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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar o fenômeno da Guerra Fiscal 

relativa ao ICMS em razão da concessão de benefícios fiscais sem amparo em Convênio. Ao 
longo dos últimos anos, os Estados têm concedido cada vez mais tais benefícios, o que levou 

a um grande número de ações judiciais no Supremo Tribunal Federal questionando sua 
constitucionalidade. Para pacificar o entendimento no sentido de que tais benefícios quando 
não aprovados pela unanimidade dos membros no CONFAZ seriam inconstitucionais, o STF 

editou a Proposta de Súmula Vinculante nº 69. São apresentados os efeitos que esta Súmula 
Vinculante causará caso venha a ser aprovada e se seria possível a modulação de seus efeitos 

como forma de garantir uma maior segurança jurídica. Em seguida, é feita uma abordagem 
acerca da Lei nº 3.394/2000 e do Decreto 26.273/2000 do Estado do Rio de Janeiro, normas 
que concederam remissão de juros e multa os débitos referentes aos benefícios acumulados 

pelas empresas durante a vigência da Lei nº 2.273/1994, que foi posteriormente declarada 
inconstitucional pelo STF. O presente trabalho trata também da legitimidade do Ministério 

Público para ajuizar ações civis públicas em face de TAREs concessivos de benefícios fiscais. 
Por fim, apresenta-se o Convênio ICMS 70/2014 na sua tentativa de minimizar os impactos 
da declaração de inconstitucionalidade dos benefícios sobre os contribuintes e os obstáculos 

que existem para o alcance deste objetivo.  

PALAVRAS-CHAVE: ICMS. Guerra Fiscal. Benefício fiscal. Convênio. Proposta de Súmula 
Vinculante nº 69. Insegurança jurídica. Modulação dos efeitos.  
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ABSTRACT: This paper aims to present the phenomenon of Tax War on the ICMS due to the 

grant of tax benefits without support in the Agreement. Over the past few years, states have 
increasingly granted such benefits, which led to a large number of lawsuits in the Supreme 

Court questioning its constitutionality. To pacify the understanding in the sense that when 
such benefits are not approved by the unanimous vote of members in CONFAZ would be 
unconstitutional, the Supreme Court issued a Proposal for a Binding Precedent nº 69. This 

essay shows the effects that this Binding Precedent will cause if it would be approved and if it 
would be possible to grant the modulation of its effects as a way to ensure greater legal 

certainty. Then, an approach is done on the Law nº 3.394/2000 and the Decree nº 26.273/2000 
of the State of Rio de Janeiro, which are rules that granted remission of interest and penalties 
related to the benefits accumulated during the validity of Law nº 2.273/1994, which was later 

declared unconstitutional by the Supreme Court. This work also deals with the legitimacy of 
the prosecutor to file a public civil action in face of the deal that granted tax benefits. Finally, 

we present the Agreement ICMS 70/2014 in its attempt to minimize the impact of the 
declaration of unconstitutionality of benefits on taxpayers and the obstacles that exist to 
achieve this goal. 

KEYWORDS: ICMS. Tax War. Tax benefit. Agreement. Proposal for Binding Precedent nº 

69. Legal uncertainty. Modulation of effects.  
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho se insere na área do Direito Tributário e possui como objetivo 

analisar aspectos essenciais da Guerra Fiscal do ICMS, seus diversos desdobramentos mais 

importantes e, ao final, apresentar proposta objetivando minimizar os danos para os 

contribuintes prejudicados. 

 Em primeiro lugar, apresentar-se-á o imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação (ICMS), explicitando-se os seus principais aspectos, quais sejam, os fatos 

geradores, os princípios fundamentais que o regem, os tipos de alíquotas etc.  

Em seguida, será feita uma breve análise do modelo do Federalismo brasileiro, 

momento em que será apresentada uma abordagem histórica da forma de Estado brasileira, 

para, em seguida, demonstrar a sua relação com a guerra fiscal do ICMS no âmbito dos 

estados. 

 No terceiro capítulo, será abordada a proposta de Súmula Vinculante nº 69, que prevê 

que “qualquer isenção, incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito 

presumido, dispensa de pagamento ou outro benefício fiscal relativo ao ICMS, concedido sem 

prévia aprovação em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, é inconstitucional”. Esta 

falta de posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que não decide se edita a súmula ou 

não, gera grande insegurança jurídica e incerteza para os contribuintes que se beneficiaram de 

benefícios fiscais relativos a tal imposto sem amparo em Convênio. Serão analisadas também 

os possíveis problemas caso esta Súmula Vinculante seja editada. De fato, múltiplos são os 

cenários possíveis, com efeitos distintos, dependendo da determinação de modulação dos 

efeitos da decisão, tese defendida por alguns doutrinadores, dentre outras. 

 Mais adiante, no quarto capítulo, serão apresentadas a Lei nº 3.394/2000 e o Decreto 

26.273/2000 do Estado do Rio de Janeiro, normas que concederam remissão de juros e multa 

os débitos referentes aos benefícios acumulados pelas empresas durante a vigência da Lei nº 

2.273/1994, ato do parlamento fluminense que foi posteriormente declarada inconstitucional 

em sede de ADI (nº 1179) pelo STF. Este capítulo abordará a iniciativa estatal do Rio de 

Janeiro objetivando regularizar a situação das empresas que foram surpreendidas com a 

declaração de inconstitucionalidade do benefício de ICMS a que faziam jus e como o 
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Supremo vem desincentivando tais iniciativas ao declarar a inconstitucionalidade da lei e do 

decreto em questão na ADI nº 2.906.  

 O quinto capítulo, por sua vez, abordará a controvérsia acerca da legitimidade do 

Ministério Público em ajuizar a denominada Ação Civil Pública, objetivando anular o ato do 

Poder Público que autoriza a concessão de benefício fiscal por meio do Termo de Acordo de 

Regime Especial (TARE). Nessa linha, será examinada a decisão do Supremo Tribunal 

Federal no Recurso Extraordinário nº 576.155/DF, no sentido de que o Parquet possui 

legitimidade para a propositura desta Ação para anular acordo concessivo de benesse 

tributária com o objetivo de proteger interesses metaindividuais, quais sejam, proteção do 

patrimônio público e higidez do processo de arrecadação tributária. 

 No capítulo seguinte, tratamos do Convênio ICMS 70/2014 firmado no âmbito do 

CONFAZ. Este foi assinado por 21 unidades da federação1 com o objetivo conceder a 

remissão e a anistia dos créditos tributários de ICMS, relativos a benefícios e incentivos, 

fiscais e financeiros, concedidos por legislações tributárias estaduais e distrital editadas até a 

data de sua publicação, sem aprovação do CONFAZ, além de outros aspectos. Todavia, 

estabeleceu diversas condições que devem ser cumulativamente implementadas para que as 

suas disposições comecem a produzir efeitos, as quais serão mencionadas no capítulo 

respectivo.  

 Por fim, na conclusão, serão apresentadas as considerações finais, inclusive possíveis 

ações a serem adotadas pelos contribuintes para se protegerem, tendo em vista a incerteza 

jurídica causada pelo atual cenário. Tendo em vista que: (i) os Estados concedem benefícios 

fiscais sem amparo em Convênio pelo CONFAZ; (ii) as empresas levam em consideração tais 

benefícios no momento de escolher o local em que vão se instalar, realizando investimentos 

nos Estados; (iii) o Supremo Tribunal Federal está considerando editar a Súmula Vinculante 

no sentido de que todos os benefícios de ICMS sem amparo em Convênio serão 

inconstitucionais, o que possibilitaria a declaração de inconstitucionalidade já em sede de 

primeiro grau; (iv) as tentativas vistas no estado do Rio de Janeiro para regularizar a situação 

das empresas que tiveram os benefícios que usufruíam declarados inconstitucionais também 

não foram permitidas pelo Supremo; (v) o Supremo tem reconhecido a legitimidade do 

                                                                 
1
 Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o 

Distrito Federal. 
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Ministério Público para ajuizar a Ação Civil Pública objetivando a declaração de 

inconstitucionalidade dos benefícios fiscais concedidos por meio do TARE às empresas; e (vi) 

o Convênio ICMS 70/2014 só passará a produzir efeitos se todas as condições nele previstas 

vierem a ser implementadas; questiona-se o que os contribuintes podem fazer para se 

proteger, se caberia alguma responsabilidade contratual a ensejar reparação de danos no caso 

do TARE ou, ainda, quais as alternativas possíveis. 

 

I. O ICMS 

 O ICMS, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a 

prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, encontra-

se previsto no art. 155, II e §2º da Constituição de 1988 e na Lei Kandir (Lei Complementar 

nº 87/96). Tal imposto é de competência dos Estados e do Distrito Federal.  

 A relação jurídico-obrigacional tributária relativa a este imposto surge caso ocorra no 

plano dos fatos um dos três possíveis fatos geradores previstos na lei tributária, quais sejam, 

(i) operação de circulação de mercadorias; (ii) transporte interestadual ou intermunicipal; (iii) 

prestação onerosa de serviços de comunicação. 

Para ocorrer o fato gerador relativo a operações de circulação de mercadorias é 

necessário que ocorra a circulação econômica e, principalmente, a jurídica, que se perfaz 

somente quando ocorre alteração na titularidade da “res” (a mera e estrita saída física da 

mercadoria não caracteriza o fato gerador do ICMS).2 Cumulativamente, é necessário que o 

bem objeto de circulação tenha natureza de mercadoria, ou seja, o bem material deve ser posto 

em circulação econômica, para o consumo, mediante remuneração.3 

 O segundo fato gerador de ICMS é a prestação de serviços de transporte interestadual 

e intermunicipal (o transporte realizado dentro de um mesmo município não configura fato 

gerador deste imposto), por qualquer via, de bens, pessoas, mercadorias ou valores, na forma 

do art. 2º, II da LC nº 87/96. 

                                                                 
2
 NAVARRO COÊLHO, Sacha Calmon. Manual de Direito Tributário. 2º ed. Rio de Janeiro: Forense. 2002. 

p. 308. 

3
 MEIRELES, Hely Lopes. Imposto Devido por Serviço de Concretagem. Revista dos Tribunais. Ano 62. 

Julho/1973. vol. 453. pp. 45 a 52. 
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 O terceiro e último fato gerador deste imposto é a prestação onerosa de serviços de 

comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 

retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza, conforme 

disposto no art. 2º, III da supracitada lei complementar. Aqui deve-se fazer a diferenciação 

entre a atividade fim do processo de comunicação, isto é, a transmissão de uma mensagem, e 

os serviços conexos aos de comunicação, que configuram as atividades meio (p. ex., 

habilitação de telefonia móvel etc.), visto que apenas sobre a atividade fim do processo de 

comunicação incide o ICMS.  

 Feita essa abordagem sobre quais são os fatos que geram a obrigação tributária relativa 

ao ICMS, a seguir serão abordadas as principais características deste imposto.  

 Este imposto integra a sua própria base de cálculo, isto é, no preço da compra ou da 

venda do bem ou serviço já fica embutido o valor do ICMS a ser pago. Esta sistemática é 

conhecida como “cálculo por dentro”, nela a alíquota real ou efetiva é maior que a alíquota 

nominal do imposto.4  

Como este imposto é plurifásico, ou seja, incide sobre todas as etapas da cadeia de 

circulação da mercadoria, o ordenamento jurídico criou um mecanismo para evitar que fosse 

pago imposto sobre o imposto. Tal mecanismo é o princípio da não cumulatividade (art. 155, 

§2º, I da CRFB/88), em que se compensa o que for devido em cada operação com o montante 

cobrado nas operações anteriores em um mesmo ou outro Estado. Para a sua viabilização 

utiliza-se o mecanismo de créditos.  

O princípio da seletividade é facultativo a este imposto, conforme previsto no art. 155, 

§2º, III da CRFB/88, assim, pode ser adotadas alíquotas em função da essencialidade do 

produto, todavia, isto não é obrigatório.5  

Existem dois tipos de alíquota no ICMS, as alíquotas internas e as interestaduais. As 

internas são utilizadas nas operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviço 

localizadas dentro de um mesmo Estado ou nas operações interestaduais em que o consumidor 

final localizado no outro Estado não é contribuinte do imposto (art. 155, §2º, VII, b da 

CRFB/88). Estas alíquotas são definidas pela legislação de cada Estado. As alíquotas 

                                                                 
4
 Disponível em <http://www.silnev.com.br/ICMSCALCULOPORDENTRO.pdf>. Acessado em 30 de outubro 

de 2014. 
5
 Já no caso do IPI o princípio da seletividade é de caráter obrigatório em razão do disposto no art. 153, §3º, I da 

CRFB/88. 
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interestaduais, por sua vez, de acordo com o artigo 155, §2º, inciso IV da CRFB/1988, são 

adotadas nas operações e prestações interestaduais em que o destinatário é contribuinte do 

imposto e é fixada pelo Senado Federal.  

Sabe-se que a regra é a cobrança do ICMS no estado de origem da mercadoria (salvo 

algumas exceções previstas na Constituição de 1988, como é o caso das operações com 

petróleo e seus derivados e energia elétrica). Assim, nas operações em que incide a alíquota 

interna o Estado de origem arrecadará toda a tributação daquela operação (no caso do Rio de 

Janeiro a alíquota interna de ICMS é de 19%, pois aqui fica acrescido o 1% relativo ao FECP, 

Fundo de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais).  

As alíquotas interestaduais, por sua vez, são estabelecidas pela Resolução do Senado 

Federal nº 22 de 1989.6 Esta Resolução previu que nas operações realizadas nas Regiões Sul e 

Sudeste tendo como destino as Regiões Norte, Nordeste e Espírito Santo a alíquota seria de 

7% e nas demais operações a alíquota seria de 12%. A adoção destas alíquotas diferenciadas 

tiveram como objetivo a diminuição das desigualdades regionais, sendo este um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil conforme disposto no art. 3º, III da 

CRFB/88. 

Em 2012 foi editada a Resolução nº 13 do Senado Federal7 que estabeleceu a alíquota 

de 4% nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior com 

determinadas características. De fato, com o objetivo de reduzir a “guerra fiscal” entre os 

Estados na importação de produtos, em que um Estado poderia conceder benefícios fiscais 

para que o desembaraço aduaneiro fosse realizado pelo seu território, o Senado Federal 

unificou as alíquotas de ICMS incidentes sobre as operações posteriores à importação, de 7% 

ou 12%, para 4%. A Resolução nº 13/2012, em seu artigo 1º8, determina a aplicação da 

alíquota de 4% do ICMS nas operações interestaduais envolvendo (i) bens importados que, 

                                                                 
6
 Disponível em <http://app1.sefaz.mt.gov.br/0325677500623408/07FA81BED2760C6B84256710004D3940/C 

A4753C80931679103256812004B9DA7 >. Acessado em 30 de outubro de 2014. 
7
 Disponível em <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=264825>. Acessado em 30 de 

outubro de 2014. 
8
 “Art. 1º A alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nas operações interestaduais 

com bens e mercadorias importados do exterior, será de 4% (quatro por cento).  

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos bens e mercadorias importados do exterior que, após seu desembaraço 

aduaneiro:  

I - não tenham sido submetidos a processo de industrialização;  

II - ainda que submetidos a qualquer processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, 

reacondicionamento, renovação ou recondicionamento, resultem em mercadorias ou bens com Conteúdo de 

Importação superior a 40% (quarenta por cento). 

(...)” 
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após o seu desembaraço aduaneiro, não tenham sido industrializados, ou seja, que sejam 

objeto de simples revenda e (ii) bens importados que, após o seu desembaraço aduaneiro, 

tenham sido submetidos a qualquer produto de industrialização, que resulte em “conteúdo de 

importação” superior a 40%. 

No capítulo seguinte será abordado o mecanismo para a concessão de benefícios 

fiscais dos impostos e, mais especificamente, do ICMS e como a concessão muitas vezes 

inconstitucional destes benefícios contribui para o fenômeno da Guerra Fiscal.  

 

II. BREVE HISTÓRICO DO FEDERALISMO E GUERRA FISCAL 

 O federalismo é uma forma de Estado que surgiu nos Estados Unidos da América, na 

qual em um único território existem dois ou mais poderes autônomos. Nesta forma de Estado, 

os estados gozam de certa autonomia, porém, não pode haver extremismos, pois se há 

autonomia demais passa-se a uma confederação ou se há muita centralização passa-se a um 

estado unitário. A coordenação dos entes federados compete à União, também denominada 

Estado Federal.9 

 O surgimento do federalismo nos Estados Unidos ocorreu de forma diversa do que 

ocorreu no Brasil. Os Estados Unidos foram por muito tempo uma confederação de estados, 

um conjunto de ex-colônias britânicas independentes que se uniram formando um conjunto 

que não possuía um poder central no momento inicial, só tendo este surgido em momento 

posterior; o Brasil, por sua vez, era um Estado Nacional regido por uma Monarquia que, com 

a promulgação da Constituição Republicana de 1891, adotou o federalismo, atribuindo 

autonomia a todos os entes federados.10 

 Esta forma de Estado surgiu no Brasil principalmente devido às condições geográficas 

do país, que possui 8.547.403,5 km² e das condições naturais que este vasto território 

proporciona, o que ocasiona uma descentralização, típica deste sistema de governo.11 

 A partir de agora far-se-á um histórico sobre o federalismo no Brasil. O governo 

brasileiro possui origens centralizadoras, onde não existia limites ao poder do Imperador, sua 

                                                                 
9
 Disponível em <http://jus.com.br/artigos/5090/guerra-fiscal>. Acessado em 11 de junho de 2014. 

10
 Disponível em <http://jus.com.br/artigos/5090/guerra-fiscal>. Acessado em 11 de junho de 2014. 

11
 Disponível em <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11193&re 

vista_caderno=9>. Acessado em 11 de junho de 2014. 
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palavra era lei para executar qualquer tipo de arquitetura política. Em 1891, com a 

promulgação da Constituição, o governo que vigia à época fortemente centralizado abriu mão 

de certas atribuições para ceder aos Estados um poder que antes não possuíam. As 

Constituições seguintes (1934, 1937, 1946, 1967 e 1988) mantiveram esta forma de Estado. 

Certas autonomias foram redistribuídas aos Estados que haviam acabado de ser criados e o 

poder e as responsabilidades foram compartilhados entre o governo central e as unidades 

federadas (Estados e Municípios) de acordo com as particularidades históricas.12 

 Na era Vargas e no regime militar que se iniciou em 1964 o federalismo foi marcado 

por forte centralização. A cooperação entre os entes federados foi substituída pela 

subordinação ao Governo Central a partir do controle financeiro, administrativo e político. 

Em 1966 foi realizada uma reforma tributária que tornou as receitas controladas quase que de 

forma exclusiva pelo governo central, fazendo com que os Estados e os Municípios 

dependessem das transferências para os fundos denominados FPE (Fundo de Participação dos 

Estados) e FPM (Fundo de Participação dos Municípios).13 Houve assim uma centralização 

política além de uma centralização legislativo-financeira. 

 Com o advento da Carta Magna de 1988, houve uma nova descentralização que 

possibilitou aos Estados voltarem a ter autonomia legislativa em alguns pontos, podendo 

eleger seus governadores e deputados.14 Houve uma descentralização dos recursos que 

beneficiou em larga escala os Estados e os Municípios, aumentando suas receitas tributárias 

por meio da transferência de recursos diretamente da esfera federal sem a definição precisa 

dos encargos de que seriam responsáveis a partir daquele momento.15  

 Assim, a República Federativa do Brasil está dividida em União Federal, 26 Estados, 

Distrito Federal e 5.564 Municípios.16  

 Na década de 80 iniciou-se um movimento de fortalecimento dos estados e 

municípios, principalmente com a promulgação da Constituição de 1988. Estabeleceu-se uma 

maior parcela da arrecadação tributária a estas unidades federativas e maior autonomia para 

legislarem sobre suas fontes de arrecadação. Observa-se da leitura do artigo 24, I da 

                                                                 
12

 DE ARAÚJO, Alex Macedo. Dinâmica do Federalismo Brasileiro e Guerra Fiscal. São Paulo. 2009. pp. 42 

e 43. 
13

 Ibid., p. 51. 
14

 Disponível em <http://jus.com.br/artigos/5090/guerra-fiscal>. Acessado em 11 de junho de 2014. 
15

 DE ARAÚJO, Alex Macedo. Dinâmica do Federalismo Brasileiro e Guerra Fiscal. São Paulo. 2009. pp. 55 

e 56. 
16

 Disponível em <http://www12.senado.gov.br/noticias/entenda-o-assunto/municipios-brasileiros>. Acessado 

em 11 de junho de 2014. 
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Constituição de 1988 que é competência concorrente da União Federal, Estados e Distrito 

Federal legislar sobre direito tributário, estando a competência da União limitada a estabelecer 

normas gerais na forma do parágrafo primeiro do referido artigo. Assim, observa-se o que 

cabe à lei complementar a ser editada pela União Federal (definir o fato gerador, base de 

cálculo, contribuintes etc.) no artigo 146 da CF/88. Em seguida, os artigos 155 e 156 preveem 

que compete aos Estados, ao Distrito Federal (art. 155) e aos Municípios e ao Distrito Federal 

(art. 156) legislar sobre os tributos de sua competência. Aos Estados a Constituição atribuiu a 

competência para instituir o ITCMD, ICMS e IPVA e aos Municípios atribuiu o ISS, ITBI e 

IPTU.  

 Com esta descentralização político-fiscal que ocorreu, passou a surgir em um maior 

grau o fenômeno da guerra fiscal. Este fenômeno pode ser definido como o conflito de 

vantagens dadas pelos estados com o objetivo de polarizar investimentos privados para seu 

território, tendo como resultado a perda para a nação e o ganho para alguns estados em termos 

relativos.17 Ou seja, os Estados competem ao conceder benefícios fiscais de ICMS18 muitas 

das vezes sem amparo em Convênio, como a seguir será explicado, com o intuito de atrair o 

maior número de empresas se instalando em seu território e assim gerar uma maior 

arrecadação para si, em detrimento dos outros estados da federação.  

 A autora Daniela Ribeiro de Gusmão afirma que: 

 

“A concessão, pelos Estados da Federação, de incentivos fiscais e 
financeiros de toda ordem, para atrair aos seus territórios novas empresas, 
que, não raro, já se encontram instaladas em outras unidades federativas. 
Este fenômeno, chamado de guerra fiscal, tem por pressuposto a utilização 
do ICMS como instrumento de extrafiscalidade, e não apenas como tributo 
gerador de receita para os Estados-membros”.

19
  

 

 Observa-se que a regra geral para a concessão de benefícios fiscais, tais como anistia, 

remissão, isenção, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido etc., encontra 

previsão no artigo 150, §6º da Constituição de 1988, segundo o qual a concessão deve ser 

                                                                 
17

 VARSANO, Ricardo. A Guerra Fiscal do ICMS: quem ganha e quem perde. Brasília: IPEA, Texto para 

Discussão nº 500, julho/1997. 
18

 O fenômeno da guerra fiscal pode ser encontrado em diversos âmbitos, como no âmbito municipal no caso do 

ISS, no âmbito estadual no caso do IPVA, entre outros. Todavia, o presente trabalho terá como foco a guerra 

fiscal em relação ao ICMS. 
19

 GUSMÃO, Daniela R. D. Incentivos Fiscais, Princípios da Igualdade e da Legalidade e Efeitos no Âmbito 

do ICMS. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2005. p. 1. 
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feita mediante lei específica do ente federado que possui competência para instituir o tributo 

em questão.  

Todavia, existe uma exceção à tal regra no ordenamento jurídico brasileiro, sendo esta 

relativa ao ICMS. O artigo 155, §2º, XII, g da CRFB/88 prevê que cabe à lei complementar 

regular a forma como os Estados e o Distrito Federal irão deliberar acerca da concessão e 

revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais. Assim, como após a promulgação da 

Constituição não houve a edição de nenhuma nova lei complementar para regular tal matéria, 

foi recepcionada a Lei nº 24/75 com status de lei complementar, conforme previsão expressa 

contida no §8° do art. 34 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Esta 

lei, recepcionada pela CRFB/88, estabelece em seu artigo 1º 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, segundo 

esta Lei”.  

 Para a concessão de tais benefícios o artigo 2º, §2º da referida Lei exige a aprovação 

unânime de todos os representantes dos estados. Segundo a doutrina de Roque Antônio 

Carrazza: 

 

“A Constituição exige que todos os Estados-membros da Federação, bem 
assim o Distrito Federal, se coloquem de acordo, mediante convênio, para 
que as isenções de ICMS surjam ou sejam abolidas. Este ditame visa evitar a 
“guerra fiscal” entre as diversas regiões do País, que são muito díspares, já 
que, algumas, são industrializadas, outras não; poucas são prósperas; a 
maioria, nem tanto. Só o consenso entre todas as pessoas políticas 
interessadas – consubstanciado no convênio – abre caminho à outorga ou 
retirada de isenções fiscais”.

20
 

 

Como, na prática, observa-se que conseguir esta unanimidade é de extrema 

dificuldade21, o que se soma ao fato de que os estados querem conceder benefícios de forma a 

tornar a tributação do ICMS mais atrativa no seu território do que no de outros estados resulta 

                                                                 
20

 CARRAZZA, Roque Antônio, Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 

2008, 24ª Ed. p. 869. 
21

 Esta necessidade de deliberação unânime, a celebração dos Convênios no CONFAZ, quando foi editada a LC 

nº 24/75, não representava óbice à sua aprovação, pois o Brasil vivia uma ditadura e o CONFAZ, presidido pelo 

Ministro da Fazenda, era composto pelos representantes dos estados cujos governadores eram todos indicados 

pelo Governo Federal. Desta forma, não havia muita dificuldade em se conseguir o consenso absoluto. Todavia, 

com a redemocratização do país, a necessidade de unanimidade passou a ser um dos grandes entraves a que o 

sistema de aprovação prévia no convênio obtivesse o resultado que se esperava, qual seja, a manutenção da 

guerra fiscal sob controle. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2014-out-15/consultor-tributario-convenio-

7014-efetiva-solucao-guerra-fiscal>. Acessado em 13 de novembro de 2014.  
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na concessão de benefícios sem amparo em Convênio, em completa violação ao previsto na 

Constituição de 1988 e na Lei Complementar nº 24/75. A autora Daniela Ribeiro de Gusmão 

afirma que estas regras não são observadas pelos governantes em razão da inexistência de 

sanções aplicáveis quando da inobservância da legislação.22 

Apresentadas as linhas gerais do ICMS e bem assim das regras pertinentes à concessão 

de incentivos e benefícios fiscais do imposto estadual, impõe-se apresentar o próximo 

capítulo, que se destina ao exame da proposta de Súmula Vinculante nº 69. 

 

III. A PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE Nº 69 E SEUS POSSÍVEIS EFEITOS 

 Conforme já dito no Capítulo 2 deste trabalho, os Estados que compõem esta 

Federação muitas vezes disputam a preferência pelos empreendimentos empresariais que 

pretendem se estabelecer em determinada localidade. Para se posicionar como aptos a 

receberem determinados empreendimentos, os entes federados oferecem alguns recursos, 

como terrenos terraplanados, infraestrutura privilegiada, garantia de acesso a portos e 

rodovias e, por fim, algum atrativo fiscal, no mais das vezes, no que tange ao ICMS.23 

 Os Estados concedem os mais variados tipos de benefícios fiscais, como isenção, 

redução da base de cálculo e/ou da alíquota, crédito presumido, financiamento de parte do 

ICMS recolhido, entre outros.  

Os entes federados a nível estadual que se sentem prejudicados com estas medidas 

adotam duas possíveis condutas, ajuízam Ações Diretas de Inconstitucionalidade em face da 

lei ou ato normativo do Estado que concedeu o benefício fiscal sem amparo em Convênio ou 

glosam os créditos fiscais dos contribuintes que se situam em seu território, o que muitas 

vezes dá origem a um litígio judicial que chega ao STF.24  

 No mês de junho de 2011, o STF julgou inconstitucionais 23 benefícios fiscais que 

foram concedidos para atrair empresas, sob o fundamento de violação ao art. 155, §2º, XII, g 

da CRFB/88 e art. 1º da LC nº 24/75, visto que tais benefícios não foram aprovados por 

                                                                 
22

 GUSMÃO, Daniela R. D. Incentivos Fiscais, Princípios da Igualdade e da Legalidade e Efeitos no Âmbito 

do ICMS. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2005. p. 3. 
23

 Disponível em <http://jus.com.br/artigos/22022/proposta-de-sumula-vinculante-n-69-guerra-fiscal-e-outra-

visao-constitucional>. Acessado em 30 de outubro de 2014.  
24

 Disponível em <http://jus.com.br/artigos/22022/proposta-de-sumula-vinculante-n-69-guerra-fiscal-e-outra-

visao-constitucional>. Acessado em 30 de outubro de 2014. 
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unanimidade dos Estados e Distrito Federal no âmbito do CONFAZ (Conselho Nacional de 

Política Fazendária). 

 Em razão da recorrente prática da concessão de tais benefícios sem amparo em 

Convênio, o Ministro Gilmar Mendes propôs um edital de Súmula Vinculante (PSV nº 69) 

sobre o tema cujo verbete é o seguinte: “Qualquer isenção, incentivo, redução de alíquota ou 

de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de pagamento ou outro benefício fiscal 

relativo ao ICMS, concedido sem prévia aprovação em convênio celebrado no âmbito do 

CONFAZ, é inconstitucional”.25 

Mas quais são efeitos que essa proposta de Súmula Vinculante que visa coibir a 

Guerra Fiscal pode vir a causar? 

Caso a PSV nº 69 seja aprovada pelo STF, este verbete “terá efeito vinculante em 

relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 

esferas federal, estadual e municipal”, na forma do art. 103-A da CRFB/88. Se este verbete 

for aprovado vinculará todas as esferas da Administração Pública e do Poder Judiciário, 

assim, caso uma decisão judicial em uma instância inferior o descumpra poderá ser proposta 

uma Reclamação Constitucional diretamente ao STF na forma do art. 7º da Lei nº 11.417/06, 

mecanismo mais célere que as ADIs atualmente propostas.26  

Além disso, serão potencializados os riscos de responsabilização pessoal de 

Governadores e Secretários de Estado pela concessão e manutenção de benefícios fiscais sem 

amparo em Convênio, podendo afetar o seu patrimônio, direitos políticos e liberdade. Dessa 

forma, é provável que os Estados pretendam revogar expressamente tais incentivos e cobrar 

das empresas que cumpriram a legislação o ICMS dispensado no passado de forma retroativa 

nos últimos cinco anos juntamente com os acréscimos legais (juros e multa), inclusive como 

forma de atenuação da responsabilidade dos agentes públicos envolvidos.27  

                                                                 
25

 Disponível em <http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoTexto.asp?id=3143828&tipoApp=RTF>. 

Acessado em 30 de outubro de 2014.  
26

 Além de a Reclamação ser ajuizada diretamente no Supremo Tribunal Federal, poderá o relator conceder 

medida liminar e, após regular tramitação, julgar monocraticamente o mérito da Reclamação, “quando a matéria 

for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal” (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF),  

como no caso de Súmula Vinculante, o que caracteriza uma maior celeridade.  
27

 Disponível em <http://www.conjur.com.br/2014-out-03/hugo-funaro-efeitos-juridicos-aprovacao-sumula-

vinculante-69>. Acessado em 30 de outubro de 2014.  



 21 

Assim, observa-se que caso esta Súmula Vinculante venha a ser aprovada poderá 

repercutir de forma benéfica no desincentivo ao fenômeno da Guerra Fiscal, todavia, em 

contrapartida, podem ser geradas sérias consequências sociais e econômicas. 

O advogado tributarista Hugo Funaro28 afirma que legítimos ou não, os incentivos e 

benefícios produziram efeitos jurídicos que não podem ser desfeitos pela declaração de 

inconstitucionalidade, como se jamais tivessem existido (efeito ex tunc). Tais incentivos de 

ICMS foram importantes para o desenvolvimento regional, tal como apontam dados do IBGE 

a seguir expostos.  

 

“Estudos divulgados pelo IBGE relativos às contas regionais do Brasil no 
período de 1995 a 2007, mostram que houve redução da participação dos 
Estados mais industrializados do país (SP, MG, RS, PR, RJ, SC, BA e AM) 
na indústria de transformação nacional, de 88,7% (1995) para 87,2% (2007). 
Os mesmos estudos apontam que a soma dos 8 maiores PIBs (SP, RJ, MG, 
RS, PR, BA, SC e DF) foi reduzido de 81,5% em 1995 para 78,7% em 2007 
(1% do PIB em 2007 equivale a 26,6 bilhões de reais). Ou seja, os outros 19 
Estados tiveram um aumento de 18,5% para 21,3% do PIB. Este processo 

foi impulsionado por investimentos regionais ou mesmo pela guerra 
fiscal, ou ainda pela procura de mão-de-obra mais barata em outras unidades 

da federação”.
29

 (Grifo nosso) 

 

 Isto pode ser explicado por um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas30, o 

qual chegou à conclusão de que os incentivos fiscais, quando estruturados de forma correta, 

podem gerar efeitos como aumento do PIB, do emprego e da arrecadação, os quais se 

difundem para as diversas regiões, devido à interconexão de suas economias, beneficiando 

todo o país. Em razão disso, a sua supressão abrupta poderia ocasionar o agravamento das 

desigualdades regionais e sociais, contrariando objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil que inspiram a ordem econômica, conforme o disposto no art. 3º, II, III e 

art. 170, VII da CRFB/88.31  

 Diante do que acima foi exposto, observa-se que o assunto “Guerra Fiscal” não pode 

ser esgotado apenas no campo formal da legislação. Seria necessário encontrar uma solução 

                                                                 
28

 Disponível em <http://www.conjur.com.br/2014-out-03/hugo-funaro-efeitos-juridicos-aprovacao-sumula-

vinculante-69>. Acessado em 30 de outubro de 2014. 
29

 Disponível em <http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=1497&busca=1&t= 

ibge-releases-regional-accounts-2007>. Acessado em 30 de outubro de 2014.  
30

 Disponível em <http://www.adialbrasil.com.br/adial/anexo/documentos/Estudo_FGV_Incentivos_Fiscais.PD 

F>. Acessado em 30 de outubro de 2014.  
31

 Disponível em <http://www.conjur.com.br/2014-out-03/hugo-funaro-efeitos-juridicos-aprovacao-sumula-

vinculante-69>. Acessado em 30 de outubro de 2014. 
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que chegasse mais perto de alcançar a justiça fiscal, visto que as empresas que fizeram uso 

dos incentivos concedidos pelos Estados ao arrepio da Constituição contribuíram para a 

arrecadação tributária, para o aumento do PIB e dos empregos no estado mas podem vir a ser 

prejudicadas caso sejam cobradas retroativamente do tributo não pago em razão do benefício 

juntamente com os acréscimos. Isto poderia acabar por inviabilizar a atividade empresarial, 

afetando inclusive os entes federados e as populações que os integram. 

 Com o fim de minimizar os danos econômicos e sociais que essa cobrança retroativa 

pelos últimos cinco anos juntamente com os acréscimos pode vir a ocasionar, alguns 

doutrinadores têm proposto que caso a PSV 69 seja aprovada o Supremo Tribunal Federal 

deve realizar a denominada “modulação dos efeitos” de forma que não haja a cobrança 

retroativa, ou seja, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de um tributo teriam ex 

nunc.  

O art. 27 da Lei nº 9.868/99 prevê que: 

 

“Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em 
vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, 
poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus 
membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha 
eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a 

ser fixado”. (Grifo nosso) 

  

 Alguns argumentos são utilizados para fundamentar esta necessidade da modulação 

dos efeitos no tempo.  

O advogado tributarista Fábio Martins de Andrade entende que se deve considerar 

“revogado” o benefício tributário a partir daquele momento, respeitando o passado, pois  

 

“isso evitaria o constrangimento de colocar agora em polos antagônicos duas 
figuras que até bem pouco eram colaboradores. Quando a empresa se 
instalou na região escolhida, certamente confiou na estabilidade das relações 
estatais e na legislação pertinente então disponível para a realização do 
projeto. A partir de agora, enfrentar-se-ão como ex adversus na medida em 
que caberá ao estado (que antes concedeu o benefício fiscal) recuperar os 
valores que deixaram de ser recolhidos aos cofres estatais em razão do 
benefício. Por outro lado, a empresa (contribuinte que se instalou no local 
escolhido) terá razões de sobra para pleitear a legitimidade do benefício para 
o seu caso concreto. (...) Além disso, pressupondo que geralmente tais 
benefícios fiscais são concedidos em condições onerosas para as empresas, 
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com a exigência formal de construção e instalação de fábrica ou planta 
industrial, com o objetivo de fomentar novos empregos e a economia da 
região, é importante indagar: como ficam os investimentos realizados em 
razão da confiança na relação estabelecida no passado? De fato, o cômputo 
dos custos inerentes à atividade operacional desempenhada pela empresa na 
região certamente levou em conta a incidência tributária que foi então 
avençada, e não a sua integralidade como atualmente está sendo exigida, no 
tocante ao ICMS.”.

32
 

 

Não poderia o Estado se beneficiar de sua própria torpeza33, pois concedeu no passado 

um benefício fiscal sem amparo em Convênio no âmbito do CONFAZ e anos depois tenta 

conseguir em sede de ação de execução fiscal os valores a título de complementação.  

Fábio Martins de Andrade afirma ainda que: 

 

“na situação específica, a modulação tem o condão de acomodar os 
diferentes interesses envolvidos e, acima de tudo, fazer cumprir a 
Constituição, com o atendimento dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da segurança jurídica, dentre outros. Com efeito, têm-se 
alegações de efetivo cumprimento da vontade constitucional, na medida em 
que a concessão de benefício fiscal é mecanismo para atender a previsão 
expressa no sentido de que constitui objetivo fundamental da República 
garantir o desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais. Com o objetivo de resguardar a proteção da confiança 

legítima e da boa-fé dos contribuintes que efetivamente instalaram suas 

operações contando com o benefício posteriormente reconhecido como 

ilegítimo, uma sugestão de interesse unânime na hipótese da chamada 

“Guerra Fiscal” refere -se à possível aplicação da modulação temporal 

dos efeitos de tal súmula, vez que atenderia aos interesses dos estados 
que tiveram os benefícios fiscais que concederam declarados 

inconstitucionais e aos contribuintes que se viram surpreendidos com a 
revogação repentina e imediata que valeria a partir de agora (sem 

prejudicar o período pretérito dos últimos cinco anos)”.
34

 (Grifo nosso) 

 

Assim, de forma a garantir a segurança jurídica das relações entre as empresas que 

usufruíram de benefícios fiscais concedidos sem amparo em Convênio e os Estados 

concedentes destes, é de suma importância na visão de muitos doutrinadores a necessidade da 

modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos benefícios, para que 
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 Disponível em <http://www.conjur.com.br/2012-mai-23/modulacao-sumula-guerra-fiscal-necessaria>. 

Acessado em 30 de outubro de 2014.  
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 Princípio este que vem do latim “Nemo Turpitudinem Suam Allegare Potest”.  
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 Disponível em <http://www.conjur.com.br/2012-mai-23/modulacao-sumula-guerra-fiscal-necessaria>. 

Acessado em 30 de outubro de 2014. 
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produzam efeito no sentido de possibilitar a cobrança apenas para o futuro, não podendo 

haver a cobrança retroativa.  

O tributarista Hugo Funaro traz duas propostas de como deveria ser feita esta 

modulação. A primeira seria o Supremo Tribunal Federal determinar que a Súmula 

Vinculante só alcançasse atos normativos e judiciais fundados em normas desonerativas 

estaduais editadas posteriormente à sua publicação. Assim, seria desestimulada a prática da 

“guerra fiscal” e não seria agravado o quadro de incerteza quanto aos efeitos das normas 

estaduais editadas no passado, deixando-se para decidir os casos concretos nos processos 

respectivos, notadamente naqueles que comportem exame mais aprofundado das 

circunstâncias fáticas envolvidas.35  

Outra possibilidade por ele proposta seria postergar a eficácia da Súmula Vinculante 

por prazo que permitisse uma solução legislativa no âmbito do Congresso Nacional e/ou do 

Confaz. Isso seria de suma importância, pois já existem projetos legislativos em curso visando 

criar condições jurídicas para que os Estados e o Distrito Federal deliberem sobre os efeitos 

pretéritos e futuros dos incentivos e benefícios concedidos sem prévia anuência dos demais.36 

Nesse sentido, decidiu recentemente a Corte, nos autos da ADI 429-8/CE37, pela concessão de 

prazo de 12 meses de “sobrevida” à isenção do ICMS concedida pelo estado do Ceará para 

alguns produtos destinados a portadores de deficiência, “para que essa matéria pudesse ser 

submetida ao Confaz”. Trata-se de precedente específico, mas importante, pois, até então, as 

decisões do tribunal vinham declarando inconstitucionais as normas estaduais com eficácia ex 

tunc, tendo sido inclusive rejeitado pedido de “modulação” de efeitos na ADI 3.246/PA, na 

qual foram declarados inconstitucionais incentivos concedidos pelo estado do Pará.38  

Todavia, a Procuradoria Geral da República, que se posicionou favoravelmente à 

aprovação da Proposta de Súmula Vinculante nº 69, entendeu ser desnecessária a modulação 

dos efeitos da Súmula, podendo ser feita a cobrança da declaração de inconstitucionalidade 
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até cinco anos para trás.39 Assim, não haveria a convalidação dos incentivos fiscais já 

concedidos.  

Após feita esta abordagem acerca da PSV nº 69, seus efeitos e os posicionamentos 

acerca da questão da modulação dos efeitos, a seguir trataremos da tentativa pioneira do 

Estado do Rio de Janeiro em, após uma declaração de inconstitucionalidade de um benefício 

que havia concedido, regularizar a situação dos contribuintes e do posicionamento do 

Supremo a respeito do assunto.  

 

IV. CASO: LEI Nº 3.394/00 E DECRETO Nº 26.273/00 DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

 Em 27 de junho de 1994, foi editada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro a Lei nº 2.273/94 (Anexo I). Esta lei estabeleceu prazo especial de pagamento de 

ICMS para as empresas que realizarem de investimento produtivo no Rio de Janeiro da 

seguinte forma: 

 

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder prazo especial de 

pagamento do ICMS para indústria ou agroindústria que utilize 

tecnologia inovadora, nas seguintes hipóteses :  

I - implantação de empreendimento; 

II - relocalização para as regiões Norte e Noroeste do Estado; 

III - relocalização para as regiões Nordeste e Centro-Norte; 

IV - incremento de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da capacidade 

produtiva. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo só se aplica ao empreendimento 
que promova a defesa do meio ambiente, segurança ou saúde do trabalhador 
ou redução das disparidades regionais; o desenvolvimento de pesquisa e 
produção de material ou equipamento especializado para pessoas portadoras 

de deficiências; o assentamento humano de famílias de baixa renda. 

Art. 2º - O prazo especial de pagamento do ICMS referido no artigo anterior 
será de até 5 (cinco) anos, observados os seguintes limites aplicáveis sobre o 

imposto devido nos períodos de apuração: 

I - 1º ano: até 75% (setenta e cinco por cento); 
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II - 2º ano: até 70% (setenta por cento); 

III - 3º ano: até 60% (sessenta por cento); 

IV - 4º ano: até 50% (cinquenta por cento); 

V - 5º ano: até 40% (quarenta por cento). 

§ 1º - O restante do ICMS devido nos períodos de apuração, referidos neste 

artigo, será recolhido nos prazos normais do CAF. 

§ 2º - Havendo atualização monetária, será calculada com a redução de 40% 

(quarenta por cento) sobre o valor devido em todas as regiões do Estado. 

§ 3º - O disposto neste artigo alcança, também, a importação de máquinas e 

equipamentos.  

§ 4º - Para as empresas já estabelecidas no Estado, o prazo especial será 
calculado sobre o valor relativo ao faturamento proveniente do 

investimento”.
40

 (Grifo nosso) 

 

A supramencionada lei foi posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 20.326/94.  

Em seguida, o Governador do Estado de São Paulo ajuizou a ADI nº 1.179-141 com o 

fim de declarar a inconstitucionalidade desta lei. Diversos foram os argumentos trazidos pelo 

Requerente, tais como: (i) violação ao art. 155, §2º, XII, g da CRFB/88, o qual exige a 

celebração de Convênio entre todos os Estados e o Distrito Federal para que qualquer 

benefício fiscal relativo ao ICMS seja concedido; (ii) violação ao art. 10 da LC nº 24/75, pois 

para que seja concedida a ampliação do prazo de recolhimento do ICMS é necessária 

aprovação mediante Convênio; (iii) a existência de um Convênio que impede o benefício 

concedido pela lei em questão, qual seja, o Convênio ICM 38/88, que “limitou a possibilidade 

de concessão de prazos amplos para recolhimento do tributo, permitindo a dilação, para o 

caso de industriais, no máximo até o décimo dia do segundo mês subsequente ao que tenha 

ocorrido o fato gerador e, para os comerciantes, até o vigésimo dia do mês subsequente”; e (i) 

por fim, violação ao art. 152 da CRFB/88, pois a lei estabeleceria diferença tributária em 

razão da procedência ou destino de bens e serviços, de qualquer natureza.  

 Por outro lado, o Governador do Rio de Janeiro alegou o seguinte: (i) impossibilidade 

de se adotar um critério uniforme para o ICMS, não havendo na CRFB/88 qualquer vedação a 

que os Estados organizem seus ordenamentos jurídicos da maneira que melhor lhes convier, 
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desde que respeitem os princípios básicos previstos na Carta Magna; (ii) a lei impugnada não 

repercutiria na neutralidade do ICMS, pois a fixação de prazo para pagamento do imposto não 

alteraria o valor devido a ser pago; e (iii) não haveria violação ao art. 152 da Constituição, 

visto que que a lei referida “apanha, unicamente, operações e estabelecimentos contribuintes 

ocorrentes e situados no território fluminense, independentemente da origem e do destino dos 

bens objetos dessas operações. A diferença que ela faz é entre operações e contribuintes 

ocorrentes e estabelecidos no próprio Rio de Janeiro”.42  

O STF entendeu, por unanimidade, que a Lei nº 2.273/94 seria inconstitucional, pois 

violaria, principalmente, o dispositivo contido no art. 155, §2º, XII, g da CRFB/88, o qual 

exigiria a celebração de um Convênio para a concessão de benefícios relativos ao ICMS. Para 

corroborar esse entendimento, na decisão são citados diversos precedentes no mesmo sentido, 

tais como, ADI nº 2.352/ES, ADI nº 2.376-MC/RJ e ADI nº 2.439-MC/MS. 

Sabe-se que, em regra, quando o STF declara uma norma inconstitucional tal 

declaração possui efeitos ex tunc (isto é, retroage). Assim sendo, quando a Lei nº 2.273 foi 

declarada inconstitucional em 13.11.2002, todas as empresas que confiaram na 

constitucionalidade da lei e usufruíram do benefício fiscal concedido passaram a poder ser 

autuadas a qualquer momento de forma a cobrar o imposto não recolhido nos últimos cinco 

anos acrescido de multa e juros de mora.  

Para que estas empresas que realizaram um investimento produtivo no Estado do Rio 

de Janeiro (que o beneficiou) não fossem muito prejudicadas, a Assembleia Legislativa do 

Rio de Janeiro editou a Lei nº 3.394/00 e o Poder Executivo o Decreto 26.273/00.43 Tais 

normas tinham como objetivo regularizar a situação das empresas que tiveram suspenso o 

benefício do prazo especial de pagamento do ICMS concedido com base na Lei nº 2.273/94.  

A Lei nº 3.394/00 possui a seguinte redação:  

 

“Art. 1º - As empresas que tiveram suspenso o benefício de prazo especial de 
pagamento de ICMS, concedido com base na Lei nº 2.273, de 27 de junho de 
1994, ficam exoneradas do recolhimento de multa e de mora, 

relativamente ao imposto objeto do incentivo em questão.  
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Art. 2º - O montante atualizado do imposto a que se refere o artigo anterior, 
vencido a partir de 12 de abril de 1996, será consolidado em um único débito 
por empresa, o qual poderá ser parcelado em até 60 (sessenta) meses, com 

prazo de carência de 12 (doze) meses.  

Art. 3º - O Poder Executivo editará o regulamento necessário ao 

cumprimento desta Lei.  

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário”. (Grifo nosso) 

 

 O Regulamento foi editado logo em seguida (Decreto nº 26.273/00) prevendo que o 

contribuinte deveria postular, mediante requerimento dirigido ao Governador do Estado do 

Rio de Janeiro, a exoneração e o parcelamento dos débitos, indicando o montante atualizado 

do imposto devido, conforme o art. 1º do Decreto. O processo seria encaminhado à Secretaria 

de Estado de Fazenda e Controle Geral para verificar a exatidão do montante declarado e 

depois retornaria ao Governador do Estado para proferir uma decisão.  

 Posteriormente, o Governador do Estado de São Paulo ajuizou a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.90644 em face da Lei nº 3.394/00 e do Decreto nº 26.273/00, 

alegando que apresentariam vício de inconstitucionalidade idêntico ao da Lei nº 2.273/94. 

Sustenta que o Estado do Rio de Janeiro teria concedido nova desoneração de ICMS 

(mediante a remissão de juros e multas e a concessão de carências e parcelamento de débitos 

tributários) às empresas que tiveram suspenso o benefício fiscal concedido pela Lei nº 

2.273/94, tendo sido este benefício concedido também sem amparo em Convênio. Em razão 

disso, haveria uma violação ao art. 155, §2º, XII, g da CRFB/88.  

 Alega também que haveria violação dos arts. 151, I e 152 da CRFB/88, visto que 

estaria havendo uma falta de uniformização no tratamento tributário em relação aos demais 

contribuintes das demais unidades federadas.  

 Em contrapartida, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro argumentou 

que não se trataria da veiculação de benefícios fiscais, apenas da adequação aos efeitos da 

decisão proferida na ADI nº 1.179-1. Entende que seria de extrema importância garantir a 

segurança jurídica àqueles contribuintes que recolheram o ICMS de boa-fé na vigência da Lei 

nº 2.273/94 e, para isso, o Estado editou as normas que concediam a remissão dos juros e das 

multas a serem cobradas, além de permitir o parcelamento do débito.  
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 O Supremo, no julgamento da ADI em questão, entendeu por unanimidade que as 

normas estaduais além de estarem em desconformidade com a Carta Magna por terem violado 

o art. 155, §2º, XII, g, também apresentou outro vício, pois teria revelado desprezo à 

instituição maior, a qual é o STF. Entende que tais normas só foram editadas para “contornar” 

a decisão do Supremo na ADI nº 1.179-1 que julgou inconstitucional da Lei nº 2.273/94. 

 Esta decisão foi proferida no dia 01.06.2011 juntamente com outras 13 decisões sobre 

a mesma matéria. Em todos estes julgamentos, o Supremo entendeu que os Estados não 

podem conceder quaisquer benefícios fiscais de ICMS sem concordância de todos os 

representantes dos 26 Estados e do Distrito Federal. As leis objeto de contestação eram do Rio 

de Janeiro, de Mato Grosso do Sul, São Paulo, do Paraná, Pará, Espírito Santo e do Distrito 

Federal. Todas as normas permitiam afrouxamento na cobrança do ICMS.45 

 A tributarista Gabriela Rocha afirmou que “apesar de ter colocado um ponto final na 

discussão sobre os benefícios tributários concedidos unilateralmente pelos estados na guerra 

fiscal, a decisão do Supremo Tribunal Federal pode gerar consequências complexas”.46  

 Isto porque estes contribuintes (que confiaram na constitucionalidade da norma que 

concedeu o benefício) muitas das vezes investiram em larga escala no Estado, gerando 

arrecadação, empregos etc., e, de uma hora para outra, podem se deparar com uma autuação 

cobrando todo aquele valor de ICMS que deixou de ser recolhido por cinco anos juntamente 

com os juros e as multas respectivas. Caso todas as iniciativas estatais de tentar regularizar a 

situação destas empresas ao conceder a remissão dos juros e da multa, permitindo também o 

parcelamento do débito tributário com um período de carência sejam inviabilizadas por 

decisões do Judiciário, estas empresas poderão passar por crises financeiras que muitas das 

vezes podem levar à falência47, o que gera diversas externalidades negativas, como a 

diminuição dos empregos e da arrecadação dos tributos. Entendemos que tais consequências 

não foram levadas em consideração quando o STF proferiu tais decisões.   
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 Saliente-se, ainda, que, recentemente, o Estado do Rio de Janeiro editou Decreto para 

disciplinar outra situação em que o STF havia declarado inconstitucional norma estadual 

concessiva de benefício fiscal sem o prévio amparo em Convênio ICMS.  

 Na ADI nº 3.364 o STF reconheceu, por unanimidade, a inconstitucionalidade do 

Decreto nº 28.104/2001, pelo qual o Decreto nº 27.427/2000 passou a conceder crédito 

presumido aos contribuintes que se dedicassem, em caráter exclusivo, às atividades de refino 

de sal para alimentação, garantindo ao destinatário da mercadoria o crédito do imposto pela 

alíquota “cheia”. O Supremo reconheceu que tal benefício violaria os seguintes dispositivos: 

150, §6º e 155, §2º, XII, g da CRFB/88.48   

 Diante disso, o Poder Executivo do Estado do Rio editou o Decreto nº 45.022/2014, o 

qual prevê: 

 

“Art. 1º Ficam revogados, a partir da respectiva entrada em vigor, os 

seguintes dispositivos: 

I - artigos 1º e 3º do Decreto nº 27.024, de 25 de agosto de 2000; 

II - artigos 36 e 38 do Título VI do Livro V do Regulamento do ICMS, na 
redação original aprovada pelo Decreto nº 27.427, de 17 de novembro de 

2000; 

III - artigo 36 do Título VI do Livro V do Regulamento do ICMS, na 

redação dada pelo Decreto nº 38.746, de 23 de janeiro de 2006. 

Art. 2º Ficam revogados, a partir da entrada em vigor deste Decreto, os 

demais dispositivos do: 

I - Decreto nº 27.024, de 25 de agosto de 2000; 

II - Título VI do Livro V do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 

nº 27.427/2000. 

Art. 3º Os contribuintes do ICMS que usufruíram do regime 

anteriormente estabelecido nos dispositivos revogados pelo art. 1º deste 

Decreto, deverão refazer sua escrita fiscal e cumprir com as obrigações 

tributárias principal e acessórias pertinentes, pelo regime normal de 

confronto entre créditos e débitos do ICMS, relativamente ao período 

decadencial. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação”.
49

 (Grifo 

nosso) 

                                                                 
48

 Disponível em <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=627722>. Acessado em 

17 de novembro de 2014.  
49

 Disponível em <http://www.normasbrasil.com.br/norma/decreto-45022-2014-rj_276518.html>. Acessado em 

17 de novembro de 2014.  



 31 

 

 Isto mostra que após a supracitada iniciativa do Estado do Rio de Janeiro em 

regularizar a situação dos contribuintes que tiveram o benefício a que faziam jus declarado 

inconstitucional ter sido rechaçada pelo STF, o Estado passou a ter que cobrá-los o valor de 

ICMS não recolhido no período que usufruíram do benefício juntamente com os juros e as 

multas (considerando o prazo decadencial de 5 anos para efetuar esta cobrança), o que 

podemos observar da leitura dos disposto no art. 3º do Decreto nº 45.022/2014, contribuindo 

para o aumento da situação de insegurança jurídica a que estes contribuintes ficam expostos.  

 O capítulo seguinte tratará da situação mais específica em que o benefício é concedido 

mediante um Acordo entre o contribuinte e a unidade federada, o denominado TARE. Será 

questionada a legitimidade da instituição do Ministério Público para ajuizar a Ação Civil 

Pública em face deste Acordo.  

  

V. O MINISTÉRIO PÚBLICO POSSUI LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA EM FACE DE TARE CONCESSIVO DE BENEFÍCIO FISCAL? 

V.I. O Ministério Público  

O Ministério Público é uma “instituição permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis”, na forma do art. 127 da CRFB/88. Rege-se pelos 

princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional  

 Esta entidade pode atuar de diferentes formas no processo: autor, por legitimação 

ordinária; autor, por substituição processual; interveniente em razão da natureza da lide; 

interveniente em razão da qualidade da parte; e réu. Mesmo quando atua no processo como 

parte o Ministério Público não perde a condição de custos legis (ou seja, fiscal da lei).50  

 O art. 129 da Constituição de 1988 prevê em seu inciso III que é uma das funções 

institucionais dessa instituição a promoção do inquérito civil e da ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos.  
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 Entende-se por interesses ou direitos difusos os transindividuais, de natureza 

indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. 

Os interesses ou direitos coletivos, por sua vez, são os transindividuais de natureza de que seja 

titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 

relação jurídica base. Esses conceitos estão previstos no Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) em seu art. 81, parágrafo único, I e II, respectivamente.  

 

 V.II. Caso: RE nº 576.155/DF 

 Sabe-se que a lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, prevê em seu art. 1º, 

parágrafo único que não será cabível a propositura desta ação para veicular pretensões que 

envolvam tributos.  

 Todavia, no âmbito do direito tributário frequentemente eram ajuizadas ações civis 

públicas com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial51 (TARE) 

concessivo de benefício fiscal.  

 Em razão disso, o Ministério Público requereu o sobrestamento de todos os processos 

relativos aos TAREs até que esta matéria fosse resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, 

sendo na época mais de 700 processos. O Plenário do STF deferiu o pedido 

supramencionado.52  

 Assim, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs o Recurso 

Extraordinário nº 576.155 com base no art. 102, III, a da CRFB/88 em face de um acórdão 

proferido pela 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça local que reconheceu a ilegitimidade da 

instituição para ajuizar ação civil pública em matéria tributária, em razão do art. 1º, parágrafo 

único da lei nº 7.247/85. 

 Na época, o Ministério Público havia ajuizado uma ação civil pública contra Brink 

Móbil e Equipamentos Educacionais Ltda. e o Distrito Federal para: 
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“(i) anular Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, firmado entre 
ambos, nos termos da Lei Distrital 1.254/96, alterada pela Lei Distrital 
2.381/99, que estabeleceu regime especial de apuração do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS devido pela empresa ou, 
alternativamente, anular apenas a primeira cláusula do referido ajuste; e (ii) 
obter a condenação desta ao pagamento do imposto não recolhido, acrescido 

de juros e correção monetária, desde a citação”.
53

  

 

 Na peça exordial, o Parquet alegou os seguintes argumentos: em primeiro lugar, o 

Distrito Federal teria invadido matéria de competência reservada à lei complementar federal, 

ao autorizar o comércio atacadista ou distribuidor a abater, de forma indevida, o montante do 

imposto cobrado nas etapas das operações anteriores, mediante alíquotas variáveis; além 

disso, a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal teria deixado de cumprir os parâmetros 

estabelecidos pelo Decreto 20.322/99, editando a Portaria 292/99, que estabeleceu percentuais 

fixos de crédito para os produtos que elencava, tanto para as saídas internas quanto para as 

interestaduais, ocasionando uma diminuição do valor a ser recolhido de ICMS; durante os 

doze meses que o TARE esteve em vigor, o Subsecretário da Receita do DF teria violado o 

art. 36, §1º da LC nº 87/96 e os arts. 37 e 38 da Lei Distrital nº 1.254/96, visto que não teria 

efetuado a apuração do ICMS devido com base da escrituração regular do contribuinte, 

apurando eventuais diferenças positivas ou negativas para o efeito de pagamento ou 

compensação; em último lugar, alega ainda que o TARE teria causado prejuízo mensal ao 

Distrito Federal, em termos percentuais do ICMS devido, entre 2,5 a 4%, nas saídas 

interestaduais e de 1 a 4,5% nas saídas internas.  

 O juiz de 1ª instância julgou pela procedência da ação civil pública, entendendo que a 

Lei Distrital nº 2.381/99 teria violado o pacto federativo. Em seguida, as partes envolvidas no 

TARE interpuseram apelações tendo como base a ilegitimidade do Parquet para ajuizar ação 

civil pública em matéria tributária; a ausência de lesão ao patrimônio público, negando que a 

empresa Brink Móbil e Equipamentos Educacionais Ltda. tivesse recebido qualquer benefício 

fiscal quando da celebração do acordo entre ela e o Distrito Federal.  
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 Como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que o MP/DF não possuiria 

legitimidade para o ajuizamento da presente ação em matéria tributária, este interpôs o 

Recurso Extraordinário nº 576.155.  

 O Recurso Extraordinário em questão foi provido por maioria, nos termos do voto do 

Relator.  

 O voto do Ministro Relator Ricardo Lewandowski foi no sentido de que a ação civil 

pública ajuizada contra o TARE não visa proteger mero interesse individual, mas interesses 

metaindividuais, pois este acordo quando beneficia uma empresa, assegurando-lhe um regime 

especial de apuração do ICMS, pode mostrar-se lesivo ao patrimônio público, o que 

legitimaria a atuação do Ministério Público na causa, na forma do art. 129, III da Constituição 

de 1988. 

 Para Barbosa Moreira, os interesses metaindividuais seriam interesses coletivos, pois  

 

“o interesse em jogo, comum a uma pluralidade indeterminada (e 
praticamente indeterminável) de pessoas, não comporta decomposição num 
feixe de interesses individuais que se justapusessem como entidades 
singulares, embora análogas. Há, por assim dizer, uma comunhão indivisível 
de que participam todos os possíveis interessados, sem que se possa 
discernir, sequer idealmente, onde acaba a ‘quota’ de um e onde começa a de 
outro. Por isso mesmo, instaura-se entre os destinos dos interessados tão 
firme união, que a satisfação de um só implica de modo necessário a 
satisfação de todos; e, reciprocamente, a lesão de um só constitui, ipso facto, 

lesão da inteira coletividade”.
54

  

 

 O Relator do mencionado Recurso Extraordinário nº 576.155 citou alguns acórdãos 

para demonstrar que a jurisprudência do STF tem reafirmado a legitimidade do Parquet para 

ajuizar ações civis públicas como forma de defender interesses metaindividuais, como o RE 

nº 190.976/SP, com relatoria do Ministro Ilmar Galvão etc. Em seguida, o Ministro Relator 

Ricardo Lewandowski citou alguns acórdãos (p. ex., AI nº 497.618-ED/SP, Relator Ministro 

Carlos Velloso, e RE nº 267.023/MA, Relator Ministro Moreira Alves) que ressaltaram a 

competência do Ministério Público para a defesa do erário em juízo. 

 Afirmou ainda o Relator que o objetivo do Ministério Público ao ajuizar a ação civil 

pública em questão seria que fosse reconhecida a nulidade do acordo firmado entre a 
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Administração Pública do Distrito Federal e a empresa contribuinte, em razão do prejuízo ao 

erário causado pelo recolhimento a menor do imposto (ICMS). Ressaltou que o objetivo da 

ação não seria a declaração de inconstitucionalidade da legislação distrital, já que a via correta 

para esta pretensão seria a Ação Direta de Inconstitucionalidade.  

 Por fim, o Ministro Relator entendeu que a ação não foi ajuizada para defender direito 

de determinado contribuinte, mas para a defesa de um interesse mais amplo de todos os 

cidadãos habitantes do Distrito Federal, no que diz respeito à integridade do erário e à higidez 

do processo de arrecadação tributária que possuiria natureza manifestamente metaindividual. 

Em razão disso, não poderia ser aplicada a vedação contida no art. 1º, parágrafo único da Lei 

nº 7.347/85 ao caso.55  

 Hugo Nigro Mazzili entende que  

 

“não é absurdo algum que o Ministério Público defenda o patrimônio 
público e ao fazê-lo não agirá em nada contra sua natureza institucional, e 
seria de todo ilógico que a Constituição e as leis legitimassem um único 
cidadão para defender o patrimônio de todos, mas negassem essa 
possibilidade ao Ministério Público, encarregado que é de defender toda a 
coletividade. Por isso é que, hoje, não teria mais sentido admitir que a única 
hipótese em que o Ministério Público pudesse defender o patrimônio público 
seria apenas em caso de o cidadão desistir da ação popular, como ocorria 
antes da Constituição de 1988. (...) O Papel do Ministério Público é 
compatível com a defesa do erário, sim, mas por meio de legitimação 
extraordinária (daquele que, em nome próprio, defende direito alheio, não da 
legitimação ordinária (daquele que, em nome próprio, defende direito 

próprio)”.
56

 

 

 Assim, apesar de os Ministros Menezes Direito, Carmen Lúcia, Eros Grau e Gilmar 

Mendes terem votado pela improcedência do Recurso Extraordinário, pelo fato de entenderem 

que de a ação civil pública que combate o TARE concessivo de benesse tributária se 

enquadraria na proibição do art. 1º, parágrafo único da lei nº 7.347/85, o RE foi julgado 

procedente por maioria dos votos.  

 Em razão do que foi exposto, observa-se que todas as ações civis públicas já ajuizadas 

até aquele momento que haviam sido sobrestadas até o julgamento do RE nº 576.155/DF e as 
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ações civis públicas ajuizadas posteriormente passaram a adotar este posicionamento no 

sentido de que o Parquet possui legitimidade quando se está diante de um TARE que concede 

benefício fiscal.  

 A decisão do STF nesse Recurso Extraordinário (que foi aplicada a todos os 700 

processos sobrestados) serve, por um lado, para tentar reverter o fenômeno da Guerra Fiscal 

em razão dos interesses metaindividuais que estariam sendo ameaçados, e, por outro lado gera 

efeitos nefastos de grandes proporções sobre aqueles contribuintes que se beneficiaram do 

incentivo fiscal concedido pelo TARE, violando inclusive a segurança jurídica.  

 É importante ressaltar que o TARE é um acordo feito entre o ente federado e o 

contribuinte que, para conceder o benefício fiscal, exige que este realize certas condições. 

Tome-se como exemplo a Instrução Normativa nº 08/2013/GAB/CRE do Estado de Rondônia 

que institui o Termo de Acordo de Regime Especial concedendo crédito presumido às 

empresas inscritas no CAD/ICMS-RO desde que utilizem mão-de-obra carcerária e de 

egressos do sistema prisional.57 

 Outro exemplo que demonstra isso de forma detalhada é a Lei nº 4.173/03 do Estado 

do Rio de Janeiro que cria o Programa de Fomento ao Comércio Atacadista e Centrais de 

Distribuição do Estado do Rio de Janeiro – RIOLOG estabelecendo para as empresas que se 

enquadrem neste programa crédito presumido de ICMS. Seu artigo 9º estabelece as condições 

que as empresas devem observar para que possam usufruir do benefício tributário por ela 

instituído: 

 

“Art. 9º - Para fazer jus ao tratamento tributário previsto nesta Lei, o 
contribuinte deverá demonstrar os benefícios econômicos e sociais que 

advirão do projeto para a economia do Estado do Rio de Janeiro , bem 
como estabelecer metas para o incremento da arrecadação do ICMS a 

médio e longo prazos , a abertura de novos postos de trabalho, a 

consolidação de marcas de produtos fluminenses , o aumento da área de 

armazenagem e o aumento da participação da frota de veículos 

emplacados no Estado do Rio de Janeiro, em relação à frota total da 

empresa”.
58

 (Grifo nosso) 
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 A partir dos dois exemplos de TAREs dados acima, podemos observar que estes são  

acordos firmados entre duas partes, ente federado e contribuinte, em que a primeira se 

compromete a conceder um benefício fiscal à outra em troca desta realizar certas condições. 

Com este acordo as duas partes realizam concessões, mas ao mesmo tempo ambas se 

beneficiam de alguma forma.  

 Com essas declarações de inconstitucionalidade dos mais de 700 TAREs firmados 

entre os Estados e empresas, uma das partes do acordo (no caso, o Estado) se beneficiou dos 

investimentos que a empresa fez em seu território, com o aumento dos postos de emprego 

etc., e foi novamente beneficiado quando a empresa foi autuada para ser obrigada a recolher 

todo aquele imposto que havia sido dispensado nos últimos cinco anos acrescido dos juros e 

das multas. Por outro lado, a empresa que teve custos altos para investir naquele Estado se viu 

extremamente prejudicada ao ser cobrada desse valor. Será que este tratamento seria o mais 

compatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica? 

 No capítulo a seguir será feita a análise do Convênio ICMS 70/2014, na sua tentativa 

de diminuir esta situação de insegurança jurídica, garantindo uma maior previsibilidade para 

os casos em que há declaração de inconstitucionalidade dos benefício fiscais, todavia, também 

será trazido à tona o entrave que se tem que enfrentar para alcançar este fim.  

 

VI. O CONVÊNIO ICMS 70/2014 

  Em 30.07.2014, foi publicado no Diário Oficial da União o Convênio ICMS nº 

70/2014 firmado no âmbito do CONFAZ (Anexo II). Tal Convênio foi firmado entre 21 

unidades da federação, quais sejam, Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal.59 

 Este Convênio declarou, de forma absolutamente não usual, que, quando forem 

discutidas no âmbito do órgão supracitado as regras que venham a conceder remissão e anistia 

relativamente ao ICMS e acréscimos devidos e não pagos em razão de benefícios de ICMS 

criados sem a prévia aprovação em Convênio, deverão ser observados os termos estabelecidos 

no anexo único ao Convênio. Diferentemente do tipo de Convênio que prevê a LC nº 24/75 
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(para estabelecer concessões de benefícios fiscais), este Convênio é como um protocolo de 

intenções firmado entre os estados acima referidos para demonstrar qual será a sua posição 

quando a matéria for efetivamente discutida no âmbito do CONFAZ.60  

 A seguir serão abordadas as principais normas estabelecidas pelo Convênio. 

(i) Cláusula primeira do Anexo Único: remissão e anistia dos créditos tributários de 

ICMS, constituídos ou não, relativos a benefícios e incentivos, fiscais e 

financeiros, concedidos por legislações tributárias estaduais e distrital editadas até 

a data de publicação desde Convênio, sem aprovação do CONFAZ; 

(ii) Cláusula segunda: as unidades federadas deverão, no prazo de 90 dias da data de 

produção de efeitos deste Convênio, publicar nos seus Diários Oficiais a relação de 

todos os seus atos normativos relativos a benefícios e incentivos fiscais e o seu 

respectivo registro junto ao CONFAZ, sob pena de não aplicação das normas 

relativas a tal Convênio; 

(iii) Cláusula terceira: a unidade federada que editou o ato concessivo publicado e 

registrado junto ao CONFAZ fica autorizada a concedê-lo e prorrogá-lo dentro dos 

prazos previstos nesta cláusula; 

(iv) Cláusula quarta: as unidades federadas poderão estender a concessão dos 

incentivos fiscais para outros contribuintes estabelecidos em seu território, sob as 

mesmas condições e nos prazos limites de fruição; e poderão aderir aos benefícios 

e incentivos concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da mesma 

região, enquanto vigentes; e 

(v) Cláusula quinta: os estados e o distrito federal acordam em não reconhecer os 

créditos de ICMS referentes às operações e prestações contempladas com esses 

benefícios e incentivos, fiscais e financeiros. 

Todavia, o próprio Convênio estabelece condições à aplicação de suas regras, as quais 

podem se mostrar verdadeiros empecilhos. A cláusula décima do Anexo Único prevê como 

condições, cumulativamente, a edição pelo Senado Federal, com fundamento no art. 155, §2º, 

IV da CRFB/88, de resolução que estabeleça a redução gradual da alíquota do ICMS, nas 

operações e prestações interestaduais; a promulgação de uma emenda constitucional que 

promova a repartição, entre o estado de origem e o de destino, do ICMS incidente sobre as 
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operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final não 

contribuinte do imposto; aprovação de lei complementar que disponha sobre a instituição de 

fundos federativos e que afaste as possíveis restrições decorrentes da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LC nº 101/2000); dentre outras condições.  

Por um lado, observa-se que tal Convênio representa uma busca pela solução da 

Guerra Fiscal do ICMS em que os Estados tentam evitar que as empresas beneficiadas com a 

redução do imposto por benefício inconstitucional seja obrigada a recolhê-lo com alíquota 

cheia, retroativamente e acrescido dos juros e da multa. Seria uma forma de proteger a 

segurança jurídica e a confiança dos contribuintes que se aproveitaram dos referidos 

benefícios.61  

Por outro lado, o Convênio traz no seu bojo normas que não possuem eficácia 

imediata, pois demandam que outras normas sejam editadas para que comece a produzir seus 

efeitos.  

  O advogado tributarista Gustavo Brigagão afirma que:  

 

“A imposição dessa condição, que envolve nada mais nada menos do que 

a aprovação de uma emenda constitucional, duas leis complementares, 

uma lei ordinária e uma resolução do Senado, além do próprio convênio 

(para o que, como dito, será necessária unanimidade de votos) 

inviabiliza, na prática, a aplicação dessas regras de remissão e anistia, 

que são absolutamente essenciais para que o STF possa editar a Súmula 
Vinculante antes referida. De fato, sem esse perdão fiscal, a edição dessa 
Súmula promoverá verdadeiro caos econômico e absoluta insegurança 
jurídica, tamanho é o volume de benefícios fiscais que foram criados pelos 

mais diversos estados sem a prévia aprovação do Confaz”.
62

 (Grifo nosso) 

 

 Apesar de a iniciativa consagrada neste Convênio ter sido importante no tema da 

Guerra Fiscal, pois mostrou como está o posicionamento dos governantes da maioria dos 

entes federados a nível estadual, esta não conseguiu resolver o problema em razão das 

inúmeras condições que impôs para que as remissões e anistias pudessem começar a ocorrer.  
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VII. CONCLUSÃO 

 Conforme constatado anteriormente, com o advento da Constituição de 88 começou a 

se instaurar um movimento de descentralização político-fiscal, em que os estados e os 

municípios foram fortalecidos e passaram a deter uma maior parcela da arrecadação tributária, 

além de possuírem autonomia para legislarem sobre suas fontes de arrecadação.  

Com isso, os Estados passaram a ser competentes para instituir e cobrar alguns 

impostos, dentre os quais encontra-se o ICMS. Este imposto incide sobre as operações de 

circulação de mercadorias e sobre os serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de 

comunicação. Atualmente, este imposto é o que mais arrecada dentro do nosso ordenamento 

jurídico.63   

 Observa-se no art. 150, §6º da CRFB/88 que a regra geral para a concessão de 

benefícios fiscais é mediante lei específica do ente federado competente. Todavia, o ICMS se 

apresenta como exceção a esta regra, visto que o art. 155, §2º, XII, g da Carta Magna prevê 

que Lei Complementar estabelecerá a forma pela qual benefícios fiscais relativos a tal tributo 

serão concedidos. Como após a promulgação da Constituição não houve edição de nenhuma 

lei complementar relativa a tal matéria, a LC nº 24/75 foi recepcionada, estabelecendo esta em 

seu art. 1º que qualquer incentivo fiscal de ICMS será concedido e revogado nos termos dos 

Convênios estabelecidos no CONFAZ, pelo voto unânime dos representantes dos Estados. 

 Com a dificuldade na obtenção da unanimidade das votações para que fossem 

concedidos estes benefícios, muitos representantes dos governos estaduais começaram a 

utilizar os incentivos de ICMS como forma de atração de empreendimentos para seus 

territórios, o que contribuiu no aumento dos empregos, no aumento da arrecadação, ou seja, 

no desenvolvimento da economia daquele Estado. Contudo, tais benefícios fiscais foram 

concedidos sem amparo em Convênio, o que configura a sua inconstitucionalidade. 

 Este fenômeno, conhecido como Guerra Fiscal, passou a gerar intensas discussões. 

Isto porque os Estados que se viam prejudicados com estes benefícios fiscais inconstitucionais 

ajuizavam Ações Diretas de Inconstitucionalidade ou glosavam os créditos fiscais dos 

contribuintes situados em seu território (o que também acabava dando origem a um processo 

judicial).  
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 Tendo em vista o grande número de ações judiciais questionando a constitucionalidade 

das normas (leis, decretos etc.) que concediam estes benefícios, o Ministro Gilmar Mendes 

editou a Proposta de Súmula Vinculante nº 69, segundo a qual “Qualquer isenção, incentivo, 

redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de pagamento ou outro 

benefício fiscal relativo ao ICMS, concedido sem prévia aprovação em convênio celebrado no 

âmbito do CONFAZ, é inconstitucional”.  

 Caso esta Súmula Vinculante seja aprovada ela irá repercutir de forma benéfica na luta 

contra a Guerra Fiscal, já que terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 

Judiciário e da Administração Pública Direta e Indireta, assim, qualquer decisão judicial que 

desrespeitar seu teor poderia ser questionada diretamente em sede de Reclamação 

Constitucional, o que garante mais celeridade do que a ADI.  

 Todavia, sua aprovação também poderá trazer malefícios, quais sejam, as empresas 

que fizeram jus ao benefício fiscal serão autuadas para a cobrança do imposto não pago nos 

cinco anos anteriores além dos acréscimos legais. Estas empresas que muitas das vezes 

confiaram na legitimidade daquele benefício que lhes foi concedido e levaram em conta estes 

custos tributários para a escolha do local de seu empreendimento, investiram naquele estado, 

abriram postos de emprego, de uma hora para outra se deparam com tamanha cobrança que 

pode levá-las à falência e obrigá-las a fechar as portas.  

 A única forma de a segurança jurídica e a confiança dos contribuintes ser garantida 

caso a Súmula Vinculante seja aprovada seria se o STF aprovasse a modulação dos efeitos, na 

forma do art. 27 da Lei nº 9.868/99, minimizando assim os possíveis danos econômicos e 

sociais. É importante ressaltar que nos autos da ADI nº 429-8/CE o STF declarou a 

inconstitucionalidade do benefício fiscal concedido sem Convênio, sem pronunciar sua 

nulidade por um prazo de doze meses, dando uma “sobrevida” a este benefício, sendo este um 

precedente importante do sentido de que o STF pode vir a aprovar a modulação dos efeitos na 

PSV nº 69.  

Esta posição é defendida por grande parte da doutrina, como os tributaristas Fábio 

Martins de Andrade e Hugo Funaro. Por outro lado, o Procurador Geral da República se 

pronunciou no sentido de que seria desnecessária a referida modulação.  

 Entretanto, analisando-se o exemplo do Estado do Rio de Janeiro na sua iniciativa em 

regularizar a situação das empresas que tiveram os benefícios a que usufruíam estabelecidos 
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pela Lei nº 2.273/1994 declarados inconstitucionais pela ADI nº 1.179-1, observa-se que o 

governo do estado por considerar que as empresas que faziam jus a este benefício deveriam 

ter a segurança jurídica garantida e não serem punidas com a declaração de 

inconstitucionalidade, editou a Lei nº 3.394/2000 e o Decreto 26.273/2000. Estas normas 

previam a remissão de juros e multa dos créditos tributários constituídos contra aqueles 

contribuintes que eram beneficiados pela Lei nº 2.273/94.  

 Esta iniciativa do Estado do Rio não foi aceita pelo Supremo, o qual julgou 

inconstitucionais a Lei e o Decreto que a regulamentava em sede de ADI (nº 2.906). O 

Tribunal declarou a inconstitucionalidade por entender que esta remissão seria uma nova 

tentativa de concessão de benefícios fiscais sem amparo em Convênio e por ser uma tentativa 

de “contornar” a decisão anterior que declarou a Lei 2.273/94 inconstitucional.  

 Discordamos com o posicionamento do STF ao afirmar que tais normas teriam 

desprezado a “instituição maior” que seria o Supremo. Entendemos que o Estado do Rio de 

Janeiro editou tais normas com o mero objetivo de garantir a segurança jurídica daqueles 

contribuintes que, com boa fé, recolhiam o ICMS com o benefício. Já que na ADI 1.179-1 o 

STF não modulou os efeitos para que a cobrança do imposto só fosse com efeitos ex nunc, o 

Estado do Rio tentou arranjar uma solução para que os danos fossem minimizados, a qual foi 

posteriormente rechaçada pelo Supremo. 

 Após este posicionamento do Supremo vedando a remissão dos juros e da multa pela 

lei estadual, o estado do Rio de Janeiro editou o Decreto nº 45.022/2014 revogando benefícios 

fiscais que foram declarados inconstitucionais na ADI nº 3664 e estabelecendo que os 

contribuintes que usufruíram do regime mais benéfico deveriam refazer sua escrita fiscal e 

cumprir com as suas obrigações tributárias principal e acessórias pelo regime normal de 

confronto entre créditos e débitos, relativos ao período decadencial de cinco anos. Com isso, a 

situação de insegurança jurídica a que os contribuintes se encontravam aumentou 

exponencialmente.  

 Além disso, observa-se que o STF também tem reconhecido a legitimidade do Parquet 

para a propositura da ação civil pública em face de benefícios fiscais concedidos em Termos 

de Acordo de Regime Especial (TARE) desde o RE nº 576.155/DF em 2010, o que confere 

maior complexidade e insegurança em relação à matéria. Com a consolidação desse seu 

posicionamento, todas as 700 ações civis públicas sobrestadas até aquele momento e as ações 

posteriores tiveram que julgar neste sentido.  
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 Com essas declarações de inconstitucionalidade dos mais de 700 TAREs firmados 

entre os Estados e empresas, uma das partes do acordo (Estado) se beneficiou dos 

investimentos que a empresa fez em seu território, com o aumento dos postos de emprego 

etc., e foi novamente beneficiado quando a empresa foi autuada para ser obrigada a recolher 

todo aquele imposto que havia sido dispensado nos últimos cinco anos acrescido dos juros e 

das multas. Por outro lado, a empresa que teve custos altos para investir naquele Estado se viu 

extremamente prejudicada ao ser cobrada desse valor. Entretanto, o Supremo entendeu que os 

interesses metaindividuais da proteção ao patrimônio público e higidez do processo de 

arrecadação tributária foram violados e por isso o Ministério Público seria legitimado a 

ajuizar a Ação Civil Pública para anular tais Acordos. 

 Uma possível solução para os efeitos nefastos que essas declarações de 

inconstitucionalidade dos benefícios fiscais concedidos sem aprovação em Convênio seria a 

contida no Convênio ICMS nº 70/2014, pois este estabelece, dentre outras disposições, que 

serão concedidas remissão e anistia dos créditos tributários de ICMS, relativos a benefícios e 

incentivos, fiscais e financeiros, concedidos por legislações tributárias estaduais e distrital 

editadas até a data de sua publicação, sem aprovação do CONFAZ.  

 Contudo, um grande obstáculo se apresenta diante desta possível solução, qual seja, a 

previsão de inúmeras condições cumulativas para que este Convênio possa produzir seus 

efeitos. Dentre estas condições encontra-se a necessidade de edição de uma Emenda 

Constitucional, de uma Resolução do Senado Federal, de uma Lei Complementar etc. (todas 

abordadas no capítulo 6).  

 Diante de tudo o que foi exposto, é possível observar que o Judiciário tem adotado um 

posicionamento irredutível frente a tais benefícios fiscais, com o intuito de desincentivar e 

acabar com a Guerra Fiscal, mas ele tem se esquecido de levar em conta as consequências 

econômicas e sociais que podem vir a ser ocasionadas. Caso a Súmula Vinculante seja 

aprovada e os contribuintes sejam cobrados retroativamente do imposto com os acréscimos 

legais, isto poderá levar muitas empresas à falência, porque, como já dito anteriormente, o 

custo tributário é um dos que mais pesam dentre os custos que as empresas possuem na sua 

atuação. Com isso, a longo prazo, a arrecadação dos impostos pode diminuir. Isto será bom 

para a economia do país? E o que acontece com a segurança jurídica?  

 Seria necessário, desde já, uma solução para este problema. Trazemos as seguintes 

propostas: (i) um Convênio entre os Estados e o Distrito Federal convalidando os benefícios 
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inconstitucionais64; ou (ii) caso a súmula vinculante seja aprovada, o STF deveria modular 

seus efeitos de forma que as declarações de inconstitucionalidade apenas possuíssem efeitos 

ex nunc, para preservar a segurança jurídica na forma do art. 27 da Lei nº 9.868/99.  

 E no caso das empresas que usufruíram dos benefícios fiscais concedidos pelo TARE 

em que tiveram que realizar certas condições para fazerem jus ao benefício, se não for tomada 

nenhuma providência no sentido de proibir a cobrança retroativa, caberia algum tipo de 

reparação de danos? Será que este acordo poderia ensejar algum tipo de responsabilidade 

contratual em razão do descumprimento da prestação de uma das partes, no caso, o Estado? 

Esta questão deve ser pensada, pois seria uma forma de minimizar os danos sofridos por uma 

das partes envolvidas.    

 É importante mencionar que além do PLS-C 130/2014 (Anexo III) que visa reduzir o 

quórum do CONFAZ para a aprovação de um convênio que convalide os benefícios fiscais, 

também está tramitando no Congresso a PEC nº 41/2014, de iniciativa do Senador Walter 

Pinheiro (Anexo IV). Esta Proposta de Emenda à Constituição fixa alíquotas para o ICMS 

incidente nas operações interestaduais, partindo-se de 11% com redução progressiva por um 

período de oito anos a contar do exercício seguinte ao da entrada em vigor da emenda, 

chegando a 4%. Todavia, de forma a observar as diferenças regionais, as operações destinadas 

às regiões de menor desenvolvimento econômico teriam alíquotas menores, reduzindo-se para 

6% a partir do primeiro ano e para 4% a partir do terceiro. Além disso, a PEC também institui 

o Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR), como forma de compensar a perda de receita 

desses estados por conta da redução de alíquota do imposto.65  

 Contudo, da leitura da redação original dessa PEC observamos que não existe 

nenhuma normatização a respeito de como seria feita a cobrança dos créditos decorrentes de 

benefícios fiscais já concedidos sem amparo em Convênio.66 Assim, ao nosso ver, caso esta 

PEC seja aprovada no Congresso, dependendo de qual a redação final que seria adotada, esta 

poderia ser uma causa de aumento da insegurança jurídica que assola as empresas neste tema.  

                                                                 
64

 Existe inclusive um projeto de lei complementar no Senado Federal que visa reduzir o quórum do Conselho 

Nacional de Política Fazendária para aprovação de um Convênio de convalide tais benefícios. É o PLS-C 

130/2014, que já foi aprovado pela Comissão de Ass untos Econômicos do Senado em novembro de 2014. 

Disponível em <http://www.mauronegruni.com.br/2014/11/03/guerra-fiscal-vai-votacao-senado/>. Acessado em 

13 de novembro de 2014.  
65

 Disponível em <file:///Users/mac/Downloads/sf-sistema-sedol2-id-documento-composto-30796.pdf>. 

Acessado em 23 de novembro de 2014.  
66

 A PEC 41 apenas dispõe que aos estados que concederem benefícios fiscais desrespeitando a legislação, fica 

vedada a disponibilização dos recursos do FDR, na forma do seu art. 14. 
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ANEXO I 

Lei 2273/94 | Lei nº 2273, de 27 de junho de 1994 

ESTABELECE PRAZO ESPECIAL DE PAGAMENTO DE ICMS PARA AS EMPRESAS 

QUE REALIZAREM INVESTIMENTO PRODUTIVO NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, Faço saber que a Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder prazo especial de pagamento do ICMS 

para indústria ou agroindústria que utilize tecnologia inovadora, nas seguintes hipóteses:  

I - implantação de empreendimento;  

II - relocalização para as regiões Norte e Noroeste do Estado;  

III - relocalização para as regiões Nordeste e Centro-Norte;  

IV - incremento de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da capacidade produtiva.  

Parágrafo único - O disposto neste artigo só se aplica ao empreendimento que promova a 

defesa do meio ambiente, segurança ou saúde do trabalhador ou redução das disparidades 

regionais; o desenvolvimento de pesquisa e produção de material ou equipamento 

especializado para pessoas portadoras de deficiências; o assentamento humano de famílias de 

baixa renda.  

Art. 2º - O prazo especial de pagamento do ICMS referido no artigo anterior será de até 5 

(cinco) anos, observados os seguintes limites aplicáveis sobre o imposto devido nos períodos 

de apuração:  

I - 1º ano: até 75% (setenta e cinco por cento);  

II - 2º ano: até 70% (setenta por cento);  

III - 3º ano: até 60% (sessenta por cento);  

IV - 4º ano: até 50% (cinquenta por cento);  

V - 5º ano: até 40% (quarenta por cento).  
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§ 1º - O restante do ICMS devido nos períodos de apuração, referidos neste artigo, será 

recolhido nos prazos normais do CAF.  

§ 2º - Havendo atualização monetária, será calculada com a redução de 40% (quarenta por 

cento) sobre o valor devido em todas as regiões do Estado.  

§ 3º - O disposto neste artigo alcança, também, a importação de máquinas e equipamentos.  

§ 4º - Para as empresas já estabelecidas no Estado, o prazo especial será calculado sobre o 

valor relativo ao faturamento proveniente do investimento.  

Art. 3º - As empresas que preencherem os requisitos constantes do artigo 1º, poderão utilizar 

o saldo credor do imposto para aquisição de matéria-prima, material secundário e de 

embalagem, na forma que dispuser o Poder Executivo.  

Art. 4º - Para a concessão do prazo especial previsto no artigo 1º, deverá ser levado em 

consideração o comportamento da receita estadual. 

Art. 5º - O Poder Executivo, considerando o interesse social e ao comportamento da receita, 

poderá aplicar o disposto nesta Lei aos detentores de outros benefícios fiscais em substituição 

aos já concedidos, na forma que dispuser em regulamento.  

Art. 6º - O Poder Executivo editará os atos necessários à regulamentação do disposto nesta 

Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias.  

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

Rio de Janeiro, 27 de junho de 1994. 


