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 Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Gab. 20 - DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES

 

 
PROCESSO: 1008216-93.2022.4.01.0000  PROCESSO REFERÊNCIA: 1004842-54.2022.4.01.3400
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 
POLO ATIVO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA QUIMICA
REPRESENTANTES POLO ATIVO: FLAVIO EDUARDO SILVA DE CARVALHO - DF20720-A, LUIZ ANTONIO
BETTIOL - DF6558-A, EWERTON AZEVEDO MINEIRO - DF15317-A e EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A
POLO PASSIVO:UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

 

 

DECISÃO

 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA
QUÍMICA – ABIQUIM contra decisão que indeferiu o pedido de tutela que objetiva que “a União, por si ou por
seus agentes, abstenha-se de aplicar sobre a Autora e suas Associadas, sob qualquer pretexto ou efeito, a
extinção do Regime Especial das Indústrias Químicas (‘REIQ’) introduzida pela MP nº. 1.095/2021,
suspendendo-se os efeitos da MP nº 1.095/2021 e mantendo-se por completo as disposições previstas na Lei
nº 14.183/2021, até final apreciação da demanda”.

Ao decidir, o magistrado a quo assim consignou:

“Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, ajuizado pela ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA – ABIQUIM, em face da UNIÃO FEDERAL,
objetivando a declaração do direito seu e de suas Associadas de não se sujeitarem à
extinção do Regime Especial as Indústrias Químicas (“REIQ”) prevista pela MP nº
1.095/2021, mantendo-se por completo as disposições previstas na Lei nº 14.183/2021,
até 31 de dezembro de 2024.

Em tutela de urgência requer a suspensão dos efeitos da MP nº 1.095/2021, mantendo-se
as disposições previstas na Lei nº 14.183/2021, até o julgamento definitivo da demanda.
Narra que a desoneração tributária conforme concedida pela Lei nº 14.183/2021, por
prazo determinado, até o ano de 2024, inclusive, estabeleceu crédito presumido de
PIS/COFINS para o adquirente de insumos petroquímicos, viabilizando a realização de
investimentos na indústria nacional para a produção de produtos plásticos, que perdeu
competitividade frente a indústria norte-americana após o início da produção de produtos
baseados no gás de xisto.

[...]

O caso em espécie trata de desoneração fiscal estipulada pela Lei nº 14.183/2021, com
prazo certo, que foi revogada pela Medida Provisória nº 1.095/2021.
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Nesse aspecto, vale ressaltar que o caso concreto trata de crédito presumido e não de
isenção tributária. Não se cogita, nesse contexto, de violação ao disposto no art. 178 do
Código Tributário Nacional ou à Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal, tanto mais
que não se verifica a imposição, pela legislação concessiva do benefício, de condições
onerosas a serem atendidas pelo beneficiário.

O benefício fiscal concedido no dito "Regime Especial da Indústria Química - REIQ"
consiste em mera redução das alíquotas do PIS-importação, da COFINSimportação, e do
PIS e da COFINS incidentes sobre o faturamento, o que não se confunde, como dito, com
isenção tributária.

Também não se sustenta a alegação de que a revogação do benefício fiscal deveria ter
observado a anterioridade geral, conforme alínea ''b" do inciso III do art. 150 da
Constituição Federal, uma vez que também aplicável ao aumento indireto da carga
tributária.

É que, no caso em exame, a revogação do benefício fiscal teria implicado, em tese,
aumento indireto de PIS-importação, COFINS-importação, e de PIS e COFINS incidentes
sobre o faturamento. Ora, as contribuições sociais do art. 195 da Constituição Federal não
se submetem ao princípio da anterioridade geral, mas apenas ao da anterioridade
nonagesimal (Constituição Federal, art. 195, §6º), princípio esse que foi observado no
caso da revogação do benefício fiscal controvertido, já que a Medida Provisória nº
1.095/2021, entrou em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da sua
publicação (art. 2º).

Em hipótese assemelhada (Revogação de Benefício Fiscal) compreendendo contribuições
sociais, entendeu o STF que se exige a anterioridade nonagesimal, observada na
hipótese: [...] Ademais, o próprio STF também já firmou que inexiste direito adquirido a
regime tributário, pese ter-se manifestado sobre o direito à compensação, como se lê: [...]

Assim, em sendo observada a anterioridade nonagesimal, não se cogita de ofensa aos
princípios da segurança jurídica, boa-fé e da proteção da confiança. Em resumo, neste
juízo de cognição sumária não vislumbro ilegalidade ou inconstitucionalidade na
revogação dos benefícios fiscais do âmbito do Regime Especial da Indústria Química -
REIQ, com a Medida Provisória nº 1.095/2021” (ID 197142824 - Pág. 375).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que:

a) “Por meio da superveniente Lei nº 14.183/2021, reconhecendo-se a necessidade de
manutenção do REIQ, o Poder Legislativo rejeitou medida provisória que intentava
suprimir o referido regime (MP 1.034/2021), prevendo-se que a desoneração fiscal
persistiria, embora sob alíquotas menores diferenciadas, até 31/12/2024. [...] o Poder
Executivo, no apagar das luzes do ano de 2021, repetiu a mesma disposição de extinção
do REIQ, por meio da MP 1.095/2021, cuja vigência inicia-se nos próximos dias, em
01/04/2022. Reagindo a essa absurda norma provisória, a Agravante e seus associados
ajuizaram em 31/01/2022 ação coletiva de rito comum, [...] com pedido de tutela de
urgência para suspensão dos efeitos da MP nº 1.095/2021, cuja vigência encontra-se
prevista, como visto, já a partir de 01/04/2022”;

c) “a MP nº 1.095/2021 padece de flagrante inconstitucionalidade em razão de seu uso
abusivo e arbitrário pelo Poder Executivo Federal, em violação do art. 62, caput e
parágrafo 10, da Constituição. Quando da tramitação da anterior MP nº 1.034/2021, a qual
igualmente continha a previsão de extinção imediata do REIQ, deliberou o Poder
Legislativo pela manutenção do benefício fiscal, por prazo certo e determinado, mantendo
as condições para fruição do regime especial, reconhecendo assim a necessidade e
realidade do setor químico e petroquímico”;

f) “Diante da soberana decisão política do Poder Legislativo, tornada pública e vinculante
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com a publicação da Lei nº 14.183, em julho de 2021, não poderia o Poder Executivo,
vencido, servir-se novamente do mesmo instrumento precário para, no mesmo ano
calendário de 2021, dispor sobre a mesma matéria constante da anterior medida
provisória rejeitada, com o agravante de que, ao longo do segundo semestre de 2021
(julho a dezembro), nenhuma circunstância excepcional inédita se apresentou ao
governante a autorizar o reconhecimento de satisfação dos objetivos do REIQ e justificar
nova investida para a sua interrupção”;

j) “esse E. TRF da 1ª Região já reconheceu que a revogação, antes de consumado o
lapso temporal, de incentivo fiscal (redução parcial de alíquota) concedido a prazo certo e
sob determinadas condições, é inválido por violar a confiança recíproca, finalidade legal
do artigo 178 do CTN. Nesse sentido: [...] Em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e
com a aplicação do princípio da confiança recíproca protegida (incompatível com o
elemento surpresante), o fisco não pode revogar benefício oneroso com fundamento em
norma superveniente, não havendo falar em retroação de norma tributária em prejuízo do
contribuinte. [...] (AC nº 0010797-39.2001.4.013200/AM, Rel. Desembargador Federal
Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, DE 04/06/2010, g.s.n.)”;

k) “O C. STF sedimentou o entendimento na linha de que benefícios fiscais, independente
da sua natureza, se concedidos a prazo certo e sob determinadas condições geram
expectativa de direito que deve ser protegida pelo Judiciário em respeito ao artigo 178 do
CTN”;

l) “Tal posicionamento alinha-se à jurisprudência do próprio C. STF, que vem
considerando que as técnicas de desoneração consistentes em redução da base de
cálculo e redução de alíquota equivalem a “isenções parciais”. Nesse sentido, merece
destaque o acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.688/RS,
sob o rito de repercussão geral, bem como o v. aresto proferido no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 2.320”;

o) “a fruição do benefício fiscal de crédito presumido da Contribuição ao PIS e da COFINS
objeto do REIQ sempre foi condicionada à aquisição de insumos necessariamente
destinados para a produção de específicos produtos (tais como eteno, propeno, buteno,
butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno). O cronograma de
alíquotas, por sua vez, definido na Lei nº 14.183/2021, evidencia a previsão de prazo
certo, deixando clara a invalidade da MP nº 1.095 que, cinco meses após a deliberação
soberana do Congresso Nacional, intenta extinguir imediatamente o REIQ”;

Assim, a agravante requer:

1) “a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, determinando-se
que a União, por si ou por seus agentes, abstenha-se de aplicar sobre a Agravante e suas
Associadas, sob qualquer pretexto ou efeito, a extinção do Regime Especial das Indústrias
Químicas (“REIQ”) introduzida pela MP nº. 1.095/2021, suspendendo-se os efeitos da
referida norma provisória e mantendo-se por completo as disposições previstas na Lei nº
14.183/2021, até final apreciação da demanda”;

2) “deferida a tutela de urgência, requer-se a expedição de ofício à Petrobras e à Braskem
(enquanto indústrias no início da cadeia industrial), localizadas respectivamente na
Avenida República do Chile, nº 65, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-912 e na Rua
Lemos Monteiro, nº 120, 22º andar, Edifício Pinheiros One, Butantã, São Paulo/SP, CEP
05501-050, a darem integral cumprimento à referida Lei nº 14.183/2021, aplicando as
alíquotas previstas nessa Lei e incidentes nas suas vendas, de modo a assegurar o direito
da Agravante e das suas Associadas à aquisição de produtos e à apropriação do crédito
presumido pelas indústrias adquirentes, nos exatos termos e prazos da Lei nº
14.183/2021”;

3) “em garantia de eficácia da tutela de urgência, requer-se que seja afastada toda e
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qualquer medida direta ou indireta para a cobrança dos montantes sub judice, tais como a
propositura de Execuções Fiscais, a negativa de emissão de certidões de regularidade
fiscal ou mesmo a inclusão ou manutenção da Agravante e suas Associadas no CADIN e
demais órgãos de apontamento de devedores, até decisão final na demanda”.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Decido.

A Medida Provisória nº 1.034 foi publicada no Diário Oficial da União - DOU em 01/03/2021 e,
posteriormente, foi parcialmente convertida na Lei nº 14.183/2021, ocasião em que o Congresso Nacional
rejeitou a previsão contida no art. 3º da referida Medida Provisória, que extinguia o Regime Especial da
Indústria Química (REIQ), instituído no art. 8º da Lei nº 10.865/2004, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº
12.859/2013.

Cumpre destacar que a exposição de motivos do Projeto de Medida Provisória elaborado pelo
Ministério da Economia por meio do expediente EM nº 00041/2021 ME, é claro nos itens 4 e 5 quanto a
intenção de extinção do REIQ. Vejamos:

 

“[...]

4. No caso da alínea “c”, a proposta revoga o chamado Regime Especial da Indústria
Química - REIQ, de que tratam os § 15, § 16 e § 23 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004 e
o art. 56 ao art. 57-B da Lei nº 11.196, de 2005, que estabelece alíquotas reduzidas da
Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação nas operações com nafta e outros produtos
destinados a centrais petroquímicas. Como o percentual de creditamento das centrais
petroquímicas na aquisição desses produtos permanece em 9,25% (nove inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento), há benefício pelo diferencial entre crédito e débito.

5. Ocorre que os benefícios fiscais do REIQ já perduram há tempo suficiente para a
efetivação de seus objetivos de fomento à atividade econômica contemplada. Nesse
contexto, considerando ainda que o Brasil enfrenta ambiente fiscal adverso, mostra-se
conveniente e oportuna a revogação do referido regime.”

                       

A extinção do REIQ como proposto pela MP original e acatando a proposta elaborada pelo
Ministério da Economia teve seus elementos parcialmente rechaçados pelo Poder Legislativo, quando da
conversão da MP na Lei nº 14.183/2021, a prevalecer a necessidade de maior lapso temporal para a sua total
extinção, a afastar os motivos constantes do item 5 acima transcrito, nomeadamente com relação à suficiência
temporal para a “efetivação de seus objetivos de fomento à atividade econômica contemplada.”.

Trata-se, pois, de deliberação legislativa a atuar em conformidade com a Constituição Federal e
que observou o regime democrático vigente, cuja conclusão foi a necessidade de escalonamento temporal para
a concreta extinção dos benefícios em tela.

Por sua vez, a Medida Provisória nº 1.095 foi publicada no DOU em 31/12/2021, revogando o
art. 5º da Lei nº 12.859/2013, cujo efeito real e concreto é, novamente, a extinção do Regime Especial da
Indústria Química (REIQ). matéria que, repiso, já foi objeto de deliberação legislativa anterior na mesma sessão
legislativa.

O § 10 do Art. 62 da Constituição Federal prescreve que: “É vedada a reedição, na mesma
sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso
de prazo”.

Num. 207836044 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: HERCULES FAJOSES - 27/04/2022 16:20:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042716202133100000203037008
Número do documento: 22042716202133100000203037008



Demais, ainda que em análise perfunctória, a edição de Medida Provisória que reitera matéria
que já foi objeto de análise e rejeição que, embora parcial, toca no ponto central de sua razão de existência:
extinção de regime especial de tributação, afronta indiretamente os princípios da segurança jurídica e, em
última análise surpreende o contribuinte ao colocá-lo em situação menos favorável do que aquela em que
ocorreu a deliberação legislativa.

Assim, entendo presentes os requisitos para o deferimento do pedido liminar, cujo direito é
verossímil e está qualificado pela urgência, na medida em que a recorrente e suas associadas estão a suportar
integralmente os efeitos da medida provisória reiterativa.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, II, do CPC, defiro parcialmente a tutela recursal
pleiteada para suspender os efeitos da MP nº 1.095/2021 com relação à agravante e suas associadas,
mantendo-se hígidos os efeitos da Lei nº 14.183/202 até a prolação da sentença.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se e intimem-se.

Após, voltem-me conclusos.

Brasília-DF, 27 de abril de 2022.

HERCULES FAJOSES

Desembargador(a) Federal Relator(a)
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