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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Nós teremos aqui 
na semana que vem a Assembleia Geral Ordinária, que vai apreciar as 
demonstrações financeiras, relatórios das realizações e eleger para o 
próximo quadriênio a diretoria e o conselho de administração. Aliás, o 
conselho deliberativo. A diretoria vai apresentar a proposta de 
manutenção de quatro em quatro anos à atual diretoria e algumas 
mudanças do conselho deliberativo. Então a chapa é composta pela 
Maria Teresa Martínez López, que já é conselheira há muitos anos, o 
Roberto Catalano Botelho Ferraz, que já é também há bastante tempo. 
Permanecem ainda o Argos Magno de Paula Gregório, Sérgio André 
Rocha e Roberto França de Vasconcellos. Novos membros serão Luís 
Flávio Neto, o Rodrigo Maito e o Bruno Fajersztajn. Essa vai ser a 
chapa. Se alguém eventualmente quiser apresentar uma chapa distinta, 
ainda que composto por esses membros, seja na diretoria, seja no 
conselho, tem toda a liberdade e encaminhe, por favor, para a Heloisa. 
Nós recebemos doação de dois livros, Renúncia a Direito Fundamental 
do Pedro Augustin Adamy, esse da matéria evidentemente está em alta, 
aos tempos atuais por força da Lei 12.973 e outras questões, de forma 
que é muito oportuna essa publicação. Editora Malheiros. E um livro de 
coletânea editado pela IOB Sage, Questões Controvertidas do Direito 
Aduaneiro, coordenação do Demes Britto. Esse livro também está 



disponível para todos na biblioteca. Algum comunicado? Alguma 
comunicação? 

Sr. João Francisco Bianco: Bom dia a todos. No pequeno expediente 
eu queria comentar um relatório que foi publicado no site da Receita 
Federal, e esse relatório, ele trata das, uma espécie de prestação de 
contas que a Receita Federal faz por suas atividades de fiscalização, e 
principalmente a sua relação com o CARF, que é o nosso tribunal 
administrativo. Então o relatório é bem completo, tem várias 
informações, mas especificamente um assunto que me chamou a 
atenção foi o fato de nesse relatório haver uma espécie de um regozijo, 
uma espécie de um... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Comemoração. 

Sr. João Francisco Bianco: Comemoração. E o fato de que o trabalho 
da fiscalização tem sido majoritariamente mantido pelo tribunal 
administrativo, ou seja, as autuações têm sido mantidas, o que ao ver 
do relatório seria uma prova da excelência do trabalho da fiscalização. E 
o relatório apresenta uns índices. Segundo o relatório, 96% das 
autuações são mantidas pelo tribunal administrativo. Esse número me 
chamou a atenção porque eu sempre ouvi dizer que tradicionalmente no 
CARF o índice de manutenção de autos de infração era de 50%. Nos 
meus tempos áureos de TIT, acho que o professor Bonilha pode 
confirmar isso, no nosso tempo de TIT, professor Bonilha, o índice de 
manutenção de autos de infração era de 50%. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É, na média geral. 

Sr. João Francisco Bianco: Numa média geral era de 50%. Então o 
CARF... Eu tinha a impressão também de que o CARF tradicionalmente 
tinha um índice de manutenção de auto de infração de 50%, e agora 
esse número realmente é assustador. Eu fiquei assustado com esse 
índice apresentado por esse relatório. O relatório tem outras 
informações, infelizmente eu não trouxe, mas a gente pode 
eventualmente no futuro nas próximas mesas voltar a esse tema, mas 
eu queria só chamar a atenção dessa informação especificamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João, foi muito bom você 
falar disso, eu também pretendia tocar nesse assunto. Só 
acrescentando um dado. Em 96% de manutenção de auto de infração é 
com relação à quantidade de casos. Com relação a valores envolvidos, o 
índice é de 76%, é um número bastante elevado. Mas o valor eu acho 
que não é tão significativo, não é significativo o número de auto de 
infração. Além dessa preocupação que o João menciona de que o CARF, 
afinal de contas, não é possível, vamos tentar pensar um pouquinho 
nisso, né, não é possível que tenha aumentado tantas infrações assim. 
Vou usar a expressão média histórica de 50%. A última vez que o CARF, 
o CARF era conselho de contribuintes, divulgou e com grande 
estardalhaço uma estatística foi sob gestão do conselheiro Edson 
Pereira. E o conselheiro Edson, ele se vangloriava de que o CARF 
cumpria a sua missão, de julgar efetivamente. E ali era uma estatística 



do CARF, não da Receita Federal. Eu coloco isso para dizer que nós 
estamos desde 2009 pelo menos, foi quando o Edson saiu, 2008, sem 
receber esse tipo de informação, estamos trabalhando com médias 
históricas. Eu creio que o aumento destas autuações mantidas decorre 
muito dos abusos que foram cometidos. Os contribuintes foram levados 
por uma orientação de seus consultores a entrarem em planejamentos 
tributários arriscadíssimos, houve casos, eu não preciso comentar aqui, 
todo mundo sabe, houve casos em que a norma legal propicia um 
tratamento benéfico para determinadas situações, econômicas, pessoas 
que não estão naquela situação econômica, querem entrar e figuram 
aquela situação, e o CARF nesses últimos anos, ele acumulou um 
estoque de processos sobre algumas mesmas matérias muito grande, 
ágio, especialmente ágio, né, mas também debêntures participativas, 
está começando a correr agora permutas. Então eu creio que as 
manutenções se devem, o aumento da manutenção se deve em grande 
parte a isto, em grande parte a isto. Nós sabemos que o CARF, já vinha 
ocorrendo no primeiro conselho de contribuintes, mudou radicalmente 
a sua maneira de encarar planejamentos tributários, a causa da 
mudança também foi essa. Criou-se lá no CARF um ambiente de 
desconfiança e de má vontade com relação a certas matérias, que 
contaminam até os casos que não são abusivos. Não dá, eu acho que 
nós não podemos considerar isso. No segundo dado, que 
inquestionavelmente o CARF de 2009 para cá se tornou um tribunal de 
bancadas. Nós temos uma quantidade enorme de assuntos sendo 
decididos por voto de desempate, seja no CARF, seja na Câmara 
Superior. E nós não temos mais o que acontecia também da história do 
conselho de contribuintes, votos de desempate, ora para o contribuinte, 
ora para a Fazenda. Hoje nós só temos voto de desempate a favor da 
Fazenda. E alguns assuntos, inclusive esse que eu mencionei, estão 
condenados, pré-condenados a serem julgados por voto de desempate 
na Câmara Superior. Alguns desses assuntos inclusive existem ainda 
algumas divergências entre turmas, que estão sumindo, porque as 
turmas que ainda julgavam alguns assuntos contra a Fazenda tinham 
uma formação do velho conselho devido aos seus membros, isso está 
sumindo pelas renovações que ocorrem anualmente, pelas 
aposentadorias de conselheiros mais antigos, então a tendência é que 
se agrave mais essa situação. Agora é altamente preocupante, 
quaisquer que sejam as causas, é altamente preocupante esse número, 
96%. Não é possível que a fiscalização seja tão perfeita. E que os 
contribuintes sejam tão sonegadores. Não é possível. Nós não estamos 
falando de botequins que não tiram nota, que usam nota fiscal calçada, 
se é que isso ainda existe hoje, nós não estamos falando disso, nós 
estamos falando de todos os contribuintes praticamente, porque todas 
as empresas são autuadas pela Receita Federal, um dia ou outro. Então 
não é possível. Esta estatística, ela não revela quantos casos foram 
decididos por voto de desempate, ela também não revela quantos casos 
foram não defendidos. Na verdade a expressão usada é aderência das 
autuações, a aderência é explicada como sendo aquela que o 
contribuinte desiste de se defender com aquela que ele se defende e vai 



ao CARF. Então aderência na verdade é sucesso das autuações. Para 
finalizar, eu acho que realmente é altamente preocupante, é altamente 
preocupante, alguma coisa está errada. Talvez se pudesse fazer uma 
estatística, ninguém tem esses dados, só a Receita, nós ficaríamos mais 
tranquilos se pudesse haver uma estatística que separasse por assunto, 
porque eu não tenho nenhuma dúvida que ágio, a porcentagem de 
autos mantidos tende a ser muito maior do que outras matérias. Então 
o ideal seria uma estatística por assunto. E que me parece que a receita 
tem condições de fazer porque ela inclusive historia aqui os principais 
pontos de ataque por setores, comércio, prestação de serviço, indústria, 
etc., e por assuntos, e ela já inclusive, ela já inclusive programa o que 
vai acontecer em 2015. Então já dá um aviso para os contribuintes. 
Claro que ela não vai fiscalizar o que está sendo feito em 2015. Ela vai 
fiscalizar o que já foi feito, mas já podemos esperar os assuntos que 
serão objetos de ataque. Só que esses são os mesmos comentários. O 
Brandão pediu, Ivete? Brandão, não pediu? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pedi. Salvador. Não, só para 
complementar essa informação. É que na verdade a Receita Federal 
agora, diferentemente do Tribunal Administrativo Estadual, ela não 
trabalha só de forma ativa como a Receita fazendo auto de infração, ela 
também julga o contribuinte, ela também age passivamente, um pedido 
de restituição o fiscal não aceita, vai para a manifestação, vai para o 
CARF, né? Então, não significa um grande trabalho, pode ser não seja 
um grande trabalho de fiscalização da Receita, mas de atuação dos 
próprios contribuintes, que utilizando dessa, do cheque de 
compensação, têm iniciado inúmeros processos e a quantidade e a 
própria legislação que foi criada em cima do pedido de ressarcimento, 
de compensação não homologada a quantidade é imensa, né. Então 
esse número também faz parte dessa estatística. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu só quero falar sobre mais uma das 
minhas teses provocadoras que é justamente o seguinte. Qual é, vamos 
dizer, a origem mesmo de toda essa problemática? É o caos legislativo, 
ou seja, não fazem leis de forma, agora, coloquialmente, decente. Ou 
seja, contraditórias, pouco inteligíveis, etc. Não preciso usar, gastar os 
meus adjetivos, vocês conhecem muito bem. Então, nessa situação, a 
minha tese provocadora, é a seguinte, nós devemos voltar à regra 
apriorística de in dubio pro contribuinte, porque é o Estado que faz, e 
nós sabemos medida provisória, não precisamos nem falar no 
legislativo, desculpem, legislativo nós tratamos atualmente outros 
capítulos, não é, e não exatamente legislativos. Então realmente é o 
Estado que faz a lei, o Estado nesse caso, né, está certo, é um tribunal 
arbitrário, mas tem um voto de desempate, então, com outras palavras, 
é o Estado novamente. Ele que simplesmente dita tudo e 96%, por 
exemplo, é realmente muito preocupante. E na verdade, se nós 
pegarmos exatamente todos os princípios constitucionais tão bonitinhos 
no papel da Constituição, nós chegamos à conclusão, se há uma 
dúvida, essa dúvida é ônus do Estado, e não do contribuinte. Então, 
justamente só para refletir um pouco sobre mais essa tese, porque 



normalmente se diz: “Ah, não existe mais as regras apriorísticas in 
dubio para o contribuinte ou para o físco”. Eu acho que atualmente 
deveria existir. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Em relação à estatística, eu diria que as 
ponderações do Ricardo são muito precisas. Mas eu entendo que a 
tendência de redução do contencioso administrativo não é para o mal 
da tributação. Não necessariamente pelo fato da autoridade 
administrativa confirmar o auto de infração, o contribuinte se vê numa 
insegurança jurídica, é tudo uma questão de modernização do sistema 
tributário. Isso já aconteceu em outros países, outros países em que 
tinha muito contencioso fiscal, hoje quase não têm. Então, é uma 
tendência de massificação da tributação, e também de sistematização 
tecnológica da tributação. Então a quantidade de questões discutidas 
no âmbito do judiciário tributário, falando da esfera administrativa, 
também têm caído nos outros países. Então isso é uma tendência que 
tem a ver com a modernização da tributação, não é necessariamente 
um fato só negativo. É que visto pela estatística, parece que o 
contribuinte está deixando de ter direitos respeitados, mas não é bem 
assim. Tem que levar com certo cuidado isso para não desqualificar os 
avanços que têm sido feitos no sistema tributário sem tirar razão 
daquilo que o professor Gerd disse, mas o que ele disse, e tem ele razão 
para dizer, não é um problema só brasileiro, é um problema geral, em 
que você tem que combater a tributação no judiciário e não só na esfera 
administrativa. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu concordo perfeitamente com o Zilveti, 
desde que se observem as diferenças. Por exemplo, na Alemanha 
reduziu bastante o processo administrativo, que na verdade é um 
verdadeiro feito, feito para quem? Ao poder judiciário, e lá o poder 
judiciário significa tribunais tributários especializados. Então se nós 
tivermos isso, muito bem, podemos indicar para a justiça tributária 
especializada. Vocês sabem por que nós não temos justiça tributária na 
Constituição de 88? É muito curioso, né? O IBDT recebeu a visita do 
professor Miguel Reale, que foi encarregado para estudar a introdução 
da justiça tributária na Constituição de 88. Ele veio, nós mostramos, 
inclusive, já um anteprojeto do Gilberto Ulhôa Canto, discussões 
havidas, etc. e tal; e ele estava todo entusiasmado, depois de alguns 
meses deu a notícia: “Não vai sair”. E por quê? Pelo alto argumento 
jurídico de que os ruralistas não permitem, porque eles só aceitam a 
justiça tributária se também estabelecer, introduzir uma justiça 
fundiária. Ponto. Por isso que nós não temos justiça tributária 
especializada na Constituição de 88. Fecha parênteses. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Acho que talvez para 
finalizar esse assunto, eu tenho uma proposta a fazer. Cada um de nós 
nos seus escritórios fazer uma estatística. Não vou falar todo mundo, 
mas o que aconteceu em 2014. Estou tendo essa ideia pelo seguinte, eu 
acredito que maior parte dos bons escritórios não defendam casos 



perdidos, saibam distinguir os casos perdidos. Casos perdidos seriam 
aqueles em que existe fraude mesmo. Não temos nenhum caso, o que 
nós temos são casos de grande complexidade de interpretação, 
problemas de prova, mas questões típicas do litígio, não é? O nosso 
desempenho no escritório caiu assustadoramente em relação a anos 
anteriores. Eu digo em termos de resultado. Nós viramos anos aí que 
nós quase que não perdemos processo nenhum. O conselho de 
contribuintes, eu estou falando conselho, não estou falando 
administrativo. E agora não é assim. E acho que é interessante fazer 
por caso, não por valor. Porque de repente você ganhou um caso só e 
perdeu 30, mas esse um tem um valor tão grande que vai ficar com 
uma estatística positiva. Por isso é importante por caso. Eu acho que 
isso é um dado interessante que a gente pode fazer cada um para 
verificar qual foi realmente... Qual é o quadro perante a sua atividade? 
Vamos, então, para a pauta? Prosseguindo o assunto da semana 
passada que nós iniciamos na ótica da Medida Provisória 669, rejeitada 
pelo Congresso Nacional, e estendemos a discussão para o que pode 
acontecer com essa medida provisória, e o que poderá acontecer com 
relação a outros casos de rejeição. A Valdirene que havia apresentado 
este assunto foi acompanhada durante o debate pelo Luís Alexandre, e 
os dois se coordenaram, acredito, para prosseguirmos o debate numa 
análise mais profunda do aspecto constitucional da rejeição da medida 
provisória, não rejeição depois de tramitada, mas liminarmente numa 
espécie de um juízo de admissibilidade de cabimento da medida 
provisória, como ocorreu nesse caso com a devolução pelo presidente do 
Senado. 

Sra. Valdirene: Bom dia a todos. Valdirene. Bom, eu e o Ale tivemos a 
incumbência, a missão, né, a semana passada de debruçar sobre o 
tema. O que a gente fez? A gente elaborou um breve roteiro para 
entender a problemática. É óbvio que o assunto veio à tona por conta 
da MP 669, e o pronunciamento do presidente Renan Calheiros, mas a 
preocupação é que isso possa a vir ser reiteradamente utilizada, haja 
vista a necessidade de medida provisória e as questões políticas, né, do 
governo, que não é só desse governo, mas imaginando para frente. 
Então, primeiro, a medida provisória, ela foi publicada no Diário Oficial, 
então ela está no sistema, ela está no nosso ordenamento desde o dia 
27 de fevereiro. No dia 3 de março, na sessão deliberativa, o presidente 
do senado tomou a frente antes de abrir os trabalhos e fez um discurso 
no qual ele apresentou ali ao Sr. Oliveira algumas 
inconstitucionalidades, citou ali algumas justificativas e no final ele 
usou o termo “devolver”, ele devolve a MP à Presidência da República. 
Esse ato foi oficializado, esse discurso, no dia 5/3, onde foi publicado 
efetivamente esse ato, no qual ele formalmente declara e diz lá 
textualmente a perda de eficácia da MP. Curiosamente, a MP, a gente 
tem um advogado, né, se bem que tem uma época que eu abria os 
livros, né, hoje o pessoal vai ao Google e entra no site do planalto, e 
também faço isso. A gente entrou no site do Planalto, estava tudo 
riscadinho. Hoje não está mais riscadinho, está lá. Então, a rigor o texto 
está lá. O presidente declarou a perda de eficácia, mas o texto está lá. 



Quais as questões principais? É óbvio que isso não esgota o tema, mas 
para inicio da nossa conversa: É valido esse ato unilateral do presidente 
Renan e esse ato seria passível de impugnação da forma como foi feito? 
Primeiro tentei entender qual foi o fundamento utilizado pelo presidente 
para agir dessa forma. Ele diz textualmente tanto no discurso, cuja 
íntegra está na internet, e também agora nesse ato que formalmente foi 
publicado, ele se baseou no art. 48, II e 11 do Regimento Interno do 
Senado. De acordo com esse artigo, pode o presidente do Senado de fato 
impugnar proposições que sejam contrárias à Constituição. Aí até prevê 
um recurso, que é, e aí a gente vê quem tem o direito de recorrer dessa 
impugnação, o próprio autor, né, é ressalvado ao autor, ou seja, o autor 
da proposição. No caso, a medida provisória é tida como uma 
proposição, na análise, como qualquer outra lei. Mas paralelamente a 
gente não pode ignorar que existem outros textos normativos que 
tratam especificamente de medida provisória. Sobretudo a Constituição 
Federal, no art. 62. Eu citei alguns parágrafos. Mas eu acho 
interessante que o ponto, até como o professor Ricardo colocou, é a 
questão desse chamado juízo preliminar, juízo de admissibilidade, juízo 
prévio, aonde que ele se encontra? Ele já foi citado alguma vez, como ele 
é tratado nessas legislações? A própria Constituição no parágrafo 5º diz: 
“A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o 
mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o 
atendimento de seus pressupostos constitucionais”. Então cada uma 
das Casas deve votar, seguindo o trâmite normal da medida provisória, 
mas a própria Constituição diz que ela deve se ater preliminarmente, 
fazer uma análise preliminar, as Casas. No nono: “Caberá à comissão 
mista de deputados e senadores examinar”, diz somente examinar, não 
diz se é o prévio ou se é o mérito, “as medidas provisórias e sobre elas 
emitir o parecer antes de serem apreciadas em sessão separada”. Se a 
gente analisar em conjunto, e eu e o Ale chegamos a essa conclusão, de 
que o juízo de admissibilidade deve ser feito por uma das Casas. A 
princípio não há aqui, pelo menos nas entrelinhas constitucionais, que 
esse juízo se possa ser feito de forma unilateral pelo presidente do 
Senado. Também existe a Resolução 1/2002 que trata 
especificamente... Eu acho que eu deixei aí. Que trata especificamente 
da tramitação. Resolução 1/2002. “Dispõe sobre a apreciação pelo 
Congresso Nacional das medidas provisórias a que se refere o 62”. O 
art. 8º, § 1º, são vários dispositivos, mas tentando focar nesse juízo de 
admissibilidade. “O Plenário de cada uma das Casas do Congresso 
Nacional decidirá, em apreciação preliminar, o atendimento ou não dos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgência de Medida 
Provisória ou de sua inadequação financeira ou orçamentária, antes do 
exame de mérito, sem a necessidade de interposição de recurso, para, 
ato contínuo, se for o caso, deliberar sobre o mérito.”. Parágrafo Único: 
“Se o Plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal decidir 
no sentido do não atendimento dos pressupostos constitucionais ou da 
inadequação financeira ou orçamentária da Medida Provisória, esta será 
arquivada.”. Então aqui mais uma vez é usado o termo apreciação 
preliminar, que a gente pode equivaler até ao juízo de admissibilidade. 



Na prática, e aqui até fala, no comecinho, que uma vez publicada no 
prazo de 48 horas o presidente terá que instalar, aqui no art. 2º dessa 
resolução. “Nas 48 (quarenta e oito) horas que se seguirem à 
publicação, no Diário Oficial da União, de Medida Provisória adotada 
pelo Presidente da República, a Presidência da Mesa do Congresso 
Nacional fará publicar e distribuir avulsos da matéria e designará 
Comissão Mista para emitir parecer sobre ela.”. Então o que aconteceu? 
Tentando entender. Publicou a medida, chegou à mesa do presidente do 
Senado. Ele teria 48 horas para designar as Casas, e as Casas seguirem 
ali o juízo de valor sobre o MP, né, fazendo inclusive o juízo preliminar. 
O que nos parece que é antes desse ato, antes mesmo de designar ele 
de forma unilateral tomou a frente e usando dessa prerrogativa, eu 
mesmo já estou vendo que não atende a Constituição. Ele sozinho. A 
gente ficou, poxa, mas será que ele sozinho, será que ele não 
representou o Senado? A gente foi atrás no YouTube, o Ale puxou olhou 
com calma com o pessoal do escritório e aí viu que até o Aécio chegou a 
cumprimentá-lo e tal, mas efetivamente não houve uma votação aí, não 
poderia dizer que a aquilo foi uma opinião do Senado. Foi uma 
colocação do presidente do Senado. Então... O ato do presidente do 
Senado foi anterior à designação da comissão mista, onde ele realizou 
uma espécie de juízo de admissibilidade. Bom, agora vamos à pergunta, 
né? Bom, o ato já aconteceu, já está na mão do jurídico, voltou a MP 
devolvida para a presidência, ninguém instalou, ninguém seguiu essa 
resolução. Essa MP, ela foi rejeitada, ela de fato perdeu a eficácia, qual 
é o efeito dessa devolução? E existe essa possibilidade de devolução 
efetiva? Está em algum lugar? E cabe recurso contra isso? Bom, o 
recurso contra o ato. Se a gente voltar naquele artigo que a acabei de 
ler, diz textualmente, só voltar um pouquinho, Bianco. Então, lá, 
“Compete ao Presidente impugnar as proposições que lhe pareçam 
contrárias à Constituição, às leis, ou a este Regimento, ressalvado ao 
autor recurso para o Plenário, que decidirá após audiência da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. Bianco, por favor. Então esse ato 
do presidente tem recurso sim, está previsto no próprio artigo que ele 
cita. Mas ressalvado ao autor da proposição. Ok. Quem é o autor da 
proposição da medida provisória? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Presidente da República. 

Sra. Valdirene: Presidente da República. Será que o líder do governo no 
Congresso substitui? Não. E esse ato, e como se dá esse recurso na 
prática? Na prática como ele acontece, né? Até o Ale ligou lá na 
assessoria da Câmara. Isso acontece verbalmente durante a sessão. 
Então ele apresenta na hora, o autor, e fala: isso não pode. E se 
discute, é feito ali, naquele momento O presidente não estava ali. Então, 
caberia... Será que esse recurso não caberia somente quando as 
proposições são da origem da Casa Legislativa e não sendo quando é 
medida provisória porque tem regime específico? Para pensar. Então, 
qual o alcance. Quem tem legitimidade? Só a Presidenta da República? 
É? Nessa situação em que está lá no Congresso? Tramitação bem 
específica, distinguir a proposição de MP das demais proposições, o 



prazo, o momento. É isso que eu coloquei para vocês, pelo menos em 
pesquisa, não encontramos o prazo, e essa foi a nossa conclusão 
preliminar. E mesmo assim, havendo o recurso, quem seriam os 
julgadores? A CCJ? O plenário? Ou seja, não poderia voltar sem ter 
permitido o direito de recurso? É fato que já aconteço o ato, e como 
qualquer ato de autoridade, pode ser discutido no judiciário. Caberia 
mandado de segurança? É até mais embaixo, a lei hoje falou. E o 
contribuinte? Pode entrar com mandado de segurança? Porque ele quer 
ter a opção pela CPRB, para ele é tudo que ele mais quer. Ele não quer 
pagar os quatro, pagar sobre a folha vai ser melhor até do que aquelas 
dos dois que era. Porque antes era obrigatório pagar, e a medida trouxe 
opção. Bom... Não estou tomando partido, mas imaginando que fosse 
fazer o mandado de segurança. Veja que aqui a discussão é sobre o ato, 
não se discute, e eu não sei se a mesa entende assim, o efetivo mérito, 
porque de fato medida provisória tratou de vários assuntos, exigiu uma 
lei complementar, aí tem questões aí internas, mas esse debate caberia 
às duas Câmaras, que poderiam num rito natural tê-la rejeitado, ou por 
decurso do prazo ou rejeitando mesmo. Quais os argumentos de 
eventual defesa, e se é que existe essa defesa, no caso seria esse 
mandado de segurança? Devolução de MP não tem previsão no rito, na 
Constituição não existe esse termo devolução. Não houve efetiva 
rejeição pelas Casas, seja formar material, haveria ofensa entre 
separação de poderes? Será que ele está prestando o papel dele 
enquanto que a presidenta tem o poder de emitir medida provisória com 
força de lei sem prejuízo das Casas rejeitarem? Usurpação de 
competência, perda de eficácia. Quando se fala em perda de eficácia, a 
Constituição diz que ela vai perder eficácia, óbvio, se rejeitada ou se 
passado o prazo de votação, não diz que perde eficácia por ato 
unilateral do presidente do Senado Federal, pelo menos a Constituição 
não diz isso, e nós não encontramos em nenhum lugar isso. E a 
questão também que foi trazida, porque é óbvio que nós estamos em 
cima de um embate político, né? Tem um lado, em tese positivo, porque 
se não houve efetiva rejeição, não vai impedir a tramitação do projeto de 
lei sobre o mesmo assunto nesse ano. Porque se houvesse a efetiva 
rejeição, não poderia. Mas será que se entrar com esse mandado de 
segurança e tramitar o PL, ele perde o objeto, a discussão perde objeto? 
Sim. E outra, é possível eu pedir um liminar para manter os efeitos, 
tornar ela continua e válida até que não ocorra essa efetiva rejeição ou 
tramitação do PL já que o ato do presidente não foi válido, se acatada 
essa primeira tese? Então isso são só colocações. Aí eu passo a palavra 
para o Ale para complementar. Obrigada. 

Sr. Alexandre: Bom dia a todos. Bem, eu acho que você colocou bem 
todos os pontos. Acho que em resumo aqui é o seguinte, a gente fez 
uma análise sistemática, e a gente interpretou que esse art. 48 que foi 
usado de base, ele tem por competência exclusiva tratar de 
proposituras oriundas do Poder Legislativo, e não medidas provisórias. 
É muito claro isso pelo próprio texto que menciona o direito ao recurso 
dado ao autor. Se o autor não se encontra na Casa, que é o caso da 
Presidente da República, como outorgar esse direito de defesa? A gente 



viu no sistema das Casas, do Congresso Nacional o que aponta como 
autor da medida provisória é nominalmente a presidente, e não 
encontramos nos regimentos das Casas uma equiparação do líder do 
governo e tendo representatividade nesse caso de recurso. E a gente 
estudou aqui em alguns casos alguns precedentes que aconteceram, 
por exemplo, na Medida Provisória 446/2008, analisamos dois 
pareceres, um o parecer SF 131/96, e outro parecer SF 525/2002, 
todos tratam dessa competência do presidente da Mesa do Senado, mas 
sempre com um projeto de lei oriundo do Poder Legislativo e não de 
medidas provisórias. Portanto, a nossa conclusão é: fazendo uma 
interpretação sistemática, a Constituição é muito clara ao determinar a 
competência, a análise seja de admissibilidade ou seja de mérito ao 
comitê, enfim, as Casas, e não por ato unilateral do presidente da Mesa 
do Senado. A questão que se coloca é a seguinte. Bem, temos um ato do 
Congresso Nacional em março de 2015 que declara ou devolve essa 
medida provisória, mas não a rejeita. O que essa devolução não existe 
previsão, pelo menos não encontramos previsão o conceito do que vem a 
ser essa devolução não está no regimento interno, não está na portaria, 
portanto, é um ato completamente que, no nosso entendimento, viola a 
Constituição Federal, portanto, nulo, a questão que se coloca é: o que 
caberia ao contribuinte que eventualmente foi prejudicado nessa perda 
de opção? Qual seria o meio cabível? E se eventualmente o mandado de 
segurança é em face do Presidente do Senado ou é contra o delegado? 
Ou é um mandando de segurança por alguma entidade competente 
diretamente ao supremo. Se há um projeto de lei que a Casa Civil já 
oficialmente disse que vai apresentar? E aí um parêntese, até ontem 
final da noite a Casa Civil não tinha apresentado formalmente nenhum 
projeto de lei, mas, enfim, se ela vier a apresentar perde o efeito uma 
eventual liminar de mandado de segurança? Bem, a gente acabou 
fazendo um estudo preliminar muito mais por amor ao debate aqui, por 
favor, comentem, critiquem e tenho certeza que vocês têm muito a 
acrescentar, passo a palavra mesmo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado aos dois. Acho 
que temos os dados de que não dispúnhamos na quinta-feira passada 
para um debate mais objetivo, mais seguro, não é? Se puder resumir 
aqui o que foi exposto, o presidente do Senado cometeu um ato ilegal, 
ele não tem essa competência, independentemente de ter usurpado a 
competência interna, mas ele não tem a competência. Vamos, quer 
dizer, daqui a pouco vamos analisar um pouquinho dos fundamentos 
que ele apresentou. A medida provisória poderia sim ter sido rejeitada 
pelos fundamentos que ele apresentou, pelas comissões, pelas Casas, 
porque as Casas podem rejeitar até porque não concordam com o 
conteúdo da norma, não só no aspecto formal de pressupostos que elas 
rejeitam a medida provisória. A pergunta que fica aqui é: a rejeição, a 
rejeição mesmo no sentido técnico, próprio do ato, e que nós aqui 
estamos equiparando ao juízo de admissibilidade, é restrita numa 
percepção que eu tenho, mas coloco aqui em discussão, aos 
pressupostos constitucionais, não aos aspectos formais e de conteúdo 
da medida provisória. Porque aí já é matéria de mérito. Como foi dito 



aqui, bem dito, duas etapas na apreciação da medida provisória, uma 
preliminar, que é exatamente essa. E evidentemente isso fica restrita à 
parte de pressupostos de constitucionais, para mim evidentemente, 
retira o evidentemente, parece que fica restrita aos aspectos 
constitucionais, como, por exemplo, não cabe medida provisória em 
matéria de Direito Penal. Se a Presidência da República emite uma 
medida provisória em matéria penal, independentemente do conteúdo, 
neste, cabe sim ao Congresso obrigatoriamente, ele até não tem 
liberdade para dizer aceito ou não, rejeito ou não, rejeitar 
preliminarmente. Eu estou dando um caso extremo. Aí nós chegamos 
aos fundamentos deste caso. Um deles foi, desculpem, são dois, né? Um 
é o descumprimento da Lei Complementar 95, que não é uma matéria 
constitucional absolutamente, é uma matéria sim de estruturação das 
leis em nível de lei complementar, mas na minha percepção deveria ser 
apreciada na segunda fase da apreciação da medida provisória e pelas 
comissões e pelas Casas. E poderia até desmembrar a medida 
provisória por assunto e transformar em vários projetos de lei, para 
atender a especificamente ao requisito, ao requisito da Lei 
Complementar 95. Outro assunto, quais são? 

Sra. Valdirene: Os fundamentos que ele usou. Primeiro, ele diz que não 
há relevância e urgência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse é o constitucional. 
Bom, já basta. 

Sra. Valdirene: Por causa dos 90 dias que poderia esperar o trâmite da 
lei. O segundo argumento é o apequenamento do Congresso. Ofensa à 
Lei 95 e ofensa à segurança jurídica, porque o contribuinte esteve lá, 
mas aí eu acho que é mérito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, isso é mérito. A 
primeira referência a isso. Pois não. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, o que eu queria colocar é o 
seguinte, o fundamento que foi dado pelo presidente do Senado é o 
regimento interno do Senado. A nossa conclusão é que este regimento, o 
art. 48 aqui ele se fundamenta não seria aplicável nem mesmo para fins 
de admissibilidade da medida provisória. Seria sim aplicado na 
Resolução de 2002 que tem um trâmite específico e mesmo a análise de 
admissibilidade é feita pelas comissões, e não por ato unilateral do 
presidente. E só. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Então, colocando esse 
regimento aqui dos debates, o assunto nós temos, afastando um 
pouquinho o caso concreto, porque nós queremos afastar dele, né. A 
rejeição só pode ser por matéria de pressuposto constitucional, aí pelo 
menos no caso houve um, né, e não poderia ser pelo ato unilateral do 
presidente do Senado ou do Congresso. A grande questão que eu acho 
que ainda está pendente é: e daí? O fato é que ele rejeitou, e a 
Presidência da República parece que vai se conformar e apresentar um 
projeto de lei, mas esse prolongamento indica evidentemente que deve 



estar havendo uma intensa negociação política e de interesses 
partidários, e vamos supor que isso se estende e não chega à conclusão 
nenhuma e se chegar a uma decisão está resolvido, a presidente pode 
retirar até a medida provisória, pode apresentar o projeto. Se ela 
apresentar o projeto em termos jurídicos eu estou cumprindo aqui que 
em termos jurídicos se ela apresentar o projeto será extemporâneo 
porque não houve uma rejeição legal, nós estamos partindo do 
pressuposto que não houve rejeição constitucional, e que, portanto, a 
MP está em vigor. Prejudicando ou não prejudicando o contribuinte; se 
ele, por exemplo, mudar a redação, depende de cada caso. João. João e 
Fernando a seguir. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria tentar esclarecer umas dúvidas 
aqui, porque realmente eu fiquei com algumas dúvidas. Pelo o que eu 
entendi, em primeiro lugar, aconteceu o seguinte. No dia 3 de março, 
durante a sessão deliberativa do Senado, o presidente do Senado pediu 
a palavra, e ele verbalmente praticou um ato, expôs uma opinião ou 
tomou uma decisão ali, e ele verbalmente, esse discurso verbal dele 
consta nos anais no diário do Congresso, existe a transcrição. Nessa 
transcrição ele, qual é o ato que ele pratica nesse momento? Ele devolve 
a medida provisória ao poder executivo. Com fundamento no 
apequenamento do Congresso, na Lei Complementar 95 e na relevância 
urgência. Esse foi o discurso do presidente do Senado. Dois dias depois, 
no dia 5 de março, ele formaliza o ato. Nessa formalização do ato, 
através do Ato Declaratório nº 5 do Congresso Nacional, em 2015, ele 
rejeita a medida provisória, ele não devolve a medida provisória. 

Sra. Valdirene: Ele escreve a palavra rejeita? 

Sr. João Francisco Bianco: Ele rejeita a medida provisória. 

Sr Alexandre: Não, não, não, eu estou com um ato. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu só mais um comentário. Ele não 
menciona a Lei Complementar 95, ele não menciona a relevante 
urgência, simplesmente ele diz: eu estou zelando pela 
constitucionalidade dos atos praticados pelo Congresso e pelo o que eu 
me lembro, ele rejeita a medida provisória. Você poderia ler? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele usa eficácia. 

Sr. Alexandre: Exatamente, ele utilizando-se das prerrogativas 
previstas no art. 48, incisos II e XI do Regimento Interno do Senado 
Federal, que atribuem os deveres de velar pelo respeito às prerrogativas 
do Senado e às imunidades dos senadores, bem como de impugnar as 
proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis e ao 
regimento, foi encaminhado a ele, menciona a que se refere a medida 
provisória e depois no final ele declara a perda de eficácia da referida 
norma. Ele não rejeita, ele usa o termo impugnar, mas tem um ato 
interno do Senado para a Câmara dos Deputados em que ele menciona 
expressamente um ofício que ele denega, esse é o termo utilizado. A 
gente foi até atrás para entender se existe algum conceito, o que seria 



isso no procedimento, no processo legislativo, não encontramos, a única 
coisa que encontramos foi a impugnação, e é o que ele se baseia. Então, 
pelo menos no ato declaratório, ele declara a perda de eficácia 
baseando-se exclusivamente no art. 48, incisos II e XI, aí sim nos anais 
ele menciona todo esse fundamento. 

Sr. João Francisco Bianco: Bom, então nós temos um ato do 
presidente do Senado declarando a perda de eficácia. Então enquanto 
esse ato não for impugnado ou derrubado, a medida provisória não está 
produzindo efeito, porque ela não tem a mesma eficácia. A não ser o que 
Poder Judiciário diga que ele ato é ilegal, mas enquanto não houver 
essa declaração de ilegalidade, a medida provisória não pode estar 
produzindo efeito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vocês me permitem fazer 
uma consideração aqui patológica? Mas para a gente verificar até que 
ponto depende do pronunciamento do poder judiciário, eu acho que é 
respeitável a sua colocação. Suponhamos que o porteiro do Senado 
recebeu lá o papel onde está escrito medida provisória, ele devolve. E aí 
ele, como é um sujeito zeloso, burocrático, ele baixa o alho e ele manda 
para o Diário Oficial, o Diário Oficial não faz nenhuma contestação, 
publica. O ato da notoriedade, notoriamente incompetente, acho que 
ninguém tem nenhuma dúvida em dizer que não produziu efeito 
nenhum, é um ato inexistente. Agora, que é diferente de ato nulo. 
Agora, nós sabemos por tudo que foi dito aqui, que na tramitação do 
processo legislativo, a obrigação que ele tem, o presidente, não é mais o 
porteiro, o presidente do Senado, é de no prazo, se não me engano, de 
48 horas encaminhar, nomear comissões, etc. Ele não fez isso, ele não 
cumpriu. Eu vou usar a expressão dele, ele usurpou o poder das 
comissões. Então no prosseguimento do debate, por favor, vamos levar 
em conta se a evidência tão grande me parece quanto à do ato ser 
devolvido pelo porteiro, se a evidência de que o presidente do Senado 
açodadamente por razões evidentemente políticas de ordem pessoal, ele 
não cumpriu a sua obrigação de nomear as condições. Se isso dá algum 
respaldo para a invalidade do seu ato e prejudica o ato subsequente em 
que ele, aparentemente tão ilegalmente quanto no primeiro ato, ele 
declara perda de eficácia, porque, voltando ao porteiro, ele dois dias 
depois ele emite um comunicado à nação dizendo que perdeu a eficácia 
a medida provisória e manda para o Diário Oficial, o Diário Oficial 
publica. A presunção de validade dos atos legislativos socorre o Renan 
Calheiros ou o porteiro, né? 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu geralmente falaria para o Fernando 
Zilveti que-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, eu estou ouvindo 
o Paulo dizer assim, “Cabe mandado de segurança?”. É claro que cabe, 
mas nós estamos num limbo em que ninguém, ninguém, nenhum 
contribuinte, nenhum deputado, nenhum senador, presidente, o chefe 
da Casa Civil, o líder, qualquer um poderia ter impetrado o mandado de 



segurança ou entrado com uma ação popular, mas ninguém fez, nós 
estamos nesse estado de fato. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, o que eu achei muito oportuno a 
essa pesquisa do Alexandre e da Valdirene, encomendada pela Ricardo, 
e que me fez pensar bastante essa semana, eu li esse ato do Senado, 
fiquei mais convicto de que houve uma ilegalidade por parte do 
presidente do Senado. Eu estava em dúvida, né, e até quando a gente 
discutiu na hora estava muito tudo muito quente, e depois eu fui ler e 
quando eu li essa expressão declaração de perda de eficácia, eu não tive 
dúvida que o presidente do Senado praticou um ato que não gera efeitos 
para a validade da medida provisória. Essa é a minha conclusão, pode 
ser até um pouco precipitada, mas como eu estou numa mesa de 
debate, eu me permito concluir dessa forma. Porque o exemplo que o 
Ricardo deu, do porteiro do Senado, é um pouco didático, quando ele 
escracha o exemplo, fica mais fácil da gente entender, então, o fato de 
ele ser presidente do Senado ou não ser presidente do Senado não 
admite que, não lhe permite praticar um ato que está fora da 
competência. Então a medida provisória tem essa característica de lei 
no momento que ela é publicada, é uma lei que ela está aí, está, uma 
lei, projeto de lei, e que encaminhada à Casa Legislativa deve ser 
tratada como projeto de lei, e aí, nomeadas as comissões, tomadas as 
atitudes, não cabe ao presidente do Senado diligenciar no sentido de 
encaminhamento do projeto de lei, ou medida provisória do projeto de 
lei para a votação das Casas Legislativas. Ao não cumprir essa 
obrigação, ele deixou todo mundo no limbo, mas a medida provisória 
em si segue em vigor, porque ela não pode ser rejeitada por ato 
unilateral do Senado, que foi a conclusão da Valdirene e do Alexandre, 
acertada no meu modo de entender. Então ela não pode ser rejeitada e 
muito menos declarada a sua ineficácia, porque não é competência da 
Casa legislativa declarar ineficácia de norma, o que me consta o papel 
do judiciário. Aliás, é só do presidente do Senado em uma circunstância 
muito especial prevista na Constituição, o que não é o caso, então não 
deixa de ser assim, para não cometer um equívoco constitucional. Não é 
o fato, então tudo que ele disse no ato publicado dia 5, João, e tenho, 
ele não tem efeito para perda de eficácia da medida provisória, porque 
segue em vigor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A palavra está dada a quem 
quiser. Depois o Alexandre. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu acho que muito curioso, nós 
novamente estamos discutindo juridicamente um ato político, que é, aí 
nos termos, o erro do Executivo, claro, não é matéria de medida 
provisória, temos o erro do presidente do Congresso, porque ele não tem 
competência e, além disso, motivado politicamente, e como disse muito 
bem o Zilveti, declarar a perda de eficácia, eu acho que eu só posso 
perder o que existe, não é? A medida provisória não existe, então ele 
não poder declarar a perda. Então até é interessante, eu sempre me 
preocupei, apesar de que talvez não pareça, com a linguagem um 
pouco, declarar a ineficácia pressupõe que essa eficácia existe, ou 



existiu até certo momento, depois eu vejo até elementos do 
departamento psiquiátrico. Porque, na argumentação, veja, não saiu 
medida provisória estabelecendo a questão da correção da tabela, nova 
medida provisória, com acordo com esse mesmo presidente. Então, aí 
tem problema ou de amnésia seletiva ou de esquizofrenia. Então 
realmente o assunto é muito sério. E quanto à conclusão jurídica, 
concordo 100% com o Zilveti. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Luís Flavio está me 
dizendo assim: que confusão? Eu falei: e daí? Os dois colocaram a 
mesma perplexidade. Mas a conclusão que eu chego, 
independentemente das razões, ele não tem competência, o ato dele é 
um ato sem valor jurídico nenhum, a Constituição diz que a medida 
provisória perde eficácia desde a sua publicação, quando ela for 
rejeitada ou quando transcorrer o prazo de 60 dias, e, portanto nós 
temos que aguardar os 60 dias, após os quais sim ela perderá eficácia 
constitucionalmente, independentemente de ato. Normalmente a Mesa, 
o Senado publica no Diário Oficial que perdeu eficácia por decurso do 
prazo, isso acontece constantemente. Então eu acho que é essa a 
situação, pelo menos é a conclusão que eu estou tendo de tudo isso. 

Sr. Luís Flávio Neto: Só aumentar a confusão, nós temos o prazo de 60 
dias se ela não for convertida em lei, mas nós temos o prazo de 45 dias 
para que a MP seja apreciada, se caso a MP não seja apreciada, todas 
as deliberações pautadas ficam travadas. Então 45 dias caso esse limbo 
permaneça, nós teremos uma confusão maior ainda que irá travar todos 
os demais trabalhos legislativos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um país de segurança 
jurídica absoluta. Pois não. Fernando e Valdirene. Desculpa, primeiro o 
Alexandre. 

Sr. Alexandre: Só queria acrescentar. A questão da posição que nos 
encontramos hoje. A medida provisória está em vigor, não é um caso de 
mandado de segurança, então não há nenhum ato a ser impetrado, ou 
nenhum ato lesivo a direito com ameaça de lesão que mereça reparo 
judiciário para o contribuinte, a dúvida que a Valdirene lançou aqui, o 
que acontece com o contribuinte? Ele pode entrar com a mandado de 
segurança, ele teria alguma coisa a fazer? Não, ele tem uma medida 
provisória em vigor. Hoje está em vigor, pode não estar amanhã, 
amanhã se é publicado o projeto de lei, aí a gente precisava também 
analisar o outro passo, mas esse passo hoje, quinta-feira, o contribuinte 
tem uma medida provisória válida, então ele não tem nada a fazer, 
senão cumprir a medida provisória naquilo que é possível cumprir 
imediatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria deixar suspenso 
para não atrapalhar a sequência de pedidos da palavra, mas eu quero 
voltar a esse ponto. Alexandre, por favor. 



Sr. Alexandre Fronzaglia: Eu vi no noticiário no dia que, viu Valdirene, 
que o líder do governo fez o recurso sim. Pediu que o presidente do 
Senado revisse sua posição. 

Sra. Valdirene: O Lindberg. 

Sr. Alexandre Fronzaglia: Vi no noticiário, não a vi toda, mas isso foi 
notório, o líder do governo ou líder do PT, subiu, falou, pediu ao 
presidente do Senado, reveja a sua posição, etc., etc., etc. Eu vi isso, eu 
não sou esquizofrênico. Eu me lembro claramente disso. Houve todo um 
embate no momento, houve uma confusão, o Aécio elogiou, outros do 
PSDB elogiaram, ficaram até com a cara atônita, estavam atônitos com 
a decisão do presidente do Senado, transparecia, estavam felizes e 
atônitos, o que está acontecendo? E o líder do governo, de forma até 
veemente, falou: “Olha, peço que o senhor reveja a sua decisão”. E falou 
que não vai ter. Então se a gente pegar os princípios gerais de direito, o 
autor aí no caso, a medida provisória, essa resolução é de 1970, então 
não tem regulamentação. Pegasse, pegaríamos por carona, né, vou usar 
um termo chulo, mas aplicaria então esse artigo porque se não tem 
uma norma para a medida provisória. Agora, eu também entendo que 
publicada a medida no Diário Oficial, cabe recurso, recurso até 
administrativo, a própria União Federal, o advogado-geral da União, dos 
próprios senadores, qualquer senador pode fazer isso, né? Eu acho que 
qualquer senador, não só o líder, não só o autor do projeto, por 
princípio geral de direito. No regimento interno do Senado com certeza 
deve ter recursos em geral, recurso administrativo desta decisão. Agora, 
na prática eu acho que não entrar nesse momento no judiciário com a 
medida provisória que não vai ser votada porque não tem tramitação, 
então, ela não vai produzir efeito nenhum. Agora, como o Congresso vai 
regulamentar os 45 dias ou os 60 dias? Porque não vai haver nem essa 
deliberação. Então aí sim eu acho que cabe, não sei se esse prazo, se 
estaria ou não em vigor, aí as empresas depois de passado o prazo 
falam: “Olha, nesse tempo que ela estaria tecnicamente em vigor, e se 
não regulamentar produziu efeitos”. É meio esquizofrênico mesmo, a 
gente está ficando, né, Dr. Gerd, o Becker é que estava certo, né. É um 
manicômio Legislativo, Executivo e Judiciário, então nós estamos todos 
ficando loucos aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não vou pedir atestado 
de inexistência de esquizofrenia sua porque, posso dizer por avaliação 
pessoal que você não seria esquizofrênico. Mas eu queria dizer o 
seguinte, nós estamos tratando de uma matéria muito séria, que afeta 
direitos de terceiros e não interesses dos políticos envolvidos, seja do 
Aécio que elogiou, seja do líder que protestou. Nós estamos tratando de 
um ato legislativo, medida provisória, que é lei desde o ato que ela é 
publicada, não é uma proposição. Nós estamos falando aqui de recursos 
na pressuposição que fosse uma proposição que elas afastaram acho 
que em bastante fundamento, não é? E eu estou acrescentando que 
medida provisória é lei desde a data da sua publicação, até a sua 
rejeição, tanto até que ela resguarda termo inicial de vigência, se afere a 
respeito aos direitos adquiridos e ao princípio da anterioridade pela 



publicação da medida provisória, não é, e não pela sua convenção, 
então é lei, diferente de uma proposição qualquer. E por ter esta, vou 
usar uma palavra aqui imprópria, mas que cabe, por ter a majestade de 
ser lei. Eu digo que é imprópria porque a gente sabe como é que as 
medidas provisórias são feitas indevidamente, mas ela tem estatura de 
lei, e por ter essa estatura, a própria Constituição regula os seus efeitos 
e a perda dos seus efeitos. Não é alguém que dá um berro lá na Câmara 
e diz, ou no Senado não sei, e diz: “Olha, eu sou contra, reveja”. Isso 
não é recurso, na minha percepção, na tramitação de uma medida 
provisória. Eu acho que é muito oportuno o que você falou, porque nós 
realmente estamos nessa confusão, todos nós aqui perplexos. Mas eu 
estou ainda entendendo a crítica que essa medida provisória está 
produzindo efeitos até o curso do prazo constitucional. E se vai trancar 
a pauta depois de 45 dias ou não vai trancar, aí sim é uma matéria do 
âmbito do legislativo decidir. Agora, tudo isso lá dentro, lá dentro do 
Executivo, lá dentro do Legislativo. Fora, terceiros estão sendo 
prejudicados. A Valdirene pediu a palavra, depois eu vou voltar a esse 
ponto aqui. 

Sra. Valdirene: O próprio presidente, ele focou muito a analise em 
relação ao aumento da CPRB, mas a MP que em tese aguardaria os 90 
dias e aí você fala, estou com o direito prejudicado ou não, é óbvio que 
fica uma insegurança jurídica, precisamos, mas a MP, ela também 
trouxe dois outros assuntos, e aí o Zilveti bem colocou, de validade 
imediata, se a gente admite, como eu acho que é quase que unânime, 
que a MP está em vigor, está valendo até que efetivamente não corra 
esse prazo, a MP está dá isenção, cria um regulamento próprio para a 
questão de jogos olímpicos, revê uma questão de um benefício de 
bebidas frias, e esses outros contribuintes? Então, agora quando se diz, 
não, não precisa fazer nada, ela está válida. Para o nosso cliente, de um 
modo geral a gente não pode também ignorar o ato do presidente 
publicado. Não, mas você pode fazer, mas devolveu, eu estou vendo no 
jornal, não sei o que. Eu vou aproveitar essa isenção, não vou? Então é 
assim, e outra, a lei colocou, mas eu acho que não ficou claro, e o que o 
Bianco colocou, ele coloca devolve, está escrito a palavra “devolve” a 
medida provisória, então eles vão ter que resolver uma coisa que não 
está lá na Casa, vai ter que fazer o decreto de uma coisa que ele 
devolveu? Como que ele diz, “Não está mais comigo, pega essa batata 
quente?”. Então assim, é uma sucessão, porque direitos estão sendo 
infringidos porque a MP com força de lei deu isenção, deu benefício. 
Vamos esquecer um pouquinho a questão dessa CPRB, que é o que fica, 
é o que o Renan colocou da segurança jurídica, da urgência, tal. Mas as 
isenções, e os outros pontos? Então, o contribuinte realmente ele está, 
ele está sem o apoio, sem nenhum conforto para agir. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só lembrando que “devolve” 
pode ser equiparado, você falou que não tem o ato para tramitar, mas a 
infringência da Constituição e do regimento poderia dar, eu não devolvi, 
instalei a comissão ou não instalei a comissão, poderia ter posto na 
gaveta, ficou aqui na gaveta. Não é o ato de não, de devolver que tira a 



eficácia. Não devolvo, também não faço tramitar. O presidente, a 
Presidente da República não poderia fazer, não vou nem dar trabalho 
para meus amigos aqui, pronto, engaveta. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu me lembrei de um texto do 
Alcides Jorge Costa que tem inúmeras qualidades e dentre as quais tem 
uma ironia inglesa, né? Ele dizia que o Brasil entrou na Constituinte de 
86 parlamentar e saiu republicano. É um pouco isso que nós vivemos 
hoje, eles acham que a gente, assim, está no capricho, não brinco mais, 
então eu devolvo, o parlamento pode isso, se tivesse num regime 
parlamentarista nós poderíamos viver isso sem nenhum atrito, porque é 
realmente do parlamento, o parlamento pode tudo nos termos 
parlamentar, ele pode realmente rejeitar medidas legislativas, como faz, 
né? A Itália é um exemplo caótico disso. Mas aqui não pode. O fato 
concreto que eu me preocupo dentro das provocações do Ricardo é: nós 
temos uma medida em vigor, qual é o comando para a administração 
tributária, como fica o sistema, vamos dizer, de informática, sistema 
operacional, a Receita tem que modificar? Já deve ter modificado ou ela 
aguarda? Ela não pode aguardar, ela não pode ter esse tipo de capricho. 
Então vamos esperar se a presidência encomenda outro projeto de lei; 
enquanto vai ser tramitado o projeto de lei, eu nada faço. Olha, se bem 
a medida provisória está em vigor, é obrigação da autoridade fiscal 
cumpri-la. Na sua integridade, já preparando os atos que são do 
sistema de informática da Receita Federal para que o contribuinte possa 
fazer opção entre um sistema e outro, possa informar a opção, possa 
daqui a 90 dias pagar, mas ele já pode praticar atos de acordo com a 
administração, e a administração está obrigada a trabalhar de acordo 
com o que a lei, que é uma lei, medida provisória, determinou. Do ponto 
de vista do contribuinte, aí está o grande prejuízo, o que ele faz 
enquanto isso? Ele recalcula, ele reestrutura o sistema de informática 
dele. O que ele faz para cumprir essa lei ou não cumprir? Ele recebeu 
um comando de jornal, né, um comando da mídia para não cumprir 
mais a medida provisória que está em vigor. Quem vai dizer para ele 
que está em vigor, quem vai dizer para ele que ele tem que cumprir isso 
no trâmite da medida provisória ou não trâmite? Porque se trava a 
pauta ou não trava a pauta, bem lembrado pelo Luís Flávio, 45 dias 
trava a pauta, mas a medida provisória está em vigor. Então o problema 
da Casa Legislativa, trava a pauta, eles têm que entender sobre isso, 
mas se você nem encaminhou para as comissões, faltando às 
obrigações do presidente do Senado, você gerou um problema, mas para 
efeito do contribuinte está em pleno vigor, ele tem que se ver com isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Alexandre pediu palavra, 
colega, o Bruno. 

Sr. Alexandre: O Alexandre comentou do que foi discutido e que, né, foi 
visto aí no Senado, de fato houve sim todos os... o líder do governo se 
manifestou, o Davi Costa, o Lindberg Farias também foi contra, Se a 
gente entender que houve, que essas manifestações se equiparam a 
uma recurso, de uma certa forma é mais um argumento para 
demonstrar a não aplicação do art. 48 porque não foi para o plenário, 



ele não tem competência. Por quê? Das duas, uma. Ou ele ignorou o 
Humberto Costa como líder do governo sendo “o autor da medida 
provisória” naquele momento e ignorando, e indo contra o próprio art. 
48, inciso XI, ou ela não se aplica de fato porque a presidente não 
poderia estar ali na sessão plenária do Senado. E outro ponto, só 
esclarecendo, apesar da resolução, que é o regimento interno do 
Senado, ser de 1970, ela teve várias alterações, inclusive este art. 48, 
ele foi modificado em 2002, então ele está já de acordo com o normativo 
vigente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero dizer o seguinte, a 
Presidente da República, a verdadeira autora da medida provisória, não 
precisa recorrer. Eu acho que ela não tem nem interesse de agir. Ela 
sabe que a medida provisória foi publicada de acordo com o art. 102 da 
Constituição, está em vigor. Bruno. Desculpa, desculpa, Bruno, ela 
tinha pedido a palavra antes. Pela ordem. 

Sra. Ana Carolina Zanetti: Oi, Ana Carolina Zanetti. Eu entendo que, 
assim, concordo plenamente que esse ato é inexistente, ele não é 
previsto, mas eu acho que tem uma norma na Constituição que precisa 
ser regulamentada e que tem passado sem a devida atenção, que é o § 
5º do art. 62, porque ele fala o seguinte, ele fala que a deliberação de 
cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas 
provisórias depende de um juízo prévio sobre o atendimento dos 
pressupostos constitucionais. A questão é: quem faz esse juízo prévio? 
Isso ao que me parece nunca ter sido feito. E a comissão de constituição 
e justiça de cada uma das Casas para que ela analise alguma 
constitucionalidade de uma norma colocada para a votação depende de 
deliberação do plenário da própria Casa do Senado Federal. Então eu 
acho que um dos grandes pontos é a falta de regulamentação desse § 5º 
do art. 62 da Constituição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Passa o microfone para o 
Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Bruno Fajersztajn. Eu queria fazer um 
comentário sobre, o Zilveti falou do contribuinte que tem que se 
adequar à norma, e eu me lembrei da anterioridade nonagesimal, que é 
um, vamos dizer, um prazo de 90 dias para que as pessoas possam se 
adequar à majoração do tributo. Lembrando que a regra do 62 é de que 
o aumento do tributo só vale no exercício seguinte à conversão, e não se 
aplica a contribuições. Como fica nesse ambiente todo de insegurança, 
o contribuinte que não sabe se está ou não está valendo essa medida 
provisória, não é? Pelo jornal ela não está valendo, pelo site do Planalto, 
ela está valendo, como fica esse prazo de 90 dias, para ele se adequar? 
Ele não sabe se vai se adequar ou não vai se adequar a essa majoração 
de tributo que é seríssima em algumas situações, vai de 1% para 2,5% 
sobre o faturamento na CPRB. Ainda sobre, outro comentário que eu 
queria fazer, é que talvez tanto o presidente da República quanto um 
eventual contribuinte prejudicado, eu acho que eles têm sim um 
interesse, talvez daqui 30 dias, pelo seguinte. Em termos práticos não 



vai haver uma apreciação dessa medida provisória lá na Casa, e o 
presidente, quando ele propõe uma medida provisória, ele tem o direito 
de que essa medida provisória seja apreciada no âmbito do processo 
legislativo no contexto político dela. Então ele ditou uma medida 
provisória que não vai ser apreciada, porque não vai ter um trâmite, o 
Congresso não vai apreciar a vontade da presidente em emitir uma lei 
naquele sentido. Então talvez a presidente tenha um interesse de forçar 
essa apreciação do Congresso via judiciário, e etc., porque senão não 
vai ser apreciado simplesmente pela vontade de uma única pessoa. E o 
contribuinte, por outro lado, tem a seguinte situação, em algumas 
situações a opção é vantajosa porque a mudança de base de cálculo de 
receita para a empresa de folha para a Receita implicou aumento de 
carga. Então a opção é interessante para alguns contribuintes que têm 
pouca folha de salário e muita receita, tipo empresa de software. Nesse 
caso, a medida provisória vale 90 dias na sua publicação. No 90º dia já 
vai ter passado os 60 dias de prazo e os 45 dias. Agora, tem lá o § 7º no 
art. 62 que diz que ela é prorrogável por igual prazo se não houver 
apreciação na Casa. Então, a partir do sexagésimo dia já há novamente 
uma questão se há uma prorrogação de plano, porque a Constituição 
fala que é prorrogável por igual prazo naquele momento. Então no 60º 
dia da publicação da medida provisória houve ou não houve o 
prolongamento dela por mais 60 dias? Isso o contribuinte tem então no 
90º dia uma vantagem, ele tem pelo menos um mês, vamos dizer assim, 
considerando que a medida não vai ser apreciada, ele tem pelo menos 
um mês de opção pelo regime, então ele teria sim interesse de agir a 
partir do 60º dia da publicação da medida provisória, e aí poderia entrar 
com uma medida preventiva, um mandado de segurança preventivo, 
tanto o presidente quanto o contribuinte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Poderíamos saber se a 
autoridade coautora seria o presidente do Senado ou o delegado da 
Receita Federal? Mas isso não é problema a ser debatido. Palavra para o 
Marcelo. 

Sr. Marcelo Miranda: É Marcelo Miranda. A Valdirene já comentou no 
início a questão do site, e realmente na última reunião quando nós 
estávamos discutindo eu entrei, né, pelo celular e já estava lá: Perda de 
eficácia pelo Ato Declaratório nº 5. E durante essa semana que a gente 
teve para amadurecer a ideia, o Planalto também amadureceu a ideia e 
hoje em dia está aqui em tramitação. Então, parece-me que essa 
discussão também existiu por lá, e eles voltaram atrás em querer 
requisitar em tramitação. Agora, vamos ver como o Congresso vai agir 
diante disso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acredito, Marcelo, que 
vai virar uma briga de poder, né? Eu ia falar de comando, mas de 
poder. Eu quero que esteja em vigor, não vou apresentar projeto de lei, 
é muito sintomático não ter apresentado até agora, né? Agora, o 
Valdirene falou em torno desse aspecto de site, ela mencionou quando a 
norma é revogada, alguma norma é revogada lá no site aparece riscada 
seguida da norma que a substitui, ou da indicação de onde saiu a 



revogação. Evidentemente que este é um dado, como ela mesma 
confessou, que nós todos os anos por ser muito prático, né, e até onde 
eu sei, não encontrei nenhum erro deste, quanto a este aspecto de ser 
considerado corro o risco, porque está revogado. O que eu queria dizer é 
que isto, evidentemente pode ter um erro, portanto não é lei, é um 
trabalho auxiliar das pessoas, mas é muito usado no CARF. Inclusive 
eu tive citação num acórdão na lei em que a norma estava em vigor 
entre outros fundamentos que foram apresentadas que não estava 
riscado no site da Presidência da República. Eu evidentemente usei o 
argumento e o acórdão achou por bem usar o argumento também. Não 
é um fundamento, mas é um argumento. E realmente foi só uma 
confirmação, porque a não revogação do dispositivo está disposta por 
outras maneiras mais apropriadas. Mas aí é um dado importante, isso é 
interessante. Pois não, Alexandre. 

Sr. Alexandre: É a última intervenção. Só para deixar claro, porque 
foram levantados alguns pontos sobre o trâmite, a discussão no 
processo legislativo da medida provisória. Mas no art. 5º da Resolução 
nº 1/2002 que trata do processo legislativo de medida provisória, ela 
deixa aqui bem claro que compete à comissão no prazo de 14 dias 
emitir parecer único manifestando sobre a matéria, em item separados 
quanto aos aspectos constitucionais, inclusive sobre os pressupostos de 
relevância a urgência, de mérito, de adequação financeira e 
orçamentária e sobre o cumprimento da exigência prevista no parágrafo 
tal do Art. 2º, que são os requisitos de admissibilidade. Então, compete, 
mais um argumento para demonstrar que compete à comissão e não ao 
presidente do Senado. E só para deixar claro, que o Bruno colocou, 
acho que está no art. 10º, ele fala o seguinte: “Que estará 
automaticamente prorrogada uma única vez a sua vigência por igual 
período”. Ou seja, é o prazo de 60 dias e não depende de um ato do 
presidente, ele automaticamente o ato do presidente simplesmente não 
é votado por ele, é automático, então-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele divulga. 

Sr. Alexandre: Ele simplesmente divulga. Acho que era só isso que eu 
queria-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É muito interessante que 
nós estamos bem esclarecidos, todos os pontos, inclusive levantados 
pelo Bruno e pelos outros colegas, no sentido que estejamos 
convencidos de que há um ato inexistente juridicamente que a medida 
provisória que está em vigor não por 60, por 120 dias. Acho também, 
acho não. Estou convencido de que quem tiver direito adquirido, direito 
ferido pelo ato, medida provisória, pode favorecer algum contribuinte, e 
ele, portanto, tem um direito ferido pelo ato do presidente do Senado, 
ele tem direito de ação, ele vai ver qual é o direito de ação, mas ele tem 
o direito de ação para resguardar o seu direito ferido. Nós temos dez 
minutos e o próximo assunto da pauta era do professor Schoueri, que 
nasceu aqui na semana passada em função dos debates e que o 
Schoueri levantou um ponto que precisa ser averiguado, muito 



importante, nós temos discutido ao longo dos anos, nos últimos anos 
no processo administrativo a decadência do direito de lançar quando o 
fundamento do direito do lançar está lá no décimo ano ou mais do que 
cinco anos, a Receita Federal autua de cinco anos para cá, mas o 
fundamento é um ato ocorrido antes porque às vezes até já até passou 
por fiscalização, etc. O que o Schoueri quer também discutir é o direito 
da própria investigação em função das recentes notícias de quebra de 
sigilos bancários na Suíça, envolvendo inclusive uma grande empresa 
de auditoria. Então, é um tema mais abrangente do que simples o 
direito de lançar. Como ele não está aqui, eu explico que ele está fora de 
São Paulo, por isso que não está presente hoje, nós não temos assunto 
na pauta, e como temos ainda agora nove minutos, se alguém quiser 
apresentar algum tema que possa ser discutido nesse tempo restante, 
caso contrário, eu vou dar por encerrada a sessão. 

Sr. Alexandre Fronzaglia: Eu tenho um assuntinho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. 

Sr. Alexandre Fronzaglia: Eu não elaborei, mas estava... em função até 
desses embargos do Congresso com o poder executivo, falou-se muito 
na revogação da isenção do LCA, da LCI por ato, revogando-se a isenção 
no imposto de renda, e a pergunta que nos vem é a seguinte, estão se 
falando que neste ano o exercício não poderia ser revogado para esse 
exército financeiro, eu não estudei, estava preparando para trazer. 
Então essa é a questão, poderia o investidor que já tem uma letra 
financeira, um prazo certo que vai, inclusive passar dois, geralmente 
são dois, três, quatro anos, conforme forma aumenta o prazo, aumenta 
a taxa. Se pode, se ele tem direito adquirido, que ele já contratou, já 
investiu, já pagou, está só esperando o termo para resgatar. Se aí não 
teve se formado o direito adquirido, se se poderia revogar isenção para 
atos já aperfeiçoados ou se está em formação esse ato? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou tomar a palavra 
aqui porque o tema é da magna importância, nós discutimos aqui 
algumas semanas atrás uma decisão, não me lembro se foi do supremo, 
acho que foi do supremo, se não foi, foi do STJ, a respeito da aplicação 
"retroativa" de uma lei nova em relação a um tratamento tributário do 
imposto de renda na fonte, era concursos, prêmios em concursos e o 
tribunal entendeu que como autorização para o concurso já tinha sido 
expedida antes da medida provisória que depois converteu em lei, não 
podia se aplicar àquele concurso, ainda que os efeitos do concurso fosse 
para o futuro. Nós discutimos aqui e confrontamos esta decisão com a 
posição tradicional do supremo que não há direito adquirido a regime 
jurídico, muito menos a regime tributário, ou seja uma operação de 
longo prazo, importação também é um problema, claro, foi citado aqui, 
mas digamos uma operação de longo prazo, o contribuinte, uma 
indústria fabricante de, ou uma empreiteira de uma grande obra de vai 
se estender por três, quatro anos, ele faz todo o seu orçamento 
considerando determinados custos tributários, bom, vira o ano, os 
tributários são alterados, aí pode ter mecanismos contratuais para se 



recuperar, mas não é isto que interessa, a pergunta é se os novos, os 
ônus novos podem ou não atingir aquele contrato? Nunca ninguém tem 
dúvida que poderia. A aplicação financeira de longo prazo, ela está 
sujeito realmente às mudanças de lei com relação os fatos geradores 
futuros, quer dizer, as rendas adquiridas depois das alterações 
legislativas, embora o título seja anterior. E assim vai. Mas eu acho que 
o tema é muito importante mesmo para nós rediscutimos toda a 
questão, em face dessa última postura do Supremo Tribunal Federal. 
Você pode ficar, então, encarregado de apresentar mais completamente, 
não precisa ser tão completo assim, mas apresentar em mais detalhes e 
um dos detalhes importantes a serem considerados ou dois detalhes 
importantes ou três detalhes importantes a serem considerados são os 
seguintes, primeiro: não se trata propriamente de isenção, mas redução 
de alíquota, ou estou enganado, e alíquota zero, então isso você vai ter 
que esclarecer. Segunda questão: supremo entende que a revogação de 
isenção não corresponde ao aumento de tributo. Isso já vem 
entendendo, certo ou errado, contrário ao art. 104, salvo engano, 104 
do CTN, ele vem entendendo assim. E terceiro: não se trata de uma 
isenção ou alíquota zero condicionada e sujeita a cumprimento de 
obrigações e também por prazo certo, cairia no art. 178 do CTN. Então, 
todas as questões eu acho que nós vamos ter que enfrentar, partindo do 
princípio constitucional da irretroatividade, vamos por também da 
anterioridade, né, mas da anterioridade caso não possa ser, ou melhor, 
vamos colocar assim, Alexandre, é possível aumentar o imposto, é 
possível. É possível aumentar a alíquota de zero para X, essa é a 
primeira conclusão. Se for, já seria vigente nos fatos geradores ocorridos 
durante o próprio ano de 2015, em função do princípio da 
anterioridade, se for medida provisória? Não sei, se vai ser medida 
provisória, deverá ser, acredito, não sei. Só verificar, mas se for medida 
provisória, o art. 62 exige que ela seja convertida em lei até 31 de 
dezembro. Enfim, tem muita coisa, por isso eu digo que não dá para 
discutir em dez minutos aqui. E você fica escalado para apresentar, já 
que você encarregou-se de apresentar o assunto. 

Sr. Alexandre: Tem prazo já. Porque a próxima é assembleia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas a assembleia, nós 
temos a assembleia nós temos em quinze, vinte minutos, às nove horas. 

Sr. João Francisco Bianco: Existe realmente certa preocupação no 
mercado com relação a esse assunto, mas eu só queria lembrar que 
tradicionalmente o legislador quando muda o regime de tributação das 
aplicações financeiras, ele respeita as aplicações passadas e só muda o 
regime para as aplicações feitas após a mudança da lei. Talvez haja 
certo nervosismo, talvez exagerado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu posso dizer para vocês 
que esse nervosismo é intenso. Porque eu tenho sido consultado muito 
sobre isso e ontem eu recebi um pedido de reunião, achei que era um 
assunto normal, apareceram quatro, cinco pessoas e o grande problema 
que o nervosismo está causando é que não mais estoque de LCI, LCA 



disponível, não tem mais lastro para a gente... Então, é uma correria 
para comprar LCI e LCA para quem já reservou lá. Então o problema 
realmente é complicado. Então, temos o assunto do Schoueri, do 
Alexandre para a próxima sessão e eu vou colocar aqui um acórdão do 
STJ sobre crédito de PIS/COFINS, o que é insumo mais uma vez. Está 
bom? 

Sr. João Francisco Bianco: Só para terminar. Desculpe, eu queria 
registrar a presença aqui na nossa Mesa de hoje, a nossa colega Anita, 
que é estudante do mestrado da Universidade de Ferrara, na Itália, e 
está trabalhando um projeto de pesquisa, da legislação de preço de 
transferência entre Brasil em comparação com o regime de preço de 
transferência da Itália. Ela está frequentando a nossa biblioteca até o 
meio do ano, e está nos visitando hoje, queria registrar a presença dela. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Anita, muito bem-vinda. Eu 
tinha te visto na secretaria, não sabia da sua identificação como pessoa 
que está fazendo esse trabalho importante, então, seja convidada 
enquanto estiver aqui para participar da nossa mesa. 

Sra. Anita: Muito obrigada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, muito obrigado 
pela presença, e nos reunimos a semana que vem. Obrigado. 

______________________________________________________________________
Fim. 
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