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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Zilveti está a 
caminho, comunicou agora que está chegando, o professor Gerd está no 
exterior. Alguma comunicação? Alguma comunicação? Lembrando a 
todos, que na semana que vem, nós teremos o congresso, contamos 
com a presença de todos, e, evidentemente, não teremos reunião da 
mesa, na quinta-feira. Na semana subsequente, teremos a presença, 
como foi aventado aqui há uma semana, duas semanas atrás, o 
desembargador federal Nino de Oliveira Toldo, nosso grande 
colaborador, associado do instituto e grande colaborador de todos os 
congressos brasileiros de Direito Tributário, em conjunto com a Ajufe, 
não é? Foi o ex-presidente... É ex-presidente da Ajufe, e virá falar sobre 
crimes contra a ordem tributária. Lembrando da razão da presença 
dele, ele participou com o Bianco, de um evento, nos Estados Unidos, 
há pouco tempo e manifestou uma opinião bastante rígida e 



preocupante, com relação à própria qualificação das penalidades, de 
modo que, a presença dele será muito útil para nós e ter esperamos que 
seja útil para ele também, no debate. Indo à pauta, Luís Carlos 
Junqueira Franco Filho, análise... Tem um assunto ainda? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, não é... Só... Pequeno, pequeníssimo 
expediente, não queria fazer o debate, mas, eu fiquei refletindo muito 
sobre a nossa... A semana passada, né? A palestra da semana passada, 
sobre a medida provisória 685, e foi com uma intervenção do Brazuna 
dizendo que, eventualmente, seria... O lançamento. O lançamento, não 
é? E, eu fiquei refletindo, eu não tive tempo de aprofundar, como todos, 
não é? Todo mundo está nessa fase de análise, de lançamento. Mas, 
realmente, não pode haver o lançamento. Porque a Receita Federal nem 
sabe se há tributo devido, tanto quanto a consulta, ela diz, olha, você 
tem 15 dias para regularizar, se houver imposto devido. Porque, pode 
acontecer muita coisa, você pode nem ter imposto devido, você teve um 
planejamento, usou um crédito tributário, deixou, ou fez uma 
suspeição, mas está com o prejuízo fiscal acumulado, ou prejuízo fiscal, 
do próprio exército, que, na verdade, tem que ser feito o lançamento, 
para você discutir a retificação da declaração, você pode ter prejuízo 
acumulado para compensar, eventualmente, com o valor que tem... 
Então, não pode ser, simplesmente, considerar como uma declaração e 
o Fisco fazer, em cima, um carnezinho com 20% de acréscimo e já ir 
para a inscrição da dívida ativa. Eu só estou refletindo, muito sobre 
isso, eu só queria trazer essa ideia, do que ele levantou que foi 
importante, o levantamento que ele fez, mas, para ver que não é tão 
direto assim, realmente, o Fisco não dispõe, de nada, para poder fazer, 
dizer, olha, tanto com o 20% de juros e vai para a dívida ativa, eu acho 
que vai ter que passar pelo conselho, sem dúvida nenhuma, não é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, se permite, Luís, já 
que ele trouxe esse assunto, novamente. Durante a semana houve um 
caderno, um editorial do Estadão, que afirmava isso, que era uma 
violência contra o contribuinte, quanto ao direito de defesa, não sou 
capaz de reproduzir todas as ideias lá contidas, mas, o que mais me 
chamou a atenção foi, exatamente, isso, porque, o editorial afirmava 
que não haverá direito de defesa, o contribuinte será, simplesmente, 
intimado a pagar e ponto final. Naquele momento, eu também pensei 
um pouco, embora, no dia da... Que o Brazuna mencionou a questão, 
nós tenhamos discutido aqui, mas, eu repensei e pensei, exatamente, 
nesse aspecto que você está trazendo aqui, e também, no seguinte, nem 
sempre o planejamento tributário desencadeia um efeito imediato, o 
lucro real daquele momento ou jogar na base de cálculo daquele 
momento. O ágio, por exemplo, ele vai se refletir futuramente. Então, 
essas grandes discussões entorno de ágio... Tanto é que elas nunca se 
concentram no ato em si, e o Carf está entendendo que, mesmo que o 
ato em si, ou o que gerou o ágio questionável, ocorreu, há mais de cinco 
anos, não está impedido o lançamento dos efeitos ocorridos nos últimos 
cinco anos. Então, realmente, isso aí não tem, não tem fundamento 



nenhum. Nós estamos sabendo, por contatos, que a Receita está 
entendendo que vai haver lançamento, evidentemente, sujeito a tudo 
isso que nós estamos falando aqui. Por outro lado, há um direito 
constitucional a defesa, no processo administrativo. Para finalizar aqui, 
não sei se dá para finalizar, mas na minha cabeça, a última coisa que 
eu trago aqui, a consideração, é que nas hipóteses, em que as 
declarações têm sido entendidas como “auto lançamento”, existe um 
dispositivo legal dizendo, declarando que haverá, que isto é um auto 
lançamento, o contribuinte se considera notificado do próprio 
lançamento. Isto não consta da medida provisória, fora que, realmente, 
acho que nós estamos muito longe desta ideia, eu acho que nós 
entramos no terreno dos debates, foi muito importante, muita gente se 
assustou, achando que ia ocorrer isso, mas, não me parece que seja o 
que está previsto e nem o que a Receita pretende. Obviamente, que nós 
vamos ter que rediscutir isso, se a medida provisória foi adiante, a 
partir do momento, que a Receita como ela deve fazer, por norma da 
própria medida provisória, ela deve instrumentalizar a aplicação do 
sistema. Aí nós vamos ver se lá ela colocou alguma coisa nesse tipo, lá. 
Então, Luiz, por favor. É o tema: Análise crítica da ADIN 429. É o velho 
tema que o povo fala, dos benefícios fiscais, da guerra fiscal. 

Sr. Luiz Carlos: Bom dia. De fato eu acho que a posição do STF é 
bastante conhecida, mas, essa ADIN, ela foi publicada já em agosto, não 
é um ADIN nova, mas, ela traz alguns pontos que eu acho que 
mereceria um debate, porque, o que é interessante, nesse incentivo, 
pensava sobre vários incentivos, mas no incentivo específico, no 
incentivo que merece maior atenção, era uma isenção de ICMS sobre 
veículos, motos e demais equipamentos, para pessoas com deficiência. 
Então, esse é um incentivo que, claramente, ele não se insere no 
contexto de guerra fiscal, é um incentivo dado para o consumidor final, 
não existe uma questão, precisaria pesquisar... Muito raciocínio, para 
achar que existe uma questão de atração de regimes privados, por meio 
de incentivos fiscais. E o ponto é o seguinte, tem uma letra fria, da 
Constituição da lei complementar 24, qualquer isenção, qualquer 
incentivo, deve ser submetido ao crivo do Confaz. Agora, é sabido que a 
intenção do legislador, do constituinte, dá lei complementar era evitar a 
questão da guerra fiscal, então, nesse ponto, o Supremo Tribunal 
Federal ao declarar inconstitucionalidade desse dispositivo, ele fez uma 
interpretação, literal, do texto, mas, é uma interpretação que é, 
totalmente, contrária à finalidade do texto que não é guerra fiscal. 
Então, eu gostaria de saber a opinião da mesa sobre... Sobre esse 
aspecto. Depois tem outro ponto da modulação dos efeitos dessa ADIN. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Luiz Carlos, é engraçado que você diz, 
claramente, não há guerra fiscal, claramente, não há incentivo. Se, 
claramente, não houvesse guerra fiscal eu daria total razão a você. E, só 
para lembrar, existe o precedente, no caso daquela isenção sobre 
energia elétrica para templos, no Paraná, que o Superior disse: Aqui, 
claramente, não há qualquer guerra fiscal, não há que se falar em 



concorrência nesse sentido, até porque está no fora do nível econômico. 
Então, já existe até precedente do Supremo. Então, me parece que, o 
problema, aqui, não é de um direito, ou seja, do Direito a questão. É 
que o convênio se exige num contexto de guerra fiscal e não havendo 
guerra fiscal, não há que se falar em exigência de convênio, isso é o 
direito, eu concordo com você de uma vez. Eu acho que a discussão é 
com relação ao fato, é saber se: não existe... Se não existe o mercado, 
quando você faz uma afirmação bastante forte, considerando que... 
Dados que são bastante divulgados... É que o número de pessoas com 
algum tipo de deficiência, no Brasil, é tudo, menos irrisório, então, 
existe um mercado, também, deles, e é um negócio, também, aliás, 
fabricante de veículos ganha dinheiro, ao vender veículos para pessoas 
com deficiência. E, aí, não tem nenhum problema, é um mercado. E a 
sua assunção, não há guerra fiscal, não há incentivo e tudo mais, na 
medida em que eu estou dentro do domínio econômico, e esse é o meu 
critério, se eu estou dentro do domínio econômico, eu estou dentro do 
escopo da exigência de convênio. Então, a minha separação seria: se eu 
estiver fora do domínio econômico, concordamos, é o caso do templo. No 
caso, dentro do domínio econômico eu me incomodo, com sua posição, 
mas é a questão do fato e não do direito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa ver se eu entendi 
bem, aqui, para terminar, aqui, a possibilidade de discussão. Acho que 
você teve uma impressão que, até, nós vimos a Constituição e a lei 
complementar, né? Falar em guerra fiscal é uma coisa meio... Meio 
vaga, né? A guerra fiscal não é um, não é um... Nós sabemos que existe, 
até, guerra fiscal entre países, mas, não é um conceito jurídico, não 
existe em lugar nenhum na lei. Não sei se eu entendi as afirmações 
feitas aqui. A exigência de convênio é quando existe guerra fiscal, seja lá 
o que for guerra fiscal, ou não? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Luiz Carlos e eu nos referimos ao 
mesmo precedente do Paraná, porque, o Supremo, apesar da 
literalidade da Constituição, de dizer que toda a isenção exige um 
convênio, o Supremo interpretou esse dispositivo, no caso específico, 
era uma isenção sobre contas de energia elétrica para templos 
religiosos, por que se entendeu, ali, que não haveria qualquer 
concorrência entre os estados, haveria prejuízo a qualquer outro estado, 
por conta dessa isenção, pela própria natureza da operação. Então, o 
Supremo deu o entendimento, ele reduziu a letra, na letra eu diria, 
qualquer isenção exige convênio, a lei complementar também, então 
não é necessário ir ao texto, Ricardo, é claríssimo, mas o Supremo deu 
essa interpretação. E o Luiz Carlos, agora, faz a proposta de estender ao 
caso dos veículos para deficientes e, aqui, a nossa divergência é que eu 
penso que não é a mesma coisa, por isso aqui eu estou diante de uma 
situação de mercado e, portanto, toda a regra com relação a convênio se 
deve aplicar. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer, nós estamos 
partindo, então, do pressuposto do Supremo Tribunal Federal, nós 
estamos partindo do pressuposto de interpretação nossa? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É que, só explicando, eu concordo com a 
interpretação do Supremo Tribunal Federal, então, eu não faria... 
Sequer faria distinção, porque, me pareceu muita acertada a decisão do 
Supremo, naquele caso, ao dizer, não há que se exigir convênio, num 
caso, em que não cogitaria qualquer tipo de competição, entre os 
estados. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você entende que o 
Supremo acertou no caso específico, ou de uma maneira geral? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pergunta difícil, viu? No caso específico, o 
que eu concordo com o fato, ou seja, eu concordo... Pareceu-me 
razoável dizer que não haveria guerra fiscal nos templos, me parece 
razoável a conclusão. Assim, como nesse precedente, que o Luiz Carlos 
nos diz, como nos fatos, me parece que, potencialmente, haveria sim, 
alguma atração ao investimento, ou seja, se eu dou essa isenção eu 
estou atraindo o investimento, existem operações interestaduais, só 
comparando, a energia elétrica não há que se falar em operação 
interestadual que é o âmbito da guerra fiscal, no caso dos veículos, há 
que se falar, sim, em operações interestaduais, ou seja, é exatamente o 
escopo da guerra fiscal. Por todos os ângulos a que eu venha olhar, 
Ricardo, me parece que o Supremo, nesse caso também acertou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu entendi a polêmica lançada, que 
não é na linha que o Schoueri quer direcionar, porque, senão, não 
haveria o debate, do ponto de vista da mesa. O Supremo, a posição do 
Supremo, em relação a templos, eu não vejo grande divergência. O que 
eu vejo interesse, no debate, é primeiro, sobre a questão da guerra 
fiscal, o Schoueri diz que não tem dúvida que a guerra fiscal existe, toda 
vez que, determinado estado favorece o contribuinte, sem autorização 
dos demais estados. Eu tenho minhas dúvidas, até o termo guerra 
fiscal, como o Ricardo pontuou, é um termo político, não é um termo 
jurídico, o termo correto seria concorrência entre estados, não há esta 
visão de guerra fiscal, a não ser no Brasil, uma das jabuticabas que a 
gente cria e também não adianta falar que, nos outros países, não se 
desafia lei ou posicionamento a respeito de unidade federativa, em 
termos de imposto sobre o consumo, ou imposto indireto. Então, eu 
tenho sérias dúvidas que sequer exista guerra fiscal no Brasil. Há uma 
concorrência fiscal e que até hoje não se encontrou uma solução e, 
dificilmente, a gente encontrará. Mas quando uma lei é criada para 
atender qualquer mercado e não consigo entender que também, os 
templos, não tenham o seu mercado, pode até ser que tenham, o seu 



mercado, e disputem mercado... Então, eu não vejo, é natural, é 
mercado, né? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas não interestadual. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Também interestadual, por que não? Eu 
estou aqui, lançando dúvidas, para provocar o meu querido Schoueri e 
também provocar a discussão, porque, eu não estou seguro disso e eu 
não estou afirmando que, e nem fazendo a apologia ao descumprimento 
do convênio, mas eu acredito, francamente, que a gente trata, por um 
viés, equivocado, a questão da concorrência entre estados. E quando a 
gente está diante de um caso, como esse, em que você tem uma lei que 
beneficia pessoas, com alguma deficiência física, isto gera uma 
distorção nas alíquotas interestaduais, eu tendo a entender que, se a 
gente for para a visão do Paraná, usar um paradigma, estaria mais de 
acordo com a decisão do Paraná. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria pedir desculpa à 
minha direita e a minha esquerda, aqui, porque, eu gostaria de fixar um 
conceito antes, antes de nós sabemos se o templo é objeto de mercado 
ou não, de concorrência, de guerra fiscal e também a questão trazida 
pelo Luiz, porque, acho que aí vão muitas considerações até subjetivas, 
não é? Eu acho que você isentar um bem, para um deficiente físico, a 
finalidade pode ser baratear e não criar concorrência é uma finalidade 
que está superior, até, ao estado que será competente. Mas, eu queria 
me fixar nesse ponto, aqui, para a presença do professor Paulo, que 
acho que é muito importante e até colocá-lo, vou lhe colocar, 
rapidamente, antes da sua chegada, o que foi dito aqui, eu não sei se o 
Luiz quer apresentar, em tese, o Luiz tem um caso concreto, mas, nós 
estamos, eu estou insistindo de nós analisarmos sobre o ponto de vista 
teóricos, antes dos casos concretos, como foi julgado pelo Supremo, é 
saber se a exigência de convênio pressupõe a existência da chamada 
guerra fiscal, ou qualquer isenção, qualquer benefício, estaria sujeito a 
exigência do convênio, por quê? Porque, aparentemente, alguns casos a 
isenção é concedida, independentemente, de haver essa intenção de 
concorrência, de atrair um polo industrial para o seu território. E foi 
lembrado aqui, o Schoueri, uma decisão do Supremo Tribunal Federal 
no caso dos templos, que, por não haver concorrência, o Supremo 
entendeu que não precisaria de convênio. Então, essa é a discussão. 
Para depois nós entrarmos nos aspectos pontuais do caso que o Luiz 
Carlos trouxe. Não sei se o senhor quer fazer alguma consideração, 
temos o pedido da palavra do Lucas, talvez, se quiser, o Lucas fala 
primeiro. Posso só fazer uma observaçãozinha? Observação do Bianco. 
Depois, Lucas. O nosso especialista em guerra fiscal. 

Sr. João Francisco Bianco: Pedir licença para fazer uma observação 
rápida, aqui. Mas, é mais de cunho histórico, eu queria lembrar, aqui, 
que esse assunto é um assunto já, que vem sendo discutido há muitos 
anos e eu queria, eu não sei o Brandão se lembra, mas, eu queria dizer 



que eu assisti, aqui, nessa mesa de debates, discussões muito 
acaloradas entre o professor Rui e o professor Alcides, sobre esse 
mesmo assunto. E eu me lembro que o que professor Rui sustentava a 
constitucionalidade de uma isenção concedida sobre a incidência de 
ICMS sobre o leite, o professor Rui dizia, não, na Constituição de um 
determinado estado, na Constituição estadual existia uma vedação à 
instituição do ICMS sobre a venda de leite e o professor Alcides dizia, 
não, isso é impossível, por causa da necessidade de haver convênio 
para a concessão de qualquer tipo de isenção. Então, eu queria dizer 
que esse assunto é um assunto já antigo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E o professor Rui defendia o 
quê? 

Sr. João Francisco Bianco: Defendia a constitucionalidade, a validade 
daquela norma na Constituição do Estado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, não estou com partido, 
só estou querendo caminhar aqui a discussão. 

Sr. Lucas: Bom dia, Lucas Bevilácqua. O professor Bianco nos 
enriquece com esses registros históricos, sempre... 

Sr. João Francisco Bianco: É a idade. 

Sr. Lucas: E vem nos auxiliar muito na compreensão, sobretudo, do 
ICMS, antigo ICM. Tanto esse incentivo ele é concedido no âmbito do 
domínio econômico, que há um convênio específico a regulamentar a 
concessão das isenções veículos-automotores para portadores de 
deficiência. Eu vou tentar ilustrar uma situação, que, no entanto, nos 
auxilia na compreensão do caso, creio eu. ADI é proposta no estado do 
Ceará, não é isso, Luiz? Isso! Vamos imaginar, eu posso estar, aqui, 
equivocado, mas, a indústria troller se instalou no estado do Ceará. De 
fato, esse não é um incentivo apto a influenciar na decisão do agente 
econômico na instalação do seu plantel industrial, mas, ele é tão 
danoso quanto. Na medida em que, a indústria automotiva, ela se 
especializou nesse nicho de mercado que é os portadores de deficiência. 
E o que ocorre? O convênio do Confaz ele estabelece, para o gozo da 
isenção, um limite de valor para o veículo ser adquirido, salvo engano, 
70 mil reais. Essa norma, do estado do Ceará, que foi veiculada, 
inclusive, através de norma constitucional, ela estabelece, não, como 
requisito, o valor do veículo, isto é, está atrelado à capacidade 
contributiva do contribuinte, tentando fugir do domínio do mercado, do 
eventual desequilíbrio concorrencial, e sim, o estado do Ceará 
estabelece a potência do motor, e, certamente, a potência do motor, 
daquele veículo, ultrapassa o valor do convênio Confaz. O que ocorre, 
aquela indústria, já instalada, em determinado estado da federação, ela 
vai ter uma vantagem competitiva frente a seus concorrentes, porque, 
ela vai conseguir comercializar um veículo, vamos dizer assim, mais 



luxuoso, com uma maior motorização, com preço menor, valendo-se 
daquela vantagem fiscal, portanto, existe uma vantagem competitiva 
frente aos seus concorrentes. E na questão... O professor Ricardo foi 
muito feliz, bom, e posteriormente, o professor Zilveti... Tem que saber o 
que é guerra fiscal, infelizmente, nós atrelamos, muita das vezes, o 
conceito de guerra fiscal, exclusivamente, na questão da atração... Da 
instalação de parques industriais, se fosse apenas isso, menos mal 
seria. A grande questão e a grande distorção que nós temos é, 
justamente, a comercialização no varejo, que termina por representar a 
vantagem competitiva a alguns agentes. Esse julgado, particularmente, 
da ADI 429, infelizmente, foi visto por muitos, como se o início de uma 
modulação dos efeitos, e de fato foi o que empreendeu, nesse caso 
específico, que havia as razões ali do art. 27 da 9.868, questão do 
próprio interesse público, e, infelizmente, alguns colegas fazem discurso 
como se todos os incentivos da guerra fiscal devessem ser modulados 
pelo Supremo. É o próximo ponto a ser trazido. Obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa. Dr. Paulo ou 
professor... Paulo. Em seguida o Zilveti, que pediu a palavra. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Meus caros companheiros de 
Mesa, eu gostaria de... eu não ouvi todo o debate, eu só queria lembrar 
o seguinte, pelo o que eu li aqui, exigência de convênios Confaz, para 
benefícios fiscais de ICMS, que não envolvem guerra fiscal. E, de fato, 
tem várias hipóteses que não, que, praticamente, não implicam numa 
guerra fiscal, e, mas, me parece inevitável, não é? Se há uma regra, em 
que toda Constituição estabeleceu uma redução daquela norma geral, 
não é, quem tem o poder de isentar, quem tem o poder de tributar tem o 
poder de isentar, os estados têm o poder de cobrar o ICMS pela 
Constituição, mas, a própria Constituição veda o poder de isentar, salvo 
se feito um convênio. E não tem outro... Caso das isenções que não se 
referem à guerra fiscal e entraram nessa regra, vamos ver como pode 
ser estabelecida outra, seja por interpretação, seja por analogia. Esse é 
o meu, assim, primeiro... Primeiro contato com a discussão, eu não ouvi 
todo o debate, mas, todas exigem convênio, como tem acontecido, 
normalmente, não é? Esse caso aqui, o exemplo prático aqui, 
mercadorias destinadas a deficientes, mas, têm muitas outras isentas, 
produtos isentos para a agricultura, por exemplo. Nunca criaram caso 
diferente. São isentos, mas exige o, Convênio é exigível, porque, é em 
exigência constitucional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, professor Paulo. 
Zilveti, e a seguir, Brandão. Depois eu queria dizer que o nosso homem, 
aqui, mais experiente, da memória, devido à faixa etária. Ele me 
lembrou, aqui, baixinho, aqui, ele falou: Guerra fiscal começou a ser 
objeto de legislação no Brasil em 1937, no Decreto Lei 915 do Getúlio 
Vargas. 

[falas sobrepostas]. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria voltar na questão lançada pelo 
Ricardo, para a gente cercar um pouco o que é guerra fiscal, afinal, não 
é? Porque, que você precisa de um convênio para dar isenção, eu acho 
que ninguém tem dúvida, mas, aqui, nós temos um caso, de um 
fabricante de veículos-automotivos, que se utilizou de uma isenção, não 
é isso, dada pelo governo do Ceará para deficientes físicos, se eu não me 
engano essa é a questão que estamos tratando. É isso, Sr. Luiz? 

Sr. Luiz: Esse dispositivo é um dispositivo da Constituição do Ceará, 
ele é mais amplo do que veículos, não é? Posso ler aqui, mas ele fala 
equipamentos, veículos, sobre uma... Vamos supor que seja uma série 
de bens destinados aos deficientes. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E esses artigos que foram desafiados na 
ADIN. 

Sr. Luiz: Dentre outros, mas o principal foco é esse. Porque os outros, 
eles não fogem do dinheiro da guerra fiscal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpa, Fernando, eu não 
quero interromper, mas eu acho que você está encaminhando bem. Em 
face da observação do Lucas, nós temos, agora, dois problemas. O 
primeiro problema, pelo menos como eu vi, é se precisaria ou não 
precisaria o convênio. O segundo problema é, havendo convênio, com 
que pode ser descumprido, que é o caso concreto? Eles desembocam 
todos na mesma essência normativa, não é, mas são duas vertentes. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, precisaria convênio? Primeira 
pergunta. E a outra, assumir que precisa um convênio, a gente está 
considerando que é de fato uma questão de concorrência fiscal entre 
estados e, por consequência, o convênio exige uma chancela dos 
estados para que a isenção se dê. Essa é a minha primeira dúvida, 
porque eu estou entendendo que o estado do Ceará quis foi beneficiar 
portadores de deficiência física. Como poderia beneficiar taxistas, como 
poderia beneficiar produtores rurais, para uma finalidade extrafiscal e 
que, e não direcionada a atrair investimentos para o seu estado, mas, 
que, por consequência, o faz, porque, naturalmente, você ao ter uma 
condição vantajosa destinada à uma finalidade social, dentro da 
essência do imposto do ICMS, você acaba por atrair, então, não há 
como você falar que não distorce o mercado, distorce o mercado, mas 
não há, nessa norma, a mesma intenção de uma criação, de uma 
atração de empresas para o estado desequilibrando a federação em 
termos de impostos sobre consumo, principalmente o ICMS, não me 
parece haver, nesta Norma Constitucional. Então, aqui, eu tenho uma 
dúvida, de fato trata-se de guerra fiscal. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso falar um pouco sobre isso? Veja 
como o tema vai se desdobrando, isso faz parte da vida, vai se 
desdobrando. O Fernando acabou de tocar num dos pontos mais 



relevantes que é finalidade versus efeito. Ou seja, o tema da 
extrafiscalidade tem gerado esse tipo de debate. Alguns que falam o que 
importa é a finalidade da norma e vamos buscar essa finalidade do 
legislador, chamada finalidade objetivada, e outros, que vamos, me 
inclui de propósito, buscar o efeito, para dizer, a finalidade pode ser a 
melhor do mundo, mas, eu tenho efeitos, diversos efeitos. Em minha 
opinião. Se um efeito da norma potencial ou efetivo é inconstitucional, 
eu tenho problema de inconstitucionalidade. Ainda que a norma seja 
pensada, desejada, que eu conseguisse acordar esse legislador 
dormente, eu falasse, legislador acorde, ressuscitei-o, converso com ele 
e ele diz: Olha, eu tenho a melhor das intenções, o que eu quero é 
ajudar os pobres, enfim, a pessoas, com tais e tais circunstâncias, eu 
me emocione por essa finalidade e concorde com a finalidade, mas, eu 
tenho um efeito distorcivo na federação, eu tenho, de fato, a partir 
disso, veículos sendo oferecidos no mesmo mercado por preços 
diferenciados em virtude de um incentivo que é dado por um estado e 
que não é dado por outros estados, tenho com isso, um ganho de 
mercado, o termo é mercado, de uma indústria, e como foi dito aqui e 
muito bem feito pelo Lucas, o exemplo tem que ser entendido nesses 
termos, uma indústria de um estado consegue vender veículos de luxo à 
deficientes por preços reduzidos por conta de ICMS. Naturalmente, os 
consumidores, porque, os deficientes também são consumidores, se tem 
opção entre o veículo com GPS e outro sem GPS, optam pelo GPS, se 
um veículo tem banco de couro e outro não tem, e assim, 
sucessivamente. Ou seja, claro que dada a diferença do ICMS que é 
brutal, entre os veículos, é claro que este veículo quando oferecido ao 
consumidor vai abocanhar a maior parte do mercado. Então, por 
melhor que seja a intenção, que eu louvo, eu tenho uma regra de 
proteção de mercado, esse efeito deve ser considerado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria... Centroavante 
gosta de bola no pé, não é? E os meias, aqui, estão discutindo entre si, 
a bola não chega no meu pé. Eu queria...  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Dois a zero. Deu uma de goleiro aí, foi 
muito bom. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E eu queria, nem colocar a 
questão, num outro prisma o princípio de livre concorrência... A 
exigência de concorrências entre estados é, incita a exigência de 
convênio? Vou colocar de outra forma. Isso não está escrito, salvo 
engano, na Constituição. Isso estaria, portanto, seria derivado de uma 
interpretação teleológica, porque, afinal de contas, só existe uma razão 
para o convênio, é quando existe concorrência entre estados. Aí nós 
caímos num terreno dessa discussão entre opiniões se é ou não é. Esta 
é a bola preliminar que eu gostaria de receber no meu pé. Eu, se me 
permite, ainda gostaria de fazer uma pergunta para você, afinal, qual foi 
a decisão, você disse que ia fazer uma análise ao voto do Luiz Fux e nós 
estamos discutindo aqui, não sabemos quais são as suas críticas aos 



votos. O problema foi dito aqui, e você tem a criticar. Como preliminar 
para prosseguimento dos debates. 

Sr. Luiz: Na verdade eu só coloquei a bola em jogo. Mas, o ponto é, o 
ponto é, eu discordo da decisão do Luiz Fux, discordo, principalmente... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Qual é a decisão? 

Sr. Luiz Carlos: A decisão do Luiz Fux foi declarar o benefício, 
inconstitucional, com uma modulação, de efeito, postergado para 12 
meses após a decisão para que o Confaz nem apreciasse a matéria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não vamos falar, por favor, 
por enquanto em modulação, vamos ficar na primeira parte. 

Sr. Luiz Carlos: Então, a decisão foi no sentido inconstitucional, e o 
encaminhamento disso, teve uma decisão do Paraná foi muito diferente 
das discussões que estão sendo travadas aqui. Por exemplo, o voto do 
Luiz Fux, ele não entra na discussão se esse incentivo é de guerra fiscal 
ou não. Estava até buscando aqui no texto, mas ele fala simplesmente o 
seguinte, se existe competição, se existe o problema de concorrência, o 
convênio, a Constituição, eles não indiferentes a isso. Então, o voto do 
Luiz Fux, ele não faz essa análise econômica, ele vai pela literalidade do 
texto. E o pior, em minha opinião, é que, quando ele faz a comparação 
com o precedente do Paraná, em que dispensou o convênio, para a 
energia elétrica dos templos, ele entrou numa confusão falando que 
não, mas nesse caso dos templos, os templos, eles são contribuintes de 
fato e não de direito, como se o deficiente, que adquirisse o produto não 
fosse, também, contribuinte de fato do ICMS. Então, essa razão... O 
Schoueri, ele fez uma justificativa, porque o Supremo julgou essa 
transação, de forma diferente, na verdade foi muito melhor do que a 
justificativa do ministro Luiz Fux. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, ele deu a justificativa dele. 

Sr. Luiz Carlos: Agora, eu... Existe uma questão, agora, que é o que se 
entende por guerra fiscal, porque, realmente, não é um conceito 
jurídico, e aí, você pode interpretar uma interpretação que vai da 
econômica e tem um... Diferentes abrangências. Eu vejo muita guerra 
fiscal como uma questão de, como uma questão de atração por 
investimentos e uma questão de afetar comércio interestadual. O ponto, 
aqui, é até que ponto essa isenção afeta o comércio interestadual. No 
caso, a Constituição do Ceará não diz nada, mas, não menciona quem... 
O destinatário, se ele tem que ser residente ou não do estado, mas, por 
hipótese, se houvesse uma, se houve esse nesse benefício, uma 
condição: que o beneficiário teria que comprovar a residência no estado, 
aí, ficaria claro que o âmbito desse benefício é interno e não teria, ao 
meu modo de ver, nenhuma repercussão interestadual, então, seria 
fora, totalmente, fora do contexto da guerra fiscal. Guerra fiscal tem o 



principal vilão, na guerra fiscal, o principal, são os créditos presumidos, 
são os estados que concedem os benefícios e eles acabam fazendo que 
um estado de destino pague a conta pelo crédito. Então, quando você 
tem um benefício para nominar uma isenção, esse efeito de guerra fiscal 
é muito atenuado, mas, tem a questão da concorrência, da concorrência 
interestadual que, aqui, tem o mercado relevante, dos portadores de 
deficiência, mas, eu creio que, em tese, isso seria resolvido com uma 
disposição que enfatizasse que esse benefício é um benefício de efeitos 
interestaduais, não teria repercussão no comercio interestadual. Há 
outro caso, não trouxe aqui, mas uma ADIN do Mato Grosso que tratava 
de um incentivo, uma isenção de ICMS para aquisição de veículos para 
oficiais de justiça do estado Mato Grosso. Naquele caso existia uma 
questão de isonomia, quer dizer, por que isentar os oficiais de justiça do 
Mato Grosso e não isentar nenhuma outra categoria de servidores 
públicos, mas, aí, também estava claro, não tinha efeitos 
interestaduais. E, nesse caso, o Supremo também, o mesmo trecho, 
foram duas ADIN julgadas no mesmo dia, então usou esse mesmo 
trecho que a Constituição e a lei complementar são indiferentes a existir 
ou não guerra fiscal. Então... Você tem uma imputação da competência 
dos estados, os estados, eles têm competência para tributar e não tem 
para isentar... É um desdobramento à competência apresentar. Então, 
se você antiga isso, tem que ter um motivo muito claro, um motivo 
muito razoável, o motivo razoável é guerra fiscal. Então, é uma questão, 
é muito tênue essa discussão se é ou não guerra fiscal, e nesse caso eu 
entendo que não, e eu entendo que a justificativa do STF está, 
completamente, equivocada. Existe só outro ponto, que é uma questão, 
de fato, importante, esse benefício ele é da Constituição do estado do 
Ceará, ele é de 89. Aquela época não existia, se eu não me engano, quer 
dizer, o convênio que isenta de ICMS os coeficientes, impõe uma série 
de restrições, inclusive os valores do veículo, é de 2008. Então, assim, a 
partir de 2008, realmente, existiram duas normas contrárias, mas, a 
intenção do constituinte cearense nunca foi desrespeitar ou nunca foi 
dar um passa-moleque no Confaz. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É, alguém devia ter colocado isso 
antes, porque eu vim tratar mais ou menos dessa parte. Essa questão, 
da Constituição do Ceará, se ela fere a Constituição Federal, ela cai, 
pode ser antes ou depois, chegou, bateu, é inconstitucional, ponto final. 
Concordo, plenamente, com o professor Paulo de que, realmente, não 
há que se falar em questões interestaduais, tem que fazer uma PEC 
para fazer essa distinção. Você tem o poder de tributar e não tem o 
poder de isentar sem a autorização do convênio, e ainda de uma lei 
estadual que faça essa isenção. A distinção, e eu vou ser rápido, e eu 
estava, realmente, vim falar isso, porque, ficamos usando esse exemplo 
do Paraná, isenção para o templo, e criou-se desde que... A partir de 88 
a energia elétrica saiu do campo do imposto único e foi para o ICMS, 
uma forma de cobrança que a jurisprudência tem entendido que as 



prefeituras e etc. que tem aquela questão dos 33%, que elas são, o 
contribuinte, as pessoas em geral de fato, podem fazer o pedido de 
restituição. Então, nesse sentido, é muito além de convênio de isenção, 
por quê? Porque as igrejas, apesar da minha opinião contrária, eu sou 
contra essa imunidade para sempre, mas de qualquer maneira, elas 
têm a imunidade tributária, e se elas são consideradas como 
contribuinte capazes de ir ao judiciário e pleitear o cancelamento de 
uma tributação é claro que, na verdade, inclusive, eu acho que o 
acórdão do Paraná, ele trata da questão da imunidade, mais longe do 
que a questão de convênio, está certo? Porque, o que se fala... Assim, as 
prefeituras tem imunidade de ICMS, se elas são consideradas 
contribuinte de direito, quer dizer, naquele limbo, porque, realmente 
quem paga é a companhia, mas, eles, porque, a conta é demonstrada de 
forma diferenciada das demais e é um tributo que... Segundo é 
calculado... É aquela história que a gente escuta desde que criou isso. 
Não estou dizendo que está certo, eu acho que a energia é igual a 
qualquer outra mercadoria, o fato de ser mostrado ali o valor, 25% mais 
oito, tal, isso não importa, porque, na nota fiscal de uma mercadoria, 
também, isso acontece, mas isso que está. Então, você tem um 
elemento a mais no caso das igrejas, porque é lógico, ninguém vai ao 
Paraná construir o Templo De Salmão, só porque tem isenção de 
energia elétrica, vai fazer onde tem mais dinheiro, não é, que é aqui. 
Então, não tem essa... [risos] O mercado é maior aqui. Então, a questão 
é diferente, a situação da imunidade do que da... Eu acho que o 
convênio tem que ser aplicado sim, em qualquer circunstância. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem está com o 
microfone? 

Sr. Matheus Viana: Uma observação só, porque, na verdade eu ouvi 
isso em alguns lugares, também, eu acho que a ideia de guerra fiscal, 
às vezes, a expressão guerra fiscal induz à compreensão do problema 
segundo um viés um pouco emocional. Na verdade, se a gente for 
buscar a ideia da proibição de isenção sem convênio entre os estados, 
acho que ajuda a entender isso... Como o legislador tratava essa 
questão na época do ICM. Então, realmente, se entendia. Os estados 
eram tratados como... Quase como separados, numa federação um 
pouco mais pura, e, inclusive, as expressões que se usavam para 
aquisição interestadual e para sair: interestadual era exportação e 
importação, de mercadoria interestadual. E a proteção de um mercado, 
a concorrência desleal internacional, assim como a nacional e aí, eu 
quero trazer, ela pode se dar tanto pela concessão de incentivo para 
exportação, tanto pela proteção do próprio mercado, não permitindo as 
importações. E, por que eu acho que é importante o paralelo? Porque, 
quando fala guerra fiscal a tendência é falar o seguinte: olha, eu só 
tenho. É uma operação que diz respeito a isenção em uma operação 
interestadual, quando na verdade não. A isenção na operação interna, 
também, poderia levar ao mesmo efeito, na medida em que gera uma 
proteção do mercado daquele próprio estado. Então, no caso, por 



exemplo, essa questão de isenção para deficientes, ainda que seja no 
próprio estado, ela proíbe, ela promove um desincentivo à aquisição 
interestadual da venda de mercadorias. Então, nesse sentido eu protejo 
o mercado daquele estado, de modo que, existe, sim, guerra fiscal, por 
mais infeliz que seja a tecnologia. E num segundo ponto eu queria 
colocar só é que, realmente, e aí, olhando para isso, faz todo o sentido 
quando a gente olha para a Constituição e não vê esse parágrafo único 
ou esse texto, do caput modificado, dizendo que esse dispositivo só se 
aplica às operações interestaduais. Eu não acho que o legislador errou 
nesse ponto não, eu acho que ele acertou, porque, o texto como é, a 
isenção depende de convênio, abarca tanto a questão, tanto a 
problemática da operação incentivada, quer dizer, seu investimento 
para incentivar a exportação de mercadoria entre estados, quanto, para 
desincentivar, também, a importação de mercadoria entre estados. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nesse sentido, Fernando, 
toda vez que você pede a palavra, acrescenta alguma coisa. Exige mais 
de você. Nesse sentido, a distinção feita pelo Supremo é, muito 
interessante, nesses dois casos citados. A clientela do templo, 
necessariamente, é local, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Do fornecedor também, tivéssemos nós 
uma realidade no setor de energia elétrica, que qualquer fornecedor, no 
país, pudesse fornecer essa energia elétrica, eu não sei esse fato existe, 
mas tivesse se dado... Ter se dado... Ter sido apresentado o caso, 
possivelmente, a solução, inclusive, seria diversa. Eu digo... Se 
enfrentasse uma questão como essa, se houvesse outros competidores, 
o Matheus traria um argumento muito forte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu continuo com o Luiz Carlos aqui, 
firme. Porque a minoria, a gente... Eu acho que a gente está tratando de 
uma questão de igualdade, na tributação, e ela prevalece sobre a 
questão concorrencial. Porque, se a gente falar de igualdade na 
tributação, a gente vai entrar num campo de discriminação e houve a 
felicidade do constituinte cearense de fazer uma discriminação, e, 
muitas vezes, as discriminações geram distorções. Eu recomendo, 
sempre, a leitura do livro do Humberto Ávila sobre igualdade e lá ele 
analisa a questão distorciva, do simples, para justificar o 
posicionamento correto do Supremo sobre os critérios legislativos de 
discriminação. E, tem uma passagem, que eu acho muito bacana, que 
ele fala que a igualdade na tributação se dá quando existir uma 
vinculação e pertinência entre a medida de comparação e a finalidade. E 
nesta estrutura constitucional cearense, eu vejo toda a concretização da 
igualdade, nesse ambiente. Não vejo como... Fala assim, mas... Espera 
um pouquinho, mas os efeitos dessa discriminação da criação, porque, 
toda criação de uma desigualdade tratando os desiguais de forma 
desigual, na medida em que ele se desiguale, você traz esta questão 



para um ambiente da igualdade que é mais próprio, no campo interno. 
Então, veja, o constituinte cearense entendeu por beneficiar portadores 
de deficiência física, dentro do seu estado, e aí, ele agiu com a 
competência que a posição lhe dá de tributar e isentar. Se até aí que 
nós caminhamos, eu não vejo por que, se o contribuinte vende o carro, 
tem essa isenção, e vende o carro, para portador deficiência física fora 
do estado, se ele tem aí uma, ele está exercendo uma concorrência 
desleal ou se ele está, de alguma forma, distorcendo o mercado. 
Também foi para o deficiente, foi para ver se tinha consumidor final. É, 
interestadual pode e fora do estado não pode? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Atenção. Nós vamos, nós 
temos vários outros assuntos, isso está bem debatido. O Schoueri pediu 
a palavra e o Luiz parece que quer encerrar, também. E depois nós 
passamos a para modulação, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Ricardo disse, que toda vez que o 
Fernando fala, antes, ele acrescenta alguma coisa e depois que o 
Fernando fala eu sou obrigado a dizer, você não poderia estar mais 
errado. Em tudo. Veja, claro que se tem uma flor de igualdade que se 
justifica o tratamento diferenciado, sem dúvida se justifica, mas você 
usou uma premissa de que há competência para isso e o tema é 
anterior, se não há competência, se eu não competência eu não posso 
gerar igualdade, a quem compete gerar essa igualdade? Ao Confaz. Que 
o fez! O que eu fico mais boquiaberto é porque nós não estamos numa 
situação de silêncio, nós estamos numa situação em que o Confaz deu, 
viu a diferenciação, ponderou, deu os critérios, os critérios 
extremamente, razoáveis e, a menos que você tivesse fazendo, que não o 
fez, tivesse combatendo a medida do Confaz, dizendo que a medida do 
Confaz não é adequada para a realização da igualdade, eu não consigo 
entender como derrubá-la. Ou seja, esse critério de igualdade foi 
ponderado pelo Confaz, essa informação do Lucas destrói qualquer 
outra discussão. E concordo integralmente, com o Matheus para dizer, 
também, essa questão de interna-interestadual, o Matheus me parece 
aqui, nos deu, uma lição, corretíssima, para que nós paremos de falar, 
somente em interestadual sem o mercado nacional, ou seja, do mesmo 
modo isenções internas devem ser compreendidas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Zilveti disse que não quer 
responder a afirmação de que ele está, totalmente, errado porque ele 
tem a certeza... Ele tem certeza que está, totalmente, certo. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz, para fechar, E já pode 
passar para a modulação, por favor, porque a modulação está muito 
ligada a esse último ponto. 



Sr. Luiz Carlos: O argumento do Matheus me convenceu, na questão 
do interestadual, mas você... Aí você tem uma questão, mas, com 
relação a caso concreto, eu continuo contrário, mas aí, é uma questão 
seguinte, nós não estamos falando de qualquer bem, nós estamos 
falando de qualquer mercado, nós estamos falando de pessoas com 
deficiência. Então assim, eu acho que o argumento do Matheus, no caso 
concreto, é toda a razão e pertinência se fosse... Nós estamos falando de 
cerveja, nós estamos falando de alguma mercadoria neutra, vai... Aqui, 
nós estamos falando de pessoas com deficiência, lembrando também, 
no caso concreto, que esse incentivo é de 89 e o Confaz só foi regula-lo 
em 2008. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpe. Neste ponto eu 
queria só, também, só colocar, não é uma objeção, mas um ponto que é 
uma indagação, mas havia Confaz antes e o Confaz como estava antes 
não foi recepcionado para a nova ordem constitucional e até ele ser 
alterado? 

Sr. Luiz Carlos: Havia, mas é que nunca, não existia nenhum convênio 
dando, até onde eu sei, não existia, pelo menos o convênio que dá 
isenção de ICMS para veículos para pessoas com deficiência, nos 
termos atuais é de 2008. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ah não, quando você fala 
Confaz você está se referendo ao convênio específico? 

Sr. Luiz Carlos: Ah, sim, sim, convênio específico, convênio específico. 
Mas, isso, realmente, eu não tenho certeza que valeria a pena, só se for 
o caso concreto. O caso da modulação foi o seguinte, o Supremo 
declarou inconstitucional, mas, ele fez uma modulação para 12 meses, 
após, o julgamento para que desse tempo do Confaz reapreciar essa, 
essa isenção, em razão, justamente, das páginas sociais, tratar de 
incentivo de pessoas com deficiência. Então, foi muito engraçado, 
porque, assim, você... Não... Você declarou que era inconstitucional, 
desconsiderou todas essas questões sociais, toda a finalidade, mas, 
para modular, você considerou, levou em consideração essa 
peculiaridade. E, aí é uma crítica, essa peculiaridade, em minha 
opinião, devia ser levada em consideração na prestação do mérito, não 
na modulação. E a questão da modulação coloca outro ponto, e aí eu li 
e reli o acórdão por que, quando saiu a notícia, isso estava dito, que o 
Confaz poderia apreciar o próprio texto da Constituição cearense, que 
foi declarada inconstitucional. O Confaz poderia levar essa norma e 
fazer uma convalidação a posteriori, mas isso, realmente, depois lendo e 
relendo, quando saiu o inteiro teor, isso não estava em inteiro teor, 
então caberia o estado do Ceará promulgar uma nova norma e depois 
levar a apreciação do Confaz, fora isso não esteja claro, mas na verdade 
o Supremo não diz nem uma coisa, nem outra ele só fala, olha, fica 
modulada a declaração de constitucionalidade para daqui a 12 meses, 
para que a matéria seja apreciada ao Confaz. E, aí tem essa dúvida, a 



matéria qual, o próprio texto legal vai ser levado a apreciação do Confaz, 
para uma convalidação a posteriori, ou o estado deveria promulgar uma 
nova lei. E aí isso surge uma questão, quer dizer, o Confaz ele pode 
convalidar um incentivo fiscal a posteriori? O texto da lei complementar 
24 não fala nada a respeito, não existe, salvo engano, um dispositivo 
dizendo que essa aprovação do Confaz tem que ser prévia ao incentivo 
fiscal e você tem o próprio convênio 70, que foi esse convênio, esse 
grande acordo que foi feito no âmbito do Confaz, para dar fim à guerra 
fiscal, prevê isso, prevê a convalidação à posteriori de um incentivo 
fiscal. E isso, na prática, foi feito, em alguns casos, do Paraná, do 
Distrito Federal, tiveram incentivos fiscais, declarados inconstitucionais 
e que depois veio o Confaz e deu uma, não chamo de convalidação, mas 
deu uma revisão. Então, no final das contas, não estancou, não aplicou 
nenhum efeito da declaração de inconstitucionalidade desses benefícios. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A questão da modulação 
sobre a qual nós tivemos aqui, salvo engano, só lembrando uma 
palestra do professor Humberto, mostrou os erros da modulação em 
função da origem histórica da ideia, quer dizer, vai ficando cada vez 
mais complicado, não é? Agora, com relação ao Confaz poder ter efeito 
retroativo, convalidar. Se nós aplicarmos aí a ideia de que o Confaz é 
um acordo entre os estados, haveria um problema das partes 
acordantes, darem efeito, um termo inicial para a sua deliberação, não 
é uma retroatividade, mas é um termo inicial para a sua deliberação, 
uma data anterior, como pode existir em qualquer contrato... Eu, 
pessoalmente, a princípio, não vejo nenhum problema, a não ser que 
houvesse uma nova... Uma norma, na lei complementar, ou na 
Constituição que fosse contrária. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, eu concordo que... O Brandão 
Machado dava dois exemplos de acordo fiscais, no Brasil, e esse era um 
deles, que ele considerava que quando o Confaz convalida questões 
passadas, isso é um acordo fiscal entre os estados que trabalha nessa 
hipótese. E que eu não vejo nenhum problema nisso. Voltando um 
pouquinho só na questão do deficiente físico da lei, pelo o que estou 
entendendo da aplicação do Luiz Carlos, o estado legislou sobre a 
questão quando o convênio não era claro a esse respeito, 
aparentemente. 

Sr. Luiz Carlos: Quando não existia convênio. Estou tomando isso 
como premissa da discussão, não existia convênio a época. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E ainda que existisse e que não fosse 
preciso e que o estado, de certa forma, desafiasse mesmo contando com 
a posição extremada do Schoueri, eu não vejo problema em o que 
estado faça. Ah, mas o convênio que tem que fazer e o estado tem que 
desafiar. O convênio é dinâmico? Não é dinâmico, as questões evoluem, 
a matéria fiscal evolui e o estado é sensível a isso, então ele tem que 
desafiar e isso vai ter que, naturalmente, parar no Supremo, ou numa 



convalidação do próprio convênio, dos próprios estados. E de novo, 
insisto, é uma matéria, para a questão do deficiente físico, de igualdade. 
E aí prevalece em relação à outras questões que são consequências de 
mercado, de afetação de mercado e que eu não vejo aí novamente uma 
guerra fiscal. Mas para apaziguar a coisas a gente corre amanhã e eu 
deixo ele correr um pouquinho mais na frente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O professor Paulo pediu a 
palavra. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, eu queria, apenas, 
lembrar, a essa altura dessa proveitosa discussão, debate sobre os 
convênios, um aspecto, praticamente, histórico que a meu ver é 
importante. Qual é a natureza jurídica dos convênios? Tem força de lei, 
tem força de decreto executivo, é feito por elementos do executivo, não 
é, são os secretários de fazenda se reúnem e temos um convênio. E eu 
me lembro, quero deixar isso registrado, Geraldo Ataliba e Souto Maior 
Borges dedicaram-se a esse ponto importante, isso na década de 80, lá 
para trás. Mas, a questão, pelo o que eu sei, ficou assim, um pouco 
perdida e é importante. O Código Tributário Nacional trata de convênios 
também, não é, convênios entre entidades para fins administrativos. Os 
estados têm convênios nesse sentido, convênios do ICMS é outra coisa, 
e eu não vejo a doutrina brasileira... De lá para cá esqueceu esse tema, 
que é importante. E aqui, numa mesa de debates como a nossa, eu 
quero, apenas, deixar isso na cabeça de todos, afinal, qual é a força, o 
que é esse convênio criado pela Constituição, o que é isto? Tem força de 
lei, inova a ordem jurídica, o convênio? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz você está desafiado a 
escrever para a nossa revista, no próximo número, 34, sobre esse tema 
específico. Professor Schoueri. Cláudia, de qualquer forma ele está te 
cedendo a palavra, depois o Schoueri quer falar sobre a modulação. 
Você vai falar de modulação também, né? 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Claudia Vit. Eu queria registrar a 
posição, diametralmente oposta a do Luiz. Eu assisti ao julgamento de 
um deficiente e pelo contrário, achei elogiosa a posição que foi tomada 
no sentido de que foi dado à Cezar o que é de Cezar e a Deus do que é 
de Deus. Eu acho que o argumento da isonomia não houve uma 
abstração da ordem jurídica, no sentido de, considerar necessário, sim, 
o convênio, eles poderiam ter se contaminado... É feio falar que o 
deficiente físico não merece proteção, de qualquer forma. Eu achei que 
o Supremo andou bem, no caso, porque ele não se contaminou com 
argumento emocional, mas, no momento da modulação, que é um 
momento que você olha a realidade, é um momento em o que Supremo 
tem condições de a despeito de uma posição a favor ou contra a 
constitucionalidade não ignorar a realidade, ele não ignorou a realidade 
e, nesse sentido, possivelmente, se fosse cerveja... A situação não teria 



ignorado. Então, eu achei, pelo contrário, elogiosa, a conduta do 
Supremo nesse caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A sua interpretação, da 
modulação, é que ele declarou, o Luiz colocou várias vertentes possíveis 
do que tem que ser feito nos 12 meses, o seu entendimento é de que 
declarou que por 12 meses a lei cearense é constitucional e dali para 
frente... 

Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Vigoraria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa consequência, apesar 
dos aspectos que o Luís trouxe. O Schoueri pediu a palavra, depois o 
Luís. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Quando ele falou da posição extremada, 
realmente ele lembrou da corrida, por que o único extremo que existe é 
quando eu estou na frente dele eu fico com extremadas extremamente 
infantis... retirado esses casos... 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu aviso todos que o 
Fernando diz que amanhã ele vai correr mais e vai ficar na frente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E de costas ainda. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Retirados esses casos extremados, eu acho 
assim, a modulação e seus feitos tem um pressuposto legal, e o 
pressuposto legal é o tema da segurança jurídica, ou seja, só para 
lembrar, quando existe modulação de efeitos, isso é um grande engano 
que existe, não se está a estender a aplicação de uma lei constitucional, 
porque se ela é inconstitucional, professor, ela é inconstitucional. O que 
se está é aplicar outra lei. É uma lei que versa como modulação dos 
efeitos e é, em nome desta lei é que eu tomo de empréstimo os efeitos de 
outra inconstitucional e aplico para o futuro. Então, a aplicação não é 
da lei constitucional, essa está inconstitucional, eu aplico uma lei que 
me autoriza a dar, a estender efeitos futuros e esta lei tem o 
pressuposto que é o tema da segurança jurídica, qualquer outra 
discussão não cabe aqui. Em regra, contrariamente, ao meu colega, 
nosso querido Humberto Ávila, eu não penso que o tema da guerra 
fiscal possa ser invocado o tema de segurança jurídica, dado que a 
jurisprudência já é clara sobre isso, já há muito tempo é clara sobre 
isso, a doutrina, também, sempre, pois esse problema, o que eu tinha 
era um risco empresarial, risco calculado e como todo risco se ganha ou 
se perde, mas dizer que o empresário que fizesse o investimento... Agora 
não é essa situação... Em geral, em ambiente de guerra fiscal, não 
conhecia os riscos envolvidos, contava com a segurança jurídica, eu não 
compro essa ideia. Agora, neste caso concreto, saindo dos demais, eu 



tenho a peculiaridade de um choque de princípios e que o Fernando 
aqui venha defender, inclusive, erroneamente, mas, que insiste, até, na 
companhia do Luiz Carlos que o Supremo estaria errado. Ou seja, o que 
ele está trazendo é, este não é um caso normal de guerra fiscal, é um 
caso em que havia argumentos fortes o suficiente para que aquele 
empresário, aquela situação, confiasse que essa lei tivesse cheiro de 
constitucionalidade. Então, neste caso, porque eu teria um argumento 
diferenciado, seria o argumento, já, não aquele batido pela doutrina, 
aquele conhecido da guerra fiscal e sim outro argumento que é este 
baseado na ponderação entre: de um lado uma regra exigindo convênio, 
de outro lado, um princípio da igualdade e qual seria o desdobramento. 
Talvez os ministros para este caso dissessem, aqui, haveria uma 
expectativa justa da parte nesse contribuinte, uma expectativa, de que, 
neste caso, ele estivesse agindo conforme a Constituição, então, se o 
julgador vê essa expectativa como possível dizendo, olha, neste caso 
haveria indícios suficientes para que este empresário acreditasse estar 
agindo de acordo com o bem direito, ele pode, sim, aplicar a modulação 
dos efeitos para este caso e de modo algum estender esta circunstância 
como o Luiz Carlos dizia, como uma ilação, para dizer, está vendo, 
todos os casos de guerra fiscal vai haver modulação, porque todos os 
casos de guerra fiscal não surgem a expectativa, penso que cada 
modulação, em cada caso, se deve verificar se há ou não expectativa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís, para encerrar. 

Sr. Luiz Carlos O que me estranha, nada... Nada extremo... Eu respeito 
a posição da Cláudia, eu acho que nada melhor do que assistir o 
próprio julgamento... 

Orador Não Identificado: Você estava lá? 

Oradora Não Identificada Não, eu assisti pela TV. 

Sr. Luiz Carlos: Eu não assisti, eu li, mas é, são uns meios preciosos. 
Mas o que me estranha, também, é essa questão da modulação de 12 
meses após a decisão, que parece médio. E um, só um ponto da questão 
da modulação de guerra fiscal, saiu um termo, mas eu acho que é 
informação importante. Essa modulação, claramente, não tem nada a 
ver com guerra fiscal, então não daria para pensar esse precedente e 
falar, pronto, agora o Supremo modulou guerra fiscal. Só que em março 
de 2015 teve outra ADIN, no Paraná, que daí sim, houve caso clássico 
de guerra fiscal incentivos ao porto de Paranaguá, e aí, nesse caso, 
houve, sim, a modulação dos efeitos. Tinham outras peculiaridades, na 
verdade a justificativa não foi, foi um ADIN que não teve liminar, o rito 
dela suprimiu a liminar, levou oito anos para ser julgada e que em 
razão dessa demora foi justificada a modulação. E aí sim, e aí agora a 
porta está aberta. 



Sra. Cláudia Vit de Carvalho: Mas não, radicalmente, para mais 
meses. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos passar para outro 
tema, nós temos dois temas muito importantes na pauta, e não vai dar 
tempo, mas... Elizabeth, infelizmente, acho que não chegaremos ao seu 
tema, mas, eu considero, esse ponto foi muito bem debatido, eu pelo 
menos para mim eu estou sentindo que esse assunto foi, inesgotável, 
né? Porque esse tema é inesgotável, os dois, mas foi muito bem 
debatido. A Valdirene estava fazendo a questão da mediação no direito 
tributário em face da Lei 13.140. 

Sra. Valdirene: Bom dia, pessoal... Bianco, se você puder, por gentileza 
abrir a lei. Essa lei, ela foi publicada em junho, e ela surtirá efeitos no 
final do ano. O interessante dela, ela é uma lei genérica, mas ela 
também traz... Dispositivo próprio que lida com a mediação quando for 
parte do processo ente público e também muda a lei do processo 
administrativo federal, cria um dispositivo novo, e trata também, cita a 
matéria tributária. Só para fazer uma prévia, a mediação... Essa lei, por 
trás, por trás dela vem toda uma sequência de normas após uma 
mudança na Constituição Federal que incluiu o art. 178, o princípio da 
razoabilidade e da eficiência processual. A partir daí diversas normas, 
tanto no processo civil, o novo Código de Processo Civil, por exemplo, 
também, e agora essa lei da mediação. E se busca, de uma forma geral, 
ele dá dois processos e a gente sabe que a quantidade de processos em 
curso, grande parte dos processos em curso são relativos à matéria 
tributária ou em que os órgãos públicos são parte, então é importante 
nesse contexto saber até que ponto a mediação pode ser ou não um 
instrumento... O que é mediação? Mediação é só uma... Para a gente 
distinguir das outras figuras. Mediação, quando se escolhe um terceiro 
imparcial, onde ele é um facilitador da comunicação. A rigor ele não 
sugestiona, ele não traz opinião, ele facilita a comunicação de modo a 
culminar numa conciliação entre as partes. É uma forma também de 
desencarregar os órgãos judicantes e as partes entre si, conciliar em 
seu determinado assunto. Em matéria tributária a gente tem uma 
maior premissa a ser enfeitada e que é o princípio da disponibilidade, o 
patrimônio público, mas por outro lado, a gente também tem um 
princípio importante que também foi alçada agora no art. 5° que é no 
contexto, da eficiência do poder público, e a gente pode dizer que 
eficiente se o processo andar mais rápido. Então, a gente tem aí, lido 
com esses dois lados da moeda. Eu gostaria de ler alguns dispositivos 
que eu destaquei, sem prejuízo de ouvir aos demais, primeiro o art. 3°, 
obviamente. Bom o art. 3°, ele diz... Pode ser objeto de mediação, 
conflitos de sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis 
que admitam transação. O Direito Tributário é um dele, 171 do CTN, 
lógico, mediante lei admite transação de Direito Tributário. O 32. O 
32... O 32... Eu queria comparar... O 32, ele está no capítulo, se você 
olhar, o capítulo específico do poder público, só que no item 2, vamos 
lá, a União, estados e municípios poderão criar câmara, como isso vai 



acontecer, na criação dessas câmaras de resolução de conflitos, aí o 
Inciso II diz: Avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de 
conflitos por meio de composição, porque, há controvérsia entre 
particular, pessoa jurídica e direito público. Então aí é entre o 
contribuinte. No 35, ele coloca também, aqui será feito mediante 
adesão, e também, coloca como uma das condições sempre que houver 
jurisprudência pacifica do Supremo Tribunal Federal, isso já existia, 
mas eu digo, a questão da mediação, é o objeto da mediação. O ponto 
que foi trazido até à mídia por notícia, até o próprio procurador-geral 
deu entrevista, embora, não seja um órgão de administração oficial, o 
defende, que não se aplica a Direito Tributário. Mas aqui, basicamente 
com base nessa interpretação aqui. O 38 ele diz, ele exclui... nos casos 
que a controvérsia política seja relativa a tributos administrados pela 
Receita Federal do Brasil... item 2: As empresas... é isso? Item 1: Não se 
aplicam... primeiro, os tributos, não é tributo, nós temos inúmeras 
discussões envolvendo multa. Há multa tomando a frente aí, quase que 
batendo junto, por conta das inúmeras obrigações acessórias. O 45 ele 
complementa, dando efeito suspensivo à conciliação enquanto 
indústria, agora, o que eu trago para a mesa para discussão? Bom, 
claramente, é... Claramente a gente tem, continua tendo um problema 
de quantidade de processos tributários, e o termo lei é um instrumento 
a mais para agilizar esses processos. Eu posso considerar a aplicação 
da multa? Porque se ele diz só tributo é onde ele me permite, então, 
numa controvérsia que envolva multa e hoje nós temos multas isoladas 
ou multas com obrigação acessórias e valores estratosféricos, eu posso 
admitir que haveria ali o princípio da indisponibilidade do patrimônio 
público? Segundo, eu poderia fazer uma aplicação subsidiária, ou seja, 
numa liquidação, numa discussão onde eu tenho o direito reconhecido, 
já há o direito reconhecido, mas eu encontro entraves no cálculo da 
dívida, isso é muito comum, na habilitação de um crédito, num cálculo 
que eu dependo de uma questão técnica e não rara vezes a 
administração protela isso, atrasa isso porque a importação de um 
crédito é de uma situação de uma compensação do fim social. E que o 
contribuinte tinha as guias e a própria administração pública localizou 
nos computadores, apesar de não ter a guia, então uma prática ajudou 
a outra a localizar porque o direito é notório, mas nesse ponto, não 
haveria nenhum impedimento aí, eu continuo dependendo de lei 
específica para ter transação, essa lei não é suficiente. E o princípio da 
eficiência, fica esvaziado? Então, são essas as provocações. Obrigada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Usando aqui da 
prerrogativa, eu concedo a palavra ao Schoueri. Eu ia propor que esse 
assunto fosse mais bem estudado, eu sinto necessidade de analisar a 
lei, ouvindo o que você fala para nós debatermos. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu ouvi sem prejuízo de alguns pontos, eu 
só quero lembrar o que art. 171, número bastante curioso do Código 
Tributário, existe lei para autorizar transação, não é uma lei geral, é 
uma lei de transação. Eu não vi nos dispositivos citados aqui uma 



previsão de transação. Ou seja, nem para multa, nem para tributo, nem 
para nada. Então nós estamos cogitando procedimento, quando nós não 
temos se quer matéria. Então, na falta de uma lei autorizando 
transação que eu não conheço, e só para lembrar, conheço, só para 
lembrar, conheço, refiz, no caso de refiz eu tenho transação, em alguns 
casos de refiz eu tenho transação, a transação específica eu vou 
lembrar, tinham lucros no exterior, eu tinha uma situação, havia uma 
discussão que quem seria vencedor e perdedor, o legislador oferece a 
oportunidade de uma transação porque é transação, exige que se 
desista da discussão, exige o pagamento que é prazo, isto é transação. 
Agora, não há uma lei geral de transação, não foi apresentada aqui, 
então, a discussão parece-me nesse sentido me diz assim, não cabe se 
quer cogitar sem a lei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, então eu proponho que 
fique o assunto na pauta para melhor debate na semana que vem. 
Elisabeth, eu não sei se dá tempo, mas você pode apresentar o assunto 
também, de igual importância, no momento atual, né? 

Sra. Elisabeth: Bom, eu acho que a ideia então, Ricardo, seria só 
colocar, fazer o encaminhamento e a gente conseguir levar a discussão 
para a próxima reunião. Eu quis trazer a Medida Provisória 683 que 
cria, supostamente, entrando na discussão da guerra fiscal, fontes de 
recursos para eliminar guerra fiscal, é sobre isso que a fala, faz menção 
à súmula vinculante que tem tudo a ver que nós começamos, a 
exposição de motivos faz menção a quase complicação da súmula 
vinculante que fala exatamente o que falamos na primeira fase da 
reunião que é justamente que isenção só pode ser concedida através de 
convênios, então por uma grande coincidência, estamos quase que na 
mesma página. Agora, é uma medida provisória que cria dois fundos, 
um deles que seria nutrido através da arrecadação de multa sobre 
regularização de bens não declarados, bens de uso exterior e não 
declarados. É o primeiro, eu acho que é o primeiro Inciso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Já está dando destino a 
algo que ainda não existe. 

Sra. Elisabeth: Exatamente. É, mais ou menos. E aí eu tenho várias 
dúvidas. Eu tenho dúvida com relação à constitucionalidade da 
instituição desses fundos, eu tenho dúvida com relação ao projeto de lei 
no Senado, não é, que já está em tramitação, que é o 298. Nosso ex-
secretário Maciel costuma dizer que esse projeto de lei ele é um 
vertebrado gasoso. Ou seja, ninguém consegue entender o que, 
efetivamente, o projeto de lei está querendo dizer. Mas o fato é que o 
projeto de lei institui uma multa e um imposto de regularização, uma 
multa, um imposto de 17,5% sobre os bens não declarados no exterior, 
a título de regularização, e multas de 17,5%, multas essa que seria 
destinada a nutrir esses fundos. Então, eu, particularmente, identifico 
inúmeras inconstitucionalidades, inúmeras, mas claro, gostaria de levar 



a debate, acho importante, talvez, a análise tanto do projeto de lei 298 
quanto a medida provisória, exposição de motivos e ver se a gente vai 
ter uma saída para salvar alguma coisa que está sendo proposto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isto, portanto, observei na 
mídia, é um dos pontos dessa pauta positiva, não é, que foi negociada 
na casa do presidente do Senado. Das quais vários pontos já estão em 
tramitação, esse é um deles. Eu queria acrescentar um aspecto aqui, 
estou entendendo, seria muito bom a gente discutir. Você fica na 
pauta? 

Sra. Elisabeth: Fico. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É muito importante verificar 
que então haverá a criação de um tributo e de uma multa, mas a 
extinção de punibilidade dos crimes já praticados. 

Sra. Elisabeth: Exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É uma espécie de 
transação. 

Sra. Elisabeth: Então, assim o plano de fundo para a gente levar à 
debate, Ricardo, que defendem a tese tanto da medida provisória, 
quanto do Projeto de Lei 298 é que na verdade o projeto de lei é uma 
mistura de remissão com transação, e isso daria constitucionalidade ao 
projeto de lei. Eu particularmente não consegui identificar essas duas 
figuras no projeto de lei, então é esse outro termo que eu quero levar à 
debate. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O projeto de lei não deve ser 
de lei complementar. 

Sra. Elisabeth: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Precisamos lembrar que no 
quadro tributário nacional, existe a vedação de anistia para débitos 
tributários quando existe crime envolvido. Essa é uma das razões pelas 
quais essa mesma medida foi pensada lá na época da medida provisória 
66 e o próprio, já que: Mencionou que não poderia, essa lei 
complementar não havia tempo a fim de governo e não haveria 
consenso também quanto a essa conveniência na época de perdoar os 
infratores que não têm bens no exterior, sem a devida legalização. 
Então, os dois assuntos ficam na pauta, não é, nos desafiando a 
estudar melhor. Você pode me dar o número de projeto de lei para 
acrescentar na pauta? 

Sra. Elisabeth: É 298. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É 298/2015. 

Sra. Elisabeth: Projeto de lei do Senado. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Senado Federal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É 298? Eu antes de 
encerrar eu queria lembrar que amanhã nós teremos, no salão nobre, o 
grande evento promovido pelo instituto dos advogados de São Paulo em 
homenagem aos 90 anos do professor Alcides Jorge Costa. Será lançado 
um livro, na sessão solene às 18 horas, e haverá uma palestra do 
professor Celso Lafer, e após, haverá um coquetel, na própria faculdade. 
E durante o dia, nós teremos uma série de palestras, inclusive os 
professores eu que eu me lembro de cabeça, os dois aqui à minha 
esquerda e várias outras pessoas sobre Direito Tributário. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sobre o mesmo tema, eu quero só lembrar 
aqui, em nosso congresso, o presidente de honra, o congresso de direito 
tributário nacional o presidente de honra é o professor Alcides. E eu 
quero lembrar que ambas homenagens são feitas porque no último dia 
11 o professor Alcides Jorge Costa que é presidente emérito nosso 
completou 90 anos. E talvez também, Ricardo, nós pudéssemos 
comunicar, se todos tivéssemos de acordo, comunicar ao professor 
Alcides que nessa mesa de debate nós formulamos votos, felicidade ao 
seu aniversário, congratulamo-nos pela data e os tributaristas se 
sentem felizes por tê-lo o aniversário do seu Decano. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Será comunicado e entre 
todas as homenagens que ele já recebeu, mais esta, e eu convido todos 
a participarem amanhã, na faculdade, desse evento, para homenagear 
com a nossa presença o querido professor Alcides. Semana que vem, 
reitero, não teremos Mesa em função do nosso congresso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mais uma nota só. Na última edição do 
Grandes Questões De Direito Tributário 18, Ricardo, pela dialética, tem 
um breve artigo do professor Alcides sobre contribuição tributária, que 
como sempre fala pouco e fala bem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, muito obrigado pela 
presença e até amanhã. 
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