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Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

Para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.902, 
tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as informações em anexo, elaboradas pela 
Advocacia-Geral da União. 

Brasília, ~ ( de março de 2018. 
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PROCESSO N~ 00688.000150/2018-79 
ORIGEM: STF - Oficio nO 223/R, de 1° de março de 2018. 
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO 
ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 5902 

Despacho da Advogada-Geral da União 

Adoto, nos termos do Despacho do Consultor-Geral da União, para os fins e 
efeitos do art. 42, inciso V, da Lei Complementar n2 73, de 10 de fevereiro de 1993, as 
anexas INFORMAÇÕES N2 0067/20 18/CONSUNIÃOICGUIAGU, elaboradas pelo 
Procurador da Fazenda Nacional, Dr. OSWALDO OTHON DE PONTES SARAIVA 
FILHO. 

Brasília, 21 de março de 2018. 

GRACE MARIA F A ES MENDONÇA
 
Advogada- era) da União
 



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
 

DESPACHO DO CONSULTOR-GERAL DA UNIÃO SUBSTITUTO N° 00158/20]8
 

PROCESSO: 00688.000150/2018-79 
ORIGEM: STF - Oficio nO 223/R, de 1° de março de 2018. 
ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5902 

Estou de acordo com as INFORMAÇÕES 

0006712018/CONSUNIÃOICGU/AGU. 

À elevada consideração de Sua Excelência a Senhora Advogada-Geral da União. 

Brasilia, 21 de março de 2018. 

" 
Consultor-Geral da União Substituto 
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ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
 

CONSULTORIA GERAL DA UNIÃO
 

INFORMAÇÕES n° 0067/2018/CONSUNIAO/CGU/AGU 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI N° 5.902 

PROCESSO: 00688.000150/2018-79 

REQUERENTES: Excelentíssimno Senhor Governador do Estado do Amazonas 

INTERESSADO: Excelentíssimo Senhor Presidente da República 

RELATOR: Excelentíssimo Senhor Ministro MARCO AURÉLIO 

Excelentíssimo Senhor Consultor-Geral da União 

I 

O RELATÓRIO 

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 5.902, requerida, com pedido de 

medida liminar, pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Amazonas, 

questionando a compatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 1°, caput e incisos I 

e 11; 2°, caput e incisos I e 11; 3°, § 2°, incisos I a V; 3°, parágrafos 7° e 8°; 4° e 5°, todos da Lei 

Complementar nO 160, de 7 de agosto de 2017, que dispõe sobre convênio que permite aos 

Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos 

ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos beneficios fiscais ou financeiro-fiscais 

instituídos em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2º do art. ISS da 

Constituição Federal e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e beneficios fiscais 



ou financeiro-fiscais, bem assim das cláusulas 83 
, § 1°, incisos I e 11, alíneas "a", "b" e "c", 93 

, 

parágrafos P e 3°, 103
, incisos I a V, 12a, 133 e 153 do Convênio do Conselho Nacional de 

Política Fazendária - CONFAZ ICMS - n° 190, publicado em 18 de dezembro de 2017, que 

dispõe sobre a remissão de créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, 

dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o 

disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2° do art. 155 da Constituição Federal, bem como 

sobre as correspondentes reinstituições. 

Transcrevam-se os acoimados dispositivos da Lei Complementar n° 160/2017 e do 

Convênio 190/2017: 

Lei Complementar n° 160, de 7/8/2017 

Art. 1° Mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar n° 24, de 7 de 
janeiro de 1975, os Estados e o Distrito Federal poderão deliberar sobre: 

I - a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das
 
isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em
 
desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § r do artigo 155 da
 
Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
 
produção de efeitos desta Lei Complementar;
 
11 - a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou
 
financeiro-fiscais referidos no inciso I deste artigo que ainda se encontrem em vigor.
 

Art. 2° O convênio a que se refere o art, 1° desta Lei Complementar poderá ser
 
aprovado e ratificado com o voto favorável de, no mínimo:
 
I - 2/3 (dois terços) das unidades federadas; e
 
11 - 1/3 (um terço) das unidades federadas integrantes de cada uma das 5 (cinco)
 
regiões do País.
 

Art. 3° O convênio de que trata o art. 1° desta Lei Complementar atenderá, no mínimo, 
às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades federadas: 

[ ... ] 

§ r As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos incentivos 
e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no § 2° deste artigo a outros 
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contribuintes estabelecidos em seu território, sob as mesmas condições e nos prazos
limites de fruição. 

§ 8° As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e aos beneficios 
fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por outra financeiro-fiscais 
concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da mesma região na forma do 
§ 2°, enquanto vigentes. 

Art. 4° São afastadas as restrições decorrentes da aplicação do art. 14 da Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, que possam comprometer a 
implementação das disposições desta Lei Complementar. 

Art. 5° A remissão ou a não constituição de créditos concedidas por lei da unidade 
federada de origem da mercadoria, do bem ou do serviço afastam as sanções previstas 
no art. 8° da Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, retroativamente à data 
original de concessão da isenção, do incentivo ou do beneficio fiscal ou financeiro
fiscal, vedadas a restituição e a compensação de tributo e a apropriação de crédito 
extemporâneo por sujeito passivo. (Os destaques em negrito não constam do original). 

Convênio CONFAZ/ICMS n° 190, de 18112/2017 

Cláusula oitava. Ficam remitido e anistiados os créditos tributários do ICMS, 
constituídos ou não, decorrentes dos benefícios fiscais instituídos, por legislação 
estadual ou distrital publ icada até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto 
na alínea "g" do inciso XII do § ZO do art. 155 da Constituição Federal. 

§ I° A remissão e a anistia previstas no caput desta cláusula aplicam-se também aos 
beneficios fiscais: 

I - desconstituídos judicialmente, por não atender o disposto na alínea "g" do inciso 
XII do § 2° do art. 155 da Constituição Federal; 

11 - decorrentes de, no período de 8 de agosto de 2017, até a data da reinstituição, desde 
que a reinstituição não ultrapasse 28 de dezembro de 2018: 

a) concessão pela unidade federada a contribuinte localizado em seu território, com 
base em ato normativo vigente em 8 de agosto de 2017, observadas suas condições e 
limites; 

b) prorrogação pela unidade federada de ato normativo ou concessivo; 

c) modificação pela unidade federada de ato normativo ou concessivo, para reduzir-lhe 
o alcance ou montante. 

[...] 
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Cláusula nona. Ficam as unidades federadas autorizadas, até 28 de dezembro de 2018, 
a reinstituir os beneficios fiscais, por meio de legislação estadual ou distrital, publicada 
nos respectivos diários oficiais, decorrentes de atos normativos editados pela 
respectiva unidade federada, publicados até 8 de agosto de 2017, e que ainda e 
encontrem em vigor, devendo haver a informação à Secretaria Executiva nos termos 
do § 2° da cláusula sétima. 

§ 1° O disposto no caput aplica-se também à modificação do ato normativo, a partir de 
8 de agosto de 2017, para prorrogar ou reduzir o alcance ou o montante dos beneficios 
fiscais. 

[...] 

§ 3° Nas hipóteses do parágrafo único da cláusula terceira e do parágrafo único da 
cláusula quarta o prazo previsto no caput desta cláusula passa a ser a do último dia do 
terceiro mês subsequente àquele em que realizado o respectivo registro e depósito, 
prevalecendo o prazo previsto no caput desta cláusula, caso superior. 

Cláusula décima. As unidades federadas que editaram os atos e que atenderam as 
exigências previstas na cláusula segunda ficam autorizadas a conceder ou prorrogar os 
beneficios fiscais, nos termos dos atos vigentes na data da publicação da ratificação 
nacional deste convênio, desde que o correspondente prazo de fruição não ultrapasse: 

I - 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades 
agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em infraestrutura 
rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano; 
" - 31 de dezembro de 2025, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento 
das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional, incluída 
a operação subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte importador; 
111 - 31 de dezembro de 2022, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao 
incremento das atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente 
da mercadoria; 
IV - 31 de dezembro de 2020, quanto àqueles destinados às operações e prestações 
interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura; 
V - 31 de dezembro de 2018, quanto aos demais. 

[...] 

§ 4° Os atos concessivos, cujos atos normativos tenham sido reinstituídos e desde que 
cumpridas as exigências previstas na cláusula segunda, permanecem vigentes e 
produzindo efeitos como normas regulamentadoras nas respectivas unidades federadas 
concedentes dos beneficios fiscais, nos termos desta cláusula. 

[...] 
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Cláusula décima segunda. Os Estados e o Distrito Federal podem estender a concessão
 
dos beneficios fiscais referidos na cláusula décima, a outros contribuintes estabelecidos
 
em seu respectivo território, sob as mesmas condições e nos prazos-limites de fruição.
 

[...]
 
Cláusula décima terceira. Os Estados e o Distrito Federal podem aderir aos benefícios
 
fiscais, reinstituídos, concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da mesma
 
região, na forma das cláusulas nona e décima, enquanto vigentes.
 

[...] 
Cláusula décima quinta. A remlssao ou a não constituição de créditos tributários 
concedidas por lei da unidade federada de origem da mercadoria, do bem ou do serviço, 
nos termos deste convênio, afastam as sanções previstas no art. 8° da Lei 
Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, retroativamente à data original de 
concessão dos benefícios fiscais de que trata a cláusula primeira, vedadas a restituição 
e a compensação de tributo e a apropriação de crédito extemporâneo por sujeito 
passIvo. 

Em face do reclamado alargamento de beneficios fiscais, concedidos por melO de 

remissão e isenção do ICMS, nos termos da legislação, em baila, o Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado do Amazonas alega que a atacada legislação acaba por eliminar o 

diferencial atrativo reservado pela Constituição Federal, em descompasso com os artigos 40, 

92 e 92-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 

1988, que premiam a Zona Franca de Manaus com tratamento fiscal mais benéfico. 

Critica o Autor a convalidação de beneficios fiscais concedidos unilateralmente por 

outros Estados e pelo Distrito Federal sem a observância do disposto no artigo 155, § 2°, 

incisos VI e XII, alínea "g", da Lei Maior. 

Considera, outrossim, o eminente Requerente inconstitucional a previsão legal atinente 

à remissão de créditos do ICMS, concedida pela legislação guerreada, créditos estes 

decorrentes desses beneficios fiscais dados inconstitucionalmente, consoante precedentes 

jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, ainda que ausente deliberação unânime dos 



Estados e do Distrito Federal no âmbito do CONFAZ (CF, art. 155, § 2°, VI), com ferimento 

ao princípio da isonomia e com arranhão ao princípio da preservação do federalismo fiscal. 

Requer a suspensão da eficácia dos dispositivos legais acoimados de inconstitucionais 

e, por fim, a declaração de inconstitucionalidade das normas dos artigos 1°, caput, incisos I e 

11; 2°, caput e incisos I e 11; 3°, § 2°, incisos I a V e § § 7° e 8°; dos artigos 4° e 5° da Lei 

Complementar nO 160, de 7/8/2017, bem como das cláusulas 8°, § 1°, incisos I e 11, alíneas ""a'" 

"b" e "c", 93
, § § 1° e 3°, 103

, incisos I a V, 123
, 133 e 153 do Convênio CONFAZ ICMS nO 

190, de 18/12/2017. 

11 

O DIREITO 

Como palavras protedêuticas, cabe aVivar que o Estado e o Direito existem, 

essencialmente, para realizar o bem-comum, para garantir os direitos e as garantias individuais 

dos cidadãos e administrados. 

Dentre os direitos e interesses primários, que compete ao Estado assegurar, apresenta

se de importância sem par o princípio da segurançajurídica, verdadeiro sobreprincípio do qual 

derivam todos os demais princípios. 

De fato, alguns juristas chegam até a asseverar que o princípio da segurança jurídica 

encontra-se acima da própria Constituição, merecendo, portanto, a prevalência até mesmo em 

algumas situações graves surgidas em face de ocorrência de inconstitucionalidade. 

No caso vertente, embora em lamentável descompasso com a norma constitucional do 

artigo 155, § 2°, inciso XII, alínea "g", um número razoável de Estados e o Distrito Federal 
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atraíram o investimento de contribuintes do ICMS por meio de leis ordinárias locais sem a 

devida autorização de prévio convênio no âmbito do CONFAZ. 

Sucedeu pelo Brasil afora uma condenável guerra fiscal, tendo os Estados e o Distrito 

Federal concedido, em desarmonia das exigências da norma constitucional retrocitada e das 

regras da Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, isenções, incentivos e outros 

beneficios fiscais onerorosos. 

Ainda que essas isenções, incentivos ou outros beneficios fiscais tenham sido dados, 

unilateralmente, por leis estaduais e distritais inconstitucionais, o fato é que tais atuações 

estatais ensejaram a realização de investimentos pelos contribuintes de boa fé que confiaram 

no Poder Público, como a instalação de empresas nesses Estados e no Distrito Federal, 

fomentaram a atividade industrial e comercial, geraram empregos, propiciaram o incremento 

da arrecadação tributária e, em consequência, o implemento de políticas públicas. 

Não seria aceitável, em nome do sobreprincípio da segurança jurídica e do próprio 

princípIo da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput), que, tendo os Estados e o Distrito 

Federal se beneficiado dos seus atos, ao atraírem, por leis locais, empresas e investidores para 

o seu território, com a promessa legal de determinadas isenções ou certos incentivos ou outros 

beneficios fiscais, gerando, em consequência, ônus para os contribuintes de boa-fé, que 

confiaram no Poder Público e fizeram os investimentos almejados, venham esses entes depois, 

em face da constatação do seu próprio erro, ou diante da declaração, pelo Supremo Tribunal 

Federal, de inconstitucionalidade de suas leis, desconsiderar as isenções, os incentivos e os 

beneficios concedidos, causando enormes prejuízos aos contribuintes com a consequente 

cobrança do imposto devido com os seus vultosos acréscimos legais. 
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Assim, com o escopo de estancar a guerra fiscal e minimizar os seus efeitos negativos 

da concorrência fiscal estadual e distrital, além de zelar pela segurança jurídica, a Lei 

Complementar n° 160/2017 e o Convênio CONFAZ/ICMS n° 190/2017 autorizam as 

entidades federadas a, em relação às isenções, aos incentivos e demais beneficios fiscais 

instituídos até 8 de agosto de 2017, concederem remissão e anistia dos respectivos créditos 

tributários e reinstituírem aqueles beneficios ainda em vigor na data da publicação desse 

Convênio. 

Ressalvaram-se os beneficios concedidos às industrias da Zona Franca de Manaus e 

aos produtos para lá remetidos, por força da reconhecida imunidade, à luz dos artigos 40, 92 

e 92-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, 

do artigo 15 da Lei Complementar n° 24/1975 e do artigo 4° do Decreto-Lei n° 288/1967. 

Insta ressaltar que as atacadas normas da Lei Complementar n° 160/2017 e do Convênio 

nO 190/2017 não convalidam as isenções nem outros beneficios fiscais que haviam sido 

concedidos inconstitucionalmente, nem desrespeitam decisões do Supremo Tribunal Federal 

que reconheceram tais inconstitucionalidades diante do descuramento ao preceptivo 

constitucional do artigo 155, § 2°, inciso XII, alínea g, da Constituição da República, já que 

tratam os focalizados diplomas legais de remissão e anistia, vale dizer, perdão de dívidas 

tributárias e de multas por infrações tributárias dos contribuintes, bem assim da consequente 

reinstituição dos beneficios, dívidas estas surgidas diante da própria declaração de 

inconstitucionalidade dessas malfadadas leis, existindo, aqui, uma retroatividade para 

beneficiar os indivídios. 

As unidades federadas interessadas podem, agora, adotar as providências 

administrativas de publicação, registro e depósito dos respectivos beneficios fiscais e, após, 

editar as leis ordinárias de remissão, anistia e reinstituição necessárias à chamada 

"convalidação", posto que o § 6° do artigo 150 da Constituição da Repúbluca, que exige lei 
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específica para a implementação de qualquer exoneração fiscal, além da prévia autorização do 

Convênio n° 190/2017 do CONFAZ. 

De modo que a expressão "sem prejuízo do disposto no art. 155, §2°, XII, "g", contida 

no final do artigo 155, § 6°, ambos do Estatuto Político, não denotaria ressalva ao princípio da 

legalidade, impondo, ao contrário, o cumprimento conjunto dos dois preceptivos 

constitucionais. 

Abra-se um parêntese para ponderar que os direitos individuais são constitucionalmente 

previstos para defender as pessoas, os cidadãos, as empresas contra algum desmando do 

Estado, não podendo o Estado alegar, por exemplo, direito adquirido ou coisa julgada contra 

o cidadão ou contribuinte. 

A seu turno, os impugnados diplomas legais não permitem novos beneficios ao arrepio 

da Constituição Federal e da Lei Complementar n° 24/1975, mantém apenas os que foram 

concedidos no prazo máximo de quinze anos, de modo que nenhum outro beneficio fiscal 

ilegítimo poderá ser concedido. 

Assim é que a Lei Complementar n° 160/2017 apresenta novas regras para inibir a 

indesejável prática de guerra fiscal entre os entes federados, inclusive com sanções financeiras 

decorrentes da responsabilidade fiscal aplicadas ao Estado ou ao Distrito Federal que conceder 

ou manter beneficios fiscais em desacordo com a alínea "g" do inciso XII do § 2° do artigo 

155 da Lei Maior e com a Lei Complementar n° 24/1975. 

Portanto, nos termos do artigo 6° da Lei Complementar n° 160/2017, o ente federado 

que continuar a dar beneficio fiscal unilateralmente não poderá receber transferências 
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voluntárias, não poderá receber garantia de outro ente, nem poderá realizar operações de 

crédito. 

Por esse ângulo, existe a perspectiva de que, pelo menos, a Zona Franca de Manaus não 

continuará a ser prejudicada. 

Ademais, cabe realçar que as medidas engendradas na LC nO 160 e no CV CONFAZ nO 

190, inclusive no que tange à previsão de publicação de todos os dados inerentes a cada 

beneficio fiscal outorgado, contribuirá para conferir segurança jurídica tanto aos contribuintes 

quanto aos Estados e ao Distrito Federal, que ficaram sujeitas a sanções na hipótese de 

voltarem a praticar guerra fiscal, ex vi do artigo 6° da Lei Complementar 160/2017. 

A propósito, impende noticiar que, por ocasião do XLI Simpósio de Direito Tributário 

da Escola de Direito do Centro de Extensão Universitário - CEU, evento científico realizado 

em São Paulo no dia 11 de novembro de 2011, portanto, antes da edição da Lei Complementar 

nO 160, de 7 de agosto de 2017, sob a coordenação-geral do emérito Professor Ives Gandra da 

Silva Martins, chegou-se, nas comissões, por unanimidade, à conclusão de que os 

contribuintes, no gozo do beneficio fiscal concedido pelos Estados e o Distrito Federal, 

"confiaram" que este ato administrativo seria válido. Assim, embora tenha sido declarada a 

inconstitucionalidade desse beneficio fiscal, a remissão concedida, nos termos de Lei 

Complementar e Convênio do CONFAZ, visa a manter a confiança legítima e a boa-fé do 

contribuinte, atendida a segurança jurídica, tendo a comissão de redação final explicitado: 

Atende à segurança jurídica a remissão de dívidas decorrentes de beneficios fiscais, 
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implementados no âmbito da guerra fiscal, quando autorizada pelo CONFAZ e prevista em 

lei. I 2 

Excepcionalmente, a Lei Complementar nO 160/2017 prevê, para as focalizadas 

remissão e reinstituição, quórum de aprovação e ratificação com voto favorável de, no 

mínimo, 2/3 (dois terços) das unidades federadas e 1/3 (um terço) das unidades federadas 

integrantes de cada uma das 5 (cinco) regiões do País, em consonância com a Lei 

Complementar nO 24/1975 que, embora previsse unanimidade de deliberação acerca de 

concessões de isenções, incentivos e outros beneficios fiscais do ICMS, exige quórum de 

aprovação de 2/3 das unidades federadas de qualquer região, para convalidar beneficios 

concedidos irregularmente, ou seja, dados unilateralmente antes da autorização do Convênio 

no âmbito do CONFAZ. 

Quanto a este ponto, impende, de logo, constatar que a recepção, o que não significa 

congelamento ou petrificação de suas normas, da Lei Complementar nO 24, de 7 de janeiro de 

1975 pelo artigo 34, § 5°, do ADCT, da Carta Magna de 1988 revela a possibilidade de 

adotarem-se diferentes quóruns de votação, conforme prudente critério do legislador 

complementar nacional. 

A esse respeito, como bem anotam os eminentes tributaristas Hamilton Dias de Souza 

e Hugo Funaro: 

o Convênio (CY) 190, de 15/12/2017 regulou a matéria, tendo sido aprovado por 24 
unidades federativas, contra o voto de apenas três (Amazonas, Paraná e São Paulo). O 

I MARTINS, Ives Gandra da Silva (coordanor-geral). Conclusões do XLI simpósio de direito tributário do CEU-Escola 
de Direito: Segurança jurídica em matéria tributária, in "Revista Fórum de Direito Tributário" n° 85, Belo Horizonte: 
editora Fórum, janeiro e fevereiro de 2017, p. 61 a 62. 

2 MARTINS, Ives Gandra da Silva (coordenador). Segurannçajuridica em matéria tributária - Pesquisas tributárias n° 
./, Porto Alegre, 2016. 
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placar demonstra o acerto na exigência de maioria qualificada para deliberação da 
matéria. Fosse exigida a unanimidade de votos, a recalcitrância de alguns prolongaria 
o problema, como diversas vezes ocorreu no passado.3 

A Constituição Federal, de 1988, no seu artigo 155, § 2°, inciso XII, alínea "g", atribui 

competência à lei complementar para regular a forma como, mediante deliberação dos 

Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e beneficios fiscais serão concedidos e 

revogados. 

A seu turno, o 155, § 2°, inciso VI, da Constituição da República dispõe que salvo 

deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 

XII, "g", as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas 

prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações 

interestaduais. 

Em verdade, nenhum dos dois preceptivos constitucionais retromencionados assegura 

que a concessão e revogação de beneficios fiscais do ICMS só possam ocorrer, no âmbito de 

convênio do CONFAZ por unanimidade de votos dos representantes dos Estados e do Distrito 

Federal, uma vez que os referidos preceptivos deixam para a lei complementar a incumbência 

de definir esse quórum, já que fazem clara referência à regra do artigo 155, § 2°, inciso XII, 

alínea "g". 

Sequer a norma constitucional da alínea "g", inciso 11, § 2°, do artigo 155, prevê, 

diretamente, a via dos convênios para a concessão ou revogação de beneficios fiscais do 

ICMS, deixando, claramente, à lei complementar nacional a incumbência de regular a forma 

como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, tudo isso possa ser feito. 

3 SOUZA, Hamilton Dias. FUNARO, Hugo. Convênio viabiliza a convalidação de beneficios do ICMS, in 
https://www.conjur.com.br/20 18-jan-24/opiniao-convenio-viabil iza-conval idacao-beneficios-icms. 
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De fato, o Estatuto Político de 1988 conferiu inteira liberdade ao legislador 

complementar para, dentro do respeito aos princípios democrático, federativo, da 

razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecesse a forma e o quórum de votos como os 

beneficios fiscais do ICMS iriam, por deliberação dos Estados e do Distrito Federal. ser 

concedidos ou revogados. 

Colima-se que, em situação geral, o artigo 2°, § 2°, da Lei Complementar nO 24/1975 

estipula que a concessão de beneficios do ICMS dependerá sempre de decisão unânime dos 

Estados representados; já quanto à revogação total ou parcial, não prevê unanimidade de votos, 

mas a aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes. 

Sem exigir também unanimidade de votos, reza o § 2°, do artigo 4° da Lei 

Complementar nO 24/1975, que considerar-se-á rejeitado o convênio que não for expressa ou 

tacitamente rat(ficado pelo Poder Executivo de todas as Unidades da Federação ou, nos casos de 

revogação a que se refere o art. 2~ § 2°, desta Lei, pelo Poder Executivo de, no mínimo, quatro 

quintos das Unidades da Federação. 

Insta ressaltar que tanto as normas da Lei Complementar nO 160/2017 e do Convênio 

CONFAZ nO 190/2017 não tendem a esvaziar a Zona Franca de Manaus, que a própria Lei 

Complementar n° 24 já ostentava, desde 1975, normas semelhantes aos dispositivos agora 

impugnados, convalidando benefícios fiscais anteriores com a fixação de quórum de 

aprovação de 2/3 (dois terços) dos representantes presentes, observando-se, na respectiva 

ratificação, este quórum, sem que Jamais tivesse havido qualquer pecha de 

inconstitucionalidade contra o artigo 12 da Lei Complementar nO 75/1975. 

Pode, à pnmelra vista, causar perplexidade o fato de as normas legais atacadas 

prevererem a remissão, a anistia e permitirem a reinstituição de créditos tributários referentes 
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a beneficios fiscais do ICMS, judicialmente desconstituídos ou declarados inconstitucionais 

por descuramento ao artigo 155, § 2°, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal. 

Todavia, esta questão está pendente de julgamento por nossa Excelsa Corte 

Constitucional nos autos do Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida nO 

851.4211DF (tema nO 817 com repercussão geral), sendo bastante razoável a expectativa de 

que venha a ser reconhecida essa espécie de convalidação de tais beneficios, uma vez que não 

haveria afronta a decisão judicial, mas sim o seu devido acatamento, consubstanciando na 

celebração de convênio autorizativo da remissão, anistia ou reinstituição do beneficio, desta 

vez, em conformidade como o dispositivo constitucional da alínea g inciso XII § 2° do artigo 

155, sendo, juridicamente, aceitável que sejam respeitados a segurança jurídica, a boa-fé e a 

confiança demonstrada pelos contribuintes. 

Aliás, a expectativa, no melO dos operadores do Direito, é no sentido do 

reconhecimento da constitucionalidade desse tipo de convalidação, pois, caso contrário, a 

solução dos problemas dos contribuintes, como dos Estados e do Distrito Federal, seria apenas 

procrastinada, inexistindo, praticamente, a viabilidade de outra solução. 

Por outro lado, não se pode conceber que a solução emergencial e praticamente única 

estabelecida pela Lei Complementar nO 160/2017 e pelo Convênio CONFAZ nO 190/2017, 

venha a descumprir a norma do artigo 40 do ADCT da Constituição Federal de 1988, que 

mantém, até o ano de 2073, a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre 

de comércio, de exportação e importação, além dos incentivos fiscais anteriormente 

concedidos. 

Isto porque nada em matéria de subsídio fiscal da Zona Franca de Manaus foi retirada 

ou diminuída, tendo sido respeitados todos os dispositivos do Decreto-Lei nO 288/1967 e 

legislação posterior. 

14 



Pensamento mais radical a favor da Zona Franca de Manaus, sob o receio de eliminação 

do diferencial atrativo reservado pela Constituição Federal à ZFM, impossibilitaria a 

concessão de qualquer beneficio fiscal para outras regiões também necessitadas, como as 

regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste, além de impedir isenções ou outros benefícios fiscais 

setoriais a favor até mesmo de outros produtos não fabricados na Amazônia. 

Embora não façam parte dos pedidos de declaração de inconstitucionalidade 

formulados pelo Autor, mencione-se que foram vetados, pelo Excelentíssimo Senhor 

Presidente da República, nos termos do § 1º do artigo 66 da Constituição FederaL por 

contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade, os artigos 9° e IOdo respectivo 

Projeto da Lei Complementar nO 160/2017, tendo tais vetos sido derrubados pelo Congresso 

Nacional. 

Transcrevam-se os dispositivos legais vetados: 

"9°. O art. 30 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido dos
 
seguintes §§ 4º e 5º:
 
'Art. 30....
 

§ 4º Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto 
previsto no inciso 11 do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos 
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, 
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. 

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e 
judiciais ainda não definitivamente julgados.' 

"Art. 10. O disposto nos §§ 4º e 5º do art. 30 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, 
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de 
ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2º do 
art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início 
de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas 
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3º desta Lei Complementar:" 



Aqui estão as razões dos vetos, espinçados da Mensagem Presidencial nO 276, de 7 de 

agosto de 2017: 

"Os dispositivos violam o disposto no artigo 113 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT), incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 
2016 ('Novo Regime Fiscal'), por não apresentarem o impacto orçamentário e 
financeiro decorrente da renúncia fiscal. Ademais, no mérito, causam distorções 
tributárias, ao equiparar as subvenções meramente para custeio às para investimento, 
desfigurando seu intento inicial, de elevar o investimento econômico, além de 
representar significativo impacto na arrecadação tributária federal. Por fim, poderia 
ocorrer resultado inverso ao pretendido pelo projeto, agravando e estimulando a 
chamada 'guerra fiscal' entre os Estados, ao invés de mitigá-Ia." 

Adite-se às presentes informações presidenciais com a anexação da Nota SAJ nO 

36/2018, enviada, a título de subsídio, pela da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil 

da Presidência da República e subscrita pelo Assessor Jurídico Dr. Aurélio Favorito Pereira, 

contando com a assinatura de aprovação do Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil 

da Presidência da República Dr. Felipe Cascaes Sabimo Brssciani, trazendo nela inclusa a 

Nota SAJ nO 138/2017 SAECO/SAJ/CC-PR, assinada pelo Assessor Jurídico Dr. Gustavo 

Augusto Freitas de Lima e aprovada pelo Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da 

Presidência da República Dr. Gustavo do Vale Rocha. 
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IH 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, resta concluir pela cabal constitucionalidade dos artigos 1°, caput, 

incisos I e 11; 2°, caput e incisos I e 11; 3°, § 2°, incisos I a V e § § 7° e 8°; dos artigos 4° e 5° 

da Lei Complementar nO 160, de 7/8/2017, bem como das cláusulas 8°, § 1°, incisos I e 11, 

alíneas "a", "b" e "c", 93
, § § 1° e 3°, 103

, incisos I a V, 123
, 133 e 153 do Convênio CONFAZ 

ICMS nO 190, de 18/12/2017 

É de se esperar, pois, o indeferimento do pedido de medida liminar, pela carência da 

aparência do bom direito e pela falta de perigo da demora da decisão judicial de mérito. 

É de se aguardar, também, a decretação da improcedência da presente ADI, com a 

declaração da constitucionalidade dos preceptivos atacados da Lei Complementar nO 160/2017 

e do Convênio CONFAZ 190/2017. 

Bra~t,~l demarçode2~:;::.......",.18~~~ J,~__

~~ck::J ~T~ ev\~' ! ItS 

OSWALDO OTHON DE PONT A FILHO 

Procurador da Fazenda Naciona e categoria especial 
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CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURfDlCOS 

Nota SAJ n. 36/2018 

Interessada: Consultoria-Geral da União 

Assunto: Considerações à CGU para apresentação de 
infonnações presidenciais na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n° 5.902, em trâmite perante o 
Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro 
Marco Aurélio. 

NUP: 00063.000778/2018·11 

Senhor Subchefe, 

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo 

GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS em desfavor dos artigos tO, caput e incisos 

I e 11, 2°, caput e incisos I e li, 3°, §2°, incisos I a V, 3°, parágrafos 7° e 8°, 4° e 5° da Lei 

Complementar n° 160, de 7 de agosto de 2017, e das cláusulas sa, § 1°, incisos I e 11, alíneas "a", 

"b" e "c", 9", parágrafos 1° e 3°, 10a, incisos I a V, 128
, l3a e 158 do Convênio ICMS n° 190, 

publicado em 18 de dezembro de 2017. 

Preceituam os dispositivos impugnados: 

a) Lei Complementar nO 16012017 

Art. I° Mediante convênio celebrado nos tennos da Lei Complementar 

nO 24, de 7 de janeiro de 1975, os Estados e o Distrito Federal poderão 

deliberar sobre: 

I - a remissão dos créditos tributários, constituidos ou não, decorrentes 

das isenções, dos incentivos e dos beneficios fiscais ou financeiro

fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso 

XII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal por legislação 

estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei 

Complementar, 

11 - a reinstituição das isenções, dos incentivos os beneficios fiscais 



ou financeiro-fiscais referidos no inciso) deste artigo que ainda se 

encontrem em vigor. 

Art. 2° O convênio a que se refere o art. I° desta Lei Complementar 

poderá ser aprovado e ratificado com o voto favorável de, no mínimo: 

1·2/3 (dois terços) das unidades federadas; e 

11 - 1/3 (um terço) das unidades federadas integrantes de cada uma das 

5 (cinco) regiões do País. 

Art. 3° O convênio de que trata o art. I° desta Lei Complementar 

atenderá, no mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas 

pelas unidades federadas: 

[ ... ] 

§ 7° As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, 

dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no 

§ 2° deste artigo a outros contribuintes estabelecidos em seu território, 

sob as mesmas condições e nos prazos-limites de fruição. 

§ 8° As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e 

aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados 

por outra unidade federada da mesma região na forma do § 2°, enquanto 

vigentes. 

Art. 4° São afastadas as restrições decorrentes da aplicação do art. 14 

da Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de 2000, que possam 

comprometer a implementação das disposições desta Lei 

Complementar. 

Art. 5° A remissão ou a não constituição de créditos concedidas por lei 

da unidade federada de origem da mercadoria, do bem ou do serviço 

afastam as sanções previstas no art. 8° da Lei Complementar n° 24, de 

7 de janeiro de 1975, retroativamente à data original de concessão da 

isenção, do incentivo ou do benefício fiscal ou financeiro-fiscal, 

vedadas a restituição e a compensação de tributo e a apropriação de 

crédito extemporáneo por sujeito passivo. 

b) Convênio ICMS n° 190/2017 

Cláusula oitava. Ficam remitido e anistiados os créditos tributários do 

ICMS, constituídos ou não, decorrentes dos benefícios fiscais 

instituídos, por legislação estadual ou distrital publicada até 8 de agosto 

de 2017, em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 

2° do art. 155 da Constituição Federal. 
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§ I°A remissão e a anistia previstas no caput desta cláusula apl icam-se
 

também aos beneficios fiscais:
 

I - desconstituídos judicialmente, por não atender o disposto na alínea
 

"g" do inciso XII do § 2° do art. 155 da Constituição Federal;
 

11 - decorrentes de, no período de 8 de agosto de 2017 até a data da
 

reinstituição, desde que a reinstituição não ultrapasse 28 de dezembro
 

de 2018:
 

a) concessão pela unidade federada a contribuinte localizado em seu
 

território, com base em ato normativo vigente em 8 de agosto de 2017,
 

observadas suas condições e limites;
 

b) prorrogação pela unidade federada de ato normativo ou concessivo;
 

c) modificação pela unidade federada de ato normativo ou concessivo,
 

para reduzir-lhe o alcance ou montante.
 

[ ... ] 

Cláusula nona. Ficam as unidades federadas autorizadas, até 28 de 

dezembro de 2018, a reinstituir os beneficios fiscais, por meio de 

legislação estadual ou distrital, publicada nos respectivos diários 

oficiais, decorrentes de atos normativos editados pela respectiva 

unidade federada, publicados até 8 de agosto de 2017, e que ainda e 

encontrem em vigor, devendo haver a informação à Secretaria 

Executiva nos termos do § 2° da cláusula sétima. 

§ 1° O disposto no caput aplica-se também à modificação do ato 

normativo, a partir de 8 de agosto de 2017, para prorrogar ou reduzir o 

alcance ou o montante dos beneficios fiscais. 

[ ... ] 

§ 3° Nas hipóteses do parágrafo único da cláusula terceira e do 

parágrafo único da cláusula quarta o prazo previsto no caput desta 

cláusula passa a ser a do último dia do terceiro mês subsequente àquele 

em que realizado o respectivo registro e depósito, prevalecendo o prazo 

previsto no caput desta cláusula, caso superior. 

Cláusula décima. As unidades federadas que editaram os atos e que 

atenderam as exigências previstas na cláusula segunda ficam 

autorizadas a conceder ou prorrogar os beneficios fiscais, nos termos 

dos atos vigentes na data da publicação da ratificação nacional deste 

convênio, desde que o correspondente prazo de fruição não ultrapasse: 

I - 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados ao fomento das 

atividades agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e aot ] 



investimento em infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, 

portuária, aeroportuária e de transporte urbano; 

11 - 31 de dezembro de 2025, quanto àqueles destinados à manutenção 

ou ao incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao 

comércio internacional, incluída a operação subsequente à da 

importação, praticada pelo contribuinte importador; 

III - 3 I de dezembro de 2022, quanto àqueles destinados à manutenção 

ou ao incremento das atividades comerciais, desde que o beneficiário 

seja o real remetente da mercadoria; 

IV - 3 I de dezembro de 2020, quanto àqueles destinados às operações 

e prestações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos 

vegetais in natura; 

V - 31 de dezembro de 2018, quanto aos demais. 

[...] 
§ 4° Os atos concessivos, cujos atos normativos tenham sido 

reinstituídos e desde que cumpridas as exigências previstas na cláusula 

segunda, permanecem vigentes e produzindo efeitos como normas 

regu lamentadoras nas respectivas unidades federadas concedentes dos 

beneficios fiscais, nos termos desta cláusula. 

[... ] 

Cláusula décima segunda. Os Estados e o Distrito Federal podem 

estender a concessão dos beneficios fiscais referidos na cláusula 

décima, a outros contribuintes estabelecidos em seu respectivo 

território, sob as mesmas 

condições e nos prazos-limites de fruição. 

[...] 

Cláusula décima terceira. Os Estados e o Distrito Federal podem aderir 

aos beneficios fiscais, reinstituídos, concedidos ou prorrogados por 

outra unidade federada da mesma região, na forma das cláusulas nona 

e décima, enquanto vigentes. 

[...] 

Cláusula décima quinta. A remissão ou a não constituição de créditos 

tributários concedidas por lei da unidade federada de origem da 

mercadoria, do bem ou do serviço, nos termos deste convênio, afastam 

as sanções previstas no art. 8° da Lei Complementar n° 24, de 7 de 

janeiro de 1975, retroativamente à data original de concessão dos 

beneficios fiscais de que trata a cláusula primeira, vedadas a restituição 
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e a compensação de tributo e a apropriação de crédito extemporâneo 

por sujeito passivo. 

Em linhas gerais, o autor argumenta que os dispositivos impugnados 

desrespeitam a previsão constitucional que assegura, como fator de discriminação positiva, a 

manutenção do tratamento diferencial à Zona Franca de Manaus. 

Segundo a petição inicial, a legislação atacada acaba por eliminar o diferencial 

atrativo reservado pela Constituição Federal, em descompasso com os artigos 40, 92 e 92-A do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a sujeitarem a região a tratamento fiscal mais 

benéfico. 

Além disso, ampara-se também em argumentos relativos ao Princípio Federativo 

e "guerra fiscal" para impugnar a constitucionalidade dos atos nonnativos já mencionados. 

Por essa razão pretende seja, de início, concedida medida cautelar para suspender 

a eficácia das nonnas impugnadas, ad referendum do Plenário, e que, ao final, seja julgado 

procedente o pedido para declarar a incompatibilidade/inconstitucionalidade do texto impugnado 

com a Constituição da República e suas emendas. 

No caso em tela, a Constituição Federal exige apenas que os beneficios fiscais do 

ICMS sejam realizados via deliberação dos Estados (CONFAZ) e que tais procedimentos sejam 

regidos por Lei Complementar. 

Nesse aspecto, não há óbicejuridico na atuação legislativa no sentido de se regrar 

o tema com o fito de solucionar a guerra fiscal a respeito do tributo estadual ICMS. 

Em momento nenhum a Constituição fixa os regramentos específicos da fonna 

como deve ocorrer essa deliberação, como por exemplo o quórum de votação, relegando essa 

tarefa à Lei Complementar. 

Além disso, em nenhum artigo algum houve menção ou mesmo nonnatização 

pela LC nO 160/17 no sentido de afastar os beneficios tributários garantidos constitucionalmente 

à Zona Franca de Manaus. 
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Por isso, quando muito, estar-se-á defronte ofensa reflexa e indireta da 

Constituição, o que não autoriza, de modo algum, a declaração de inconstitucionalidade. 

Em outras palavras, eventual aferição de inconstitucionalidade somente é 

possível do confronto de normas infraconstitucionais - Leis Complementares n° 24175 e 160/17. 

Assim ocorre justamente por conta da opção do constituinte em delegar tal espaço
I 

normativo à Lei Complementar, revelando assim sua sensibilidade em evitar a fossilização de 

regras tributárias tão importantes e com impacto imediato na chamada "guerra fiscal". 

Em outras palavras, é inviável se contrastar duas leis complementar para daí 

inferir a existência de lesão aos artigos 40, 92 e 92-A do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

Essa é o entendimento clássico do Supremo Tribunal Federal: 

Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 201 e seu inciso 11 da Lei 

Complementar nO 75, de 20.05.93. - Para chegar-se ao exame da 

inconstitucionalidade, sem redução de texto, mediante interpretação 

conforme, como arguida na presente ação direta (a arguição se cinge à 

aplicação da norma impugnada aos membros do Ministério Público 

Federal optantes do regime jurídico antigo), será necessário fazer-se, 

primeiramente, o confronto entre a norma em causa da Lei 

Complementar n° 75/93 e o artigo 7°, 11, da Lei 1.341/51, para depois 

verificar-se se o resultado desse confronto entra em choque com o 

disposto no artigo 29, § 3°, do ADCT quanto à opção, nele admitida, no 

que concerne às garantias e vantagens do regime anterior. - Em casos 

que tais, ajurisprudência desta Corte se tem orientado no sentido de que 

não cabe a ação direta de inconstitucionalidade quando "o confronto do 

ato questionada com os dispositivos da Carta teria que passar, 

primeiramente, pelo exame in abstracto de outras normas 

infraconstitucionais, de tal forma que não haveria confronto direto da 

lei em causa com a Constituição". Precedentes do S.T.F. Ação direta de 

inconstitucionalidade que não se conhece. (ADI 1900 MC, Relator(a): 

Min. MüREIRAALVES, Tribunal Pleno, julgado em 05/05/1999, DJ 

25-02-2000 PP-00050 EMENT VüL-O 1980-01 PP-OO 157) 
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Por fim, o pacto federativo é resguardado ao condicionar o processo legislativo à 

rigorosa exigência de Lei Complementar, lembrando que o Senado Federal, de composição 

paritária, existe justamente para situações como a presente. 

Aliás, a impugnada LC nO 160/17 foi construída precipuamente com o fim de 

mitigar a "guerra fiscal", motivo porque, em verdade, acaba por reforçar o princípio federativo. 

Considerando que o tema já foi analisado por esta Subchefia para Assuntos 

Juridicos por ocasião da análise de sanção e veto do PLC 130/2014, e em atenção aos princípios 

da eficiência e da economia processual, remete-se à Nota SAJ nO 138/2017. 

Em que pese os artigos 9° e 10° da LC n° 160/17 não serem objeto da presente 

ADI, cabe ressaltar que esta Presidência da República os vetou, porém houve sua derrubada pelo 

Congresso Nacional. 

Assim, considerando a identidade dos temas abordados, esta Nota SAJ adota 

integralmente a manifestação acima mencionada, pela improcedência do pedido, uma vez que não 

houve impugnação dos artigos 9° e 10a da LC n° 160/17. 

São essas as considerações que submetemos ao conhecimento da Consultoria-

Geral da União. 

Brasília, 19 de setembro de 20 I7. 

. lJ,Ii~
 
AURELIO IJoRno P~IRA 

Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República 

DE ACOROO 

MÁRCIA HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA
 
Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República
 

APROVO.
 

~~ 
FELIPE Cí\SCAES SABINO ~RESClANI 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA •
CASA CIVIL 

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS 

Nota SAJ n° 138/2017/ SAECO/SAJ/CC-PR 

Interessado: SUPARISEGOV 

Anexo: 

Assunto: Projeto de Lei Complementar n° 130/2014. 

Processo: 00030.001217/2017-36 

Senhor Subchefe, 

1- RELATÓRIO 

1. Trata-se do Projeto do Lei de Complementar n° 130, de 2014 (PLP 54/2015), do Senado 
Federal, aprovado pelo Congresso Nacional, com autógrafo enviado para sanção presidencial em 18 de 
julho de 2017. 

2. A proposta tem por objetivo dispor sobre convênio que pennite aos Estados e ao DF 
deliberar sobre a remissão dos créditos tributários decorrentes de isenções, incentivos e beneficios fiscais 
ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o art. 155, § 2°, XII, g, da Constituição Federal e a 
reinstituição das respectivas isenções, incentivos e beneficios fiscais ou financeiro-fiscais; Ainda, 
altera a Lei n° 12.973/2014. 

3. A Subchefia de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Governo solicitou a esta Subchefia 
para Assuntos Jurídicos manifestação acerca dos aspectos jurídicos do projeto de lei em questão, a fim de 
subsidiar a decisào presidencial quanto à sanção ou veto jurídico. 

4. O Ministério da Fazenda, por intennédio do Aviso n.o 19912017-MF, de 26 de julho de 
20 I 7, sugeriu veto ao § 8° do art. 3° por contrariedade ao interesse público, o que escapa à competência da 
presente Nota; e sugeriu veto jurídico aos arts. 9° e IOdo projeto. Fundamentaram os pedidos o Parecer da 
Procuradoria da Fazenda Nacional, PGFN/CATln.o 1036/2017; o Memorando n° 45512017 
RFB/Gabinete, da Secretaria da Receita Federal; e a Nota Técnica n° 7/2017/SURIN/STN/MF-DF, da 
Secretaria do Tesouro Nacional. 

5. O Ministério da Justiça e Cidadania, por meio do Parecer n° 2512017/DEN/SAL, opinou 
pelo veto jurídico aos arts. 9° e 10, por inconstitucionalidade material. 

6. A Advocacia-Geral da União, a partir da manifestação da Consultoria-Geral da União no 
Parecer n° 00094/2017IDENORlCGUIAGU e Despacho de Aprovação n. 
00475/2017/DENOR/CGU/AGU, opina peJo veto jurídico aos arts. ~ e 10, por inconstitucionalidade 
material, em virtude de contrariedade ao art. 113 do ADCT, referente ao Novo Regime Fiscal da EC n° 
96/2016. 

7. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, facultado a se manifestar, 
entendeu que o assunto foge à sua competência. 
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8. No âmbito da Casa Civil da Presidência da República, foi ouvida a Subchefia de Análise e 
Acompanhamento de Políticas Governamentais, por meio da Nota Técni~a n° 
96/2017/AS/SAFIN/SAG/CC-PR, que sugeriu os vetos ao § 8° do art. 3°; e aos arts. 9° e 10 do projeto, no 
mesmo sentido do posicionamento fazendário. 

9. Registre-se que a análise adotará como referência o exame da constitucionalidade da 
proposta legislativa em questão, não se inserindo no âmbito de competências desta Subchefia a análise 
acerca de propostas de veto fundamentadas unicamente em contrariedade ao interesse públ ico. 

10. É o que basta relatar. 

11 - ANÁLISE JURÍDICA 

11. Primeiramente, é fundamental destacar que a matéria veiculada pelo projeto de lei está 
inserida no àmbito da competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal 
disciplinada no inciso J do art. 24 da Constituição Federal. 

12. Além disso, o tema tratado no projeto não constitui matéria de iniciativa privativa ou 
reservada. cstando em conformidade com o inciso I do art. 48 c com o art. 61 da Constituição Federal. Por 
sua vez, o § IOdo art. 24 da CF atribui competência à União para estabelecer normas gerais sobre as 
matérias de competência legislativa concorrente. A proposta está ainda em consonância com o disposto no 
inciso III do art. 146 da Constituição, o qual prevê reserva de lei complementar para dispor sobre normas 
gerais de legislação tributária, c com o art. 155, §2°, XJ1. da Constituição, que também exige lei 
complementar. 

13. O art. 155, §2°, XII, g, da Constituição, retrocitado, determina competir à lei complementar, 
mediante deliberação dos Estados membros c do DF, a regulamentação de isenções, incentivos e 
beneficios fiscais a serem concedidos ou revogados. in verbis: 

Art. 155. Compete aos Estados c ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (... ) 

§ 2° O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (... ) 

g) regular a fonna como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, 
incentivos c beneficios fiscais serão concedidos e revogados. 

14. Por sua vez, a LC 24175 prevê que as isenções do imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e 
ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. Mais adiante, no §2° do art. 2°, determina que "ª 
concessão de beneficios dependerá sempre de decisão unânime dos Estados representados". 

15. Ocorre que diversos Estados e o DF, por legislação própria, concederam isenções, 
incentivos e beneficios fiscais ou financeiro-fiscais dentro da denominada "guerra fiscal", instituídos em 
desacordo com a Constituição e com a LC 24175, que correm ou correram o risco de serem declaração de 
inconstitucionalidade pelo STF. Sobrevindo essa declaração, os beneficios concedidos convertem-se em 
créditos tributários devidos pelos contribuintes das operações. 

16. Diante disso, no bojo do RE nO 851421 - DF, o Supremo se deparou com a questão de saber 
se podem os Estados e o DF, mediante consenso alcançado no âmbito do Conselho Nacional de Política 
Fazendária - CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de beneficios fiscais, 
implementados no âmbito da chamada "guerra fiscal" do ICMS, assentados inconstitucionais pelo 
tribunal. Despiciendo dizer que essa controvérsia é passível de repetição em inúmeros casos. 

17. Ainda concernente ao tema posto à apreciação do STF, o tribunal concluiu pela repercussão 
geral do assunto: Tema 817 - Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso 
alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de beneficios fiscais, 
implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo 
Supremo Tribunal Federal - vide ADI 2.549. 

18. Nesse ínterim, o projeto de lei complementar retira a exigência de unanimidade entre os 
Estados e o DF no âmbito do CONFAZ em relação a essas isenções passadas ainda em vigor ou em 
relação aos créditos tributários decorrentes de sua eventual invalidação por não atenderem as exigências 
da LC 24175, que regulamenta o art. 155, § 2°, inciso XII, g, da Constituição. Nesse ponto, o art. 2° 

hltps:llsei-pr.presídencia.gov.brlseilcontrolador.php?acao=documentoJmprímír_web&acao_orígem=arvore_visualizar&íd_documento=307124&infra_sistema 



19103/2018 SEVPR - 0259626 - Nota SAJ 

estabelece o quórum de aprovação e ratificação do convênio de no mínimo 2/3 (dois terços) das unidades 
federadas e 1/3 (um terço) das unidades federadas integrantes de cada uma das cinco regiões do País, e não 
mais a unanimidades antes exigida. 

19. Na literalidade do dispositivo, o art. I° do projeto possibilita que os Estados e o Distrito 
Federal, mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar n° 24175, deliberem sobre (i) a 
remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos 
beneficios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o art. 155, §2°, XII, g, da CF, por 
legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos do projeto de Lei Complementar 
ora em fase de sanção; (ii) a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos beneficios fiscais ou 
financeiro-fiscais referidos no inciso anterior que ainda se encontrem em vigor. 

20. Consultadas as pastas interessadas, elas se manifestaram de forma uníssona pela 
necessidade de veto jurídico aos arts. 9° e 10 do projeto. O art. 9° acrescenta os §§ 4° e 5° no art. 30 da Lei 
n° 12.973114, e o art. 10 estende a aplicação desses parágrafos aos beneficios fiscais de ICMS instituídos 
por legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos do referido projeto de Lei 
Complementar. Eis os parágrafos acrescentados pelo projeto de lei: 

Art. 30 (... ) 

§ 4° Os incentivos e os beneficios fiscais ou financeiro fiscais relativos ao imposto previsto no inciso 
11 do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal. são 
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condiçõcs 
não previstos neste artigo. 

§ 5° O disposto no § 4" deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais 
ainda não defínitivamentejulgados. (NR) 

21. Em relação aos pedidos de veto dos arts. 9° e 10, por todos, transcrevem-se abaixo os 
argumentos da PGFN, aos quais ora se adere, por sua pertinência: 

(00') 

22. Nesse diapao;ão, cabe destacar que os artigos 9" e lOdo PLS n" 130/2014, ao 
concederem/ampliarem incentivo ou beneficio de natureza tributária (subvenções para investimento 
que impactam na base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas .. IRPJ e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido·- CSLL) dos quais decorrem renúncia de receita, devem 
ser acompanhados das medidas previstas no art. 14 da Lei Complementar n° I() I, de 4 de maio dc 
2000, e no art. 113 do Ato das Disposiçõcs Constitucionais Transitórias, verbis: 

LRF: 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza tributária da qual 
decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes 
condiçõcs: 

1- demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa dc receita 
da lei orçamentária, na fonua do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo próprio da lei de díretrizes orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação. no periodo mencionado no caput, por 
meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

§ 10 A renúncia compreende anistia, remissão, subsidio, crédito presumido, concessão de 
isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que 
implique redução discriminada de tributos ou contribuiçõcs, c outros beneficios que 
correspondam a tratamento difercnciado. 

S2° Sc o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou beneficio de que trata o caput deste 
artigo decorrer da condição contida no inciso n. o beneficio só entrará em vigor quando 
implementadas as medídas referidas no mencionado inciso. 

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica: 

1- às alterações das alíquota<; dos impostos previstos nos incisos I, lI, IV e V do art. 153 da 
Constituição, na fonna do seu § 1°; 

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança. 

ADCT: 
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Art. 113. A proposição legislativa quc crie ou altere despesa obrigatória ou rcnúncia de 
receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentârio c financeiro. 
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 95. de 2016) 

23. Como a vigência dos beneficios de que tratam os arts. 9" e 10 do PLS n" 130/2014 é 
imediata. o referido Projeto de Lei Complementar não atende aos comandos do art. 14 da LRF e do 
art. 113 do ADCT. sobretudo pelas seguintes razões: a) ausência da estimativa da renúncia para o ano 
em curso e para os dois anos seguintes; 2) ausência da Nota da RFB, em cumprimento à Portaria MF 
n° 453, de 2013; 3) ausência de demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de 
receita da lei orçamentária, na fonna do art. 12. e de que não afetará as melas de resultados fiscais 
previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 4) ausência de medidas de 
compensação, para O ano em curso e para os dois anos seguintes, por meio do aumento de receita. 
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação Je tributo 
ou contribuição. 

24. Registre-se, ainda, que não olvidamos que o art. 4° do PLS nO 130/2014 afasta as restrições 
decorrentes da aplicação do art. 14 da LRF que possam comprometer a implementação das 
disposições do referido projeto de Lei Complementar. 

25. Não obstante, entendemos que, s.m.j .. o art. 4° do PLS n° \30/2014 não deve ser aplicado 
aos artigos 9" e 10 do referido projeto de Lei Complementar, uma vez que estes últimos dispositivos 
são de aplicação imediata, não carecendo, pois, de "implementação" (tenno utilizado pelo art. 4° do 
PLS n° 130/2014). 

26. Ad argumentandum tantum, ainda que se entenda que o art. 4" do PLS n" 130/2014 também 
se aplica aos arts. 9" e 10 do mesmo projeto de Lei Complementar, não há como afastar, nu caso. o 
comando do art. 113 do ADCT. 

27. Por fim. cabe mencionar que, em relação aos demais dispositivos do PLS n° 130/2014 
(especialmente o art. 1°, inciso In, entendemos Que, s.m.j., eles não criam nem ampliam incentivo ou 
beneficio de nature71l tributária Que importe em renúncia de receita. isto é, eles apenas autorizam quc 
os Estados e o Distrito Federal o façam por meio de atos nonnativos a serem editados. futuramente, 
pelos respectivos entes federativos. 

28. Dessa forma, parece que, s.m.j., neste úllimo caso (dispositivos que apenas autorizam que 
os Estados e o Distrito Federal editem nonnas que venham a criar ou ampliar incentivo ou beneficio 
de natureza tributária relacionado ao ICMS que importe em renúncia de receita). a responsabilidade 
pelo atendimento aos comandos do art. 14 da LRF e do art. 113 do ADCT deve recair apenas sobre 
tais entes federativos. no momento da proposição dos respectivos atos nonnativos. 

22. O entendimento acima se coaduna com o entendimento recente esposado pclo Tribunal de 
Contas da União que, no processo TC O] 2.659/2017-7, de 28 de junho de 2017, alertou o Poder Executivo 
quanto à necessidade de verificação de requisitos para vistas a concessão ou ampliação de beneficios 
tributários de que decorra renúncia de receita, mesmo quando se tratar de sanção presidencial de projeto de 
lei originário do Poder Legislativo: 

(... ) Alertar o Poder Executivo, com fulcro no art. 59, § I , inciso V, da Lei Complementar 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), acerca da ausência de atendimento aos requisitos legais previstos 
no art. 14 da Lei de Responsabi Iidade Fiscal e nos arts. 113 e 114 da Lei 13.242/2016 (L DO/lO 16) 
quando da proposição de ato nonnativo ou sanção de projeto de lei originário do Poder Legislativo, 
com vistas a concessão ou ampliação de beneficios tributários de que decorra renúncia de receita. a 
exemplo de: projeção do impacto orçamentário financeiro. acompanhada da correspondente 
demonstração, atendimento ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias, demonstmção de que a 
renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e não afetaria as metas dos 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. ou alternativamente, a 
indicação de medidas de compensação tributárias, além da fixação de vigência máxima de cinco 
anos, confonne constatado nos atos de sanção das Leis 13.243/2016. de 11/lí2016, 13.257, de 
8/3/2016, 13.315, de 20/7/2016, e 13.353, de 3/11/2016, e de edição das Medidas Provisórias 713, de 
113/2016, e 762, de 22/12/2016 (item 4.1.2.9). 

23. Isso posto, forçoso se reconhecer a existência de risco jurídico à sanção dos artigos 9° e 10 
do projeto de lei em tela, como bem apontado pela AGU, MJ e MF, diante da incerteza do impacto fiscal
orçamentário do proposta. 

111 - CONCLUSÃO 

24. Diante do exposto, com base nos elementos trazidos pelos Ministérios e Órgãos 
competentes, recomenda-se o veto jurídico dos artigos 9° e 10 do PLS 130/2014 por motivo de 
inconstitucionalidade, cabendo ao Presidente da República, no exercício da chefia do Poder Executivo, 
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avaliar e ponderar os aspectos jurídicos apontados, conjuntamente com os demais elementos colacionados 
pelos órgãos competentes e os pedidos de veto por interesse público alhures relatados, e decidir acerca da 
sanção ou veto da medida, com fundamento na prerrogativa que lhe é conferida pelo art. 66, § 10 da 
Constituição Federal. 

À consideração superior. 

Brasília/DF, 7 de agosto de 2017. 

GUSTAVO AUGUSTO FREITAS DE LIMA
 
Assessor Jurídico da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República
 

DE ACORDO. 

NATÁLIA LACERDA MACEDO COSTA
 
Subchefe Adjunta Substituta para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República
 

APROVO. 

GUSTAVO DO VALE ROCHA
 
Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República
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