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EVALDO COLOMBINI MIRANDA
CONSULTOR

Os resultados divulgados pelo Inep nesta
semana sobre a edição 2012 do Enem (Exa-
me Nacional do Ensino Médio) devem ser
vistos com bastante atenção e cuidado em
sua interpretação. Como acontece todos os
anos, a partir dessa publicação, as esco-
las são classificadas em um ranking, que
passou a ser considerado critério pri-
mordial de avaliação de pais na hora de
escolher a melhor instituição de ensino
para seus filhos. Mas as escolas com mé-
dias mais altas são de fato as melhores?
Para responder, primeiro é necessário
uma reflexão sobre o que é qualidade de
ensino. 

Se adotarmos um único critério para
a análise (melhores médias em provas
como o Enem, por exemplo), corremos o
risco de não considerarmos escolas cu-
jas propostas de ensino são mais diversi-
ficadas, priorizando valores, trabalhan-
do com turmas heterogêneas e cujas
ações contribuem para a formação de indi-
víduos autônomos e capazes de agir positi-
vamente em grupo. Essas escolas podem
não ser “campeãs do Enem”. 

É importante verificar que tipo de escola
estamos analisando. Sabemos que, quase
sem exceção, as melhores colocadas no rank-

ing são escolas excludentes, ou seja, selecio-
nam seus alunos. Isso ocorre na admissão
(através de exame de seleção) ou, ainda, du-
rante o processo, eliminando os “menos do-
tados” nas séries que antecedem ao 3º ano
do Ensino Médio, ocasião em que os alunos
participam do Enem e dos vestibulares. 

Deve-se levar em conta também que, em

todas as escolas, há diferenças entres os gru-
pos de alunos de um ano para outro, inclusi-
ve quanto ao grau de engajamento em rela-
ção às provas como o Enem e os vestibula-
res, o que faz a média da unidade escolar
considerada sofrer variações. 

É pouco conveniente também comparar
escolas que inscreveram poucos alunos na

prova Enem (algumas apenas 12, 15 alunos),
mesmo com ótimos resultados, com outras
que tiveram um número maior de estudan-
tes participantes (50 alunos ou mais) – e que
eventualmente obtiveram um desempenho
menos significativo. 

Há também a possibilidade de ocorrerem
“aberrações”, como seria o caso, por exem-

plo, de alguma rede de ensino, inscrevendo
os melhores alunos numa única unidade, o
que, obviamente, implicaria numa “média
notável” para essa unidade, generalizando-
se esse resultado para toda a rede. 

Como comparar escolas excludentes com
outras que valorizam a diversidade? O que é
mais significativo: registrar uma boa média

no Enem, a partir de ações elitizantes, ou
criar condições para que todos os alunos
efetivamente evoluam no processo? 

Assim, é mais consistente verificar o que
foi feito com o alunado de uma determinada
escola, desde sua admissão até o final de seu
processo de formação. Essa avaliação, caso
fosse feita, estaria sujeita a uma complexa

teia de critérios, tais como a verificação
de como o aluno ingressou no sistema,
combinada com a análise do meio social
e o universo familiar a que pertence, cur-
rículos, culturas escolares, saberes mais
gerais e conhecimentos específicos que
foram adquiridos. 

É inegável a importância de se produ-
zir indicadores de qualidade do ensino
oferecido pelas nossas escolas, mas a re-
dução de critérios pode fazer com que
propostas de ensino mais ricas e diversi-
ficadas deixem de ser reconhecidas co-
mo de qualidade. 

Enfim, na hora de escolher a escola de
seu filho, além do resultado do Enem, os

pais devem verificar o projeto pedagógico,
analisar a equipe docente, conhecer o espa-
ço físico, saber da existência de recursos pa-
ra o enriquecimento do processo ensino-
aprendizagem, observar a conduta dos alu-
nos e, acima de tudo, refletir se a proposta da
escola atende às suas expectativa de forma-
ção em relação a seus filhos. 

Como interpretar o 'ranking' do Enem

Tributos de controversa 
constitucionalidade

LUÍS EDUARDO LONGO BARBOSA
TRIBUTARISTA DO ESCDRITÓRIO TRIGUEIRO FONTES

O
prazo para os contribuintes aderirem aos
novos parcelamentos incentivados, insti-
tuídos pela Lei nº 12.865/2013, encerra-
se na próxima sexta-feira, dia 29 de no-
vembro. Pelo fato de tais parcelamentos
envolverem matérias controvertidas,
ainda pendentes de decisão do Supremo
Tribunal Federal, os próximos dias serão

de grande reflexão para os contribuintes envolvidos em tais
discussões. Isso no sentido de se decidir pela adesão a tais
parcelamentos ou seguir acreditando nas teses em curso pe-
rante o Poder Judiciário.

De forma bastante objetiva, vale mencionar que o primei-
ro grupo de incidências alcançadas pela nova lei, refere-se
aos débitos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), vencidos
até 31/12/2012, apurados sobre lucros
auferidos através de coligadas ou con-
troladas localizadas no exterior, nos ter-
mos do artigo 74 da MP 2.158-35/2001.

Nesse caso, em vista da grande polê-
mica envolvendo a matéria, recente-
mente julgada (ainda que não em todas
as suas vertentes) pelo Supremo Tribu-
nal Federal, os descontos oferecidos aos
contribuintes que optarem pela adesão
são bastante generosos, sendo: (a) para
o a opção de pagamento à vista, de 100%
sobre as multas; 100% sobre os juros; e
100% sobre os encargos legais; enquan-
to; (b) para a opção de parcelamento
(em até 120 parcelas), de 80% sobre as
multas; 40% sobre os juros; e 100% so-
bre os encargos legais.

Como incentivo adicional, o programa em referência esta-
beleceu a possibilidade de o contribuinte optante quitar os
montantes correspondentes às multas e aos juros de seus dé-
bitos, utilizando-se de créditos (próprios e/ou de empresas
nacionais por eles controladas) relativos a Prejuízo Fiscal
(IRPJ) e Base negativa da Contribuição sobre o Lucro (CSLL).

Adicionalmente, a Lei 12.865/2013 estabeleceu outro pro-
grama de quitação incentivado, específico para débitos refe-
rentes à contribuição ao Programa de Integração Social (PIS)
e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), vencidos até 31/12/2012: (i) devidos pelas institui-
ções financeiras e companhias seguradoras, calculados so-
bre a parcela de suas “outras” receitas não decorrentes da
prestação direta de serviços; e (ii) relativos ao ICMS excluído
da base de cálculo de referidas contribuições.

Novamente, os descontos oferecidos aos contribuintes

optantes pela adesão se mostram bastante interessantes,
correspondendo: (a) para o a opção de pagamento à vista, de
100% sobre as multas de mora e ofício; 80% sobre as multas
isoladas; 45% sobre os juros; e 100% sobre os encargos legais;
enquanto; (b) para a opção de parcelamento (em até 60 par-
celas), de 80% sobre as multas de mora e ofício; 80% sobre as
multas isoladas; 40% sobre os juros; e 100% sobre os encar-
gos legais.

Como inicialmente mencionado, o principal ponto em co-
mum aos novos programas guarda relação com o fato de que
os mesmos versam sobre matérias, no mínimo, controverti-
das, pendente de decisão judicial final por nossa corte supre-
ma.

Ademais, atualmente, referidas discussões, encontram-se
incluídas na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Fe-
deral, possuindo elevada repercussão econômica uma vez
que podem significar o impacto de bilhões de reais às contas
do governo federal.

Não por outra razão a “benevolente” política fiscal visa

não apenas amparar a empresa optante, mas também garan-
tir a arrecadação, ainda que parcial, dessa receita bilionária
aos cofres públicos. Não se pode descartar completamente a
possibilidade dos respectivos julgamentos virem a ser deci-
didos em favor do contribuinte.

A possibilidade de imediata fruição dos relevantes benefí-
cios da Lei 12.865/2013, aliada à incerteza sobre o julgamen-
to da (i) legitimidade desses débitos, são aspectos que, consi-
derados com base no princípio do conservadorismo, por si
só justificariam a opção de adesão do contribuinte.

Porém, agindo o contribuinte com a cautela e boa fé, es-
senciais aos bons gestores, e aderindo aos novos programas,
não há como se negar que seriam justamente estes os mais
penalizados no caso de futura decisão do STF em favor das
teses defendidas pelos contribuintes, da qual, a princípio,
não poderiam se beneficiar.

Nesse cenário, não há como não se refletir sobre os aspec-

tos da irretratabilidade e irrevogabilidade, inerentes à opção
pela adesão aos programas de parcelamento, quando se tra-
tar de débito tributário posteriormente declarado inconsti-
tucional pelo STF.

Assim, o que aqui se pontua é até que ponto a confissão de
dívida inconstitucional, para fins de parcelamento, torna in-
controverso o débito confessado, afastando quaisquer hipó-
teses de rediscussão judicial de seus aspectos jurídicos.

Nessa linha, deve-se ter em mente que o maior vício de
que pode padecer uma norma jurídica é justamente o da in-
constitucionalidade, o qual, em esfera tributária, como regra,
tem o condão de invalidar todos os efeitos da respectiva nor-
ma instituidora da relação tributária.Por tal lógica, a declara-
ção de inconstitucionalidade pelo STF poderia ser apontada
como fundamento suficientemente apto a legitimar a anula-
ção da confissão para fins de parcelamento. 

Nesse sentido, vale mencionar importante precedente do
Superior Tribunal de Justiça, referente ao Recurso Especial
(REsp) n. 1.133.027/SP, julgado sob o rito de recursos repetiti-

vos (nos termos do artigo 543-C, do Có-
digo de Processo Civil), segundo o qual a
rediscussão do débito confessado é pos-
sível no que se refere aos aspectos jurídi-
cos da obrigação tributária e, em deter-
minadas situações, até mesmo aos seus
aspectos fáticos.

Corroborando tal linha de entendi-
mento, diversos precedentes têm sido
emitidos no âmbito dos Tribunais Re-
gionais Federais, legitimando a revisão
do ato jurídico referente à confissão de
dívida. 

O próprio STF possui precedente, em
sede de Recurso Extraordinário, no qual,
ao reconhecer a hipótese de imunidade
tributária, entendeu não prevalecer o

caráter irretratável da confissão de dívida firmada pelo con-
tribuinte.

Assim, ainda que o contribuinte resolva optar, de forma
conservadora, pela adesão aos novos programas de liquida-
ção de débitos fiscais, no caso de posterior decisão do STF
declarando a inconstitucionalidade das respectivas normas
tributárias, verificam-se sólidos fundamentos, inclusive las-
treados em precedentes judiciais, no sentido de se pleitear a
anulação da confissão de dívida firmada para a adesão aos
programas.

Em termos práticos, a flexibilização da irretratabilidade e
irrevogabilidade da confissão de dívida, em tais situações,
permitiria o restabelecimento da integridade patrimonial do
contribuinte, frente a uma pretensão arrecadatória reconhe-
cidamente inconstitucional, não parecendo razoável que tal
adequação seja negada, justamente, às empresas marcadas
por uma gestão fiscal mais conservadora.
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O principal ponto em comum aos novos programas guarda
relação com o fato de que os mesmos versam sobre matérias,
no mínimo, controvertidas, pendente de decisão judicial final

por nossa corte suprema

É inegável a importância de se produzir indicadores de qualidade
do ensino oferecido pelas escolas, mas a redução de critérios

pode fazer com que propostas de ensino mais ricas e
diversificadas deixem de ser reconhecidas como de qualidade
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  4 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A17. 




