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1. COLOCAÇÃO DO TEMA

O empréstimo compulsório retomou com todo o vigor ao cenário jurí-
dico nacional. Isto porque, após a edição do chamado Plano Colior 1, o estu-
do de tal instituto tomou-se bastante atraente, principalmente se considerar-
mos a Óbvia antinomia entre o pretenso modelo do governo e o postulado
constitucional. O contraste entre um e outro é tão evidente e nítido que o ra-
ciocínio flui com facilidade.

2. ANÁLISE GLOBAL

Como expressão do imperativo da segurança do direito, as normas jurí-
dicas se voltam para a frente, para o porvir, paia o futuro, obviamente depois
de oferecido ao conhecimento dos administrados seu inteiro teor, o que se dá
pela publicação do texto legal.

Assim, as leis objetivam alterar situações consolidadas e impor regras
de conduta a partir de sua vigência, o que geralmente se dá de sua publica-
ção em diante, ou seja, para o futuro, salvo se o direito novo for para benefi-
ciar.

Portanto, fere a consciência jurídica das nações civilizadas a idéia de
que a lei possa colher fatos passados, já consolidados e cujos efeitos se ca-
nalizaram regularmente em consonância com as diretrizes da ordem institu-
cional.

Na linha de realização desse valor supremo, de que as normas jurídicas
se voltam para o futuro, estabelece o art. 52, inciso XXXVI, da Constituição
da República, que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada— . l

Assim, os contratos bancários, como os de conta corrente, de aplica-
ções de um modo geral, eram atos jurídicos perfeitos, celebrados sob deter-

Trabalho elaborado por Moema Austa Soares de Castro advogada, Consultora do Depar-
tamento de Consultoria e Pesquisa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

1. A Medida Provisória t 168, posteriormente transformada na Lei n t 8.024, de 12 de abril de
1990, determinou a alteração das regras relativas às aplicações financeiras, banc5rias e às cader-
netas de poupança, com efeito retroativo, em completo desacordo com o supracitado manda-
mento constitucional.
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O sistema brasileiro inscreve-se na corrente que confere ao princípio
supracitado um caráter mais rijo do que uma mera medida de política legis-
lativa, pois assume o sentido de uma norma de natureza constitucional. É
uma regra cogente dirigida ao legislador, à sua vez proibido de ditar leis re-
troativas.

Assim, a legislação que contenha tal efeito é passível de estar maculada
da eiva de inconstitucionalidade, cabendo ao Poder Judiciário declará-lo e
recusar-lhe aplicação. É o que se espera que aconteça, quando os Tribunais
decidirem sobre os aspectos jurídico-constitucionais do "Plano Coilor 1".

O que causa espécie é o fato de que alguns juristas chegam a aceitar as
medidas de estabilização econômica, sem questionar-lhes os supramenciona-
dos aspectos. Tal aceitação é perigosa: no momento em que se passa a adotar
como critério de validade da regra jurídica uma suposta legitimidade, aferida
por critério de conveniência, e não de conformidade com o texto maior, está
aberto o caminho para o arbítrio.

É necessário que se encontre uma forma de adequação da regra jurídica
em questão ao texto constitucional pelo menos para aqueles que acreditam
no direito como instrumento de convivência humana.

3.1. Princípio da anterioridade da lei fiscal.

O art. 150, 111, "b", da Constituição de 1988, dispõe peremptoriamente
que é vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja si-
do publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

A regra comporta exceção, apontadas no § 12 do supracitado artigo,
que são: impostos de importação, de exportação, sobre produtos industriali-
zados, sobre operações financeiras, e extraordinários na iminência ou no ca-
so de guerra externa.

O princípio da anterioridade expressa a idéia de que a lei tributária seja
conhecida com antecedência, de modo que os contribuintes, pessoas naturais
ou jurídicas, saibam com certeza e segurança a que tipo de gravame estaião
sujeitos no futuro imediato, podendo dessa forma organizar e planejar seus
negócios e atividades.

3.2. Princípio da legalidade da tributação e as medidas provisó-
rias.

O princípio da legalidade, em matéria tributária, deve ser interpretado
de forma absoluta. Vale dizer, o ato estatal que põe a tributação deve ser ato

1.746



legislativo em sentido formal (instrumento normativo proveniente do Poder
Legislativo) e material (norma jurídica geral e impessoal, abstrata e obrigató-
ria).

O princípio da legalidade traduz fielmente a idéia de que a tributação
deve expressar o resultado da vontade dos representantes do povo, livre-
mente eleitos para elaborar e votar leis. Não tem pois cabimento a admissão
de outros instrumentos utilizados pela Administração, tais como: medidas
provisórias, convênios de Estado, pareceres normativos, decretos regula-
mentares, portarias etc.

Assim, à luz de uma interpretação sistêmica da Constituição, não cabe
medida provisória em matéria tributária, salvo nas exceções indicadas: IPI,
ESOF, importação, exportação, extraordinários e contribuições previdenciá-
rias (têm eficácia em 90 dias).

Por derradeiro resta o argumento político. A Carta de 88 extinguiu a
figura do decreto-lei exatamente para retirar do texto maior o resquício auto-
ritário do regime anterior. Não seria coerente arranjar-lhe substituto porten-
toso, em período que se pretende proclamar eminentemente democrático.

Em conclusão, certamente podemos afirmar que a existência dos prin-
cípios da anterioridade irretroatividade e legalidade obriga os governantes a
planejar com antecedência e seriedade a política tributária apropriada. Como
isto não é feito, a consequência que se percebe é a desorganização da eco-
nomia, a desorientação dos governados e o arrepio aos princípios jurídico-
constitucionais.

4. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO

4.1. Evolução histórica

Utilizado desde a Idade Média, o empréstimo compulsório estava prati-
camente em desuso por volta do século XIX. As duas grandes guerras do
nosso século colocaram-no em evidência, como recurso financeiro de algu-
mas das nações conflagradas.

Diversos países da Europa recorreram a esta invenção financeira me-
dieval e vários deles, como a Inglaterra e a França, já o abandonaram para
sempre.

Na Inglaterra o marco decisivo foi o Bili o! Righ:s. Após a edição des-
te, devido à necessidade da autorização do Parlamento, nunca mais foi ins-
tituído o empréstimo compulsório.
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Na França, antes da Revolução de 1789, foi usado por Carlos V, Fran-
cisco 1, Henrique ifi e Carlos IX. Na revolução foi instituído em 1793 -
nunca devolvido, em 1795 - só parcialmente devolvido, e em 1799 - que
não chegou a ser cobrado. Em 1815, após Waterloo - réquisition de guerre,
confirmada pela lei de 28 de abril de 1816.3

A experiência feita no curso dos tempos, nos mais diferentes países,
não se tem mostrado compensadora. As arrecadações são sempre muito me-
nores do que a estimativa elaborada quando da instituição do empréstimo
compulsório.4

AMILCAR FALCÃO noticia que Edmond Wellhoff, na monografia
dedicada ao tema, concluiu que (1) é muito mais acertado exigir-se o im-
posto sobre o patrimônio ou o capital, em termos econômico-financeiro; (2) a
arrecadação produzida quase sempre constitui fracasso total; e (3) a de que o
empréstimo compulsório comumente é utilizado nos períodos de crise, e vem
acompanhado de sinais de desorientação financeira (parece até que tais con-
clusões foram baseadas nos diversos exemplos brasileiros).5

A experiência histórica demonstra e o bom senso confirma as asserti-
vas.

Evidentemente, as fórmulas empregadas naquela época muito diferiam
das que hoje se adotam. Em primeiro lugar, a exigência era feita pelo sistema
de repartição (localidades, cidades ou municipalidades). Em segundo lugar,
o constrangimento era feito de forma velada e contrariando garantias já con-
sagradas e não honradas contra a sua cobrança.

Com a evolução dos fatos políticos e financeiros, foi diminuindo-se
pouco a pouco o recurso do empréstimo público, praticamente reduzido qua-
se que apenas em época de guerra ou de graves crises econômicas e financei-
ras.

No exemplo brasileiro, até meados de 1962 não se presenciou a cria-
ções sucessivas de tal figura, de forma desequilibrada.

Daí para cá, vimos assistindo a variadas instituições do tributo como
simples manobra para obter receitas tributárias ao arrepio de proibições
constitucionais. É profundamente melancólico observar que tais fórmulas,

3. Cf. BRASIL, Francisco de Paula Gusmão de Souza. O empréstimo compulsório no direito bra-
sileiro. ]Revista Forczc, Rio de Janeiro, 289: 131-55, jan.Imar 1985.

4. O caso brasileiro pMece desmentir tal assertiva. Se se considera quantitativamente a instituição
de tal tributo, a premissa parece totalmente falsa.

S. FALCÃO, Amflcar de Aradjo. Empréstimo compulsório - direito comparado e experiência
brasileira, Rcvlsta de Direito PbIico, São Paulo, 4:7.23, abri./jun. 1968.
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apesar de claramente inconstitucionais, obtiveram o beneplácito dos nossos
Tribunais.6

Observa-se na atualidade a facilidade com que o governo obtém entra-
das tributárias sob essa forma oblíqua e clandestina, quando sente necessida-
de de recursos coativos imediatos.

A título de ilustrar a presente exposição, citaremos alguns exemplos
retirados da prática legislativa de nosso país.

Com a denominação de empréstimo público de emergência, a Lei n2
4.069, de II de junho de 1962, instituiu o empréstimo compulsório sob for-
ma de adicional do imposto de renda, com o agravante da arrecadação feita
no próprio exercício, com a inobservância do princípio da anterioridade.7

A Lei n2 4.242, de 17 de julho de 1963, criou novo empréstimo com-
pulsório, também sob a forma de adicional do imposto de renda, exigível no
próprio exercício de sua criação e nos dois seguintes.8

A Lei n9 4.357, de 16 de julho de 1964, instituiu ou alterou algumas
espécies de empréstimo compulsório: constituição do "fundo de indeniza-
ções trabalhistas", mediante a aplicação da alíquota de três por cento sobre
o total da remuneração paga, pelos empregadores, aos empregados; alterou a
incidência do empréstimo compulsório sobre a cédula C, previsto pela Lei n9
4.242163; estabeleceu dois empréstimos compulsórios optativos.9

Podemos citar ainda a contribição para a PETROBRÁS, que constituiu
uma capitalização compulsória, sujeita ao mesmo regime do empréstimo
compulsório; o empréstimo compulsório devido à ELETROBRÁS, o do
Banco Nacional da Habitação, consistente na aquisição coativa de letras
imobiliárias, etc.

Mais recentemente têm proliferado numerosos exemplos de instituição
de empréstimos compulsórios: sobre veículos (Decreto-lei n 9 2.288186), so-
bre a gasolina, sobre valores cambiais relativos a passagens áreas para o ex-
terior, e mais recentemente o concernente ao Plano ColIor.

A tônica tem sido sistematicamente a mesma: instrumentos legislativos
inadequados (decretos-leis e medidas provisórias), inobservância de princí-
pios constitucionais consagrados (anterioridade, irretroatividade e legalida-
de) e o furor fiscalista de sempre. Entretanto, apesar de todos esses rotinei-

6. Cf. FALCÃO, Amilcar de Araújo. Op. cit.. p. 17.
7. Idem, ibidem.

8. Id., ib.
9. Id.,ib.
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ros e sucessivos arranhões jurídico-constitucionais, pensávamos, inocente-
mente que mais surpresas não poderiam ocorrer quanto a futuros desdobra-
mentos da questão. Ledo engano. O "Plano Coilor" ultrapassou todas as ex-
pectativas e foi o mais furioso de todos quantos já assistimos em matéria de
descumprimento de mandamentos constitucionais. Agora só nos resta aguar-
dar a reação de nossos Tribunais, especialmente do Supremo Tribunal Fede-
ral e torcer para que o clamor da reação da comunidade envolvida seja sen-
sível aos ouvidos das autoridades governamentais responsáveis pela condu-
ção do destino do País.

4.2. Conceito

"Enzpréstuno compulsório é a prestação em dinheiro que o Estado ou
outra entidade pzblica de direito interno coativamente exige, nos termos da
lei, para custeio de suas próprias atividades, daqueles que possuam deter-
minada capacidade contributiva denotada por fatos geradores legalmente
previstos, condicionando-se o seu pagamento à promessa de ulterior resti-
tuição em prazo certo ou indeterminado (amortizável ou perpétuo), e,
eventualmente, de fluência de juros."°

Conceituação idêntica está em Lore Kulimer" e Edmond Wellhoff.12
Em verdade, o conceito que foi dado acima não se alteraria e até ga-

nharia em precisão, em elegância e em concisão, se houvesse uma substitui-
ção de toda a primeira parte pela expressão - tributo.

Resultaria, então, que o empréstimo compulsório é o tributo exigido
sob promessa de restituição a prazo certo ou indeterminado e, eventualmen-
te, de pagamento de juros. 13

JOÃO BAPTISTA CELESTINO conceitua o empréstimo compulsório
como uma espécie de tributo exigido de determinada categoria de contri-
buintes, que ficam obrigados a entregar dinheiro à União Federal com a
promessa de reembolso futuro, sob certa condição ou dentro de certo pra-
zø.14

10. Cf. FALCÃO, Amflcar de Araújo. Conceito e espécies de empréstimo compuls&io. Reviste de
Direiso Pgbbco, São Paulo, 14:38-46, outidez. 1970.

11. Apud FALCÃO, mflcar de Aradjo. Op. cii. p.38.

12. Idem, ibideni, p. 39.

13. ld.,lb.
14. Op. clt.,p. 113.
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Segundo o mestre BALEEIRO, no empréstimo compulsório há, geral-
mente duas hipóteses: 1) O Poder Público impõe a obrigação de emprestar
dinheiro, restituível no futuro, com ou sem juros, a quem estiver em certas
condições características do fato gerador de certo imposto; 2) o Governo
acena para o contribuinte com certa possibilidade de isentá-lo de determina-
do imposto, sob a condição de emprestar ao Poder Público quantia maior que
a correspondente ao imposto.!S

O empréstimo compulsório é o dever de prestação pecuniária, não vo-
luntariamente desejada, que o Estado impõe, mediante regra jurídica, a certas
pessoas que realizam determinados fatos, ou se encontram em definidos es-
tados de fato, correlacionando a efetivação daquela prestação pecuniária com
a sua posterior devolução, por parte do Estado, à mesma pessoa. 16

Destas lições, temos que os traços fundamentais do empréstimo com-
pulsório são: 1) é uma relação obngacional ex lege; 2) é uma prestação pe-
cuniária coativa; 3) vinculada à ocorrência de um fato gerador; 4) decorrente
de regra jurídica (lei); 5) poderá ou não ser restituível, eventualmente acres-
cida de juros.

A partir da edição da Constituição de 1988, a discussão acerca da natu-
reza jurídica tomou-se desnecessária, já que o constituinte esposou a tese
que considera o empréstimo compulsório como tributo.

ATAUBA, entretanto, sempre foi contrário à expressão, empréstimo
compulsório, taxando-a de ilógica, absurda e contraditória. Isto porque,
empréstimo, por definição, é um contrato que pressupõe acordo de vontades.
Já a noção de compulsoriedade supõe a exclusão da vontade, pois é feito à
força. Se é compulsório, não é empréstimo. Se é empréstimo, não é compul-
sório. Seria o mesmo que falar em círculo quadrado.!?

Inobstante a adequação ou não do nomem juris, o fato é que a atual
Carta Magna estabelece no seu art. 148, que "A União, mediante lei com-
plementar, poderá instituir empréstimos compulsórios:

1— para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamida-
de pública e de guerra externa ou sua iminência;

II— no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante

15. BAL,EE!RO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Rio de Janeiro,
Forense, 1985, p. 243-4.

16. Cf. BEÇKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito 'Tgib.tírio 2. ed., São Paulo,Saraiva, 1972, p. 357.

17. ATALIBA, Geraldo. Este ilógico e absurdo "emprstimo compulsório. . ." Revista d&OA B/São Paulo, 4(23): 21 - 5,  setiout. 1986.

1.751



interesse nacional, observado o disposto no art. 150, 111, "b".
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de emprésti-

mo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua institui-
çao.

Claro está que a competência institutiva é privativa da União e que o
veículo indicado é a lei complementar.

O exercício da competência está condicionado a pressupostos constitu-
cionais indicados nos incisos 1, II e parágrafo único. Destaque-se a necessi-
dade de observar-se o princípio da anterioridade na hipótese arrolada no in-
ciso II.

Despesas extraordinárias são aquelas absolutamente necessárias, após
esgotados os fundos públicos, inclusive os de contingência. E tais despesas
devem ater-se àquelas decorrentes da presente necessidade de acudir as víti-
mas das calamidades públicas, como terremotos, maremotos, incêndios e en-
chentes catastróficas, secas transanuais, tufões, ciclones, etc.

No magistério de SACHA CALMON "a hecatombe deve ser avassa-
ladora, caso contrário se banalizaria a licença constitucional, ante acts of
God que sempre ocorrem, sistematicamente ao longo das estações do ano.
Na hipótese de guerra externa ou de sua iminência, devem ser observados
os princípios do direito internacional público. As convulsões sociais inter-
nas e o subjetivismo na apreciação das situações de conflito não justificam
a imposição do tributo restituível.

Na hipótese de investimento público, as cláusulas de relevância, de
urgência, de interesse nacional, desqualificam a importância regional, e
impõem o adiamento das despesas não urnt'18

Deprende-se, pois, da breve exposição do conceito do tributo, que, no
caso da figura tributária instituída pelo "Plano Coilor", há adequação per-
feita ao empréstimo compulsório. Entretanto, os pressupostos constitucionais
exigidos pelo art. 148 não foram observados e nem enquadrados nas hipóte-
ses ali consideradas. Com efeito, não se trata de guerra externa ou sua imi-
nência, nem calamidade pública, tampouco investimento público de caráter
urgente e de relevante interesse e muito menos foi observado o princípio da
anterioridade (do inciso II), e o instrumento legislativo veiculado não foi a
lei complementar. Daí porque a insconstitucionalidade deve ser declarada,
mais dia, menos dia, pelo Supremo Tribunal Federal, guardião de nossa Lei
Maior.

18. Op. cit..p. 147.
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4.3. Espécies de empréstimo compulsório

As espécies ou categorias de ingressos financeiros abrangidos pelo em-
préstimo compulsório são:

- empréstimo compulsório ostensivo;
• empréstimo compulsório dissimulado;

empréstimo compulsório optativo.
A primeira configura aquela espécie em que o legislador, pura e sim-

plemente, estabelece a sua exigência, com a promessa de restituição da im-
portância arrecadada. A cláusula de pagamentos de juros não é essencial (em
geral, quando estabelecidos são sempre inferiores à taxa de juros corrente no
mercado e em regra não encontram aceitação no mercado de títulos). 19

No particular, existe uma variedade: a do tributo que é pago com pro-
messa de restituição de parte do que for arrecadado. BENVENUTO GRI-
ZlO'lTI, ao referir-se a essa modalidade, que ele denomina iniposto-emprés-
timo, dá como exemplo a lei financeira inglesa, de 1941.20

Uma outra modalidade desta espécie é apontada por LOUIS DELBEZ,
que o designa corno imposto facultativamente obrigatório (emprunífacultati-
vemeni obligatoire) de que são exemplos duas leis financeiras francesas de
7.1.1948.21

A segunda, também denominada de empréstimo compulsório oculto, é a
modalidade que os italianos denominam emprestitoforzato PflOSchera(o.22 As
suas formas mais comuns são a de se obrigar os credores do Estado a receber
títulos da dívida pública como pagamento do que lhes é devido e a que con-
siste em se constrangerem as empresas a criar determinados fundos sociais
(reservas, fundos de amortização, de depreciação, de provisão, de reservas,
etc.).

A terceira categoria, o empréstimo compulsório optativo, constitui-se
em regra da vantagem que o Estado dá ao contribuinte de certo imposto de
ficar isento ou de ter a sua obrigação tributária reduzida, se subscrever em-
préstimo público em valor superior ou em certa quantia.

Para ALIOMAR BALEEIRO, o empréstimo compulsório deixa de ser

19. Cf. KIJLLMER, Lore. Apud FALCÃO, Amflcar de Araújo. Conceito e espécie* - . op.cit., p. 40.
20. Veja FALCÃO, Amflcar de Araújo, Op. Cit.

21. ldem,ibidem.

22. Id. ib.
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imposto quando o contribuinte opta pelo empréstimo para livrar-se do paga-
mento de um tnbuto.23

O depósito compulsório e a capitalização compulsória são espécies fi-
nanceiras que têm características particulares a essência, são afins do em-
préstimo compulsório, devendo ser-lhes assimiladas, para o efeito de recebe-
rem o mesmo tratamento.

4.4. Natureza jurídica

A classificação dos tributos segundo a destinação da receita obtida, te-
ve larga aceitação doutrinária, por muito tempo, o que possibilitava, de mo-
do precário, o discernimento das espécies tributárias.

O passar dos tempos e a evolução do direito tributário tornaram esta
classificação superada e deficiente. Por outro lado, a classificação apresen-
tada pelas últimas constituições brasileiras não convencia a maioria dos ju-
ristas, que se preocupam com o rigor científico nos estudos jurídicos. Em
vista disto, alguns deles puseram-se à procura de um critério verdadeira-
mente jurídico para classificar os tributos.24

Na Europa, RENATO ALESSI e BERLIRI elaboraram novas classifi-
cações, sem contudo lograrem pleno êxito. No Brasil, o ínclito ALFREDO
BECKER classificou os tributos em impostos e taxas, argumentando que,
sendo a base de cálculo o próprio núcleo da hipótese de incidência, nela ha-
veremos de buscar o único critério jurídico e objetivo para a referida classi-
ficação. Existem dois tipos de base de cálculo: ou a regra escolhe por base
uma atuação ou elege um fato qualquer lícito, diferente de atuação do Esta-
do. Na primeira categoria, estão as taxas e na segunda os impostos.25

O único senão é que BECKER se esqueceu de que em alguns tributos
não encontramos base de cálculo, visto que o legislador não se preocupou
em medir a materialidade do fato gerador.

Entretanto, GERALDO ATALIBA chegou a uma classificação jurídica
de tributos, aceita por numerosos juristas. São, quanto à natureza, duas
grandes espécies: vinculados e não vinculados.

23. BALEEIRO, Alimoar. Uma introdução à ciência das fina.çaz. 2. ed., Revista Forense.
1958,p.867.

24. Cf. SILVA, Almir halo. Empréstimo compulsório. Voz Legia, São Paulo, 134: 13-29, fev.
1980.

25. Idem ibidem.
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Esta classificação deve-se dar a partir da lei, onde iremos encontrar a
sua essência e núcleo. É a materialidade do fato descrito hipoteticamente
pela há. que fornece o critério para a classificação das espécies tributárias.
Portanto as espécies de tributos serão reconhecíveis de acordo com a con-
sistência do aspecto material da hipótese de incidência. O aspecto material
da hipótese de incidência, em qualquer caso, apresenta-se de duas formas:

a) ou consiste numa atividade do poder público (ou na repercussão
desta);

b) ou, pelo contrário, consiste num fato ou acontecimento indiferente a
qualquer atividade estatal.

Daí a classificação dos tributos em vinculados e não-vinculados, con-
forme o aspecto material da há. consista ou não no desempenho de uma ati-
vidade estatal. No primeiro caso, o legislador vincula o nascimento da obri-
gação tributária ao desempenho de uma atividade estatal, no segundo, não.

Tributos vinculados são as taxas e as contribuições e tributos não-vin-
culados são os impostos.26

Levando-se em consideração a classificação supramencionada, há quem
considere, como PONTES DE MIRANDA, por exemplo, que "o emprésti-
mo compulsório apenas se legitima se concebido como tributação anexa a
algum imposto, ou taxa ou contribuição- 27

SACHA CALMON entende que "a afirmação teórica de que podem
tais exações serem taxas ou impostos (dependendo do fato jurígeno escolhi-
do pelo legislador para montar o tributo) é absolutamente verdadeira. Mas
verdadeira no plano teórico e científico. Os in.sumos da sociologia jurídica
têm demonstrado que se afiguram como impostos ou adicionais de impostos,
até porque são os feitos que mais lhes convêm.

Os empréstimos compulsórios são sempre, na prática, impostos resti-
tu(veis."28

BECKER afinm que a natureza jurídica do empéstimo compuls-io é
a de um genuíno imposto, ainda que pennaneçx.z a obrigação de o sujeito ati-
vo (Estado) devolver o tributo (Com ou sem juros). Na verdade, no emprés-
timo compuls(rio existem duas distintas relações jurídicas, com distintas
naturezas jurídicas.

26. id. ib.

27. PONTES DE MIRANDA. Comentários à Coaaiituiçlo de 1967 com a emenda a' 1 de1969.2. ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1973, p. 382.
28. Op. cit., p. 148-9.
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A primeim relação jur(dia4 é de natureza tribu&ia: o sujeito passivo é
um determinado indiv(duo e o sujeito ativo é o Estado. A segunda relação é
de natureza abninisøntiw2. o sujeito ativo é aquele indiv(duo e o sujeito pas-
sivo éoEstado.

A satisfação da prestação, na relação jwídica de natureza tributia, irrl
constituir o núcleo da hipótese de incidência de outm regra jurídica (a que
disciplina a ofrigaçáo de o Estado restituir) que, incidindo sobre sua hipóte-
se (o pagamento de tributo), determinará a irradiação de outra segunda)
relação jurídica, esta de natureza administratiw2.29

MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO procurando reunir, em esquema, as
mais importantes teorias sobre o assunto, chegou à seguinte posição:30

UNILATERAIS
• a que defende a natureza tributária do empréstimo compulsório como

um verdadeiro tributo,
• a que entende ter o empréstimo tributário natureza autônoma como

requisição de dinheiro.

BILATERAIS
• a que o considera contrato de adesão,
• a que o explica como contrato de mútuo de direito público,
• a que o enquadra como sendo um empréstimo ou depósito de direito

público;

MISTA
a que indica que o empréstimo compulsório é um misto de emprésti-
mo e imposto.

Tenho para mim que a análise minuciosa e profunda de todas essas teo-
rias refugiriam um pouco ao tema proposto, que é o exame do empréstimo
compulsório em face do "Plano Coilor".

Assim sendo, e estando pacífico o predomínio da teoria que defende a
natureza jurídica do empréstimo compulsório como um verdadeiro tributo, ,só
quanto a este aspecto nos deteremos.

Os defensores da corrente mista destacam exageradamente o elemento
restituição. Entretanto, não há razão para o realce de tal valor, porquanto o

29. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do Direito Tributirio. São Paulo, Saraiva,
1963, p. 359.

30. RIBEIRO, Mana de Fátima. A natureza jurfdica do cmpratimo compuhório no aia-
tema trIbutário n.cioaal, Rio de Janeiro, Forense, 1985, p. 89.
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art. 40 do CTN3I é bastante incisivo e deixa claro que o fato de ser restituí-
vel não possui o condão de descaracterizar o imposto.

É imperioso verificar se os atos de disponibilidade do dinheiro das pes-
soas físicas e jurídicas durante 18 meses, à conta do Banco Centra], podem
ser caracterizados como empréstimo compulsório.

Já verificamos anteriormente que o conceito da figura jurídica tratada
se amolda perfeitamente ao caso concreto do "Plano Coilor". Urge somente
registrar e observar que a tributação tem sempre dois objetivos: o fiscal e o
extrafiscal. O fiscal ocorre quando o tributo objetiva empregar o dinheiro pa-
ra os usos normais do Tesouro. E o extrafiscal ocorre quando o objetivo é
outro, que não o da arrecadação. Ia casu, nos parece tratar-se de um em-
préstimo compulsório com finalidades extrafiscais, cujo objetivo central é
possibilitar uma política de deflação (redução de gastos das pessoas).

Contudo, a única dificuldade para o enquadramento jurídico é o pará-
grafo único do art. 148, que amarra a aplicação dos recursos arrecadados à
despesa que fundamentou a sua instituição.

No caso concreto tal vinculação não é passível de suceder, porque o
governo não pretende gastar (por causa da redução de liquidez).

Contudo, estamos com aqueles que não entendem o nomen juris e ou-
tras pequenas diferenças como argumentos suficientes para derrubar e desca-
racterizar a espécie tributária.	-

O exemplo didático de JOÃO MANGABEIRA é oportuno e esclarece
de vez a questão: 'Não basta, para burlar a Constituição, fazer-se uso de
nome falso. Porque se a lei, ou a autoridade policial, estabelecesse que se
poderia compulsoriamente convidar e levar alguém a repousar ou vera-
near num presídio, com a tabuleta clínica de repouso ou estação bal-
neária, ninguém se deitaria lograr por esse embuste e não haveria juiz que
não acudisse ao preso com a garantia do habeas corpus. "32

O que resta ficar claro é que seja qual for o apelido ou o pseudônimo,
ou a falta de nomem juris com que o legislador o encobrir, a retenção com-
pulsória advinda do "Plano Coilor" tem natureza tributária, tenha sido ins-
tituída de forma constitucional ou não.

Por último, não podemos pretender afirmar que a nossa interpretação é

31. Ari. 49 do ('TN: "A natureza especifica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva
obrigação, sendo irrelevantes para qual i ficá- Ia:

- a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
11 - a destinação legal do produto de sua arrecadação

32. MANGABEIRA, João. Enipréstinio compulsório é tributo e deve obedecer ao regime trihut5rjo.Revjt de Direito Pdblico, São Paulo, 5(19): 309-11, janJniar. 1972.
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a única correta. Contudo, temos a certeza de que a tese contrária também não
o é.

5. CONCLUSÃO

1. O princípio constitucional da irretroatividade das leis, associado ao
do direito adquirido, dirige-se ao sistema constitucional brasileiro, ao legis-
lador e ao juiz, motivo pelo qual nenhuma lei, mesmo as de ordem pública,
tem, no Brasil, efeito retroativo.

2. O princípio da irretroatividade da lei distingue-se do princípio da
anterioridade: aquele estabelece que a lei deve anteceder ao fato por ela es-
colhido para dar nascimento ao tributo; este exige a anterioridade da lei em
relação à data inicial do exercício para a cobrança do tributo.

3. O princípio da legalidade, em matéria tributária, deve ser interpre-
tado de forma absoluta, vale dizer, o ato da tributação deve ser ato legislati-
vo em sentido formal e material, não tendo, pois, cabimento a admissão de
outros instrumentos utilizados pela Administração, tais como: convênios de
Estados, pareceres normativos, decretos regulamentares, portarias e medidas
provisórias.

4. A legislação relativa ao "Plano Colior" violentou os princípios
constitucionais supramencionados, seja porque alterou contratos bancários
celebrados sob a vigência de lei anterior, seja porque não observou o princí-
pio da anterioridade e seja ainda porque não foi veiculado mediante o ins-
trumento legislativo determinado pela Constituição da República.

S. O empréstimo compulsório, não importa o nomem juris, tem a natu-
reza jurídica de um tributo.
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