38% para o IOF. Ela
coincidiu exatamente com a supressão da Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira e muitos argumentaram que era um instrumento para manter a integridade do
Orçamento a arrecadação. O resultado econômico de criar um adicional de alíquota resulta
na alteração da alíquota do IOF, ou seja, não há coisa diferente. O fundamento também é o
Art. 153 da Constituição Federal, que assim o permite, porque o IOF também é um
instrumento de que dispõe para o controle da política cambial e monetária.
Vão os contribuintes ao tribunal, alegando um suposto abuso de regras autorizativas do
amento da alíquota. E dentre esses muitos argumentos que são pontuados, uma das questões
que surge é até mesmo a alocação do IOF para reservas específicas, como prevê o Código
Tributário Nacional que, na minha visão, é um dispositivo que teria sido revogado, mas que
muitas autoridades ou muitos estudiosos entendem que não. Mas, de qualquer maneira, a ida
ao Supremo Tribunal Federal através da Ação de Declaração de Inconstitucionalidade 4.002
não tem uma solução até o momento. É uma ação de declaração que pende de solução. Nesse
caso, quer me parecer que havia, também, a motivação para fazer o controle e o instrumento
adequado. Entretanto, nem todos o compreendem dessa forma. Então, ainda não temos uma
solução e o fato é que, desde essa data, nós temos, de fato, um adicional de IOF que vigora
até os dias de hoje. Então, a questão da motivação e a regra de extrafiscalidade, fica aqui
bastante clara no uso que me parece que o poder público fez do instrumento.
A outra questão interessante, também atinente ao IOF, mais recente, foi a alteração de
alíquota de IOF nos empréstimos em geral – passam a ser de 6% e, em certo momento, o
poder público é pressionado, dado que o Brasil precisa de recursos, muito especialmente para

captar em bonds e em outros títulos, no Exterior. Então, a regra passa a ser limitativa. A
alíquota será de 6%, desde que os créditos sejam tomados em prazos inferiores a seis meses.
Então, eu novamente uso do IOF como instrumento de política cambial. Então, esse foi um
protesto do contribuinte, um pedido, um pleito do contribuinte, que resultou nessa mudança.
O caso da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta é outra questão interessante
também e que leva em conta o valor constitucional, que é a contratação de mão de obra. A
Emenda Constitucional 42 introduziu o parágrafo 9º no Art. 195 da Constituição Federal e o
objetivo é poder alterar a forma de cálculo da contribuição, adotando ou a folha e migrando
para a receita bruta. Essa é a possibilidade, sair de folha e migrar para receita bruta. Essa
substituição da base folha para a base receita vem na Constituição e ela é introduzida pela
Emenda Constitucional como um incentivo à contratação de mão de obra e não como
introdução de um ônus adicional para o contribuinte. Como vem a alteração na Lei 12.546?
Ela vem de uma maneira impositiva para certos segmentos que o legislador ordinário
introduz. Não leva em conta a empregabilidade, aparentemente. E a introdução dela, em
muitas situações, resulta em um ônus. É muito mais gravoso para o contribuinte migrar para
a receita bruta do que permanecer na folha. Mas, em princípio, na origem, ela era impositiva.
Então, esta definição de segmentos que foi dada pelo legislador ordinário, associada a
situações em que não havia claramente um benefício, leva alguns contribuintes a irem a Juízo
e reclamar ou, até mesmo não adotar, alegando que ele não poderia migrar para algo que
seria, para ele, muito mais oneroso e que, aparentemente, não seria essa a determinação
constitucional. Ao longo do tempo, essa determinação acaba sendo alterada. A Lei 13.161
migra para uma adoção facultativa. Então, nem para todos os segmentos ela é útil e
interessante. Então, essa desoneração introduzida, suposta desoneração, ela é tratada e tida
como desoneração, mas, na prática, ela não se mostra uma desoneração em diversas
situações. A questão é: Quais foram os elementos, quais foram os princípios constitucionais
adotados, quais foram as orientações seguidas para que se pudesse introduzir algo desta
natureza. E mais: Que tipo de estudo. E a gente vai falar um pouquinho disso, mais à frente.
A outra questão interessante também, que é objeto de muita discussão, é a Lei 12.218, antiga
Medida Provisória 471, que introduz um benefício de um crédito presumido para as empresas
que são sediadas nas regiões Norte e Centro-Oeste do País, montadoras, para que fosse
descontado – é um crédito presumido para ser descontado do IPI. A condição é a realização
de inovação tecnológica, modernização e por aí afora. Essa medida foi bastante questionada,
a sua formulação e a sua prorrogação. Ela veio em 2001 e acabou sendo prorrogada até o ano
de 2015. Qual foi o fruto prático, quando o Fernando diz “em que momento uma desoneração

ou uma extrafiscalidade deve ser cortada”? Qual foi o resultado desta medida provisória? O
resultado desta medida provisória é que houve um incentivo muito grande à compra de
veículos. O incentivo muito grande à compra de veículos pode incentivar a venda e,
indiretamente, como proposto, um incentivo à inovação das empresas.
Do ponto de vista global, nós podemos falar – e, até, a Martha comenta isso em um livro dela
– nós podemos dizer que o excesso de veículos pode causar problemas de trânsito, pode
causar problemas ambientais. Mas, mais grave do que isso é que, em seguida, os bancos
públicos foram incentivados a dar créditos com juros reduzidos e isso gerou, no Brasil, uma
inadimplência extraordinária. As instituições financeiras amargam perdas muito grande. Este
ano, certamente, não pagarão Imposto sobre a Renda. Então, olhando todo o histórico dessa
medida, o efeito original não me parece que tenha sido, em qualquer momento, atingido. É
difícil comprovar. Então, pouco sei da inovação, se efetivamente – nem tenho dados para
fazer o comentário – como é que ela se processou no âmbito das empresas que entraram no
benefício. Ou seja, temos um problema sério.
CIDE-combustíveis é um dos problemas mais sérios que nós temos em matéria de CIDE.
Todas as CIDEs introduzidas no Brasil, salvo exceções, foram objeto de discussão no
Judiciário, na sua instituição, sob alegação de inconstitucionalidade. Mas a CIDE
combustíveis é a mais séria de todas e ela acaba, inclusive, a sua destinação, que é para os
estados e para os municípios, ela tem que ser rateada porque vai ser utilizada em
infraestrutura e transportes, ela vem sendo seguidamente apontada pelo Tribunal de Contas
da União como não cumpridas as suas finalidades. Aqui eu trago um acórdão, dentre esses
muitos do Tribunal de Contas da União. E no ano de 2016, agora, em um relatório já, aqui,
do Tribunal de Contas, de novo, os saldos de anos anteriores ainda continuam sem a sua
devida aplicação ou destinação. O que poderia, no contexto do objeto colocado, um dos
objetivos do nosso Congresso, estar disfarçando um possível aumento de carga tributária,
uma vez que isso com o Tesouro Nacional.
Lei Complementar n. 110, de 2001, o conhecidíssimo adicional de Fundo de Garantia para
recuperar as perdas que nós tivemos no patrimônio do Fundo de Garantia e a destinação era
nessas circunstâncias. O fato é que se comprovou que houve o esgotamento da finalidade,
porque o patrimônio do fundo foi devidamente recomposto. Entretanto, no momento em que
o Projeto de Lei Complementar 200 tentava efetivamente revogar a legislação anterior, o
Poder Executivo veta, sob alegação que irá usá-lo com outra destinação. Aqui, mais outro
problema, inclusive de valor. Se eu incentivava a garantia na dispensa imotivada, aqui

mudou-se até mesmo o valor constitucional. Hoje, felizmente, o tema está em repercussão
geral no Supremo Tribunal Federal, o que é algo interessante.
Por fim, a atividade de telecomunicação, uma das atividades mais gravadas dentro do País,
embora a comunicação seja um valor constitucional e incentivado, sabe-se que o ICMS é
altíssimo, sabe-se das dificuldades. Mas a nossa contribuição aqui é o FUST, que é o Fundo
de Universalização, um princípio constitucional de que todos devem ter acesso à
comunicação. Então, essa é a finalidade aqui do nosso FUST, que são programas e projetos
que consolidem essa política. Novamente aqui, o nosso Tribunal de Contas mostra que isso
não vem sendo usado. E, só para lhes dizer, nós temos mais outras duas contribuições aqui,
também das telecomunicações, que aparentemente, por um controle que se faz, não vêm
sendo aplicadas na sua destinação. Então, os senhores vejam que, dessas três contribuições
no ano de 2015, arrecadou-se 7,7 bilhões que não teriam utilizados nas suas finalidades
próprias.
Aqui, as finalidades – chamam-se gastos tributários essas desonerações, no linguajar público.
Esses gastos objetivam simplificar ou diminuir os custos da Administração, promover
equidade, corrigir desvios, compensar gastos realizados pelos contribuintes com o serviço,
compensar ações complementares às funções, promover equalização, incentivar
determinados setores da Economia. Tudo isso vem no projeto de Lei Orçamentária, definindo
os gastos públicos e as renúncias. Isso fica pelo que os economistas chamam de renúncia.
O que acontece, aqui, no Brasil? Hoje, nós temos um quadro de renúncias, no Projeto de Lei
Orçamentária 216, que ascende a 270 bilhões. Eu devo dizer para os senhores que, para
chegar nesse número, a Luciana Aguiar também me ajudou muito. Nós temos diversas
versões desse número. Os senhores vão ver 270 bilhões, 278, até a dificuldade é falta de
transparência, de saber. E, aqui, a gente tem a efetiva alocação em cada uma das renúncias
que nós temos. Uma das renúncias mais discutidas hoje é a própria renúncia do Simples
Nacional e o destino do Simples Nacional. Aqui, a gente tem por tributos, só simplesmente
para que fique demonstrado para os senhores. E, aqui, como a renúncia cresceu, entre 2007
e 2014, ela vai de 101 bilhões para 250 bilhões. Então, é um instrumento de política, não se
arrecada – se não se arrecada, quem vai pagar a conta da destinação? Essa é uma outra
pergunta também, que fica para fazer. A renúncia fiscal, no ano de 2015, representa aqui 22%
do total da receita de arrecadação e 4,5% do nosso PIB. Então, são números aqui também
para os senhores, os números que nós temos neste ano. E para ficar evidente o tamanho.
Eu queria fazer só um comentário simples. Aqui, a gente tem todas as renúncias, para quem
possa interessar. Chama a atenção o Simples, que equivale a 77 bilhões de renúncia e, hoje,

está sob discussão. O Simples, o que protege é o valor da micro e pequena empresa. O que
se diz, hoje em dia, é que o Simples não atinge mais as suas finalidades e outras. Pretendese, inclusive, aumentar até a faixa de faturamento de quem entra no Simples. Então, qual é o
valor constitucional que a gente está protegendo aqui.
E, por fim, a título de conclusão e olhando de novo aquela introdução, que me pareceu, como
eu lhes disse, belíssima. A necessidade estrita da observância dos princípios constitucionais,
como muito bem o Fernando já comentou, e de que forma isso vai ser feito, é uma dúvida
grande. Eu quero pedir para a Martha me ajudar. Fernando, de todas as suas perguntas, eu só
consigo responder à do cigarro. Basta deixar de fumar e não precisa mais fazer desoneração.
Só consigo responder essa. Uma necessidade premente de estudos. A Medida Provisória 471
mostra o desastre de uma política de incentivo de compra de veículos, o que ela resultou hoje.
O necessário afastamento de expedientes indiretos, flagrantes ou simulados para suprir o
Tesouro de caixa sem aplicar as penalidades. Introdução de regras voltadas à transparência.
Como eu disse aos senhores, eu achei quatro ou cinco números diferentes de total de renúncia
e vindos todos do poder público, do Banco Central, da Receita Federal e de outros órgãos.
Então, precisamos de transparência em tudo isso.
E, muitas vezes, o Ricardo Mariz disse para mim que eu sou uma otimista eterna. Eu acho
que educação para a cidadania fiscal deve ser muito importante para todo mundo, para o
poder público, para o cidadão e para todos. Era isso que eu queria comentar. Obrigada.
Martha, é com você.
Roberto França de Vasconcellos - Bem, eu parabenizo a professor Elidie Bifano pela
apresentação. Eu trabalho com a professora Elidie na Fundação Getúlio Vargas há quase dez
anos e eu nunca deixo de me impressionar com o repertório de casos práticos que ela sempre
apresenta nas aulas e nas apresentações e palestras em geral. Todos os casos mencionados
merecem a nossa atenção e reflexão. Olhar o caminho que a jurisprudência vem tomando em
relação a esses casos, para a gente poder identificar algum tipo de coerência nessas decisões.
Eu passo agora a palavra para a professora Martha Leão, que está com uma responsabilidade
enorme aqui. Então, com a palavra, a professora Martha.
Martha Toribio Leão - Obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria, é claro, inicialmente
agradecer o convite para estar aqui, o que eu faço na pessoa do doutor Ricardo Mariz de
Oliveira, presidente do IBDT. Meu querido amigo Luís Flávio, de fato somos colegas há
bastante tempo. Não vou contar quanto tempo, não é? Eu realmente me sinto muito sortuda.
Eu realmente estou me sentindo muito honrada pela homenagem que eu recebi do professor
Fernando Zilveti, da professora Elidie. Quando o professor Fernando Zilveti me disse que

ele faria esta exposição a partir de uma resenha crítica do meu livro, eu confesso que fiquei
um pouco apavorada. Mas também realmente eu senti que era uma honra e que era uma
grande oportunidade que ele estava me dando, de debater essas ideias comigo e para que eu
pudesse apresentar a minha opinião sobre esses pontos que eu escrevi e pesquisei sobre isso
no meu mestrado.
Realmente, em um cenário, talvez em uma tradição de Direito Tributário Brasileiro, tão
pouco afeita a críticas faladas ou escritas e a debates abertos de ideias, a busca da autoridade
do argumento e não do argumento de autoridade, eu tenho tido inúmeras oportunidades de
discutir meu livro e de discutir minhas ideias com várias pessoas que não concordam com
parte delas, pelo menos. E várias dessas oportunidades tem me sido ofertadas pelo IBDT.
Então, eu queria aproveitar aqui para agradecer esse incentivo que o Instituto tem feito,
constante, ao debate. Certamente, eu tenho tido uma ótima escola nos meus orientadores, no
professor Schoueri e no professor Humberto, que sempre me forçaram a ter essa visão crítica.
E eu agradeço a eles e talvez tenha sido isso que tenha gerado a audácia minha em discutir,
inclusive, com o meu orientador, professor Schoueri, no mestrado. Mas eu fico feliz que,
aqui, o professor Zilveti, de certa forma, concorda com esse ponto: Existem normas
tributárias extrafiscais, a extrafiscalidade existe e eu preciso, realmente, defender isso.
Porque, senão, a minha família não vai me perdoar, porque eu saí de Porto Alegre para
estudar extrafiscalidade e nunca mais voltei. Então, eu preciso defender que a
extrafiscalidade existe.
Mas, brincadeiras à parte, eu realmente estou convicta da existência da extrafiscalidade e que
essas normas tributárias extrafiscais precisam ser identificadas. Porque a identificação delas
é a única forma de eu, de fato, controlá-las. A extrafiscalidade, por muito tempo, foi retirada
do objeto da ciência do Direito Tributário Brasileiro. Naquela linha da palestra do professor
Humberto Ávila, de ontem, de um reducionismo metodológico, de um reducionismo do
objeto da ciência do Direito Tributário Brasileiro. E, infelizmente, isso acabou influenciando
o Poder Judiciário, que passou a não controlar esse tipo de norma. E, aí, a gente tem esses
vários exemplos trazidos pela professora Elidie. O Poder Judiciário, influenciado pela
doutrina, acabou entendendo que esse tipo de norma, de algum modo, escaparia do controle
do Poder Judiciário. Seriam questões políticas e não tributárias e, portanto, não jurídicas.
Então, não deveriam ser objeto de controle. A ideia, a crítica do livro é exatamente esse tipo
de postura.
Então, eu gostaria muito de ter trinta minutos para analisar todas as questões muito
perspicazes do professor Fernando Zilveti e da professora Elidie, mas eu só tenho 15 e não

vou abusar do meu tempo. Então, eu queria pelo menos fazer duas considerações acerca dos
pontos e das perguntas trazidas pelo professor Zilveti. O primeiro é com relação às
ferramentas de controle que eu apresentei. Eu não tenho, de forma nenhuma, a pretensão de
dar respostas finais. Mas eu acho que concordo com o professor Zilveti, que a falta total de
ferramentas é muito pior do que, talvez, se essas ferramentas tenham dificuldades para serem
implementadas. Eu não tenho nenhuma dúvida de que são ferramentas difíceis de serem
implementadas. Eu reconheço isso. Mas a dificuldade não pode definir o que é necessário, o
que é devido. Então, embora seja difícil e embora talvez a gente precise também de provas
econômicas que passem a ser analisadas, isso não afasta que esse controle é devido e deveria
ser feito. Não é feito, mas deveria o ser. Então, a capacidade contributiva entra exatamente
como um desses controles, porque, no caso dos impostos, a Constituição definiu a capacidade
contributiva como critério geral de diferenciação dos contribuintes.
Eu posso me afastar da capacidade contributiva. A Constituição autorizou o uso instrumental
do Direito Tributário para a promoção de outros fins, mas isso só pode ser feito se, primeiro,
o critério for pertinente, se a norma for proporcional e se essa norma tiver eficácia, ou seja,
se ela for capaz de promover a busca por esse fim que a justifica. Então, a capacidade
contributiva é critério aqui, porque ela é contraponto. Eu me afasto dela com uma finalidade
e se eu não cumpro essa finalidade e se essa norma, se essa medida se mostra ineficaz ou
inválida já de início, por um problema de critério, não se justifica mais esse afastamento da
capacidade contributiva. E, portanto, aqui, ela funciona assim, como contraponto desse
controle de validade. Eu preciso dizer, o professor Schoueri disse hoje, mais cedo, que ele
não gostava de falar de finalidades, gostava só de falar de efeitos. Eu sei que ele tem um
grande problema com isso, mas eu vou admitir: Eu gosto de falar de finalidade, embora
também goste de falar de efeitos. O controle não é só da finalidade, o controle é duplo, é no
plano da validade e também no plano da eficácia. Então, aqui, essa defesa é não só pelo
controle da finalidade como, também, dos efeitos que essa norma virá a produzir.
O segundo ponto que eu queria tratar é se isso, de algum modo, gera uma hipertrofia do Poder
Judiciário. O problema, me parece que aqui a gente está tratando de dois extremos. Hoje, o
que a gente tem é o controle Judiciário não fazendo nada com relação a essas normas. No
máximo, faz um controle de igualdade e, ainda assim, normalmente mal aplicado. Como é,
por exemplo, o caso do Simples, no Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, a gente está em
um cenário em que nada é feito.
O Poder Judiciário confunde a liberdade de usar o tributo como instrumento extrafiscal com
a liberdade para fazer isso de qualquer modo, como se o Poder Legislativo ou o Poder

Executivo, quando autorizado para tanto, tivesse um cheque em branco, como se a
extrafiscalidade justificasse qualquer tipo de limitação. Não me parece que seja assim. Eu
realmente não estou de acordo com essa postura. Então, eu trouxe esses critérios de controle
e acho, sim, que o Poder Judiciário deveria aplicá-los. E embora talvez a gente possa, no caso
a caso, definir se ele foi além do seu poder, se ele, de algum modo, se tornou grande demais
ou se ele adentrou em uma competência que seria do Poder Legislativo, isso talvez seja um
problema para a gente discutir posteriormente. Mas, hoje, a falta de critério total me parece
muito pior do que o medo de que ele acabe atuando de forma demasiada.
Então, com relação à extrafiscalidade, essas normas não vêm sendo controladas. E o
deveriam ser. Eu tento também ser otimista como a professora Elidie, com relação a esses
fatos. E eu acho que muitos exemplos que ela trouxe, realmente dão margem a um certo
otimismo com relação a uma tentativa de mudança dessa postura no Judiciário, que é
exatamente o caso da Lei Complementar 110, de 2001. Porque eu faço essa relação no livro,
que assim como no caso das contribuições, as contribuições estão vinculadas a uma
finalidade e, portanto, quando há o cumprimento dessa finalidade haveria que uma
inconstitucionalidade superveniente dessa norma, da mesma forma, como as normas
tributárias extrafiscais estão vinculadas a uma finalidade que as justifica, quando há o
cumprimento dessa finalidade, a norma não deveria mais permanecer no ordenamento
jurídico. E, aqui, por incrível que pareça, o Supremo Tribunal Federal aceitou três ADIs sobre
inconstitucionalidade superveniente dessa lei complementar. Elas estão sob a relatoria do
ministro Barroso, já foram aceitas. Claro, ainda não foram julgadas. Mas demonstra que o
Supremo irá se reunir para enfrentar exatamente se o cumprimento da finalidade em uma
norma tributária que nasce vinculada a uma finalidade, de alguma forma afeta a sua validade,
ainda que de forma posterior. Eu sei que, ontem, o professor Marco Aurélio Greco defendeu
que isso não seria um caso de inconstitucionalidade superveniente. Mas aqui, usando o meu
papel de polêmica e de não ter medo de ir contra os meus mestres, eu discordo dele. Acredito
que sim, seja um caso de inconstitucionalidade superveniente e espero que o Supremo
Tribunal Federal reconheça isso.
Eu gostaria de falar de mais inúmeras coisas. Não vou adentrar. Claro que espero que existam
outras oportunidades para que eu possa sentar com o professor Fernando Zilveti, com a
professora Elidie, para tratar desses temas. Mas eu queria, novamente, agradecer esta
oportunidade e dizer que esse tipo de debate, esse tipo de postura aberta a críticas é essencial
para o desenvolvimento da ciência do Direito Tributário Brasileiro e eu espero que seja uma
constante, que isso seja cada vez mais comum. Tem uma frase em alemão que eu acho que

reflete muito bem essa postura e que eu acho ideal para esse tipo de ocasião. Ela diz assim:
denken ist danken – pensar é agradecer. Então, quando a gente pensa sobre aquilo que as
outras pessoas escreveram, ainda que de forma crítica, a gente, na verdade, está fazendo um
agradecimento pelo fato de elas terem escrito. Assim, eu novamente agradeço ao professor
Fernando Zilveti pela homenagem e agradeço a atenção de todos. Obrigada.
Roberto França de Vasconcellos - Bem, considerando que não haverá comentários
adicionais, a gente encerra este bloco. Fazemos o nosso intervalo – e encerramos, inclusive,
quase pontualmente. E fazemos o intervalo e retornaremos às 16h00. Obrigado a todos pela
presença.
MC - Obrigado aos integrantes deste painel, por suas participações. Como foi dito pelo
doutor, faremos o intervalo. E eu gostaria de informá-las e informá-los que o certificado
estará disponível em dez dias no site do IBDT: www.ibdt.org.br. O certificado, então, em dez
dias, estará disponível para as senhoras e para os senhores. Muito obrigado e até daqui a
pouquinho.

Tributação ótima: sistema tributário justo e não confiscatório; utopia ou possibilidades
reais
MC - Gostaríamos de lembrar, mais uma vez, que os certificados estarão disponíveis daqui
a dez dias através do site do IBDT: www.ibdt.org.br. E também as fichas de sugestão podem
ser entregues a nós, a qualquer momento, na secretaria, na entrada da sala ou mesmo aqui,
também, as fichas podem ser entregues a nós. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e
senhores, iniciaremos o painel sobre Tributação ótima: sistema tributário justo e não
confiscatório; utopia ou possibilidades reais. Gostaríamos de convidar, para coordenar este
painel, o doutor Rodrigo Maito da Silveira, mestre e doutor em Direito Tributário pela USP
e advogado. Vamos recebê-lo, senhoras e senhores. Doutor Rodrigo Maito da Silveira
Rodrigo Maito da Silveira - Boa tarde a todos. Então, vamos iniciar. Eu convido, para
presidir este painel, o professor Roberto Catalano Botelho Ferraz, que é mestre em Direito
do Estado pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Direito Econômico e Financeiro
aqui, pela USP. O professor Roberto é também pós-doutor em Finanças Públicas pela
Universidade de Sorbonne, Paris e ex-professor titular da PUC do Paraná. Muito obrigado.
Convido os palestrantes, professor Ives Gandra da Silva Martins, para se juntar a nós aqui. O
professor Ives Gandra dispensa apresentações, mas eu faço questão, aqui, de relembrar o
perfil acadêmico do professor, doutor em Direito pela Universidade Mackenzie, doutor
honoris causa em várias instituições, parecerista e advogado aqui, em São Paulo.

Dando sequência, convido o professor Marcos Vinícius Neder de Lima, que é doutor em
Direito pela PUC, foi subsecretário da Receita Federal e conselheiro julgador do Carf por
mais de 12 anos; professor em cursos de pós-graduação e advogado. E, por fim, chamo para,
depois, coordenar os debates, o professor Jeferson Teodorovicz, que é doutor em Direito
Econômico e Financeiro aqui, pela USP; mestre em Direito pela PUC do Paraná. Ele é editor
adjunto da Revista Direito Tributário Atual, do IBDT e advogado no Paraná. Então, sem
maiores delongas, eu passo a palavra aqui para o presidente, para que ele conduza os painéis.
Roberto Catalano Botelho Ferraz - Pois não. Muito obrigado. É um grande prazer estar
aqui com os senhores e poder presidir uma mesa de trabalho em que temos dois grandes
Quixotes aqui, para tratar da tributação justa. O doutor Ives Gandra é conhecidíssimo por sua
tenacidade na defesa de uma tributação mais justa, desde sempre, com empenho e denodo
enorme. Eu não posso deixar de lembrar um simpósio que fizemos juntos em 87 e o doutor
Ives foi aplaudido de pé por uns 15 minutos, por uma plateia de 350, 400 pessoas, porque
houve um membro da mesa que criticou o próprio evento, porque o evento tratava da
Constituição que estava se formando naquele momento, em 87 e ele dizia que era muito
prematuro fazer aquele trabalho. O doutor Ives se encheu de razão, pegou tudo o que tinha
preparado sobre a temática do simpósio, afastou e falou só sobre aquilo, sobre a oportunidade
de, em um congresso como esse, se discutir e rediscutir continuamente, com a vista voltada
para a tributação justa, para os princípios e tudo, para as questões de fundo, que aquilo era
um trabalho que tinha que ser feito continuamente. E, realmente, eu estou falando de 15
minutos, mas foi por aí mesmo, foi um negócio totalmente apoteótico.
E tenho a certeza de que o doutor Ives fica muito feliz com eventos como esse, porque seguem
a sua melhor tradição e acaba trazendo valores um pouco mais novos, como o doutor Marcos
Vinícius, que tem ainda esta característica tão especial, que é de alguém que já militou tão
fortemente pela tributação, do lado da tributação e tem esta grande virtude de, tanto quanto
operava pela Receita quanto, agora, tem o equilíbrio daquele que busca a tributação justa.
Tanto faz se estamos trabalhando de um lado ou de outro. Então, é com grande satisfação
que já passo a palavra ao doutor Ives Gandra da Silva Martins.
Ives Gandra da Silva Martins - Eu vou falar até o momento em que a minha voz permitir.
Uma gripe há dois dias e com muita tosse, de tal forma que espero que minha voz não me
atraiçoe até o fim da manifestação. E, realmente, as minhas relações de amizade com o
Roberto Botelho, que fez a faculdade, foi colega de classe do meu filho aqui, na Faculdade,
na USP, vem mesmo da época do vestibular. O Roberto e o Ives estavam sempre juntos, de
tal forma que é uma grande alegria cada vez que estamos juntos. E os demais componentes

da mesa, que conheço pessoalmente e também do trabalho, me alegra extremamente estar
aqui, presente. E tendo aqui, em frente, aquele que é um queridíssimo amigo, o Ricardo Mariz
de Oliveira, ao lado de Humberto Vieira, que trabalha também e batalha, como eu, por um
sistema mais justo e mais seguro. E o Schoueri sabe perfeitamente disso, que é uma luta
permanente. Ele mesmo, que preside o conselho da Associação Comercial, de Assuntos
Tributários, também tem provocado uma série de reuniões por uma tributação mais justa.
Então, eu queria começar esta exposição trazendo alguns dados que me impressionam
vivamente. Nesta faculdade, ainda antes do processo constituinte, ainda quando conselheiro
da Ordem – eu estou falando de 82, 83 –, debatendo com outro também conselheiro, o
Pertence – depois, ministro do Supremo, presidente do Supremo –, nós discutíamos uma
política tributária justa. Estou falando em 82, 83. E a minha exposição foi de que, enquanto
nós não equacionarmos o ordenamento da administração pública, dificilmente nós teremos
uma tributação justa. Se nós pegarmos os relatórios da OCDE, nós verificaremos que, pelos
critérios da OCDE – o último que eu tenho é de 2012 –, nós estávamos com uma carga
tributária beirando os 36%; os Estados Unidos com 24, Coréia com 24, México com 19. E
sabemos que, efetivamente, é difícil concorrer com países que vão tão bem e tendo uma carga
tributária dessas e sabendo perfeitamente que grande parte da carga tributária se esvai em
uma máquina administrativa absolutamente caótica, incoerente.
Por outro lado, um dado que impressiona – e eu dizia naquela época e repito agora – é que a
carga tributária que nós discutíamos, justa, nós estamos discutindo consequência. Porque não
se discute, para estudar a carga tributária, a causa, que é de uma máquina esclerosada. A
Bifano, aqui presente também, que eu admiro há anos, fez um trabalho junto com o Banco
Mundial, para 175 países. E nesses 175 países encontrou o Brasil com medalha de ouro
absoluta, mas com uma folga extraordinária, como o país que mais horas o empresário perde
para conseguir administrar as questões tributárias – para fazer o trabalho da Receita Federal,
das secretarias de estados. Porque quando se perde horas para cumprir obrigações tributárias,
está se fazendo atividades administrativas não remuneradas. Quem tem que trabalhar para
fazer escriturações, tudo isso, está trabalhando para o Fisco de graça. E em um estilo de
trabalho escravo: Trabalha de graça e, se não fizer certo, pode ainda ir para a prisão.
E se nós analisarmos – e deu, naquela época, a Bifano apresentou 2.600 horas para o Brasil.
Nós fizemos um levantamento aqui – aliás, também do Banco Mundial – sobre horas
trabalhadas em 2015 e nós vemos, por exemplo, na China, 265, 261 horas. Na Colômbia,
239. Para os senhores terem noção, na Colômbia, nós, pelo Conselho Superior de Direito,
estamos fazendo o trabalho da preparação, da elaboração do Código Comercial do Brasil.

Tanto o relator quanto o presidente na Câmara dos Deputados, da comissão que está
trabalhando com o Código Comercial – e um dos conselheiros nossos foi o autor do projeto,
o Fábio Coelho –, pegaram um grupo de assessores que nós indicamos. Eles foram aos
Estados Unidos, foram à Europa e a alguns países sul-americanos – por exemplo, a Colômbia.
Os senhores sabem quanto tempo leva para se abrir uma empresa na Colômbia? É tudo feito
eletronicamente. Eu, como contribuinte, vou a uma repartição. Muito bem, eles foram lá, para
testar, tanto o relator quanto o secretário e conselheiros nossos, o relator e o presidente da
Comissão. Faz tudo eletronicamente. E em 11 horas – em 2014 – eles recebem o certificado
de que a empresa está criada. Os senhores estão acostumados a trabalhar aqui, no Brasil,
sabem perfeitamente o que custa abrir uma empresa.
Mas do que isso, o ano passado eles chegaram e disseram aos contribuintes que eles
gostariam de reduzir para cinco horas para emissão do certificado, depois de dar todos os
dados, mas que só conseguiram chegar a nove horas a partir do registro eletrônico. Então, se
compreende que na Colômbia se perca 239 horas em média e não – Bifano – as 2.600 horas
que se perde no Brasil. Se nós analisamos, por outro lado, o custo da máquina burocrática no
Brasil, analisarmos dados de 2015, comparando três países, não concursados do Brasil
trabalhando no governo federal; não concursados nos Estados Unidos trabalhando no
governo americano; não concursados, na Alemanha, trabalhando na Alemanha – o Humberto
fez cursos na Alemanha, conhece bem como funciona. Os não concursados, no Brasil, eram
113 mil; os não concursados, nos Estados Unidos, quatro mil; os não concursados, na
Alemanha, 600. Porque a burocracia é profissionalizada, não é constituída de amigos do rei.
O Nardes deverá lançar um livro sobre administração pública. Eu prefaciei esse livro – é um
ministro do Tribunal de Contas da União, aquele que detectou as pedaladas. E só não lançou
agora para que não desse a impressão de que o livro tivesse conteúdo não técnico, mas
político, por causa do impeachment. Ele detectou coisas impressionantes.
O fato de ter essa máquina não técnica de amigos do rei, 15% da Bolsa Família é desviado.
Esses 15% da Bolsa Família desviados levam a ter 555 vereadores no Norte, Nordeste, que
recebem Bolsa Família, metade deles tendo cargos. 15% da Bolsa Família é desviado. Os
senhores devem ter lido, há quatro semanas atrás, no O Estado de S. Paulo – e não se deu
maior impressão ao caso, a meu ver, por causa do momento crítico do processo do
impeachment, mas manchete – que o Tribunal de Contas tinha procurado suspender toda
concessão de novas terras no programa de distribuição de terras. Porque descobriram que um
terço das terras doadas para os sem-terra, as pessoas não precisavam. Estavam lá, inclusive,
um senador, um prefeito, quatro vice-prefeitos, 96 deputados e 896 vereadores, que

receberam. E mais de 500.000 pessoas receberam terra sem precisar, em uma demonstração
da seletividade que os amigos do rei tem, quando se tem uma burocracia enorme. Quanto
maior a máquina administrativa, é evidente que é maior o nível de corrupção e é maior a
impossibilidade de controle. Esse livro que o Nardes vai publicar é só sobre administração
pública, mostrando o que não se fez no Brasil e o que se poderia fazer.
Por que eu trago este tema? Porque é esse tema que condiciona a carga tributária. Os senhores
ouviram, nós estamos com desajuste, não se tem receita. Temos 39 agora, 26 ministérios, 23
– está criando-se o Ministério da Cultura, recriando – que, aliás, é interessante, a Veja
publica, neste fim de semana, que os principais países que ganharam Prêmio Nobel, os
principais países que ganharam prêmios de literatura, os principais países que têm os
melhores museus do mundo, os principais países que são expoentes na cultura, não têm
Ministério da Cultura. Mas nós temos que ter. E nós não sabíamos o que é desvio. O meu
irmão mesmo teve que fazer uma declaração recente, porque ele descobriu que uma
companhia que ele não conhecia tinha obtido, do Ministério da Cultura, um financiamento
para 25 concertos que ele não tem condições de dar, porque ele tem já todo o compromisso
com a orquestra dele, Bachiana. Para receber 20 e poucos milhões de reais; 25 ou 26 milhões
de reais. E aí, ele teve que imediatamente comunicar e cancelaram. Porque a empresa lançou
e esperando, com aquilo, convencê-lo depois a dar os contratos. Ele nem conhece a empresa.
Eram dois contratos, um já foi cancelado e o outro está sendo cancelado. Porque não se sabe,
não se tem controle.
Por que eu trago isso para a reflexão dos senhores? Porque não é possível carga tributária
justa com essa mentalidade de desperdício, de descontrole, de falta de funcionalidade da
máquina administrativa. Esse livro que o Nardes está lançando – ou que vai lançar, eu tenho
a impressão, só depois do processo de impeachment, mostra como é que é uma administração
pública, como é que tem que ser feito, como é que eles detectaram as pedaladas fiscais.
Porque também o Tribunal de Contas não tinha controle disso. Foi só quando ele trouxe todo
um esquema que, agora, já foi passado para todos os tribunais de estados, é que se começou
a perceber como não há – e se fazia o que bem entendia com as contas públicas, pouco se
importando com o orçamento. Aí está a causa da carga tributária injusta.
Quando nó falamos “vamos reformular o sistema, temos um sistema brasileiro que é caótico”,
o caótico é bom para o governo, porque o caótico justifica todo o tipo de criações, de
inovações. E, ao mesmo tempo, quando há uma necessidade, quantos ministros não disseram,
em algum momento, que não se fecham as contas. Aí, temos conselheiros do Carf. Vocês
têm que arrumar tanto de autos de infração para mostrar que nós temos crédito. Quantas

coisas são discutidas. E um órgão que, a meu ver, era excelente – o Carf porque, muitas vezes,
tínhamos pessoas muito mais competentes para examinar lá –, em decorrência de alguns
desvios, foi transformado em um órgão homologatório, porque os grandes nomes deixaram
e, a essa altura, as pessoas que estão lá, embora boas, são pessoas sem a experiência
necessária pelo próprio fato de não poderem atuar na vida comum. Embora tenha muito
respeito pelos conselheiros – nós mesmos, da CNC, temos os nossos conselheiros indicados
–, nós sabemos perfeitamente que, para ocupar os cargos, já não podemos ter os nomes que
tínhamos anteriormente. E passou a se ter uma insegurança máxima, em decorrência de, a
esta altura, estarmos com contas furadas, um déficit de 170 milhões, segundo o que o governo
está apresentando; uma necessidade de gerar uma reação da sociedade, não aguentando mais
o aumento da carga tributária – e, por outro lado, verificando que, de alguma forma, a
máquina não é tão redutível como se esperava, em decorrência de o país ter 35 partidos
políticos, dos quais 28 com assento no Congresso. E me dirá o Marcos Vinícius: “Mas a Itália
tem 35 partidos”. Mas só oito com assento no Congresso, sendo que os outros, evidentemente
– os Estados Unidos têm 200 partidos políticos, mas só dois efetivamente existem nos
Estados Unidos.
Então, tudo isso leva a que, eu acho que nós teríamos que discutir, simultaneamente,
reformulação administrativa e política tributária; reforma administrativa e reforma tributária.
Porque, indiscutivelmente, o sistema é criado com remendos. Eu participei da audiência
pública no Sistema Tributário, eu auxiliei o Dornelles em algumas coisas que estão nos
dispositivos constitucionais. Eu discuti com o Dorneles e eu brinco que, com uma única
palavra, eu salvei o Código Tributário Nacional. Quando o Dornelles me mandou a última
versão da Comissão de Estudos e Comissão de Tributos, lá estava: “A lei complementar
disporá sobre” e deram números clausos nas hipóteses que poderiam constar do Código
Tributário Nacional. Na época, era um fax. Ele mandou por fax, não havia o e-mail.
Eu liguei para o Dornelles e disse: Dornelles, vocês liquidaram e incineraram, em pleno voo
– foi a expressão que eu usei – metade do Código Tributário Nacional. Porque vocês puseram
números clausos. “Não, mas já passou e tal”. E eu disse: “Ponha o advérbio ‘especialmente’
sobre isso e a lista, de taxativa, passa a ser uma lista exemplificativa. E ninguém vai discutir
porque eu acho que não foi intenção de vocês incinerar o Código Tributário Nacional”. Ele
disse: “Ótimo”. E colocou lá. Depois que aprovaram a Constituição, 15 dias depois, fizemos
um programa com o Ferreira Neto, eu e ele e contamos essa. Que, por um erro, iria o Código
Tributário Nacional estar incinerado pela metade.

Mas o projeto primeiro foi discutido e, a partir da Constituição de 88, quando – aqueles que
estão mais – o Ricardo, que está mais perto da minha idade, dos meus 81 anos, embora ele
seja muito mais jovem do que eu, mas quando eu vejo esses cabelos pretos aí, raros cabelos
brancos, sei perfeitamente que não acompanharam. Mas tão logo, Ricardo, publicada a
Constituição, o que os jornais diziam? Que um dos capítulos melhores da Constituição era o
do Sistema Tributário.
Mas, aí, as necessidades do Erário, da máquina administrativa, nos levaram a uma
contribuição notável de pioria. Contribuição de melhoria da Constituição nunca foi aplicada,
mas a contribuição de pioria, o governo deu, constantemente, e até hoje. Tivemos uma
desfiguração das contribuições especiais. Hoje, o PIS e COFINS é uma colcha de retalhos.
Um tributo que deveria ser extremamente simples. Todos os tributos de natureza indireta são
mais simples do que os tributos pessoais. E nós temos algo que gera autos de infração. As
necessidades do Erário levam a discussões intermináveis. Por exemplo, a questão de ágio é
uma questão, enfim, que a lei diz uma coisa e sempre interpretam: “Não, mas houve aí” – e
vem o problema da falta de espírito negocial. E temos uma colcha de retalhos, com um
sistema confuso, caótico, que ninguém entende e sem solução de alguns problemas
essenciais. Em primeiro lugar, o problema da guerra fiscal entre os estados. Em segundo
lugar, como encontrar uma forma de fazer com que a legislação seja clara. Que eu tenho a
impressão que a fidalguia do legislador é fazer com que o que tem que cumprir a lei
compreenda a lei. E os nossos legisladores fazem questão de serem confusos em matéria
tributária. Eles, efetivamente, exageram esse estilo de quanto mais confuso melhor, em nível
de nossa legislação.
E só se fala em reforma tributária. Desde a primeira, tentada pelo Ary, quando o Collor era
presidente. Criou uma comissão até com gente muito boa, o Carlos Alberto Longo, o Celso
Martone, ele mesmo presidindo. Tivemos inúmeras resistências. Ele, inclusive, naquela
ocasião, logo de início adotou uma solução que eu tinha apresentado, de simplificação do
sistema com cinco tributos fundamentais, em função de cinco fatos geradores. E eles apenas
acrescentaram, foi o que eles falavam, cinco tributos, cinco tributos. E o Geraldo até
interpretou que eu estava falando em cinco impostos. Eu tive que escrever um artigo,
mostrando que eu falava cinco tributos. E o Ariosvaldo, o Carlos Alberto, trabalharam, não
com cinco, mas com sete. Mas a comissão não deu resultado. O Itamar tentou com o Osíris,
não fez nada. O Fernando Henrique, a mesma coisa, com a PEC 175 que, depois, foi
transformada pelo Pedro Parente e, depois, o Germano Rigotto. Eles tentaram e fizeram dois
anteprojetos no fim do Governo Fernando Henrique. Depois, o Virgílio Guimarães, com a

Emenda 41, que deu um pacto da montanha, que foi a Emenda 42. A tentativa do Bernardo
Appy, a desistência no governo, de fazer fatiado. E a reforma tributária não sai. Porque a
carga administrativa condiciona a carga tributária. O custo da Federação é maior do que a
Federação. O custo político da Federação. A Federação Brasileira não cabe no PIB brasileiro.
E não caber no PIB brasileiro, nós temos essas profundas distorções.
Portanto, a impressão de que nós temos que discutir o sistema, eu prescreveria um sistema
muito mais simples. Enfim, quando o Delfim me pediu, ainda na discussão, no Governo
Fernando Henrique, que fizesse um projeto de emenda constitucional e já tínhamos a guerra
fiscal, eu me lembro do Rubens Gomes de Souza dizendo o seguinte – isso, quem me contou,
foi o Gilberto –, que o Rubens Gomes de Souza, quando criou o ICM, na época, disse: “Nós
temos, agora, um tributo que vai acabar a guerra fiscal do IVC. Porque, com o ICM, nós
teremos” – e o Gilberto comentava como o Rubens – que era um gênio – pôde errar tanto.
Porque, desde que ele foi criado, a guerra do IVC era uma guerra de carmelitas descalças,
não era uma guerra efetiva, em que nós tínhamos que enfrentar, como temos que enfrentar
agora.
E agora, por que é que não se faz? Porque é impossível. Em uma das audiências públicas que
fiz na Câmara dos Deputados, quando me perguntaram: “Como é que nós vamos acabar com
a guerra fiscal”, eu apresentei e disse: “Eu tenho uma solução muito simples. Eu, com dois
artigos, eu termino a guerra fiscal”. Aí, os deputados disseram: “O senhor está brincando”.
Eu disse: “Eu faço uma lei com dois artigos e termina a guerra fiscal. É só os senhores
escreverem aí”. – “Então, qual é a sua fórmula”? – “A primeira é a seguinte: Alíquota única.
A segunda: Impossibilidade de incentivos fiscais com o ICMS. Acaba a guerra fiscal. Se é
um tributo que não pode dar incentivos e, por outro lado, é alíquota única, não haverá”. – “O
senhor não sabe. O governo, desde que perdeu 14% do IPI, 14% do Imposto de Renda, deixou
de fazer políticas regionais. É com a guerra fiscal que nós fazemos políticas regionais”. Isso,
me dizia o Roberto, que foi governador de Pernambuco. Roberto Magalhães que, na época,
era deputado. “O senhor não sabe os nossos problemas no Nordeste. O governo deixou de
fazer políticas e nós somos obrigados a fazer a guerra fiscal como uma forma de
sobrevivência”. – “Então, nós estamos aqui, vamos falar sobre canários belgas porque, na
verdade, os senhores não querem solucionar o problema da guerra fiscal”.
Nós teríamos que equacionar o primeiro problema do ICMS. Nós apresentamos uma solução
para aquela comissão do Sarney e a solução era muito simples. Incentivos fiscais é o grande
problema? Alíquota mínima de 4%. Só podem dar incentivos fiscais os estados que tenham
uma renda média per capita abaixo da renda média nacional. Só podem dar incentivos fiscais

para indústrias. E os incentivos fiscais não podem durar mais do que oito anos. Aí,
evidentemente, dar-se-ia um prazo de carência, não aceitar como tranquilos todos os
incentivos fiscais concedidos, porque alguns são indefinidos, por tempo indeterminado. Por
oito anos. Nós teríamos um período de transição e fatalmente teríamos a solução. Mas é
extremamente difícil.
Mesmo agora, essa solução que está pretendendo o Confaz, que alguns estados vão depender
de aceitação dos estados, o que vale dizer que nós não temos ainda a solução. A solução do
ICMS. O problema do Imposto de Renda podia ser realmente simplificado. Nós temos uma
legislação que oferece – o mais seguro no Imposto de Renda não existe. Por exemplo, nesse
caso dos ágios, o problema do interesse negocial. Eles não têm coragem, depois que a Medida
Provisória 66 eliminou os artigos 13 a 19, não sendo aceitos pelo Congresso Nacional, eles
não falam em falta de interesse negocial porque não podem falar. Mas encontram sempre
formas de dar a impressão de que o auto de infração foi feito por falta de interesse negocial.
Então, quantas operações absolutamente legítimas, que continuam sendo legítimas para todos
os outros ramos do Direito, que não são desqualificadas e nem desconsideradas nos outros
ramos do Direito, entende o Fisco que aquilo terá que ser reexaminado, porque houve uma
dissimulação e, por essa razão, teria que ser alterado.
Então, uma reforma tributária teria que implicar, em primeiro lugar, uma reforma
administrativa. E, em segundo lugar, uma simplificação do sistema. Porque uma
simplificação do sistema faria já um lucro extraordinário por parte do próprio contribuinte
no equacionamento dos seus problemas, dos gastos das 1.600 horas, em média, que é
obrigado a apresentar. Por essa razão, enquanto nós fizermos, nós vamos estar, por exemplo,
em relação à nossa competitividade internacional, em 120º lugar no mundo. Mas o que é mais
impressionante: Nas américas, qual é a nossa posição? Por exemplo, o Chile está em 48º,
Peru em 50%; em 54, a Colômbia; em 92, o Uruguai; 100, o Paraguai. A Argentina está um
pouco acima de nós, 121. A Bolívia está com 157, por causa do famoso bolivarismo, que fez
o progresso – aliás, todos eles disseram que nós não temos democracia. E a Venezuela, que
vai indo muito bem com o Maduro, está 186º lugar, só perdendo para um outro país, que eu
não tenho aqui. Eu poderia ter, eu esqueci de trazer.
Mas o dado que impressiona, na América do Sul, em nível de competitividade, o Brasil está
em 21º lugar. Nas Américas, são 34 países. Nós estamos em 21º, em nível de competitividade.
O que vale dizer que a carga tributária como elemento de desenvolvimento, como
alavancagem, a carga administrativa como uma forma de ineficiência da máquina
administrativa, estão nos levando a esse ponto. Por isso, eu voltaria à minha proposta. Por

que não simplificarmos efetivamente o sistema, criando – e aí, já que se falou em utopia, eu
posso, aos 81 anos, ter um pouco de utopia.
Em primeiro lugar, porque criamos tributos da União, estados e dos municípios? Porque não
temos só tributos da Federação. O que nós temos na Câmara dos Deputados? A representação
de todos os estados da Federação em função da população. O que temos no Senado Federal?
É a representação de toda a Federação. Os deputados representam não só os estados, mas os
municípios. Nós temos, ainda sem ter voto distrital, praticamente os deputados representando
distritos. Esse deputado representa a região tal, esse deputado representa a região tal. Porque
não temos tributos da Federação em que, por lei, o Congresso Nacional definiria as
competências e os valores e os tributos através, primeiro, da Constituição, que a define. E,
depois, por lei complementar, já quando todos os tributos da Federação – alterando um pouco
a função da lei complementar. Transferir e todas as entidades da Federação participariam do
bolo tributário e teríamos a capacidade, porque a competência seria da Federação, através do
órgão emprestado pela União para a Federação, que seria o Congresso Nacional, a capacidade
transferindo para a entidade, com maior capacidade de cobrar.
Então, por exemplo, os tributos de maior especificidade, o tributo, por exemplo, IPTU, da
propriedade, onde está o município. Os tributos de circulação, definidas as regras, como há,
por exemplo, não haveria guerra fiscal, que o IPI não gera guerra fiscal, apesar da não
cumulatividade. Nós teríamos a máquina dos estados arrecadando. E essa arrecadação seria
partilhada na boca do cofre. Seria um problema de projeções em função das regiões. E os
tributos regulatórios, importação, exportação, renda, seriam da capacidade de arrecadação da
União. Como todos, União, estados e municípios, teriam capacidade, mas a competência seria
da Federação, com o órgão emprestado pelo Congresso Nacional, para produzir a norma, nós
eliminaríamos as guerras, simplificaríamos os sistemas, teríamos todos partilhando de toda a
receita tributária, no percentual que seria definido aí, seria um problema de estatística, de
natureza econômica, aquilo que seria dividido. E teríamos menos tributos. Na Alemanha –
não sei hoje, Humberto, mas quando nós discutimos, em 92, 93, apesar de ter, naquela época,
218 tributos, três tributos representavam 90 e poucos da arrecadação. Em Portugal, ainda no
fim da década de 90, três tributos representavam 90% da arrecadação. O que representa, na
verdade, o resto era perfumaria tributária. Embora eu goste muito de perfumaria, não é,
Humberto? Você sabe a minha origem, antes de estudar Direito, eu estudei perfumaria na
França. De tal forma que, a verdade é que, para o Direito, isso seria perfumaria.
Tem nível de utopia – eu tenho a impressão de que, se não houvesse as restrições políticas
dos deputados, dos feudos, daqueles diversos interesses que impossibilitam uma reforma

tributária, esse seria o sistema utópico ideal. Redução da máquina administrativa, redução
dessa carga burocrática que condiciona a carga administrativa. A carga tributária. E
conseguirmos um sistema que seria muito mais racional, pegando os fatos geradores clássicos
para ter o tributo correspondente e dando àqueles entes tributários que tivessem maios
especificidade e maior máquina arrecadativa para fazer a arrecadação. E todos os tributos
seriam partilhados entre todos os entes da Federação, mediante apenas uma análise
econômica de projeções e regiões com variações de tempos em tempos, à medida que as
próprias regiões progredissem mais ou progredissem menos.
Como estamos em um painel de utopia ou de possibilidades, eu não poderia deixar de
aproveitar um auditório tão intelectualizado como este, dos congressos do Ricardo, para levar
as minhas ideias. Todos dizem que eu não defendo ideias minoritárias, mas ideias unitárias.
Mas eu vou continuar defendendo, apesar dos meus 81 anos. Muito obrigado.
Roberto Catalano Botelho Ferraz - Agradecendo a persistência do doutor Ives em sempre
voltar aos mesmos pontos básicos, passo de imediato a palavra ao doutor Marcos Vinícius.
Marcos Vinícius Neder de Lima - Boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer
ao IBDT, na figura do Ricardo Mariz, pelo honroso convite para participar. Cumprimentar a
ilustre mesa de professores. Dizer que a tarefa, como vocês bem sabem, é difícil falar depois
do professor Ives Gandra. O tema, na verdade, fala de tributação ótima e sistema justo. Ainda
bem que ele falou que é uma utopia, não é? Propormos utopia. Nós estamos em uma grave
crise fiscal. Os valores são astronômicos, quase 170 bilhões de déficit. Falar em uma
tributação ótima em sistema justo pressupõe os dois lados da questão. Provavelmente, com o
cenário atual da arrecadação tributária caindo, há uma grande pressão sobre as autoridades
fiscais para conseguir aumentos de arrecadação, aumentos de carga tributária.
Por outro lado, os contribuintes estão cansados de aumento de tributo. Não há mais clima
para aumentos de tributo. Então, um pouco do que se discute: Como obter efetividade desse
sistema que está aí? Como eu conseguiria aumentos de arrecadação sem fazer grandes
alterações em um momento como este em que, principalmente, nós não temos clima político
para isso. Se nós vermos os interesses das administrações tributárias no mundo todo, o que
mais interessa a elas é o recolhimento espontâneo. O fato de haver muito litígio, haver
resistência, não contribui para a arrecadação. Os números – eu não sei os números atuais,
mas os números de algum tempo atrás, 95% do que se arrecadava era espontâneo, o
contribuinte declarando suas DCTFs e pagando. Na verdade, a arrecadação não sobe a partir
de arrecadação de autos de infração. É o contribuinte gerando uma confiança no sistema e
ele decidindo recolher espontaneamente.

Ocorre que isso não é muito fácil. O Banco Mundial tem uma regra de ouro para esse
recolhimento. Baseado nos estudos de Vito Tanzi, ele criou três pilares para esse
recolhimento. O primeiro deles é uma sensação da população de que há uma boa aplicação
dos recursos. Eu arrecado e gasto bem. A segunda é uma ideia de tributação justa. A
percepção. O Fisco cumpre a lei e eu tenho mecanismos de questionar, em caso de
questionamento. E, por fim, a certeza de punição do infrator. Um pouco naquela ideia de que
cada pequena infração tenha sido detectada e punida, que foi muito alardeada no final dos
anos 90 com aquela pressuposta tolerância zero de um promotor de Nova Iorque.
Como é o nosso cenário, dentro desses três pilares? Boa aplicação de recursos arrecadados,
eu não preciso nem perder tempo sobre isso, não é? O nosso cenário é trágico. Certeza de
punição do infrator. Ao longo do tempo, a máquina de arrecadação tributária foi se
sofisticando. Hoje em dia, há muito uso intensivo de tecnologia e a Receita é famosa por ter
bons quadros. Nos últimos anos ela centrou sua carga, sua força nos maiores contribuintes.
Ao invés de fiscalizar todos, ela centrou como um pressuposto da Curva de Pareto, onde
centrava a maior arrecadação, 10.000 contribuintes que geravam quase 75% da arrecadação.
E começou-se a investir mais nesses contribuintes. Os efeitos foram gerados na arrecadação
mas foram associados, também, a uma punição muito gravosa. As multas, ao contrário de
outros países, que variam de 20 a 40%, as multas, no Brasil, são de 150%. Não é incomum
autos de infração de 225%. E, atualmente, a jurisprudência do Carf tem permitido a aplicação
concomitante dessas multas. Basta que o contribuinte não entregue uma determinada
informação que ele se vê com multas milionárias, baseada no patrimônio. Tem um caso
famoso, julgado pela Câmara Superior, da Petrobras, que ela não entregou uma planilha e
recebeu uma multa de 500 milhões de reais. Isso é um verdadeiro absurdo.
E no tocante à tributação justa, a percepção? Nesse aspecto, é um campo rico para atuação
dos órgãos de julgamento. Os órgãos de julgamento não são órgãos de arrecadação, mas eles
são órgãos de revisão administrativa. Por isso ele era chamado de Conselho de Contribuintes.
Era um canal que os contribuintes insatisfeitos tinham, para reclamar. Não visava a
arrecadação, mas visava um conjunto de sistema, para que se desse ao sistema a imagem de
que eu cumpro a lei, mas se houver um abuso, é um tribunal imparcial para apreciar a sua
demanda. Atualmente, para que essa sensação de tributação justa seja percebida, na visão de
Niklas Luhmann, eu tenho uma legitimidade pelo procedimento. Tem que haver um processo
de natureza imparcial. Mas nós temos muitos problemas em assegurar ao contribuinte essa
imagem de imparcialidade. Hoje em dia, há uma percepção ao contrário, de parcialidade do
Carf. A Fazenda tem predominado nas decisões, muitas vezes ao contrário do que ocorria

antes. O Carf se aproximando de um tribunal judicial com o mesmo status. O movimento foi
ao contrário, o Carf muito parecido com uma delegacia de julgamento, em que as INs e
soluções de consulta ganham grande importância.
Na verdade, o sistema que em outros países funciona, que é o sistema de consultas fiscais,
em que o contribuinte pergunta ao Fisco, recebe, nos países, no máximo em dois meses, uma
resposta, podendo organizar sua vida. No Brasil, esse sistema é caótico. Em geral, se demora
muito para responder. E 60% – esse era o número que a Receita tinha, há algum tempo atrás
– são considerados ineficazes e a pessoa pode receber uma fiscalização. Então, hoje em dia,
no Brasil, só se consulta quando se sabe a resposta. Não há diálogo institucional. Se havia
pouco, depois dessas operações, Lava Jato e Zelotes, é impossível falar com o Fisco. Há um
clima institucional de medo das autoridades em qualquer contato. Não há uma definição do
que é permitido e do que não é permitido. Tentou-se fazer essa declaração de planejamento
tributário que acabou não prevalecendo. O contribuinte fica em grande insegurança em
decidir o que pode e o que não pode. E o contencioso tributário, como um todo, é
extremamente moroso.
Então, esse modelo que nós temos é um sistema indutor de litígio. Todos esperam e tentam
postergar ao máximo as suas decisões. E a esperança disso é embarcar em uma outra renúncia
fiscal. Nos últimos dez anos, se eu não me engano, quatro renúncias fiscais. Agora, estamos
diante de uma, da repatriação, declaração de ativos não declarados. E vai em uma sequência.
As multas – os créditos tributários ficaram quase impagáveis, as empresas não pretendem
recolher. Elas entram em um sistema de litígio e esperam a próxima renúncia. Não há o
sentimento de certeza de punição e nem a percepção de que o sistema é justo. Isso faz com
que a esperança das autoridades no recolhimento espontâneo – com esse sistema, claramente
a tendência não é de aumentar e, sim, de reduzir. Em uma época de crise fiscal, o que se tem
que assegurar é que há imparcialidade da apreciação. O sistema pune, mas pune brandamente.
O que importa não é a violência da punição, mas a certeza dela. Então, nós vivemos nesse
equilíbrio difícil entre a necessidade de arrecadação tributária e a necessidade de segurança
e legalidade. O País não pode – um professor de Harvard e Yale, Rosengard, que é o
coordenador do Instituto de Governo de Harvard, ele disse que o ponto mais importante nos
países que conseguiram o desenvolvimento é uma estabilidade na regra jurídica, segurança
jurídica, que permite que se faça investimentos. Nós estamos nesse dilema. E a ideia de que
vale a pena arrecadar a qualquer custo e indutora de insegurança. As pessoas não investem.
A arrecadação tributária não vem. Quando se vê, no Carf, as pessoas falando de quantos
processos tem, quantos bilhões tem em estoque, quanto é possível arrecadar – o ministro da

Fazenda, Levy, na época, fez uma avaliação de quantos bilhões tinha no Carf e quanto ele
podia arrecadar. Basicamente, a função do Carf não é essa. A função do Carf é de uma
aplicação justa e transmitir confiança ao contribuinte de que ele vai ser tratado corretamente.
O imposto é a fonte de vida de toda a máquina de Poder Executivo. Governo forte e pesado
em impostos são sinônimos.
Na verdade, há necessidade de se impor limites ao poder de tributar. Aqui, o movimento não
deve ser mais de buscar-se substância, capacidade contributiva. Muito se deve fazer um
movimento de resgatar a legalidade. A legalidade, nesse aspecto, é superimportante. O tributo
surge como um garantidor da liberdade, ele surge no início do capitalismo como uma forma
de separar os servos dos senhores feudais. Mas se ele for tratado com muita intensidade, ele
acaba destruindo a liberdade. O próprio Ruy Barbosa dizia e enfatizava: A administração não
pode cobrar imposto sem o orçamento que o orçamento que o tache. De todos os direitos, é
o mais alto, o mais inviolável e o mais absoluto. Isso, Ruy Barbosa, um defensor dos direitos
humanos, deu uma relevância enorme à legalidade e à previsão no orçamento.
Então, deve haver equilíbrio, uma justa medida entre a obrigação do contribuinte de
contribuir para o Estado e a proteção aos direitos do cidadão, para se evitar o confisco.
Direitos de propriedade, segurança jurídica, igualdade, direitos fundamentais, direitos de
liberdade, devem ser preservados no Estado democrático de Direito. Por isso que a
Constituição é tão rica em limitações formais e materiais. Quem pode tributar, regra de
repartição de competência, legalidade, isonomia, não cumulatividade, quando e se é possível
tributar, irretroatividade, anterioridade, decadência e prescrição. O que se pode tributar, regra
de capacidade contributiva, imunidades e quando se pode tributar. A capacidade contributiva,
não confisco, progressividade, direito à propriedade. Existem todos esses limites. O professor
Canotilho fala que muitas vezes existe o limite, mas não existe efetividade na aplicação
dessas regras. Hoje em dia, muito mais se prestigia as INs, as soluções de consulta do que as
regras da legalidade, os princípios. Eu vi uma brincadeira que me deixou – achei bem
engraçado, um advogado do Carf dizendo que a decadência, a lactose e o glúten estão fora
de moda. A decadência não tem – a decadência, quem milita no Carf – eu tenho processos de
agora que discutem fatos de 99. Os próprios conselheiros dizem: “Olha, pode retornar à préhistória”. Onde é que está a segurança jurídica? Onde é que está o prestígio às regras de
decadência, de irretroatividade?
Nós passamos de uma fase inicial, em que havia ênfase em segurança e se falava em estrita
legalidade, tipicidade cerrada, retroatividade, as regras do CTN contra mudanças de critérios
jurídicos, toda uma proteção institucional. Isso levava o sistema a ser muito formal. Naquele

movimento pendular, se partiu para flexibilizar o sistema. Não mais a estrita legalidade. Mas
se começou a introduzir sistemas como substância sobre a forma, sistemas alienígenas,
porque eles não têm regramento no Brasil. Abuso de forma, ampliação – as regras de
decadência acabaram sendo afastadas. Permissão de interpretações fazendárias retroativas.
Esse foi o sistema que nós estamos vivendo. O pêndulo foi para o outro lado. De um sistema
muito formalista, se transformou em um sistema muito subjetivo. A autoridade
administrativa tem alta dose de subjetividade.
Qual é a tendência atual que se defronta o Direito Tributário? Uma ênfase na aferição de
capacidade contributiva. Análise econômica dos contratos e estruturas jurídicas. Você pode
ter uma estrutura jurídica, é questionado. No Carf, falam: “Olha, você fez cisão, mas você
poderia ter contribuído os ativos diretamente. Você criou uma empresa-veículo, mas, para
fazer aquisição numa privatização, mas essa forma não vale porque o real adquirente”. Os
acórdãos recentes de ágio, até justificada – via acórdão que saiu na semana passada,
justificativa de toda a estrutura, ele falou: “Não vale porque não tem substância”. Isso é um
grau de subjetividade enorme. E parece que aquela teoria realista de Ross, que diz que o
Direito é o que o intérprete diz e não o que a lei diz. É o que nós estamos vivendo, um pouco,
esse cenário. Os julgadores são a base para definir a validade da conduta. Há uma grande
ênfase na atuação da fiscalização. Esse sistema gera uma grande insegurança jurídica, grande
subjetivismo na análise da validade. E o contribuinte fica sem saber o que ele pode fazer,
qual é a conduta válida, qual é a conduta inválida. Ele fica sem regras claras no jogo. E o
princípio da capacidade contributiva é a grande justificativa para essa incerteza. A aplicação
da capacidade contributiva.
Na verdade, isso foi um dilema grande que o Direito sempre se defrontou. Como distribuir
os gastos. Eu preciso ter tributos para exercer as funções do Estado. Mas quem vai pagar?
Poderia se dividir igualmente, mas aqueles que mais usam o serviço público são os que menos
têm condição de pagar. Isso faz com que surja a ideia de uma progressividade, uma igualdade
de sacrifício, e o sistema montado dessa forma. O professor Ricardo Lobo Torres tem um
esquema que eu sempre gostei. Ele fala: “A capacidade contributiva vai até a existência de
um mínimo existencial”. Eu tenho que tributar, mas eu tenho que garantir as despesas, saúde,
educação de dependentes. E tributar a partir dali. E eu posso ir aumentando essa capacidade
contributiva, mas ela não pode ser excessiva. Eu não posso acabar desestimulando a própria
necessidade de investimentos e o benefício marginal do investidor. Se eu vou além da
capacidade contributiva, a minha tributação vira confiscatória. Eu começo a invadir
patrimônio. Então, a pedra de toque de qualquer sistema é a capacidade contributiva.

A Receita tem, em muitas vezes, tratado essas deduções de despesa, que são necessárias à
existência das empresas como benefícios fiscais. Isso aqui é um exemplo de uma declaração
que surge da própria Receita Federal, estimando que as deduções de dependentes, despesa
médica, despesas de função são, na verdade, 16% do imposto e trata isso como benefício
fiscal e não como uma aplicação corolária da capacidade contributiva. A mesma coisa
acontece com a compensação de prejuízos fiscais que, na verdade, também vão na mesma
direção de uma tributação conforme a capacidade contributiva, embora o Supremo tenha dito
que pode ser tratado como benefício fiscal. Mas, na verdade, ela serve de uma aplicação de
capacidade contributiva.
Além disso, deve-se pensar que a tributação, hoje, diante de um mundo globalizado, o
investidor pode investir claramente, ele pode escolher a forma de tributar. Então, uma forma
de tributação que vá avançando sobre a capacidade contributiva sem regras claras e cada vez
mais com incidências maiores, ela vai desestimular investimento. O investidor, num mundo
globalizado, ele não fica preso em uma economia interna. Ele pode investir no Brasil, pode
investir na China, pode investir na Venezuela – na Venezuela não, não é? Ele faz as escolhas
de investimento. À medida que nós temos um sistema ineficiente e que tribute sem regras
claras e subindo, aumentando, nós perdemos competitividade. Existe uma concorrência
fiscal.
A OCDE, muitas vezes, eu participei, quando estava no Fisco, em um grupo para analisar a
concorrência fiscal, a concorrência entre países, quem pode oferecer um sistema tributário
mais atrativo. E, hoje em dia, tem essa máxima: Não importa a forma jurídica que você
estruturou o seu negócio. O que eu tenho que olhar é se alguém se beneficiou. Outro dia, fui
fazer um despacho com uma juíza, ela alegou solidariedade entre – eu falei: “Mas isso não é
hipótese de solidariedade. Isso não enquadra, nunca, no Art. 124”. Ela chegou: “Mas, doutor,
alguém tem que pagar. Então, mesmo que não seja caso de solidariedade, eu vou manter a
exigência de solidariedade”. Em última instância, nós não podemos – sempre em mente: O
Direito depende da forma jurídica. Ele depende de como foi estruturado, da opção que a
legislação – ali, eu ouvi a professor a Misabel Derzi falar, outro dia, todos os impostos são
muito parecidos. O Imposto de Renda, o IPI, o PIS-COFINS tributam valor agregado. Qual
a diferença, quando é que incide um ou outro? Depende da estrutura jurídica, da forma
jurídica.
Então, por fim, nós temos que a ênfase é do resgate à legalidade. Hoje em dia, a legalidade
virou um detalhe. Vale muito mais a pena a instrução normativa, a solução de consulta, o ato
declaratório, do que a garantia da legalidade. Temos que resgatar o discernimento de Geraldo

Ataliba quando ele dizia que o Direito Tributário tem que ser interpretado a partir da
Constituição, tem que ser interpretado a partir da legalidade. E um movimento que já havia
antes da Constituição de 88, hoje em dia se repete. Eu vejo, nos julgamentos do dia a dia, do
Carf, uma supervalorização da posição fazendária. E isso, a meu ver, prejudica uma
tributação ótima e um sistema jurídico justo. Eram essas as minhas considerações e obrigado
a todos.
Roberto Catalano Botelho Ferraz - Então, prosseguindo os nossos trabalhos, eu tenho aqui,
à minha direita – vamos chamar de ala jovem, são jovens doutores com toda a formação,
totalmente plena. Mas com uma mesa deste peso assim, é juventude, não é? Eu vou fazer
uma brincadeirinha com o Jeferson aqui. No meu tempo de colégio, uma vez organizamos
um jogo de professores e alunos. Os alunos naturalmente eram muito mais vigorosos que os
professores. Alguns deles já tinham alguma idade, alguma barriga. Então, as regras foram
ligeiramente modificadas: Os alunos iriam jogar com o goleiro amarrado à trave – ele
alcançava só até a metade do gol. E os alunos também não podiam passar do meio-de-campo.
Era futebol de salão, mas não podia passar do meio-de-campo. E, naturalmente, os alunos
ganharam, apesar disso, não é? Então, eu sei o peso que tem aqui o auditório e tudo. E
passando a palavra ao nosso debatedor, que sinta a tranquilidade que os alunos ganham
sempre, também.
Jeferson Teodorovicz - Boa tarde a todos. Primeiramente, não posso deixar de considerar a
honra e também o encargo que é fazer um debate depois de duas brilhantes palestras, do
professor Ives Gandra da Silva Martins e também do professor Marcos Vinícius Neder de
Lima. Muito me honra, mas também me intimida bastante, por motivos óbvios. E gostaria de
agradecer também o convite do IBDT, para fazer este debate, em nome do doutor Ricardo
Mariz de Oliveira. E agradecer também ao presidente da mesa e ao coordenador, o doutor
Rodrigo.
Eu confesso que fiquei bastante otimista quando falaram que o debate seria sobre tributação
ótima, especialmente em relação ao tributo justo. Primeiro, porque é utópico. Isso permite,
digamos assim, muitas reflexões que podem ou não ser aplicáveis ao Brasil. E a tributação
ótima, de certa forma, é um campo de estudo que tem se desenvolvido com maior
complexidade na Economia, especialmente na política tributária. Eu confesso que tenho
algumas reservas em relação a algumas posições de políticas tributárias que têm sido
defendidas contemporaneamente, especialmente algumas posições manifestadas, por
exemplo, por Piquet, em relação a questões relacionadas à tributação progressiva do Imposto
de Renda. Mas, dito de forma simples, eu acredito que, em linhas gerais, a maior parte dos

estudiosos de tributação ótima, especialmente nas Finanças Públicas, na Economia, não se
afastam dos postulados desenvolvidos por Adam Smith no Século XVIII. Ou seja, o Sistema
Tributário deve respeitar a capacidade contributiva; deve, também, ser certo, ser transparente;
deve, também, causar o menor ônus possível ao contribuinte. E, ao mesmo teve tirar o
mínimo possível necessário para viabilizar o funcionamento da máquina pública.
De certa forma, todas essas considerações que foram feitas no Século XVIII, no ambiente
político, econômico e social totalmente distinto do contemporâneo, se mantém e foram
aperfeiçoados por outros autores das Finanças Públicas, da Economia Política, como Stuart
Mill. Tem também alguns estudos mais recentes, do Século XX, como, por exemplo, o livro
Princípios da tributação, que eu realmente considero um dos principais estudos sobre o
assunto. E, de certa forma, é muito interessante considerar que, embora em contextos
totalmente diferentes, os teóricos da tributação ótima continuam mantendo grande
similaridade em relação a posições que foram defendidas há mais de dois séculos.
Para se ter uma ideia, embora se considere viável, em alguns aspectos, a reforma tributária,
em termos de Teoria Geral, muitos teóricos estudiosos da tributação ótima preferem colocar
abordagens tópicas, voltando-se à perspectiva do tributo ótimo e não ao aspecto sistemático.
Até porque, muitos sistemas são muito complexos e uma reforma complexa estrutural seria
talvez possível em questão de décadas. Então, diante do difícil, ficou, digamos assim, mais
ou menos convencionado por muitos teóricos que seria mais interessante trazer pontuações
isoladas.
E o que os estudiosos da teoria da tributação ótima entendem como tributo ótimo?
Primeiramente, seriam aqueles tributos que apresentariam grande base de contribuintes, ou
seja, permitindo-se alíquotas menores. Em segundo aspecto, que as regras fossem simples e
objetivas – ou seja, claras. O que também se remete ao Adam Smith. Em terceiro lugar, que
a incidência sobre produtos e serviços fosse mais focada em demanda inelástica, não é?
Favorecendo a diminuição das distorções fiscais e diminuindo também a falta de escolha do
contribuinte sobre pagar ou não pagar tributos. E, em quarto lugar, que esse tributo
evidentemente seja justo, ou seja, respeitando a isonomia, respeitando a capacidade
contributiva que, também, mais uma vez, não deixa se afastar ao Adam Smith. Ao mesmo
tempo, também se referindo ao Adam Smith, esses estudiosos da teoria da tributação ótima,
como alguns dos precursores, como Frank Ramsey, defendem que deveria haver um baixo
custo administrativo – mais uma vez voltando ao Adam Smith.
E por que eu acredito que seja muito importante nós falarmos sobre tributação ótima em um
congresso de Direito Tributário? Porque, vejam, nós estamos aqui fazendo um exercício

interdisciplinar. Nós estamos aqui falando sobre Direito, mas também estamos falando sobre
Política e também estamos falando sobre Economia. O que, em um congresso tributário é
algo que tem enorme simbolismo. E eu vejo isso com grande otimismo. Mas, ao mesmo
tempo, também não posso deixar de considerar que existem muitos poucos estudos sob a
perspectiva de Direito Tributário para a tributação ótima. E isso, de certa forma, também
contribui para a dificuldade de trazer elementos mais concretos para o aperfeiçoamento do
sistema, como uma ciência normativa voltada a propostas que viabilizem o aperfeiçoamento
do sistema, tendo como premissas a eficiência econômica e a Justiça, que são duas premissas
desenvolvidas por teóricos da tributação ótima. Esse é um dos pontos que eu gostaria que
fosse comentado pelos palestrantes, se possível.
E o segundo aspecto, em relação à ligação importantíssima que se faz entre Direito Tributário
e Direito Financeiro. Acredito eu que a tributação justa deve observar tanto o Direito
Tributário como, também, o Direito Financeiro. Ou seja, uma tributação elevada ou baixa
sem o devido retorno financeiro, sem o devido gasto público racional, para mim, destoa da
Justiça Fiscal. Então, seriam apenas essas construções que eu tenho. Não quero tomar,
também, muito tempo dos senhores. E eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Roberto Catalano Botelho Ferraz - O Marcos quer falar?
Marcos Vinícius Neder de Lima - É muito interessante essa abordagem que relaciona o
nível de tributação com a despesa. Eu me lembro, em 1996, de uma festa no gabinete do
secretário da Receita porque nós tínhamos alcançado 100 milhões de reais de arrecadação. E
era um nível histórico. A partir daí a arrecadação aumentou quase dez vezes. A administração
tributária foi, pouco a pouco, melhorando seus controles e a arrecadação, hoje, é mais de 10
vezes esse nível. Subiu muito acima da inflação. Se você fizer um acompanhamento da
subida da arrecadação em relação à inflação, ela é bem acima. E, mesmo assim, nunca é
suficiente. Hoje, eu estava vendo a exposição do novo ministro da Fazenda, ele dizendo que
desde a Constituição de 88 a despesa pública aumenta todos os anos acima da inflação. Não
há dinheiro que chegue. Provavelmente, nenhuma reforma tributária vai – eu imagino a
posição do secretário – já estive nessa posição. Provavelmente o ministro chega para ele e
fala assim: “Se vira nos 30. Você vai ter que arrumar dinheiro”. Então, não há reforma
tributária que funcione sem um controle de despesas. Então, muito se diz isso – isso não é
uma afirmação nova –, mas os mecanismos criativos que o próprio Fisco Brasileiro tem, de
arrecadar mais, nunca serão o suficiente.
Eu me lembro – e isso, também na década de 90 –, fui uma vez, a pedido da Receita, em um
encontro da CEPAL, no Chile. No início dos anos 2000. E, lá, fui apresentar, como um bom

brasileiro, um trabalho de como aumentar a receita tributária. O Chile apresentou 18 trabalhos
de controle de gasto público. Eu tive, na verdade, a impressão clara que nós estávamos
atrasados, que nós estávamos na direção errada. Então, muito se fala de aumentos de
arrecadação, reforma tributária. Eu acho que a grande reforma – e isso é muito difícil de
conseguir. Eu acho que o ministro da Fazenda, ao tentar limitar a despesa, andou bem. Porque
esse é o segredo. Estou há tantos anos no Direito Tributário e nada do que se arrecada – o
Brasil, em comparação a outros países, tem uma máquina arrecadadora boa –, nada, nunca, é
suficiente. Então, sobre o seu comentário, a análise, nós devemos estar estudando muito como
ordenar o gasto público.
Ives Gandra da Silva Martins - Eu fico satisfeito porque eu pensei que ia ficar sozinho
quando fiz a observação de que a carga administrativa é que condiciona a carga tributária. E
realmente, aquilo que o Marcos Vinícius disse ao Jeferson vem confirmar essa realidade. Nós
nunca chegaríamos a um ponto de dizer que arrecadamos o suficiente enquanto tivermos essa
estrutura. Eu vou dar dez pontos que me parecem importantes em relação a 190 países, a
posição do Brasil, para mostrar o que representa, enfim, digamos, esse caos administrativo
que condiciona uma despesa cada vez maior em relação àquilo que o contribuinte pode pagar.
Em abertura da empresa, o nosso ranking, em 190 países, é o de 166º. Já pensaram, o número
de funcionários necessários para passar por todas as repartições para abrir uma empresa? Na
Colômbia, agora, são nove horas. Alvará de construção. Nós estamos em 167º lugar no
número de funcionários para autorizar um alvará de construção. Registros de propriedades –
os cartórios, certidões: em 125º lugar, em 190 países. Agora, proteção de investidores, nós
estamos bem, em 27º. Pagamentos de impostos, as exigências para pagamentos de impostos,
nós estamos, em 190 países, em 177º. Só há 176 países que têm um sistema de pagamento
de impostos melhor do que o nosso. Comércio internacional, 148º. Para poder fazer comércio
internacional. Execução de contratos, não estamos tão mal: 45º. Resolução de insolvência,
55º. E obtenção de eletricidade, avançamos muito nos governos passados e, neste último
governo, nós pioramos. Estamos em 23º lugar.
Então, os senhores veem o seguinte: Esta máquina administrativa que dá a impressão que,
por ser grande, deveria ser eficiente, é extremamente ineficiente e consome. Nunca nós
teremos receita suficiente para controlar. Então, a primeira grande reforma é administrativa.
Vamos fazer essa máquina funcionar. Hoje, eu dava uma entrevista para um canal de
televisão e me perguntaram: “O senhor é conservador ou progressista”? Eu disse: “Nem um,
nem outro”. Realmente, os progressistas, nós temos a Bolívia, o Equador, a Venezuela, Cuba.
Os conservadores, nós temos Estados Unidos, Alemanha. Eu pergunto o seguinte: Os

governos não têm que ser de esquerda ou de direita. Eles têm que ser eficientes ou são
incompetentes. Qualquer que seja a doutrina, temos que ver: É competente ou incompetente.
O princípio da eficiência, que está na Constituição, no Art. 37, deveria ser o lema de qualquer
administração pública. Agora, como a Receita está como aquilo que nós, do Interior,
chamávamos de boi de tranco – os senhores, não sei se conhecem essa expressão. No Interior,
os carros de boi que têm juntas de quatro bois, os bois de tranco são aqueles dois bois que
ficam na segunda fileira. Quem conduz o carro são os bois da frente. E quem recebe o tranco
do carro são os dois bois de trás. Por isso se fala, no Interior, quando alguém está em uma
posição que não manda nada e tem que carregar tudo, que é boi de tranco. A Receita, de certa
forma, é um boi de tranco, porque ela tem que fazer aquilo que ela não comanda. Ela tem que
cobrar. E quando o ministro diz: “Arrume, de qualquer forma, a receita”, daí a fiscalização
sai em busca de encontrar dissimulações etc.
Então, Adolfo Wagner, que nunca vi uma estátua dele em nenhum país no mundo e que o
Schoueri conhece bem, o Humberto Segundo também – o Hugo Segundo também. Na
verdade, ele tinha toda a razão quando fez a teoria da expansão constante das despesas
públicas. Isso é uma tendência do homem no poder – tendo dinheiro, gastar. E quanto mais
dinheiro tem, mais gasta. E quanto mais gasta, mais vai encontrar situações inúteis, obras
inúteis, muitas vezes, para fazer. E, daí, vem a tentação da corrupção. O Lorde Acton, quando
dizia que corrupção é próprio do poder. Montesquieu dizia que era necessária a tripartição de
poderes – criticado, na época, sob alegação de que poder dividido não é poder – pois é
necessário que o poder controle o poder porque o homem não é confiável no poder.
Então, basicamente, quanto maior a máquina, mais ela vai distender – por isso, Adolfo
Wagner nunca foi adorado por nenhum dos governos, porque representaria e, por essa razão
é que eu nunca vi uma estátua a esse homem, que defendeu a primeira lei da distensão
absoluta das despesas públicas. É que as máquinas, quanto menores, mais administráveis,
menos corruptas, mais os cidadãos – quanto maiores as máquinas, tanto pior. Teoricamente,
quando se defende que o Estado deve fazer tudo, vemos os fracassos de todos os países
marxistas, em que tinham a Economia planejada, não poderia errar nada. E nunca funcionou.
Nas economias liberais sob controle, controlando o direito do consumidor e controlando o
abuso do direito econômico, nas duas pontas da Economia de mercado, é possível
efetivamente progredir. O Estado tem uma função de controle, de fiscalizar. Mas não tem
uma função de pretender fazer tudo e, principalmente, de ser abrigo dos amigos do rei. Por
isso, para mim foi música o que ouvi do Marcos, o que ouvi do Jeferson. Porque, realmente,
enquanto não fizermos uma profunda reforma do Estado, a Receita será sempre boi de tranco.

Roberto Catalano Botelho Ferraz - Agradecer, uma vez mais, a todos os membros da mesa
e de toda a organização. Eu peço a gentileza ao nosso presidente do IBDT, doutor Ricardo
Mariz de Oliveira, de comparecer para fazer o fechamento do nosso Congresso.
Ricardo Mariz de Oliveira - É hora de fechar e apagar as luzes. E eu queria, neste momento,
necessariamente agradecer a todos os presentes, que nos brindaram, aqui, com dois dias de
muita atenção. Eu queria agradecer a todos os palestrantes e presidentes de painéis. Quero
agradecer à Cerne Eventos, especialmente à Renata – Renata, olhe para cá– que, todos viram,
foi incansável nestes dois dias. Também a Malu e a Cecília. Às pessoas da nossa Secretaria,
que estiveram aqui o tempo todo. Quero agradecer – se puderem vir aqui, por favor – ao
Bruno, aos nossos coordenadores. O Argos não está mais. Maito ainda está aqui. Eu queria
agradecer a esses coordenadores, que me ajudaram bastante na conformação, nos painéis, na
escolha dos temas e também nos contatos com todos os convidados para palestrar – que é
uma atividade bastante intensa, na época de organização, muito difícil você organizar as
agendas, as possibilidades. Conseguimos sucesso nisso também.
E eu queria agora transmitir a vocês um sentimento pessoal meu, aqui, neste momento. Eu
tenho certeza, como já aconteceu em congressos anteriores do IBDT, que nós atingimos o
objetivo ou os objetivos que traçamos para o Congresso. Sejam os congressos internacionais,
sejam os congressos nacionais, eu sempre fiquei com a sensação de que nós tivemos êxito.
Neste congresso, em particular, eu realmente estou extremamente feliz. Porque não houve
nenhum painel, nenhuma participação que destoasse. Acho que houve uma colaboração
substanciosa de todos que aqui participaram. O tema era um só, mas ele foi dividido em
várias perspectivas e nós vimos, em todas as perspectivas, realmente uma contribuição muito
grande e ideias fantásticas.
E agora, eu queria dizer para vocês – e confessar – que, muitas vezes, eu senti uma grande
emoção interna de verificar que isso estava acontecendo. E eu pensei várias vezes, com muita
emoção – eu estou confessando, de público, aqui – com muita emoção: Esses caras são meus
amigos. Eu convivo com eles. Como eles sabem, quantas coisas eles sabem, quantas coisas
eles têm para falar. E eu me senti pequeno, junto a todos os participantes que sabem tanto,
que mostraram tanta cultura, tanta percepção da realidade nacional, não é? Eu realmente
quero agradecer a todos vocês – agora eu, Ricardo, e não o IBDT –, quero agradecer porque
vocês me deram realmente momentos assim, de intensa emoção.
Acho que, neste momento, também nós temos que pensar que nós tivemos a presença, aqui,
de jovens – inclusive, porque está aqui, eu aponto o Jeferson, mas nós tivemos a Martha Leão
e tantos outros –, jovens um pouquinho mais tarimbados, jovens mais jovens, mas que já

estão contribuindo tanto, não é? E chegamos até pessoas de importância para o Direito
Brasileiro, do professor Ives, do professor Paulo de Barros Carvalho. O professor Ives, duas
vezes, falou dos seus 81 anos. Esperamos que tenhamos a sua presença por 191 anos, não é?
Mas é perceptível o sacrifício, a dificuldade de vir aqui. Muito obrigado. O professor Ives
mencionou que está gripado. O professor Paulo chegou hoje aqui, recém-saído de uma
cirurgia no hospital. Fez um esforço de vir aqui. Todos nós presenciamos o esforço dele.
Então, isso também me emocionou.
E me emociona, também, a lembrança que foi feita para alguns nomes importantes: Rubens,
Gilberto, Ataliba. Tudo isso aconteceu aqui dentro, dentro do Congresso que, agora, se
encerra. E que espero que tenha sido, para todos vocês, de tanto proveito quanto foi para
mim. Muito obrigado pela presença, muito obrigado a todos. E, no próximo ano, nos
reunimos novamente. Muito obrigado.

