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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. Vamos dar início a 
mais uma Mesa de debates. Aproveitando para registrar a presença do 
Prof. José Maria de Andrade, bem-vindo aqui a nossa Mesa. E eu 
indago no Pequeno Expediente se há algum comunicado. Alguma 
informação? Algo da semana? Não havendo comunicado... Ah, sim, só 
uma informação. Hoje à noite nós vamos ter na Faculdade de Direito, 
que está comemorando os seus 190 anos, um congresso no salão nobre 
intitulado: “Novos paradigmas para um pensamento de vanguarda no 
direito”. Nesse congresso, que vai ocorrer durante toda a semana, cada 
departamento organiza um evento. O departamento de Direito 
Econômico, Financeiro e Tributário organizou uma conferência 
intitulada: “As exigências atuais em matéria tributária comovem o 
estado constitucional de direito. A moral do estado e do contribuinte. 
Mecanismo de intercâmbio de informação e softlaw, a relativização dos 
direitos dos contribuintes”. O conferencista vai ser o professor titular 
Alejandro Altamirano. E seremos debatedores o Prof. Heleno Taveira 
Torres e eu. Aqueles que quiserem comparecer, vai ser às 19h no salão 
nobre, entrada gratuita. 

Texto sem revisão dos participantes 

A presente transcrição apenas visa ampliar o acesso à Mesa de 
Debates. 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO não 
recomenda que  a transcrição seja utilizada como fonte de referência 

bibliográfica, dada  a natureza informal dos debates, a possível 
emissão de opiniões preliminares não conclusivas e a falta de revisão. 



Entrando na Ordem do Dia, nós temos como tema permanente o tema 
do João Bianco. João, você gostaria de apresentar já alguma novidade 
do tema ou entramos no tema... 

Sr. João Francisco Bianco: Não, nós combinamos que nós iríamos 
aguardar o retorno do Prof. Ricardo Mariz para que a gente tivesse um 
debate mais aprofundado, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Então, seguindo na 
ordem, o primeiro tema, a Valdirene não está presente. O segundo 
tema, o Diego também não está presente. Então, vamos ao terceiro 
tema: Revogação da Medida Provisória nº 774 sobre o adicional de 1% 
Cofins - Importação e recolhimento da contribuição previdenciária pela 
receita bruta. Tem a palavra o Dr. Jordão Novaes de Oliveira. 

Sr. Jordão Luís Novaes de Oliveira: Bom dia a todos. Jordão Luís. 
Como muitos sabem, semana passada a gente teve a MP nº 794, que 
acabou revogando a MP nº 774, que alterava a cobrança previdenciária 
sobre a Receita bruta e o adicional de Cofins de 1%. Então, eu vou fazer 
só um apanhado histórico de todas essas alterações legislativas para a 
gente entrar no tema em si. 

Em 2013, a gente teve a 12.884 que aumentou, fez o adicional de Cofins 
de 1% na importação, assim como alterou a forma de contribuição da 
contribuição previdenciária da receita bruta. 

Em março desse ano, a MP nº 774 entrou em vigor e, com ela, a 
extinção do adicional de Cofins de 1% e a transformação, o retorno para 
a contribuição pela folha de salários, 20% sobre a folha de salários. 
Essa MP entraria em vigor em 1º de julho de 2017, e ela ficou em vigor 
até a semana passada, dia 9/8/2017, quando entrou em vigor a MP nº 
794, que revogou a MP nº 774. 

Então, segundo a Receita Federal, nesse meio tempo, entre 1º de julho e 
9 de agosto, seria devido à contribuição previdenciária sobre a Receita 
bruta, além do adicional de Cofins de 1%. Entretanto, eu coloco para 
debate na Mesa se a Receita não está levando em conta a noventena do 
art. 195, § 6º, pois houve uma modificação, no meu entendimento, 
desse tributo, com relação ao adicional de 1% de Cofins da importação. 
Então, eu gostaria de colocar em debate na Mesa esse tema, já que a 
Receita já até se manifestou numa matéria do Valor com relação a esse 
tema. Então, eu deixo aberto o debate, já que pode ocorrer alguma 
cobrança, alguma coisa nesse sentido. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, é que você trouxe uma 
informação de caráter geral, mas parece que o grande problema é o 
seguinte, a 794 revogou a 774 e a questão é assim. No momento em que 



a 774 revogou o acréscimo de 1% da lei, a lei perdeu vigor, não é? O fato 
de vir uma nova lei agora e revogar a 774, ela não restaura a lei. Então, 
na verdade, esse acréscimo de 1% por enquanto é ilegal, não é? Esse é o 
primeiro ponto, o ponto que a gente deve fixar. Porque ele não criou 
novamente dizendo: “Olha, fica instituído 1%”. Ele simplesmente tratou 
de revogação de revogação, e revogação de revogação nós sabemos... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Art. 2º da LINDB, se eu não 
me engano. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Assim, então, basicamente, não pode 
cobrar nada, nem de 1º de agosto, nem julho e, assim, enquanto não 
houver uma nova medida provisória dizendo que há uma incidência de 
1%, eu acho que está fora do ar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É, nós sabemos que não existe 
repristinação, a não ser que, expressamente, o legislador assim queira. 
Não existe a menos que o legislador assim o faça. No caso, o legislador 
foi excelente com relação ao efeito repristinatório. Então, como disse o 
Salvador, revogou-se a revogação e nem por isso se criou um novo 
tributo. Existe o elemento ainda que nós temos a ver, porque é bom 
lembrar que a medida provisória que revogou, por sua vez, passaram-se 
os 120 dias sem que ela fosse transformada em lei. Nos termos da 
Constituição, existe um prazo para que o Congresso Nacional se 
manifeste sobre os seus efeitos. Então, haveria a possibilidade, pouco 
possível, pouco provável, mas poderia acontecer, de o Congresso se 
manifestar no sentido de que essa medida provisória não produza 
qualquer efeito. E, neste caso, a própria revogação não produziria efeito, 
ou seja, a rejeição da medida provisória resolveria o imbróglio. Nós 
simplesmente estaríamos numa situação em que nada foi revogado e a 
contribuição teria sido devida a todo o tempo. O Congresso Nacional 
tem a competência para dispor sobre os efeitos, regular os efeitos. 
Então, é algo ainda a ver. Qualquer ideia que nós nos manifestamos 
hoje é, admitindo que o Congresso nada fale sobre o assunto, daí nos 
termos da Constituição, a medida provisória produz os seus... Ela perde 
a vigência, mas... Como que é o texto da Constituição? As relações 
jurídicas estabelecidas mantem-se regidas... 

Orador Não Identificado: No caso, houve revogação expressa da 
medida. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, houve revogação expressa 
da medida, mas como a revogação ocorreu há poucos dias, por um certo 
período, por 50 dias, ela produziu efeito. Ou seja, durante aqueles dias, 
em princípio, as relações jurídicas constituídas naquele período seriam 
regidas por ela e, portando, estaria revogada a legislação anterior. 
Agora, sendo rejeitada a medida provisória, e esse é o ponto que nós 
não podemos desprezar, ela foi rejeitada, conquanto as relações 
jurídicas então estabelecidas tenham, sejam por ela regidas, a relação 



jurídica estabelecida hoje – deixa eu primeiro trabalhar com a hipótese 
de que ela não tivesse sido revogada –, depois a gente vê, eu gostaria de 
trabalhar com a hipótese de que ela não tivesse sido revogada, e depois 
trabalharmos com a revogação, se isso muda a nossa conclusão ou não. 
Então, o primeiro raciocínio, só para efeito de exercício, a medida 
provisória que revogou o adicional, expirou em 120 dias. O que é que 
nós concluiríamos sem muita dificuldade? E admitindo também, nesse 
cenário, que o Congresso não se manifeste. Nenhum de nós teria 
dificuldade em dizer que, durante os 120 dias, as relações jurídicas 
estabelecidas então estariam regidas pela medida provisória então em 
vigor. E, portanto, a contribuição de PIS e Cofins teria sido revogada. 
Passados esses 120 dias vem a pergunta: Nós teríamos aqui como 
sustentar que no dia 121, a revogação daquele adicional de 1% 
produziria efeito ainda? Ou seja, o efeito parece ser, no art. 60 da 
Constituição, parece ser um efeito no fato e não efeito na norma, ou 
seja, nós não estamos falando agora em repristinação, estamos falando 
em algo diferente. Estamos admitindo que a lei, que preexistia, jamais 
foi revogada. Apenas as relações concretas estabelecidas num período 
seriam afetadas, mas a lei jamais teria sido revogada. Neste caso, só 
admitindo até aqui, não me parece, salvo melhor juízo, que caberia falar 
em repristinação pela mera expiração da medida provisória revogatória. 
Simplesmente a própria revogação não aconteceu, as relações concretas 
são regidas, mas a revogação não aconteceu. Se isso estiver correto - e 
agora vamos avançar no exercício - qual é o efeito da medida provisória 
que revoga aquela primeira? Eu diria, naquele pequeno intervalo que 
não passaram os 120 dias, o efeito é que revogou. Ótimo, por um dia. 
Mas a pergunta é: No dia 121, nós estamos diante de uma repristinação 
ou estamos diante de mera sobrevivência de uma lei que jamais foi 
revogada? É bem diferente a situação. Ou seja, aquela primeira lei, a 
12.844, que havia criado o adicional de 1%. Foi revogada? Hoje, do 
ponto de vista jurídico, existe algum instrumento no ordenamento 
brasileiro, válido, que revogue a 12.844 (na parte que alterou a redação 
do § 21 do art. 8º da Lei n. 10.865/04)? Vamos procurar, vamos 
vasculhar todo o ordenamento. Vamos descobrir que historicamente 
houve uma tentativa, mas que foi rejeitada pelo Congresso. E que, do 
ponto de vista formal, é como se houvesse um projeto de lei rejeitado. 
Então, antes de perguntar qual o efeito da 794, eu tenho que perguntar 
se a 774, hoje, produziu alguma coisa, se rejeitada. E permitam-me a 
comparação, seria como dizer que um projeto de lei, vamos dizer que eu 
tivesse um mero projeto de lei revogando, e vamos dizer que o 
constituinte tivesse tomado o cuidado de dizer: “Olha, o projeto de lei 
proposto pelo Congresso poderá produzir efeitos durante o período de 
sua tramitação”, que é mais ou menos isso. Então, o projeto de lei 
produziria efeitos durante a sua tramitação e, no final, ele é rejeitado. 
Se ele é rejeitado, hoje eu olho para o ordenamento e encontro a 12.844. 
Eu encontro a 12.844 ali e pergunto: 12.844, você está viva? Ela vai 
dizer: “Eu estou muito bem, saudável, eu estou passando muito bem”. 
Mas você não foi revogada? Ela vai dizer: “Pois é, tentaram, houve um 
atentado contra mim, mas no último momento eu sobrevivi, porque 



aquele que tentou me matar desapareceu”. Então, eu só quero chamar 
a atenção, eu quero crer que não é caso de repristinação, e a 794, por 
sua vez, se torna um instrumento até inútil, porque o crime é 
impossível. Matou o morto.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Desculpa, ela produziu efeito por um dia.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Fernando Zilveti pede a 
palavra, depois o José Maria. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu acho que agora a coisa está no 
eixo. Não vejo repristinação, não há repristinação. Lembrando que a 
medida provisória é uma iniciativa legislativa do Executivo. Na origem, 
na Itália também foi assim, a diferença é que quem dá a iniciativa no 
processo legislativo é o Executivo. E, por ser um provvedimento, como 
dizem os italianos, é uma proposta no sentido da palavra, é uma 
proposta legislativa, só que gera efeitos na medida que você propõe. 
Então, eu propus uma redução de alíquota. Quando eu propus, eu 
tenho uma forma legislativa que a minha proposta já vigora no 
momento que eu proponho até que o Congresso se manifeste. Bom, o 
Congresso não se manifestou, ou rejeitou esta proposta legislativa, o 
mesmo Parlamento vai regular os efeitos daquilo que foi feito no período 
em que vigorou a medida provisória. Esse é o papel do Parlamento. Mas, 
de fato, ela já não gera efeitos perante o mundo fiscal. Então, essa é a 
ideia. Então, aquilo que ela tratou de reduzir ou diminuir a alíquota, já 
não existe mais. Então, esse seria um atentado, tentaram matar a lei, 
mas ela escapou ilesa. Então, ela continua vigorando. Isto é uma ideia 
boa que o Schoueri traz para mim. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, só para esclarecer, 
então, a sua opinião parece ser como a minha, que não cabe sequer 
falar em anterioridade nonagesimal. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não. Aí não teria nada, não teria... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: José Maria. 

Sr. José Maria de Andrade: A dificuldade do tema está justamente no 
fluxo de possibilidades no tempo, não é? Eu concordo que, num 
primeiro momento, tem que fazer uma análise hoje da produção dos 
efeitos das duas medidas provisórias e, depois, a gente tem que fazer 
um fluxo aqui. Ou essa segunda MP caduca – e, aí, volta a primeira por 
um dia - ou ela é aprovada ou não aprovada ou também caduca. São 
um eixo. E o STF analisou esse tipo de situação. E a outra é, ela é 
apreciada e é aprovada, ou ela é apreciada e não aprovada. Não 
aprovada, volta ao Poder Legislativo, o dever de apreciação, porque MP é 
uma proposta, o Poder Legislativo dá primeira MP, que é a 774 e, aí, fica 
aprovada ou não aprovada. 



Eu acho que a interpretação que está sendo dada para o adicional do 
Cofins, como possível de cobrança após a segunda MP, tem uma cara 
de repristinação. Tem, sim, uma cara de repristinação. Não podendo 
ser, não é? Por quê? Daí o retrato é de hoje. A segunda MP, hoje ela está 
vigente, e ela produz um efeito, hoje, que é o de revogar a primeira. 
Porém, a primeira produziu efeitos durante julho, e um pedaço de 
agosto. Nessa produção de efeitos, nós temos fatos que foram 
submetidos a ela. Concordamos com a classificação do Prof. Schoueri, 
não é? Um, para incidência de CPRB, então, que a gente está deixando 
um pouquinho, provavelmente para depois, que está no tema. E 
também para a revogação do adicional, porque essa medida ela casa as 
duas coisas: a desoneração mais adicional. Então, aquela revogação do 
adicional, ela está, hoje, bem caracterizada. Então, eu só posso falar em 
cobrança a partir de 9 de agosto do adicional de Cofins, se eu tiver, de 
fato, um suporte normativo para essa incidência. E, hoje, ele não existe 
por causa da revogação.  

Então, a interpretação que tem que dizer que voltou o CPRB, e voltou o 
adicional de Cofins é, na prática, uma tentativa de repristinação hoje. 
Hoje, sem avaliar o fluxograma. Porque você não tem a norma. A norma 
que produziu efeitos, ela foi revogada. E hoje ela se encontra revogada. 
Então, eu preciso de uma segunda norma para dizer que tem o 
adicional, com as anterioridades. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu sei, mas como nós estamos 
numa Mesa de debates, eu gostaria de saber qual é a norma, hoje, em 
vigor que me leva à conclusão de que a 12.844 está revogada? 

Sr. José Maria de Andrade: A segunda MP. A segunda MP que revogou 
o adicional. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A segunda MP, pela 
informação, apenas revogou a primeira MP. Então... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A segunda MP, o único intuito 
dela foi que fica revogada a 774. Qual é a norma hoje em vigor que 
revoga a lei 12.844? 

Sr. José Maria de Andrade: Mas a norma, quando revogou a 774, ela 
revogou a CPRB, perdão, a volta para a contribuição previdenciária e o 
adicional. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, esta norma que é a 
774, nos termos da Constituição, ela, hoje, não existe mais. Ela não 
existe. As relações jurídicas construídas na época, a menos que Vossa 
Excelência possa... Se o professor considerar, nesse ponto, que quando 
o constituinte fala as relações... Você tem, por favor, o texto 
constitucional? Só para pegar exatamente. Só para nós lermos a 
Constituição. É o § 6º, do art. 62, da Constituição Federal: “Se a medida 



provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de 
sua publicação, entrará em regime de urgência...”. 

Sr. José Maria de Andrade: Os parágrafos são o terceiro e o décimo... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, vamos ver o terceiro: 
“As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão 
eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 
sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual 
período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto 
legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.” Se o constituinte fala 
em perder eficácia e regular as relações jurídicas. 

Oradora Não Identificada: E tem o 11 também. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: “Não editado o decreto 
legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou 
perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas 
e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão 
por ela regidas.” Então, durante um certo período, o recurso que o 
constituinte reconhece que houve uma vigência, reconhece que, durante 
esse certo período, as relações jurídicas serão reguladas desse modo, 
mas nós temos um outro parágrafo dizendo: perde a eficácia ex tunc, 
salvo o 11º, ou seja... 

Sr. José Maria de Andrade: A mudança da emenda constitucional da 
MP foi justamente inverter isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, vamos tentar entender 
isso. Eu gostaria de saber o que são relações jurídicas. Relações 
jurídicas, no meu ponto de vista, são fatos. Ou seja, quem faturou 
naquele período, quem teve empregados naquele período, será regido. 
Agora, eu não penso, e esse é o ponto que talvez tenha, aliás, 
claramente temos uma divergência, que o efeito normativo, que é 
revogar a lei, seja uma relação jurídica constituída. 

Orador Não Identificado: Não é que é que perda de eficácia. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tanto não é, que o constituinte 
fala em perda de eficácia ex tunc. Então, é assim, eu acho que temos, 
por enquanto, esse debate. Agora, o Luis Flávio pediu a palavra 
também. 

Sr. Luís Flávio Neto: A minha leitura é que nós temos aqui duas 
pessoas conversando, nós temos o Executivo e o Poder Legislativo. O 
Poder Executivo, pela MP nº 774, disse: “Olha, nós não queremos mais 
a desoneração da folha, e não queremos mais o adicional de 1% da 
Cofins”. O Poder Legislativo, e diga se você concorda comigo, o Poder 
Legislativo ele tinha 120 dias para falar. Por não falar, tacitamente, ele 



não concordou. Ele disse: Não. Perde a eficácia à medida provisória, 
mas perdeu a eficácia à medida provisória porque passou 120 dias do 
processo.... 

Orador Não Identificado: Foi revogado um dia antes. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para um exercício. Só para 
ter um exercício, para que isso fique mais claro, a questão de um dia. 
Vamos admitir, só para raciocínio, que a 794 tivesse sido editada com 
dez dias de vigência. Portanto, as duas já estão velhas. Como é que 
ficaria? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, dá na mesma, um dia ou 
110 dias, o fato é que foi revogado. 

Sr. José Maria de Andrade: O próprio § 3º é uma dúvida. Porque ele 
fala sobre a MP não aprovada, ela não foi aprovada, ela foi revogada. O 
Supremo Tribunal, numa decisão bem lá no começo, com o Moreira 
Alves, justamente falou: ‘Olha, o Poder Executivo pode, sim, revogar 
uma MP que está travando a Pauta, ele não está subtraindo do 
Legislativo a apreciação, porque o Legislativo pode depois apreciar a 
segunda norma que revogou, e, não concordando com a segunda 
norma, pode voltar, inclusive, a primeira’. O que no caso aqui teria um 
dia para fazê-lo. Então, a própria aplicação do § 3º e do 11º, muito 
embora eu acho que possamos raciocinar por ela, não é literal. Talvez a 
gente esteja no plano das normas como se leis fossem, porque a MP é 
uma lei, salvo essas exceções. E à espera de uma confirmação. Então, 
assim, tem todos esses detalhes. Por isso que eu estou falando, em 
julho, claro que é uma opinião, né? Em julho, em tempo, entendo que 
as empresas têm o INSS de 20%, que é uma situação esdrúxula, mas é 
isso – à espera de uma solução do Congresso –, mas é isso, e, quando 
elas voltaram para a CPP, elas ficaram sem adicional. Quando vem uma 
lei e revoga, as que estavam na CPP podem voltar para a CPRB, mas 
faltou a perninha da autorização normativa tradicional. Por isso que a 
interpretação da Receita de falar pode cobrar o adicional, para mim, 
seria gerar uma repristinação fática. 

Sr. Luís Flávio Neto: Só para... Não autorizada. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luís Flávio. 

Sr. Luís Flávio Neto: Só para concluir, realmente esse um dia gera 
uma questão complicada, mas só que me parece que a decisão do Poder 
Legislativo é soberana. Se haverá ou não uma lei. A medida provisória 
tem efeitos de lei, até que o Poder Legislativo decida a respeito. Se ele 
decidir ou não fizer nada, o Poder Legislativo também tem a opção de 
regular esse período em que a medida provisória existiu. Então, se nós 
dissermos, não, foi revogado por uma outra medida provisória, a 794, 
um dia antes da 744 passar pelos 120 dias, então, agora, não compete 



mais ao Poder Legislativo se manifestar nesse prazo de 120 dias, nós 
estaremos por uma via oblíqua, tirando essa competência do 
Legislativo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, mas... 

Sr. Luís Flávio Neto: Por consequência, falando que seria uma 
repristinação, já que o Poder Executivo foi quem retirou a lei do 
sistema. Quando, na verdade, ela nunca foi retirada, porque a 
competência do Poder Legislativo para retirar a lei ou não do sistema, 
permaneceu viva nos 120 dias. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só um ponto interessante, que 
eu gostaria que o José Maria se manifestasse, porque ele usou o termo 
a competência do Legislativo para retirar uma lei do sistema. Ou seja, o 
ato do Executivo que, por um certo período tirou, foi um ato do 
Executivo, quem teria competência para revogar essa lei seria o 
Legislativo. E não existe e não existiu qualquer manifestação do 
Congresso Nacional retirando do mundo jurídico a Lei nº 12.844 – o 
Congresso jamais o fez. O seu raciocínio, Prof. José, parece nos levar a 
acreditar que o Executivo poderia, por via oblíqua... Não, quero dizer 
para o senhor, por favor, esclarecer esse ponto. 

Sr. José Maria de Andrade: Exatamente, agora eu acho que a gente vai 
chegar num mesmo entendimento. É que eu separei o hoje do 
fluxograma que eu desenhei aqui, há várias decisões. No de hoje, a 
situação que eu tenho, é julho valendo CPP sem adicional. Com a 
segunda MP, revoga-se a CPP para quem está no regime da 
desoneração, e fica sem uma perna de autorização para cobrar o 
adicional de importação hoje, antes da apreciação do Congresso. O 
Congresso tem e deve apreciar as duas MPs, se ele concordar com a 
primeira e... 

Orador Não Identificado: Já passou. 

Sr. José Maria de Andrade:: Perdão, com a segunda, ele tem que 
apreciar a primeira e a segunda. Isso é o que eu falei, isso já foi 
amplamente debatido no STF, tem que apreciar a primeira e a segunda. 
Se ele concordar em tudo, e leva a crer que ele vai concordar, porque 
estava no projeto dele de emendas parlamentares, o que é que ele vai 
falar? Aí é um dever dele, seguindo o 11º, aí o 11º estará bem aplicado, 
dizer o que aconteceu em julho. E, aí, ele pode dizer: “Olha, em julho, 
então, ninguém deveria ter recolhido o CPP, por isso que as empresas 
estão em litígio, e o adicional também não deveria ter sido revogado e 
fica valendo”. Ele consegue fazer isso. 

Orador Não Identificado: Em julho? 



Sr. José Maria de Andrade: Em julho. E, aí, vai ter repristinação. 
Então, quando eles aprovarem a MP, eles conseguem fazer uma 
aprovação para salvar a questão de julho. Agora, no silêncio, o que 
aconteceu em julho, está valendo. E o que aconteceu em julho foi 
revogação de um lado e remuneração de outro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, a gente está analisando um artigo 
da Constituição que não é bem aplicável ao caso. Eu digo por que a 
gente está tratando de uma medida provisória que perdeu a eficácia. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Exato. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A gente está tratando de uma medida 
provisória que foi revogada. Daí quando o José Maria tratou, falou do 
Supremo, de fato eu lembrei que o Supremo tratou um pouco desse 
assunto, dessa técnica do Executivo de forçar uma posição para que o 
projeto fiscal dele seja bem-sucedido, no sentido diferente do que o 
Flávio falou. Não há um diálogo entre o Executivo e Legislativo, é uma 
mensagem. Você faz uma iniciativa legislativa, no momento que você faz 
a iniciativa, você já não tem mais ela nas tuas mãos. Por isso que não 
tem esse diálogo lá dentro. Então, você faz, dá o início, dá o start para o 
processo legislativo e, aí, o processo legislativo passa nas mãos do 
Legislativo, que é quem vai votar ou não a lei. Ele conversou com todas 
as emendas, então, no momento em que eu percebo que o Legislativo 
não está indo na minha direção, na direção que eu quero, eu vou lá e 
revogo uma medida provisória, para, enfim, como se eu pudesse fazer 
isso. Então, aí tem uma necessidade do Supremo em se manifestar para 
dizer, espera um pouquinho. Você tem este direito de revogar a medida 
provisória um dia antes do prazo, unicamente para criar uma outra 
situação? Certo? Aí não tem nada a ver a repristinação, você falou da 
repristinação. Simplesmente, o Executivo não tem este poder de revogar 
uma medida provisória para o Executivo, o Executivo não tem esse 
poder. Ele tem iniciativa legislativa. Ele não tem o poder. Não é um 
decreto. Ele dá um comando, ele diz, dá um comando inicial e depois o 
caso vai para as mãos do Legislativo. Este é um tema que já foi 
discutido no Supremo e precisa ser bem esclarecido. Mas, de fato, esse 
efeito que o José Maria mencionou, me parece razoável. Durante um 
período nós teremos que ver o que o Congresso vai decidir, mas não é 
que ele vai regular os efeitos usando o § 3º e o § 11º, ele não vai porque 
não é o caso. Não tem que regular efeito nenhum, porque foi revogado. 
Não perdeu a eficácia. Não é que ele não foi votado no período ou foi 
rejeitado. A medida provisória 794 revogou a 774 e um dia antes. 
Então, não estamos falando do art. 62 da Constituição Federal. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Hoje, hoje, hoje nós estamos 
aqui no dia 17 de agosto, hoje. Hoje quem está em vigor? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A 794. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A 794 está em vigor, a 794 ela 
revogou. Ela revogou algo que, na época vigia, portanto, ela teve, 
inclusive, um efeito por um dia, e ela tem que ser aprovada ou rejeitada 
por causa desse um dia. Até aí eu consigo concordar com vocês. Por um 
dia. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, porque ela revogou. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ela revogou algo que estava 
em vigor naquele dia. Então, ela produziu efeitos de um dia. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Exatamente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agora, hoje, hoje, a 12.844 
está em vigor ou não? Prof. José Maria. 

Sr. José Maria de Andrade: Não. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando. Sim, eu digo sim. 
Luís Flávio, sim. 

Sr. José Maria de Andrade: Gostaria que ele estivesse.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas a gente não está falando da lei, a 
gente está falando do adicional, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu estou falando da lei. Eu 
estou falando da lei. Na minha opinião, salvo melhor juízo, a Lei nº 
12.844 está em vigor e justifico dizendo: Não houve qualquer ato do 
Congresso Nacional hoje. O Congresso jamais revogou a 10. 865. 
Relações jurídicas constituídas serão regidas segundo o tal do decreto, e 
não havendo decreto, segundo o que havia naquela época, as relações 
jurídicas. Eu não consigo ler no art. 62 da Constituição por relações 
jurídicas, que me parece algo fato, não me parece o efeito de revogar a 
outra lei. Porque no entendimento contrário significaria que sem 
manifestação do Congresso, uma lei teria desaparecido do mundo 
jurídico. Eu não consigo enxergar isso. Bianco, Gerd e Bonilha não se 
manifestaram. 

Sr. José Maria de Andrade: Só a questão do STF. Quando o STF, 
justamente essas situações de medida provisória, que são revogadas 
para destravar a Pauta, eu estou citando aqui a medida cautelar em 
ADI 2.984-3, Distrito Federal. Eles justamente foram ver se na cautelar 
se tinha alguma maquinação ou alguma coisa realmente para burlar a 
Constituição. Chegaram à conclusão que não. Nesse caso, por exemplo, 



como a medida provisória, a segunda, revoga para destravar a Pauta, e 
tinham outras medidas provisórias também, ela não estava deixando 
driblar o Congresso, tanto que ela está indo em linha com o Congresso. 
Porque estava falando assim, eu tentei aumentar tributos, vocês estão 
esvaziando esse aumento, – porque vocês estão colocando uma série de 
regras, inclusive, para valer em 2018 – e isso está travando a Pauta, 
vou desistir disso, vou ficar limpo com vocês, depois eu mando um 
projeto de lei. Esse é um dado que é extra normativo, mas eu acho que 
é relevante. 

O segundo, a questão é, porque a gente estava falando da 12.844, não 
deu tempo de eu abrir aqui no meu safari, mas, enfim, a questão é, se a 
gente esquecer, porque são dois raciocínios que a gente pode fazer. Ou a 
gente leva em conta o art. 62, § 3º, e o 11º, levando em conta que ele 
está falando de medida que não foi convertida em lei no prazo e não é o 
caso, ou, então, a gente leva a sério a MP como lei, já que ela não foi 
nem aprovada e nem rejeitada. Se ela considerar como lei, eu tenho 
uma lei que aumentou um tributo aqui que revogou um outro aumento 
ali. Ou seja, reonerou a folha e tirou o adicional. É isso que a MP nº 774 
fez. A 794 falou assim, desisto, depois eu faço isso. 

Então, tanto a reoneração, quanto o adicional, hoje, é isso que está 
fazendo. Não é uma questão da 12.844, o que está sendo produzido, se 
ela tem uma vida própria em relação à MP, porque senão a gente cria 
um terceiro ente nesse jogo que ele não está aqui. A 774 ela vai lá e 
altera um dispositivo da 12.546, que é onde está todo o regime da 
oneração. E depois o da 12.844 no que diz respeito a Cofins, não é? 

Então, a disputa está no plano das normas aqui, de duas MPs, que não 
apreciadas são leis até serem apreciadas. Por isso que eu estou falando, 
nesse exato momento, a segunda revogou a primeira. Quais são os 
efeitos de uma lei tributária revogada depois de acontecido os fatos 
geradores de julho inteiro? E o que acontece quando você revoga uma 
lei depois dos fatos geradores ocorridos? Se a gente simplificar desse 
jeito, vai ver que é outra situação. E a questão de subtrair ou não à 
apreciação do Congresso, o próprio STF, quando analisa esse caso, num 
outro que o Moreira Alves travou, que é a ADI 221, medida cautelar 
também, a questão é, eles não entendem que está sendo subtraído 
porque o Congresso vai apreciar, vai converter em lei, apreciar essa 
segunda MP. E ele vai dizer se ele aprova. Se ele aprovou, ele concordou 
com a revogação. Depois ele pode, talvez, falar dos efeitos. Se ele não 
aprovou, automaticamente, ele é obrigado a analisar a primeira ou 
deixar caducar, daí a gente volta para o § 1º. Ele pode apreciar a 
primeira MP, ele pode apreciar, o Congresso, porque é competência do 
Congresso apreciar a MP. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Gerd, depois o Zilveti. 



Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu só falo porque eu sou provocado, 
que a rigor, a minha opinião não é nova. Porque, na verdade, nós 
estamos no direito tributário, nós estamos na patologia tributária. 
Porque tudo isso começa com um grande erro, com um grande 
equívoco, que é a própria medida provisória inconstitucional. Por que 
onde está a urgência de algo que vai disciplinar relações para 2018? 
Portanto, pela Constituição levada a sério, que ela não é, já peca pela 
origem e as discussões posteriores são assim meramente . Em questões, 
assim, doutrinárias. Em questões práticas é isso, que seja o que for. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu só lamento que o José Maria 
não venha mais vezes aqui nessa Mesa, tá? 

[falas sobrepostas] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esse debate é interessante porque eu 
acho que a gente está tratando de uma lei mesmo, a 774 é uma lei que 
vigorou durante quase um mês, certo? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Um mês inteiro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Um mês inteiro e mais um pouco. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Um mês e nove dias. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Quase dois meses, um mês e pouco. E foi 
revogada. Então, de novo, não é caso do art. 62 da Constituição 
Federal. Perdeu a eficácia, ela foi rejeitada e não foi votada. Ela foi 
revogada. E eu não tenho notícia de uma norma que regule isso. Quais 
são os efeitos de uma medida provisória revogada no prazo da sua 
apreciação pelo Congresso? Por isso que tem essa briga, não tem um 
diálogo. Tem uma briga entre o Legislativo e o Executivo, porque o 
Legislativo diz que o Executivo está fazendo gincana procedimental para 
tirar do Congresso uma competência que é exclusiva, só o Congresso é 
que tem o poder de apreciar ou rejeitar uma medida provisória. Então, 
durante esse prazo, que eu acho até estranho, mas é prática, nós temos 
que ver o que é que vai acontecer com os efeitos. Mas, assim, olhando 
ela na prática, ela vigorou, ela vigorou por um mês e nove dias. Se o 
Congresso, que acho que ele pode, inclusive, passar por cima dessa 
tentativa do Executivo, se ele apreciar a 794, ele pode apreciar a 774. 
Pode, e vou explicar o porquê. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vai ser um morto. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não, não é que é bem um morto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Compete a ele falar? 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É que compete a ele falar sobre a lei, a 
iniciativa legislativa. Inclusive, ele pode falar o que já foi discutido, ele 
vai falar: ‘Olha, desculpe, Executivo. Não me compete revogar uma 
medida provisória. Isso vai parar no Supremo”. Você não tem 
competência para revogar uma medida provisória. Você tem 
competência para dar iniciativa legislativa, não para travar a iniciativa 
legislativa. E essa questão de destravar a Pauta também é só para 
destravar a Pauta, não pode ter um interesse por trás de destravar a 
Pauta – então, eu não gostei, eu não gostei do que está na medida 
provisória, então, era brincadeira aquilo que eu propus, desculpem os 
efeitos – que se não seria um problema. E, aí, eu acho que vai ter uma 
discussão interessante no Supremo, mas eu tendo a entender que o 
Executivo não pode revogar a medida provisória. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Que confusão, olha que coisa 
interessante. ‘Não foi que eu não gostei, eu gostei, por um mês produziu 
efeito. Mas agora chega, agora basta. Quer dizer, eu vi diferente’. Ele 
não está voltando atrás, ele está dizendo: ‘Olha, valeu por um mês e 
agora basta’. O Executivo dá uma segunda ordem: ‘Valeu, basta’. São 
duas ordens separadas, não é: ‘volta atrás, me arrependi’. É ‘basta, não 
quero mais’. Uma medida provisória vale para um período e a medida 
provisória, a segunda, e fala basta, já não produz mais. Então, assim, 
esse jogo que vocês estão enxergando, eu não vejo nada disso. Eu 
simplesmente vejo duas iniciativas. O que eu, nesse ponto, claramente, 
ou seja, não temos consenso claramente aqui, porque eu não consigo 
acreditar que, hoje, a 12.844 não está no mundo jurídico, porque hoje 
uma empresa segue o que está na 12.844, porque esta não existe 
nenhum instrumento aprovado pelo Congresso que tenha retirado da 
12.844 do mundo jurídico. 

Sr. José Maria de Andrade: E recolhe INSS ou CPRB? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ela recolhe aquilo que a 
12.844 exigir. 

Sr. José Maria de Andrade: Mas essa está em outra lei. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ela recolhe o que estiver... 
Gente, esses números, números, números. Você entendeu o que eu lhe 
disse? 

Sr. José Maria de Andrade: Quanto ao adicional, sim. 

[risos] 

Sr. José Maria de Andrade: Professor, perdão. Quanto ao adicional 
ficou claro o seu entendimento. Então, o adicional ele está pleno, tem 
que ser cumprido daqui para frente, etc. Ok. Assim como está claro 



também que as empresas vão recolher CPRB daqui para frente, as que 
estão submetidas ao regime, não é? A grande questão é sobre julho. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sobre julho eu não tenho 
dúvida de que as relações constituídas, os fatos geradores daquela 
época serão regidos pela 774. Sobre Julho é o consenso, todos 
concordam que a 774 valeu em julho. Ok.  

Sr. José Maria de Andrade: Então INSS 20% e sem o adicional. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O problema é, hoje, em agosto, 
no meu ponto de vista, vale o que sempre valeu porque jamais foi 
revogado. E esses números todos que vocês disseram. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A 12.844 vale daqui para frente? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, vale, sempre valeu. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, exceto esse hiato de um mês. Ela 
sofreu um hiato, ela sofreu um atentado, ela estava hospitalizada... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Houve um atentado, ela foi 
para o hospital e voltou. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Voltou. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Voltou forte, dizendo aqui 
estou eu e... 

Sr. José Maria de Andrade: Se me permite, Prof. Schoueri, é só como 
revisto, não apareceu essa ideia aqui, então eu estou trazendo como 
uma ideia de outras pessoas. Também tem gente que entende que uma 
medida provisória, ao revogar a primeira, não só restabeleceu o 
adicional, ou então às vezes até acham que não restabeleceu, mas que 
também teria purificado de julho a CPP, para não ficar um regime que é 
o ano inteiro CPRB, CPP, CPRB. Então, apenas como registro, eu acho 
que... não bem a opinião. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Luis Eduardo pediu a 
palavra. 

Sr. Luis Eduardo Queiroz: Mas eu acho que é só mais um adicional. 
Esse um dia que ela teve uma vigência plena, a 794, ela, na verdade, 
não teve uma vigência tão plena, porque como ela modificou e ela 
trouxe de volta 1%, ela deveria esperar os 90 dias. Então, ela não ia ter 
tempo, porque... 

Orador Não Identificado: A MP 774 anterior? 



Sr. Luis Eduardo Queiroz: Não, a 774 ela é anterior. A 794 aumentou 
em 1% a importação. Ela não ia ter tempo para... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A pergunta seria se isso seria 
um aumento de tributo, uma majoração de carga tributária. Eu 
concordo que seria uma majoração. 

Orador Não Identificado: É uma modificação, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, eu acho que o 
tempo...Uma última manifestação, depois a gente volta para... 

Sr. Luís Flávio Neto: Eu penso que o Congresso ele ainda tem 
competência para exercer dois atos em relação a essa matéria. O 
primeiro é analisar a 794, inclusive, dizer na 794 que perdeu o objeto. 
Dizer, não, na verdade, a 774 ela nunca existiu no mundo jurídico 
porque eu não me manifestei no prazo de 120 dias. Não, mas ela foi 
revogada antes de um dia. Foi revogada pela 794. Eu não vou sequer 
analisar a 794, porque não tem mais objeto. O que ela está querendo 
matar, já foi morta por uma inércia minha. Inclusive, ela foi morta por 
uma inércia minha, eu tenho uma competência para o segundo ato, que 
eu penso que ele tem, que é editar um decreto legislativo para regular 
este mês de julho, este período em que, em tese, a primeira MP viveu. 
Me parece que o Poder Executivo verificando que o Poder Legislativo não 
iria aceitar aquela mensagem, decidiu ele tomar o discurso e dizer, não, 
eu não irei mais tomar essas iniciativas. É iniciativa minha, Poder 
Executivo, para o empresariado dar essa mensagem. Mas essa questão 
não é uma questão jurídica, a questão jurídica é, o Poder Legislativo 
deveria ter se manifestado em 120 dias, não se manifestou, o que vigeu 
nesse período, ele tem competência para editar um decreto legislativo. 
E, agora, a nova medida provisória, ele pode até dizer: “Olha, o que ela 
está querendo fazer? ”. Perdeu o objeto. Ou ainda dizer que o aceita. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu estou tentando puxar na 
memória, porque na época do começo da experiência, houve um 
imbróglio muito parecido. Eu até publiquei uma matéria sobre isso, eu 
queria lembrar, mas, se eu não me engano, ali houve uma diferença 
com relação ao que foi aprovado e rejeitado. Acho que chegou a haver 
uma rejeição de uma medida provisória. Então, o assunto parece que 
vai ainda ficar um pouco pendente, porque conforme o Congresso se 
manifeste na 794, se ele rejeita a 794, tem um efeito. Se ele a confirma, 
outro. Eu te diria que nós... Eu não estou nem tranquilo ainda com 
relação à 794, eu acho que o imbróglio pode ser um pouco maior. Só 
para lembrar que, com relação ao preço de transferência, o Legislativo 
concluía que o PRL não estará em vigor. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É o ponto, o ponto é saber se ele não 
analisa a 794, a 774 foi revogada? Há também uma discussão sobre 
isso. Não, porque, assim, a perda de eficácia abrange a revogação da 



774. É uma questão que já foi discutida, e eu acho que está superada, 
porque se ela não é votada ou é rejeitada, ela já revogou a 774. Então, o 
Congresso tem um problema aí. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É diferente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ele vai ter que tratar sobre o que se 
discutiu ou o que propôs a 794. 

Sr. Luís Flávio Neto: A 774. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, você tem que falar sobre a 794. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se ele rejeitar a, se ele deixar 
passar a 794, nós temos uma situação, porque ela produzirá efeitos no 
período. Agora, se ele rejeita a 794, aí eu tenho uma situação ainda 
mais complexa, por quê? O Congresso Nacional apenas teria uma 
produção de efeitos naquele interregno se a medida provisória, em 60 
dias, não for apreciada. A rejeição é diferente de não apreciação. Então, 
se o Congresso me faz o desfavor de rejeitar expressamente a 794, o 
imbróglio fica completo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso já aconteceu. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, foi o caso que... 

Sr. José Maria de Andrade: Porque daí independente dos efeitos da 
revogação, em tese, ele tem um dia para apreciar a primeira e, se não 
apreciada, aí eu tenho plenamente aplicáveis o § 3º e o 11º, do art. 62. 
Ou seja, o fundo, eu acho que isso foi muito a decisão do Moreira Alves, 
e depois aqui da Ellen Gracie, nesses dois acórdãos citados aqui, fica 
bem registrada a competência plena do Legislativo de apreciar 
totalmente a MP, inclusive a que foi revogada. Isso fica bem claro.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para repetir, por favor. 

Orador Não Identificado: Vamos lá. Tem a medida cautelar em ADI nº 
2984-3, Distrito Federal, que já tinha a emenda constitucional, mas 
eles não tratam muito da nova emenda constitucional, e a anterior, que 
era do Moreira Alves, que acabou sendo baliza para todos os outros 
julgados, é a ADI - Medida Cautelar nº 221. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Cristiane. 

Sra. Cristiane Pires: Só fazer um pequeno comentário. O Prof. Zilveti 
falou que o grande problema é que não tem uma norma regulando uma 
hipótese como essa. Aí pelo que a Mesa discutiu, se o Congresso 
rejeitando a 794, você tem um dia para discutir a 774, então significa 
que o efeito que a revogação de uma MP, por outra MP, antes do prazo, 



é a suspensão do prazo? Porque ele volta depois? Poderia considerar 
isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Poderia acontecer isso. Eu acho que se 
você rejeitar a 794, a 774 vai vigorar por um dia. Se o Congresso não 
fizer nada, aí entra o 62 de novo. Aí, sim, aí é o que você está falando do 
62. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador, depois mudamos de 
tema. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu só queria, assim, comentar algo 
sobre o caso, que é o seguinte, se nós estamos diante de uma 
revogação, não há 90 dias, porque ele tem que ter uma disposição 
expressa e não teve. Então, se nós considerarmos que a 12.844 foi 
revogada, o fato da 794 entrar em vigor, não tem 90 dias, porque tem 
que vir uma outra medida provisória criando um adicional novamente, 
para aí depois observar a lei certo? Porque não está na 794 a criação. 
Simplesmente há a revogação da 774, que revogou a 12.844. Então, se 
a gente aceita que a 774 revogou a cobrança do adicional, a 794 não fez 
isso expressamente. Então, aí não se fala nem no decreto. Agora. E a 
situação que nós temos é claro que é igual à situação de uma lei que é 
julgada inconstitucional, que ela não produz efeitos ex tunc, inclusive, 
no caso em que ela tenha revogado alguma coisa, da lei da legislação, 
da lei revogadora que foi julgada inconstitucional. Ela zera a alíquota, é 
uma lei inconstitucional. Julgada inconstitucional, não produz nenhum 
efeito inclusive o de ter revogado uma outra lei. Se restaura, não é que 
se restaura. Aquela lei revogada ela está em plena vigência. Que é o 
caso, mas no caso desse aqui está revogada, está revogada. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, como não temos 
conclusão, mas temos algo a acompanhar. Vamos retomar a Pauta. A 
Valdirene tinha mais temas sobre a Lei Complementar nº 160 e a 
guerra fiscal ICMS. Lembrando que nós já discutimos esse tema na 
reunião passada, e a Valdirene ficou de trazer mais questões práticas 
sobre o assunto. Com a palavra, Valdirene. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Bom dia. Na verdade, na semana 
passada nós tratamos em linhas gerais, não é, o que essa medida 
provisória trouxe, que é a possibilidade de convalidação dos incentivos 
fiscais da guerra... Oi? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Lei complementar. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: O que eu falei? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Medida provisória. 

[risos] 



Sra. Valdirene Lopes Franhani: Desculpa. Volta a fita. A Lei 
Complementar nº 160 trouxe a possibilidade de convalidação dos 
incentivos fiscais já reconhecidos como inconstitucionais terem a 
unanimidade do Confaz, que permite não só por um quórum específico 
a convalidação para o futuro, como a possível remissão do passado. E, 
aí, algumas questões práticas, sobretudo a Mara que está aqui, trouxe 
algumas questões práticas e a gente acabou tendo que terminar por 
conta do horário. Eu trouxe algumas questões, eu gostaria até que a 
Mara me ajudasse e os demais, então, a gente comentou ali na 
oportunidade dos aspectos gerais. Aquilo que eu trouxe aqui para a 
discussão, é a situação das cobranças relativas às dívidas decorrentes 
desses incentivos inconstitucionais. Eu entendo que essa lei 
complementar, ela não muda nada. Por si só, sozinha, ela por si só, não 
muda nada. De fato, ela ainda depende, lógico, ela dá um passo 
importante, ela dá uma ordem importante, afinal, ela é uma lei 
complementar, ela traz aí o seu novo quórum, constitucional ou não, 
cumprindo bem ou não o seu papel, foi o que o nosso presidente aí, 
sentindo aí a pressão, viu por bem fazer. Mas ela sozinha não faz nada. 
Essa é a minha opinião. Eu vou sempre depender nesse prazo de 180 
dias de que haja, de que ocorra esse convênio entre os estados para que 
cada um leve lá no seu benefício específico e ele seja, enfim, 
efetivamente, seguindo lá os requisitos que a lei complementar traz, 
efetivamente convalidado para o futuro, seguindo ali até a cronologia 
que a lei complementar traz, como também a remissão do passado. 

E, aí, hoje, colocando um corte na cronologia, seguindo o José Maria, 
olhando aí, hoje, agosto de 2017, hoje o que é que eu tenho? Então, eu 
coloquei aqui duas visões. Então, eu tenho aquele contribuinte que está 
instalado num estado sobre o regime onde a sua atividade goza do 
incentivo fiscal. Eu vejo três situações, três possibilidades. Primeiro, 
aquele incentivo que está a depender do convênio, que vai acontecer, 
então, ele tem que ali trabalhar com o respectivo estado onde ele está, 
para que o estado leve ali aquele seu convênio para a Pauta, e ele seja 
convalidado. Hoje o convênio dele está, pode ser, a qualquer momento, 
dado como inconstitucional, se é que já não foi – porque muitos já 
foram levados ao Supremo e cada um já declarado. Segundo, como eu 
disse, já seguindo o que eu já adiantei no primeiro, está na Pauta do 
Supremo e pode ser efetivamente declarado constitucional pelo 
Supremo. Terceira possibilidade, ainda no Supremo, há a possibilidade 
de modulação no Supremo, que o Supremo já vem fazendo algumas 
situações, até muito específicas, dizer que aquele convênio é 
constitucional ou é inconstitucional. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O convênio, não. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Desculpa, desculpa.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Todo termo convênio não é 
convênio. 



Sra. Valdirene Lopes Franhani: Exato. Aquele incentivo, aquele 
benefício é constitucional para o futuro e para o passado, a modulação, 
para resguardar a segurança jurídica. Essa é a primeira fotografia.  

A segunda fotografia, que acho que talvez eu tenha colocado, que é o 
que preocupa, são aqueles contribuintes que, de boa-fé, e isso é uma 
recorrente, compram das empresas com o benefício fiscal e, que na 
maioria das vezes, é lógico que cada benefício tem a sua peculiaridade, 
mas aquele contribuinte compra daquele contribuinte com um 
benefício, ele destaca na nota um percentual de ICMS de 18%, mas lá o 
estado que dá o benefício, efetivamente, ele não paga para aquele estado 
os 18% destacado. Ele tem ali um desconto, aquilo não é pago 
imediatamente, etc., a depender da peculiaridade. Mas como o estado, a 
exemplo de São Paulo, Minas, que são os casos que eu efetivamente 
acompanho, ele, como ele não reconhece válido aquele benefício daquele 
estado, ele glosa o crédito. E, aí, a gente está... existe isso, é fato, autos 
de infração decorrentes de glosa de créditos que vai virar fiscal. E aí 
como ficam esses processos? Ficam do mesmo jeito. Eu tenho também 
três possibilidades, pode vir aí o convênio, aí vem na mesma linha do 
primeiro exemplo, pode vir o convênio cujo o benefício, cujo estado que 
autuou, não reconheceu como válido, a partir do momento que o 
convênio vem pela votação pelo novo quórum da lei complementar 
reconhece como um benefício convalidado e reconhece a remissão do 
crédito, aquele auto, de certa forma, ser perdoado nos termos de como 
virá esse convênio e se virá – alternativa 1. Alternativa 2. Existe, eu não 
peguei o número, eu peço perdão, mas existe uma repercussão geral de 
início da relatoria do Joaquim Barbosa, inclusive, o ano passado o 
ministro Fachin já deu decisões, até foi, salvo engano, o estopim para 
que saísse essa lei complementar, existe uma repercussão geral 
específica onde o Supremo vai decidir o direito a não cumulatividade, o 
direito a esses contribuintes que, de boa-fé, aproveitaram o crédito 
destacado na nota – e fica aquela questão. É o cobrado, é o destacado, 
que o Supremo já analisou em outras situações, eu espero que reveja 
isso também, porque é o caso da Monsanto, se eu não me engano, eu 
não sei como que ele vai retomar isso, que agora estamos num 
ambiente de guerra, para mim, aparentemente, é a mesma situação. 
Então, existe uma repercussão geral sobre isso, há uma possibilidade 
dessa matéria ser analisada pelo Supremo também, que independe 
desse convênio, então há uma solução pelo Poder Judiciário, onde, 
nessa repercussão geral, pode ser dado ganho de causa ao contribuinte, 
desse modo os autos de infração poderiam ser cancelados, ou, 
reconhecendo a constitucionalidade, com a modulação que hoje tem 
que sempre considerar, não é? Ou achar que não tem direito e ponto 
final. E, aí, eu fico a depender da remissão no convênio. 

Então, em termos práticos, eu acho que eu não sei se é esse o ponto, 
trazendo um outro viés para discussão, eu trouxe esse ponto. Eu não 
sei se a Mara quer me ajudar, já que a Mara trouxe. Obrigada. 



Sra. Mara Eugênia Buonanno Caramico: Bom dia. Eu queria só 
lembrar de um caso que eu acho que a gente precisa analisar, se está 
dentro do convênio ou não, que é o caso do art. 15, da Lei 
Complementar nº 24, que fala da Zona Franca de Manaus. Então, a 
própria lei complementar excepciona os casos de benefícios fiscais 
concedidos pelo estado, pela Zona Franca de Manaus, dizendo que, 
nesses casos, não haveria necessidade de convênio para ser outorgado. 
Então, em princípio, o estado do Amazonas teria uma benesse em 
relação aos demais estados. E, aí, quando a gente olha essa lei 
complementar, a gente vê que ela trata dos convênios, não – desculpe – 
dos benefícios fiscais que foram instituídos fora das regras do Confaz. 

Só que existem muitos autos de infração questionando justamente 
esses benefícios fiscais concedidos por Manaus, pelo Amazonas, 
justamente porque teriam sido concedidos fora do convênio – desculpe – 
do Confaz. E os estados entendem que isso não estaria, embora esteja 
previsto na Lei Complementar nº 24, não seria suficiente para tirar 
esses novos benefícios fiscais que foram outorgados, e que vem sendo 
outorgados desde ali para frente, não teriam esta validade. Porque 
estariam sujeitos, vamos dizer assim, a se beneficiar de uma guerra 
fiscal de uma maneira muito mais intensa. 

Então, fato é que, a rigor pela lei, pelo texto da lei, esses convênios, 
esses benefícios fiscais estariam fora, porque eles seriam legais, 
aparentemente, mas o que a gente vê na prática é que não estão tão 
fora assim. Porque existe uma série de autos de infração de um valor 
bastante considerável, discutindo justamente a legalidade desses 
benefícios fiscais. Então, eu queria saber da Mesa qual é a opinião 
nesses casos. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, são perguntas 
diferentes. A Mara trouxe uma mais específica, a Valdirene pareceu 
mais aberta. Então, se concordarem assim, por ordem, vamos 
responder especificamente a da Mara, depois retornamos a uma mais 
aberta. Pode ser? Especificamente vou reproduzir o art. 15. Já estava lá. 

Sra. Mara Eugênia Buonanno Caramico: Art. 15 da Lei Complementar 
nº 24, se eu não me engano, é esse. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: “A Lei Complementar nº 24 não 
se aplica às indústrias instaladas ou que vierem a se instalar na Zona 
Franca de Manaus, sendo vedado às demais unidades da federação 
determinar a exclusão de incentivo fiscal, prêmio ou estímulo concedido 
pelo Estado do Amazonas”. Diante da literalidade, eu pergunto se existe 
alguém que gostaria de falar sobre o assunto. Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu acho que a única explicação nesse 
caso é a reciprocidade fiscal, porque a base legal não tem. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu não vejo nenhuma base legal. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não era necessário que a Lei 
Complementar 160 se manifestasse sobre o assunto, já que eu não 
tenho qualquer tipo de afronta à Lei Complementar nº 24 por parte de 
qualquer benefício concedido pelo Estado do Amazonas. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Se a lei complementar regula uma situação 
que é irregular, ela afeta situações regulares, então é fantástica. 

[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Gerd, você poderia tentar... Só 
para uma construção, é que o fato de a Lei Complementar nº 24 não se 
aplicar, não significa, de imediato, que o benefício seja válido, porque a 
Constituição exige que lei complementar disponha sobre a forma como 
os estados consideram esses incentivos. Então, tem uma lei 
complementar que trata sob várias formas, só para dizer que nós temos 
uma situação curiosíssima, em que existem benefícios que estão sendo 
dados numa lacuna legal, ou seja, há um vácuo aqui. Então, a pergunta 
pode ser outra, na falta de lei complementar regulando a forma como o 
estado do Amazonas deve dar seus incentivos, eu devo entender, como é 
a primeira leitura, o estado do Amazonas é livre para dar o que quiser, 
ou devo entender que, ao contrário, que na falta de lei complementar, o 
estado do Amazonas não poderia dar qualquer tipo de incentivo. Só 
para dizer que, talvez, que seja essa, no mínimo, essa polêmica. Ainda 
que eu possa ter uma tendência para um certo entendimento, eu diria: 
Existe um argumento interessante. O Prof. Bonilha também pediu a 
palavra. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Meus caros, eu quero lembrar o 
seguinte. Na época que apareceram os primeiros diplomas sobre a Zona 
Franca de Manaus, não havia lei complementar. Foi na época, década 
de 60. Então, o que acontece? Concessão, nós estávamos naquela época 
num período ditatorial, então, para encontrar um diploma legal que 
pudesse dar esse favor à Zona Franca de Manaus, apareceram decretos 
federais. Não havia convênio, não havia nada disso, em termos federais. 
Portanto, o presidente da República, naquela época, sentiu-se em 
condições de conceder isenções de um imposto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas é um regime em que era 
possível a isenção de heterônoma, em outro regime constitucional. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sim, exatamente. Mas as 
constituições, isso que eu queria dizer, posteriores, estabeleceram de 
forma clara que o ICM e a reforma tributária, que era o ICMS, ICM, 
ICMS, não teriam essa figura da isenção concedida pelos estados, salvo 



dentro de um esquema especial, que eram os convênios. Então, é 
diferente. Quer dizer, o ente tributante tem o direito de conceder 
isenções. Em princípio, a norma geral é essa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A Constituição passada, agora 
eu não lembro mais, mas os textos anteriores falavam expressamente 
em convênios, ou como o atual, falavam que a lei complementar trataria 
do assunto? É diferente. Uma coisa... 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: É diferente. Ou seja, o veículo 
sempre foi o convênio. Ou seja, os estados se reuniam dentro das 
normas expostas pela Constituição e concediam. Até aí, tudo bem. Só 
que os estados começaram, também, a dar favores que não se 
enquadravam nessas proibições que passaram a ser violadas 
sistematicamente por alguns estados. E a par disso, a União criou a 
Zona Franca de Manaus, quer dizer, tratando como se fosse um 
território que não seria propriamente território do país e, portanto, seria 
um tratamento de ordem geral. E, aí, aparecem as duas coisas depois, o 
estado do Amazonas começou a ter um comércio também razoável e 
criou-se, então, essa situação toda com o resto do país. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Bom, realmente o Professor Bonilha 
que conhece a história já respondeu sobre essa parte do ICMS. A 
grande lei heterônoma sempre foi a Lei Complementar nº 469 que dava 
as isenções de importação, uma série de coisas, havia a isenção federal. 
Eu tenho a impressão, Mara, que esse art. 15 ele dificilmente passaria 
pela Constituição de 88, porque, na verdade, é uma lei federal dispondo 
sobre competência de tributos.  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas não foi submetido, então, a 
análise da constitucionalidade dela, né? 

[falas sobrepostas] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, mas... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você diz o 24. Desculpe, uma 
coisa é saber se vai ser excepcionada a 24 inteira, que o Brandão tem 
uma tese de que o art. 15, que excepciona da deliberação dos estados, 
não seria constitucional. Essa é uma pergunta bem diferente. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só para terminar, por favor. Então, 
esse é o primeiro ponto. O segundo é que quando foi elaborada esse art. 
15, não havia, na Constituição, a Emenda nº 383, que veda o crédito 
quando há uma isenção ou uma incidência. O Estado do Amazonas não 



tem o direito de fazer o que quer. Ele não pode simplesmente... O que 
eu sei, hoje o incentivo do ICMS lá, assim, na saída para outro estado, o 
estado do Amazonas dá, além do crédito normal, mais 30% sobre o 
saldo devedor. Ora, isso vindo para cá é uma situação que cria uma 
desigualdade? Já tem a questão de ir para lá. Agora vem, que ele faz, 
não vai poder fazer, esse aqui não é um passe livre para ele. Assim, na 
época, sim. Em época de exceção, que, infelizmente, acabou. O art. 15 
ele está bem... Por isso que há ondulações. Não é porque quer. Tanto é 
verdade que o próprio crédito do ICMS nas matérias-primas que vão 
para a Zona Franca de Manaus, os produtos industrializados estão sob 
uma ADIN, uma liminar, desde 1991. O crédito está à disposição 
transitória do ICMS, que ele não conhece esse incentivo da Zona Franca 
de Manaus. Ele reconhece a isenção, mas não reconhece o crédito. 
Então, não é exatamente que aplica, assim, 100%. Então, o art. 15, ele, 
em 75, ele era possível, de acordo com a preocupação da época. Em 88, 
não. Acabaram-se as isenções, benefícios, incentivos, enfim, aqui me 
parece que passa por... Além da restrição do crédito que tem na 
Constituição quando há uma isenção ou uma incidência de outro tipo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu vou retornar ao Prof. 
Bonilha, depois ao Fernando Zilveti, José Maria e Gerd.  

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, só para terminar. 
Eu considero que é importante para quem examina, interpreta, 
examinar este aspecto, a Lei Complementar nº 160 ela separa duas 
situações que admitem isenções por mais 15 anos. Então, vejam bem, 
tem uma situação de passado e abre também uma chance para 
isenções nos 15 anos. Então, essa parte me parece inconstitucional, 
porque ela está tratando de uma situação e um tratamento que a 
Constituição proíbe. A verdade é essa. Então, nós temos que tem 
acordo, tem convênio? Tem. Está de acordo com a Constituição? Esse 
que é o ponto principal disso tudo do nosso trabalho aqui. E o que é 
que nós temos? Tem essa parte federal, que são os dispositivos federais, 
que continuam aplicáveis daqui para frente? Com a 160? Esses 
aspectos estão em aberto, a meu ver. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu esqueci, esse art. 15, não precisa de 
ser analisado pelo Supremo para ser visto sob o aspecto constitucional. 
A Constituição de 88, ela recepciona aquilo que não for disposto em 
contrário. Se é matéria que excepciona as leis existentes na época. Se 
tivesse a necessidade de não recepcionar, o constituinte deveria ter 
falado isto nas disposições especiais em matéria constitucional. Então, 
ele teve a oportunidade de falar sobre isso, ao não falar, o que existia 
antes foi recepcionado. Então, esse art. 15 precisava ser dito 
novamente, ninguém pode falar sobre ele, não precisa falar sobre ele, 
expressamente. Não só a lei, como os seus artigos que são 
recepcionados. Então, se você vai mudar isto para outro regime, é outra 



conversa, mas o que eu estava perguntando à Mara, que conhece as 
normas, é que aquilo que não está na lei, não pode. Assim, outros 
incentivos que não estão tratados em lei, eles não podem estar. 
Inclusive não pode... Seria a segunda hipótese que o Schoueri levantou. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: José Maria. 

Sr. José Maria de Andrade: O meu comentário vai ser bem breve. Eu 
só, para responder só uma parte da questão, não é? O que me parece é 
que a Lei Complementar nº 160 não revogou o art. 15, e não tratou 
dessa situação. Ponto. A Lei Complementar nº 24, em seu art. 15, tem 
nesse artigo duas coisas, uma delas é que a Lei Complementar nº 24 
não trata dos incentivos da Zona Franca de Manaus. Então, é só para 
dizer que não trata da matéria. Então, isso aqui é neutro. Não diz nada, 
não é? Diz muita coisa para a 24, mas eu estou falando, não diz sobre a 
higidez constitucional desse artigo. E a segunda parte diz: “As demais 
unidades da federação não podem determinar exclusão de incentivo 
fiscal, prêmio ou estímulo concedido pelo estado do Amazonas” que 
também não é uma autorização constitucional, nem você conceder um 
incentivo para outro, nem você, por vontade própria, denunciar, excluir 
e revogar, a não ser pelos instrumentos judiciais próprios. Então, eu 
estou respondendo essa parte só para dizer o que art. 15 está aí, de 
fato, nesse ponto, ele exclui do 24 o tratamento da Zona Franca de 
Manaus, e que não cabe mesmo aos outros estados atacarem por 
vontade própria. Revogar decreto, etc. Então, toda a análise fica nessa 
bagunça mesmo de instrumentos de guerra fiscal totalmente inválidos, 
e autos de infração totalmente nulos, por tentarem fazer justiça com as 
próprias mãos.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Esses autos de infração, no 
mínimo, não podem invocar o art. 8º da Lei Complementar nº 24 para 
glosar o crédito. Se glosam, não será com base no 24, será com um 
outro questionamento, que será a invalidade do incentivo. Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, o meu conhecimento se baseou a 
minha... Não, mas, genericamente, que é uma questão genérica, 
genericamente é o seguinte, eu acho que realmente são novamente 
situações bastante surrealistas, tá? Inclusive, eu estou com um 
problema sério. Nós temos excelentes constitucionalistas, mas com uma 
multidão de inconstitucionalistas. E eu estou correndo perigo de me 
tornar um inconstitucionalista. Por quê? Porque eu estou apontando, 
logo, uma outra, justamente que você referiu agora. A recepção, a nossa 
pergunta é muito interessante, que é o seguinte: pode uma Constituição 
de 88 recepcionar uma lei complementar inconstitucional que viola os 
seus próprios princípios? Que é exatamente do art. 8º, que estabelece 
uma sanção, ou seja, a possibilidade de glosa contra quem não é parte, 
quem não é agente do crime, quem não é agente exatamente da 
infração. Por quê? Se eu, como destinatário da mercadoria, pago o ICMS 
cheio, ou seja, a alíquota, eu pago tudo, só porque no estado do 



remetente houve um benefício, houve um crédito, houve uma 
suspensão para desenvolvimento, para essas coisas, mas o que afeta 
isso o contribuinte de boa-fé no estado do destinatário? Jamais poderia 
haver glosa. Essa é a minha opinião. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A recepção de uma lei pela Constituição, 
ela se dá pelo efeito da Constituição ser promulgada. Quando ela for 
promulgada, ela recepciona a legislação e vira vigente. Há, sim, uma 
discussão, e o Prof. Gerd tem razão, há uma discussão se a lei 
inconstitucional é recepcionada. Até que ela seja declarada 
inconstitucional, ela é recepcionada. Agora, há uma dúvida se aspectos 
inconstitucionais da lei, isso é interessante, é como que estão presentes 
na Constituição, pela Constituição Federativa, pela necessidade de lei 
complementar e de convênio para outorgar incentivos, se aí ela teria um 
problema. Eu peço que concordar. Teria um problema, porque essa 
recepção não é automática, se existe uma falha na matriz. Então, aí 
haveria uma falha na matriz que poderia ser objeto e deveria ser objeto 
de apreciação da Corte Constitucional. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Prof. Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, a questão é muito interessante. 
Lembra? Quando existe uma Corte Constitucional, pode declarar 
exatamente aquilo que consta do dispositivo. E o que acontece? Nada. 
Por quê? Porque, evidentemente, o Poder Judiciário, mesmo o próprio 
Tribunal Constitucional – você que estuda bem o direito alemão – não 
tem nenhum efeito jurídico. Tem efeito político, o que dá um comando 
para Poder Legislativo resolver o problema. Mas enquanto o Legislativo, 
e normalmente ele é rapidinho, porque tem um sistema 
parlamentarista, o parlamentarista, o deputado realmente é compelido 
a cumprir a sua função legiferante, não é? Então, se ele, enquanto não 
houver uma revogação, essa lei constitucional continua em vigor. E, aí, 
os alemães se divertiram. Livros e livros para discutir. Eu posso sonegar 
um imposto já declarado inconstitucional? E posso ir para a cadeia por 
causa disso? A rigor, sim. Se eu me chamo [ininteligível], vai. Se me 
chamam [ininteligível], eu não vou. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Brandão pediu a palavra, 
depois o Diego pediu também. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É rapidinho, tem muito a ver. Olha, 
sinceramente, a minha vida profissional começou praticamente em 1º 
de janeiro de 67, quando entrou em vigor o sistema tributário nacional. 
Todos os ICMS. Eu fico, eu lamento muito que vai durar 80 anos, e toda 
vida eu fiquei, disse aos meus clientes do cuidado de comprar, do 
cuidado de comprar dessas outras empresas. Mas é por causa de boa-
fé, é muito estranho que tem gente que tem filial lá, tem boa-fé e muito. 



Bom, tem o de boa-fé, mas tem a redução de preço, o cara sabe que é 
mais barato. Poxa, agora o cliente olha para mim e fala assim: “Poxa 
vida, todo mundo vai ganhar uma anistia e eu que sempre fui certinho, 
paguei, estou aqui penando”. Realmente é um absurdo. Oitenta anos de 
incentivo, porque que, de repente, daqui há 30 anos a gente nem... E 
vai ser novamente prorrogado, porque a prorrogação é por 15, e é 
prorrogável por mais 15. Oitenta anos? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Diego. 

Sr. Diego Aubin Miguita: Diego Miguita. Eu gostaria de saber da Mesa 
se a condição pessoal do contribuinte é encarada como um 
estabelecimento para fins de ICMS, alteraria a conclusão do art. 15? 
Porque me chama a atenção que ele fala indústria, não é? E se for um 
estabelecimento, que não seja uma indústria, aí eu não estou querendo 
aplicar uma interpretação literal, mas sistematicamente, pela 
finalidade, que é incentivo regional na Amazônia, será que um 
estabelecimento meramente importador ou comercial ficaria fora da 
conclusão que vocês tiveram sobre o art. 15? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu não tenho dúvida de que 
isso se aplica na indústria. Aliás, está escrito indústrias. A Valdirene 
pediu a palavra. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Só para finalizar, complementando o 
que o Prof. Bonilha colocou, e também para acirrar o debate, que é uma 
guerra. De fato, a lei complementar, balanceando, é óbvio que aí ela 
tenta remendar uma notória inconstitucionalidade, a coisa já vem de 
longa data, conforme também o Brandão colocou. Mas quando ele 
coloca, e é uma opinião também, um ponto de vista, que outra 
alternativa seria, porque o que ela cria, professor, o que é o senhor 
acha, para o Prof. Bonilha, especialmente, quando ela coloca aqui a 
possibilidade, – esses 15 anos é um absurdo mesmo – mas ela cria de 
um ano a 15 anos, o que eu entendo é que é uma regra transitória, 
então o que ela faz? Ela torna constitucional o que era inconstitucional, 
dando um quórum novo, a possibilidade, não é? Porque também pode 
ninguém, não chegar ao quórum. Já está contando que vai ser tudo 
validado. A possibilidade de convalidar o que não era convalidado, num 
prazo certo, seguindo um monte de páginas de quesitos, e nesse ínterim 
também eu reduzi, porque a Estado precisa de dinheiro também. 
Muitos desses estados já vem mudando desde o ano passado, por conta 
daquelas outras alterações, já vem reduzindo os benefícios porque 
ninguém tem caixa. Talvez até 15 anos ninguém consiga, assim, manter 
alguns incentivos, porque a realidade financeira hoje é outra. Mas 
quando ele coloca esse período, que vai de um a 15, e até a 
possibilidade de adesão, isso está no § 8º da lei complementar, e no § 2º 
do art. 2º, onde ele coloca lá os anos dos respectivos benefícios. A Mesa, 
eu não sei como, a forma de eu driblar e atender com um forte prejuízo 
à segurança jurídica que causou essa malfadada guerra para os 



contribuintes que lá se instalaram, os empregos e tudo mais, que era a 
questão dos empresários? Porque a questão já existe. Então, eu 
pretendo colocar um outro tema. Essa transição, com a possibilidade 
daqueles que foram prejudicados quando o Brandão muito bem coloca, 
que criou situação concorrencial desleal nesse período de transição, eu 
aderir, nos mesmos moldes, essa fala transitória não seria uma solução 
paliativa? O que foi possível fazer? Só para fechar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Paulo Bonilha. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Em relação à questão colocada 
pelo nosso colega lá adiante, que falou sobre o produto industrial, só 
alcançar produto industrial, como eu vivi naqueles tempos e sabia como 
aconteciam as coisas, isso há muito tempo atrás, não tinha internet, 
era muito precária a comunicação entre estados, inclusive, São Paulo e 
o estado do Amazonas, então o que acontecia? O produto que vinha do 
exterior, simplesmente colocava-se numa embalagem, qualquer coisa, e 
era produto industrializado no Amazonas. Então, burlava-se com a 
maior facilidade o direito à isenção do ICMS. E, havia também a 
remessa de produtos dos estados para a Zona Franca nessa época. Isso, 
eu não sei como que está hoje, que eu não estou mais lá, mas, naquele 
tempo, quem tinha mais uma via, tal, quarta via, não é? Então, todo 
esse sistema de papel não funcionava. Quer dizer, haviam 
estabelecimentos lá que não existiam e que recebiam produtos e que 
ficavam com a isenção por irem para a Zona Franca de Manaus. Tantos 
que vinham do exterior, como hoje, não havia essa trama. O imposto, o 
calcanhar de Aquiles do ICMS, como qualquer tipo desse imposto, é o 
problema da nota fiscal. Então, depende da materialidade da prova da 
existência da operação. Esse que é o ponto. E daí as isenções sendo 
tratadas em separado, mas já vê pela emenda complementar, continua 
valendo mais 15 anos. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mara. 

Sra. Mara Eugênia Buonanno Caramico: Só uma questão, já que 
faltam só cinco minutos. Supondo que tudo isso dê certo, supondo que 
os estados se reúnam, que façam convênio e que seja feita toda essa 
revisão tributária que se pretende, como é que ficam os contribuintes 
que entraram com pedidos de parcelamento, que confessaram débitos, 
que agora estão sendo remidos, que ainda estão sendo pagos? Se eles 
poderiam pedir o mesmo tratamento daqui para frente, não pedir a... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Repetir o valor já pago, é isso? 

Sra. Mara Eugênia Buonanno Caramico: Não, não. Não repetir o valor 
já pago, pelo menos não pagar daqui para frente. Algo que foi remido, 
embora confessado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Mara, tem um artigo aí da 160, que 
fala assim: “Não permitirá a repetição”. Mas, claro, quem não pagou, 
naquele momento as parcelas vincendas, não admite crédito 
extemporâneo também, daqueles que não fizeram crédito relativo ao 
incentivo. Mas a própria...  

Sra. Mara Eugênia Buonanno Caramico: “Remissão ou a não 
constituição em créditos concedidos.” 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Isto. 

Sra. Mara Eugênia Buonanno Caramico: Relativamente à data original 
da concessão... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não permitirá, certo? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Lê o art. 5º. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para... “Vedada a 
restituição e a compensação de tributos e a nomeação de créditos 
extemporâneo do sujeito passivo.” 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, ao revés, ao contrário sensu, 
aquela parcela, aqueles parcelamentos são devidos, não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Claro. 

Sr. José Maria de Andrade: O problema é a cláusula de confissão. 

Sra. Mara Eugênia Buonanno Caramico: Se o Supremo declarar é 
mais fácil. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu só pergunto, então, à 
Valdirene, que trouxe o tema, se quer manter isso na próxima Pauta, ou 
se considera esgotado no que tinha interesse? É um tema que eu 
considero debatido, se alguém quiser trazer outros temas aqui para 
comentar, por favor, que se inscreva.  

Isto posto, agradecendo mais uma vez a presença de todos, dou por 
encerrada essa reunião. 

Revisado por C.P. 


