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Reserva absoluta 
da lei complementar 
na constituição da 
Cofins e do.PIS/Pasep 
Antônio Souza Prudente 
;u•z federal em Brasília e mestrando em Direito Público 

A 
Medida Provisória no 1.724, de 29 de outubro de 1998, alterou o conceito 
de faturamento redigido pela Lei Complementar no 70/91, redefinindo, 
em termos amplos, as bases de cálculo da Co fins (Contribuição para o Fi
nanciamento da Seguridade Social) e da Contribuição ao PIS/Pasep (Pro
grama de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Pú

blico), com infringência, também, da Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 
1970, além de aumentar a alíquota da Co fins para 3% (três por cento), à revelia da pre
falada Lei Complementar n° 70/91. 

Na redação da malsinada Medida Provisória, o faturamento, a que se refere, corres
pende à receita bruta da pessoa jurídica, como sendo a totalidade de suas receitas aufe
ridas, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil 
adotad;; para as receitas (an. 3°, § 1 °). · 

O Congresso Nacional avalizou, integralmente, os termos da espúria medida provi
sória, mediante a Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998 (D.O:U. de 28.11.98). 

A malsinada Lei no 9.718/98, grávida das inconstitucionalidade da Medida Provisória 
no 1.724/98, rompera com os parâmetros do inciso I do an.195 da Constituição Fede
ral, na redação anterior à Emenda Constitucional no 20/98, que não recepcionou a mal
sinada lei, porque já era natimorta. 

O conceito de faturamento, a que se refere o preceito constitucional, na redação su
pracitada, não pode ser outro senão aquele definido no texto da Lei Complementar no 
70/91, que considera a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e ser
viços e de serviços de qualquer natureza (art. 2o). 

Nessa inteligência, decidiu o plenário do Supremo Tribunal Federal, com estas le
tras: "É de registrar, no ponto, que esta Corte, na Ação Declaratória de Constitucionali
dade no 1-1/610-DF, na linha do voto do ilustre Relator, Ministro Moreira Alves, teve, 
do mesmo modo, como compatível com o conceito de faturamento do art. 195, I, da: 
Constituição, considerar-se faturamento "a receita bruta das vendas das mercadorias, 
de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza", observando, então, o 
senhor min_istro Moreira Alves que a Lei, em assim dispondo, "nada mais fez do que 
dar a concettuação de faturamento para efeitos fiscais, como bem assinalou o eminen
te limar Galvão, no voto que proferiu no RE 150.764, ao assentar que o conceito de re
ceita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços "coincide com o de 
faturamento, que, para efeitos fiscais, foi sempre entendido como o produto de todas 

Lei de Conversão no 9. 718/98 ampliou a alíquota para 
3% e a base de cálculo da Co fins e do PIS/PASE, para or
dená-la a incidir sobre "a totalidade de receitas auferi
das pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de 
atividade exercida e a classificação contábil adotada 
para as receitas" (an. 3°, § 1 °), feriu os princípios dare
serva da Lei Complementar, da hierarquia das normas 
e, sobretudo, da segurança jurídica, atentando contra o 
conteúdo do inciso I do art. 195 da Carta Política Fede
ral, na redação anterior à Emenda Constitucional no 
20/98. Tal emenda não recepciona, nem convalida lei 
inconstitucional, que nada mais significa para o orde
namento pátrio. 

Nessa convicção, já se manifestara, no Ai to Pretório 
o eminente Ministro Cunha Peixoto: com estas letras: 
"O Corpus Juris Secundum, reportando-se ao direito 
norte-americano, assim compreendia a diretriz ali do
minante: "Em sentido amplo, uma lei inconstitucio
nal é nula, em qualquer tempo, e a sua invalidade de
ve ser reconhecida e proclamada para todos os efeitos 
ou quanto a qualquer estado de fato. Não é lei ou não 
é uma lei; é algo nulo, não se reveste de força, não pos
sui efeito ou é totalmente inoperante. Falando de mo-

''li Medida 
Provisória no 
1. 724/98, gênése 
normativa-espúria 
do rompimento 
dos limites da base 
de cálculo e da 
alíquota da 
Confins e do 
PIS/Pasep, não é 
instrumento hábil 
à disciplina dessa 
matéria, sob a 
reserva absoluta 
da legalidade 
estrita" 

do geral, a decisão, pelo tribunal competente, de que a lei é inconstitucional, tem por 
efeito tornar essa lei nula e nenhuma; o ato legislativo, do ponto de vista jurídico, é 
tão inoperante, como se não tivesse sido emanado ou como se a sua promulgação 
não houvesse ocorrido. É considerado inválido ou nulo, desde a data da promulga
_ção e não somente a partir da data em que é judicialmente declarado inconstitu
cional' (RTJ 101/210). 

Já dissera Pontes de Míranda, com inegável acerto, que a Constituição é rasoura a 
desbastar tudo que com ela não se harmonize. Contra ela tudo fenece, nada prospera. 
Nela e por ela viceja toda a ordem jurídica nacional. 

Se a Lei no 9.718/98 rompera os limites da alíquota e da base de cálculo da Co fins e do 
PIS/Pasep, como está definida nas Leis Complementares nos 70/91 e 07/70, nos parâ
metros do an. 195, I, de nossa Lei Fundamental, antes da Emenda Constitucional no 
20/98, apresenta-se, geneticamente, morta, na ordem juridica nacional, não sendo por 
esta recebida, como um nada jurídico. 

A nova configuração normativo-constitucional do art. 195, inciso I, alínea b, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98, em referência, carece 
de nova instrumentalidade legal, sem a ingerência espúria de medidas provisórias, 
para sua plena eficácia, observ(\ndo-se, quando existe, o princípio da anterioridade 
nonagesimal. 

Afigura-se, oportuna, neste contexto histórico do regime de excepção, a advertên
cia do Ministro Celso de Melo, na fala de que "uma Constituição escrita não configu
ra mera peça jurídica, nem é simples estrutura de nonnatividade e nem pode carac
terizar um irrelevante acidente histórico na vida dos povos e das nações. Todos os 
atos estatais que repugnem à Constituição expõem-se à censura jurídica-dos tribu
nais, especialmente-porque são frritos, nulos e desvestidos de qualquer validade. A 
Constituição não pode submeter-se à vontade dos poderes constituídos e nem ao im
périto dos fatos e das circunstâncias. A supremacia de que ela se reveste- enquanto 
for respeitada- constituirá a garantia mais efetiva de que os direitos e as liberdades 
não serão jamais ofendidos." (ADIN no 293-7 /DF- Decisão liminar- D.J.U. de 
16.04.93, pág. 6429). 

as vendas, e não apenas das 
1·endas acompanhadas de fa
tura, formalidade exigida 
tão-somente nas vendas 
mercantis a prazo (art. 1 o da 
Lei no 187/36)" - AçãoDire
ra de Inconstitucionalidade 
n° 1.103-1- STF/Pleno
D.J.U. de 25.04.97. 
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1.724/98, gênese normativa
espúria do rompimento dos 
limites da base de cálculo e 
da alíquota da Co fins e do 
PIS/Pasep, conforme defini
ção das Leis Complem-enta
res em referência, não é ins
trumento hábil à disciplina 
dessa matéria, sob a reserva 
absoluta da legalidade estrita 
(CTN, art. 97, IV). Ademais, 
na seara tributária, o que está 
sob o amparo genético e ex
clusivo de Lei Complemen: 
tar, somente por meio dessa 

· via normativa poderá ser al
terado e, por isso, quando a 
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