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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo de caso que evidencia um desequilíbrio concorrencial 

tributário e traz insights para aperfeiçoar soluções que garantam o equilíbrio entre a intervenção 

estatal para reduzir as desigualdades regionais e o exercício da livre concorrência. Os 

Protocolos ICMS nº 46/2000 e 53/2017 estabeleceram um compromisso entre os Estados 

signatários para harmonizarem uma sistemática de substituição tributária para a cadeia do trigo 

em seus respectivos territórios. Essa substituição tributária estabeleceu alíquotas diferenciadas 

entres Estados signatários e não signatários ou produtos importados do exterior. O Estado do 

Ceará, signatário destes Protocolos ICMS, não sancionou lei estadual para instituir a 

substituição tributária e editou o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 como regulamentador. 

Este decreto inovou com a criação de uma nova espécie de substituição tributária nas operações 

internas para biscoitos e massas alimentícias exclusivas para a indústria com produção integrada 

ou de mesmo grupo empresarial, que não estava prevista em lei e nem nos protocolos 

referenciados. Esta tributação diferenciada, na prática, representou um benefício fiscal e gerou 

um desequilíbrio concorrencial tributário, favorecendo um tipo específico de indústria em 

detrimento de suas concorrentes, inclusive aquelas localizadas no próprio Estado, capaz de 

fomentar a monopolização do mercado cearense de biscoitos e massas alimentícias a custa de 

renúncia fiscal. Este estudo de caso evidenciou as inconstitucionalidades e ilegalidades do 

Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, tanto sob o prisma da substituição tributária, quanto da 

concessão de benefício fiscal e ainda do ponto de vista da ofensa ao princípio da livre 

concorrência. Analisamos as soluções jurídicas disponíveis no âmbito do CONFAZ, do CADE 

e do Poder Judiciário para que uma empresa prejudicada pudesse individual e diretamente 

insurgir-se. Apesar das evidências de inconstitucionalidades e ilegalidades, de poucas 

alternativas, e ainda com riscos, dispõe a empresa prejudicada. Esse caso prático expôs a 

importância de a regulamentação do art. 146-A da CF/88 trazer normas gerais de concorrência 

tributária, do CONFAZ exercer o controle de estruturas tributárias anticoncorrenciais praticadas 

por entes tributantes e do CADE exercer o controle de condutas tributárias anticoncorrenciais 

praticadas por agentes econômicos. 

 

Palavras-chave: Desequilíbrio. Concorrência. Tributação. Substituição Tributária. Benefício 

Fiscal. Desigualdades Regionais. Mercado. Livre Concorrência. Biscoitos. Massas 

Alimentícias. CONFAZ. CADE. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

A case that highlights a competitive tax unbalance and provides insights to improve 

solutions that ensure the balance between state intervention to reduce regional inequalities and 

the exercise of free competition. ICMS Protocols 46/2000 and 53/2017 establish a commitment 

among the signatory States to harmonize a system of tax substitution for a wheat chain in their 

respective territories. This tax substitution established differentiated rates among signatory and 

non-signatory States or products imported from abroad. The State of Ceará, signatory of these 

ICMS Protocols, did not sanction a state law to institute tax substitution and issued Decreto 

Estadual/CE nº 31.109/2013 as a regulator. This decree innovated with the creation of a new 

kind of tax substitution in the internal operations for biscuits and pasta exclusive to the industry 

with integrate production or of the same business group, which was not provided for in law or 

in the referenced protocols. This differentiated taxation in practice represented a tax benefit and 

generated a competitive tax unbalance, favoring a specific type of industry to the detriment of 

its competitors, including those located in the State itself, capable of fomenting the 

monopolization of the market for biscuits and pasta at Ceará of tax break. This case searched 

to highlight the unconstitutionalities and illegalities of Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 

from the point of view of tax substitution, as well as from the concession of tax benefit and 

from the point of view of the offense to the principle of free competition. We analyze the legal 

solutions available within the scope of CONFAZ, CADE and the Judiciary so that an impaired 

company could individually and directly insurgent. Despite the evidences of 

unconstitutionalities and illegalities, few alternatives and still risks disposes the company 

impaired. This case exposed the importance of the regulation of art. 146-A of the CF/88 to bring 

general rules of tax competition, of CONFAZ to exercise control of anti-competitive tax 

structures practiced by tax entities and CADE to exercise control of anti-competitive tax 

conduct  practiced by economic agents. 

 

Key words: Unbalance. Competition. Taxtation. Tax Substitution. Tax Benefit. Regional 

Inequalities. Market. Free Competition. Biscuits. Pasta. CONFAZ. CADE. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo começou com a indagação: e se uma empresa prejudicada quiser 

insurgir-se contra o desequilíbrio concorrencial tributário gerado pelo Decreto Estadual/CE nº 

31.109/2013, como deverá agir? 

 

Antes da identificação do problema jurídico e busca das alternativas disponíveis 

para a sua solução, fizemos um planejamento para organizar as ideias e facilitar a evolução do 

tema definindo seu percurso, as fontes da pesquisa, suas limitações e metodologia a serem 

aplicadas, cujos detalhes esposamos no Capítulo 2. 

 

Para compreender o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, objeto de nosso estudo, 

é necessário primeiro analisar as regras constitucionais para a criação da substituição tributária 

e de concessão de incentivos ou benefícios fiscais em matéria de ICMS, depois identificar a 

moldura estabelecida no Código Tributário Nacional e nas Leis Complementares nºs. 87/1996, 

24/1975, 101/2000, 160/2017 e, na sequência, conhecer a legislação do ICMS de toda a cadeia 

do trigo na região nordeste e sua aplicação no Estado do Ceará até chegarmos à tributação 

diferenciada aplicada para as operações com biscoitos e massas alimentícias para um tipo 

específico de indústria cearense. 

 

Assim, no Capítulo 3 detalhamos a legislação do ICMS na região nordeste e sua 

aplicação pelo Estado do Ceará, iniciando pelo Protocolo ICMS 46/2000 que estabelece regras 

para harmonização da substituição tributária para os Estados signatários, não signatários e para 

produtos importados do exterior nas operações com trigo em grão, farinha de trigo e mistura de 

farinha de trigo, analisando suas particularidades, base de cálculo, alíquotas, pessoa 

responsável, abrangência e sua aplicação no caso concreto. 

 

Seguimos no detalhamento e na aplicação no caso concreto do Protocolo ICMS 

50/2005, que foi sucedido pelo Protocolo ICMS 53/2017, que estabelece regras para 

harmonização da substituição tributária para os Estados signatários, não signatários e para 

produtos importados do exterior nas operações com biscoitos, massas alimentícias e demais 

derivados da farinha de trigo. 
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Detalhamos a forma com que o Estado do Ceará criou a substituição tributária 

acordada nos Protocolos ICMS nºs. 46/2000, 50/2005 e 53/2017, através do Decreto 

Estadual/CE nº 28.067/2005 e suas alterações, que foi sucedido pelo Decreto Estadual/CE nº 

31.109/2013 e suas alterações, inexistindo uma lei estadual. 

 

Evidenciamos a tributação diferenciada para uma espécie restrita denominada de 

indústria com produção integrada ou de mesmo grupo empresarial, criada pelo Decreto 

Estadual/CE nº 31.109/2013 que, embora travestida de substituição tributária, na prática 

representou uma sensível redução da carga tributária para este tipo de empresa nas operações 

internas no Estado do Ceará para biscoitos, massas alimentícias e demais derivados da farinha 

de trigo. 

 

 Esta tributação diferenciada exclusiva para a indústria com produção integrada ou 

de mesmo grupo empresarial não tem previsão legal e nem foi abordada pelos Protocolos ICMS 

nºs. 46/2000, 50/2005 e 53/2017. 

 

Analisamos o desequilíbrio concorrencial tributário, inclusive para a própria 

indústria cearense de biscoitos e massas alimentícias não enquadradas no conceito de indústria 

com produção integrada ou de mesmo grupo empresarial, de forma que também detalhamos 

esse efeito concorrencial evidenciado nas simulações hipotéticas, finalizando o Capítulo 3 com 

as conclusões fáticas das análises dessa legislação e sua aplicação prática. 

 

De posse da situação fática decorrente da aplicação da legislação em matéria de 

ICMS utilizada pelo Estado do Ceará para a criação da tributação diferenciada exclusiva para a 

indústria com produção integrada ou de mesmo grupo empresarial nas operações internas com 

biscoitos, massas alimentícias e demais derivados da farinha de trigo, passamos a analisar os 

instrumentos jurídicos utilizados no caso concreto. 

 

No Capítulo 4, analisamos essa tributação diferenciada à luz da questionada 

constitucionalidade e legalidade sob as óticas da criação da substituição tributária, da concessão 

de benefício fiscal e do desequilíbrio concorrencial tributário, finalizando com a demonstração 

dos problemas jurídicos a serem enfrentados pela empresa prejudicada com o Decreto 
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Estadual/CE nº 31.109/2013 nas operações com biscoitos, massas alimentícias e demais 

derivados da farinha de trigo no mercado cearense. 

 

No Capítulo 5, passamos a analisar as soluções jurídicas disponíveis para 

enfrentarmos os problemas evidenciados, tanto na esfera administrativa com a avaliação das 

alternativas do caso no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária e no âmbito do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica, quanto na esfera judicial analisando as 

alternativas de medidas judiciais que a empresa prejudicada poderia utilizar para insurgir-se 

contra a tributação diferenciada criada pelo Estado do Ceará. 

 

No Capítulo 6, apresentamos as conclusões sobre as diversas inconstitucionalidades 

e ilegalidades da tributação diferenciada exclusiva para a indústria com produção integrada ou 

de mesmo grupo empresarial nas operações com biscoitos, massas alimentícias e demais 

derivados da farinha de trigo estabelecida pelo Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, e a 

paradoxal escassez de soluções jurídicas disponíveis para a empresa prejudicada utilizar, que 

por sua vez evidenciou o verdadeiro problema jurídico a ser enfrentado. 

 

Apontamos recomendações práticas de ajustes nas legislações do Conselho 

Nacional de Política Fazendária, do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, e de 

ajustes no texto do Projeto de Lei do Senado nº 284/2017 para regulamentar o art. 146-A da 

Constituição Federal vigente, com o objetivo de viabilizar soluções jurídicas para problemas 

decorrentes do desequilíbrio concorrencial tributário, como no caso ressaltado neste estudo. 

 

Este estudo permitirá ao leitor entender a tributação do ICMS da cadeia do trigo na 

região nordeste e, mais especificamente, a tributação diferenciada exclusiva para a indústria 

com produção integrada ou de mesmo grupo empresarial nas operações com biscoitos, massas 

alimentícias e demais derivados da farinha de trigo e sua consequência concorrencial no 

mercado cearense. 

 

Acreditamos que este estudo também trará alguns insights para aqueles interessados 

nos debates sobre como equalizar o problema do desequilíbrio concorrencial tributário, 

especialmente em matéria de ICMS, sobre a atuação do Conselho Nacional de Política 

Fazendária e sobre a competência do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência em 
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matéria concorrencial tributária, bem como para os experts em processo civil que desejarem 

sofisticar o detalhamento processual do problema jurídico posto. 

 

A tributação diferenciada objeto deste estudo pode contribuir àqueles interessados 

em analisar os efeitos indutivos de comportamentos das empresas decorrentes da intervenção 

estatal na regulação da função extrafiscal da tributação. 

 

Este estudo pode contribuir, ainda, àqueles interessados em comercializar sua 

produção ou instalar fábricas de biscoitos, massas alimentícias e demais derivados da farinha 

de trigo na região nordeste e no Estado do Ceará. 

 

Por fim, esperamos que este estudo seja útil ao leitor e contribua para o 

desenvolvimento sustentável de nosso país e para o equilíbrio entre os princípios e objetivos 

constitucionais da redução das desigualdades regionais e o da livre concorrência. 
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2. METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

Este estudo buscou analisar a aplicação prática do Decreto Estadual/CE nº 

31.109/2013 e o seu desequilíbrio concorrencial tributário no mercado cearense de biscoitos e 

massas alimentícias. 

 

Utilizamos como fonte de pesquisa: 

 

(i) a análise dos arts. 3º, III; 5º, LXIX; 103; 129, III; 146, III, “a”; 146-A; 150, II; 

155, §2º, XII, “b” e “g”; 170, IV; 192, da Constituição Federal de 1988, dos arts. 100, IV; 102, 

do Código Tributário Nacional, do art. 18, do Código de Processo Civil vigente, dos arts. 1º e 

7º, da Lei Complementar nº 24/1975, dos arts. 6º, 8º e 9º, da Lei Complementar nº 87/1996, do 

art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000, do art. 3º, I, da Lei Complementar nº 160/2017, Lei 

Federal nº 12.016/2009, Lei Federal nº 12.529/2011, Lei Estadual/CE nº 10.367/1979. 

 

(ii) a análise dos Protocolos ICMS nº 46/2000, 50/2005 e 53/2017, e dos Convênios 

ICMS nºs. 81/1993, 133/1997, 52/2017, 190/2017 e 142/2018. 

 

(iii) a análise dos Decretos Estaduais/CE nº 28.067/2005 e 31.109/2013, bem como 

todas as suas alterações. 

 

(iv) a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5866 perante o Supremo Tribunal 

Federal, o AgRg na SS 3.273/RJ, relatoria da Ministra Ellen Gracie e Processos Administrativos 

e Consultas perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

 

(v) o Parecer nº 0152/2015-PGMPC do Ministério Público de Contas do Estado do 

Ceará, além dos relatórios de aprovações das contas do Governo do Estado do Ceará. 

 

(vi) o Censo IBGE e pesquisas de mercado de biscoitos e massas alimentícias 

publicadas pela Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães 

& Bolos Industrializados e por jornais e revistas eletrônicas, utilizando dados Nielsen ou da 

pesquisa realizada pela Kantar WorldPanel. 
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(vii) os Projetos de Leis do Senado nºs. 161/2013, do Senador Delcídio Amaral 

(PT/MS), 87/2015, do Senador Humberto Costa (PT/PE), 155/2015, da Senadora Lúcia Vânia 

(PSDB/GO), 165/2015, do Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB/PE) e 284/2017, da 

Senadora Ana Amélia (PP/RS). 

 

A análise de doutrina, dissertações de mestrados, artigos e pareceres jurídicos, 

jurisprudências, dentre outras fontes, foi feita de forma qualitativa sendo referida 

expressamente no corpo do trabalho, ou na forma de convencimento de nosso entendimento 

sobre a matéria. 

 

Entendemos que para o objetivo deste estudo não fazia sentido explorar 

pormenorizadamente conceitos e identificar com profundidade as correntes doutrinárias 

divergentes além da esposada no trabalho, uma vez que tratamos da aplicação prática de 

conceitos jurídicos, amplamente disseminados, no caso concreto da tributação diferenciada 

exclusiva para a indústria com produção integrada ou de mesmo grupo empresarial nas 

operações com biscoitos e massas alimentícias no mercado cearense. 

 

Em nossa pesquisa percebemos que as associações de classe publicaram em seus 

sítios eletrônicos vasta gama de informações e dados estatísticos, bem como os textos 

normativos também trouxeram as informações necessárias para as simulações de cenários de 

tributação das empresas atuantes no mercado nordestino e, mais especificamente, no mercado 

cearense. 

 

Temos o interesse em colaborar com o aprimoramento do instrumental legal com o 

objetivo de prevenir e tratar o desequilíbrio concorrencial tributário, além de contribuir com o 

desenvolvimento sustentável de nosso país, respeitando o exercício da intervenção estatal no 

intuito de reduzir as desigualdades regionais, ao mesmo tempo em que protege o princípio 

constitucional da livre iniciativa por meio da proteção à livre concorrência no mercado. 
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3. DESCRIÇÃO DO DESEQUILÍBRIO CONCORRENCIAL PELA TRIBUTAÇÃO 

DIFERENCIADA DO CEARÁ NAS OPERAÇÕES COM BISCOITOS E MASSAS 

ALIMENTÍCIAS 

 

3.1. Legislação de ICMS do Ceará nas operações com biscoitos e massas alimentícias 

 

Nossa Constituição Federal de 1988 – “CF/88” - atribuiu competência à lei 

complementar para dispor sobre substituição tributária (art. 155, §2º, XII, “b”), bem como para 

estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente quanto à definição de tributos e 

suas espécies (art. 146, III, “a”). 

 

A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 – “LC 87/96” -  atribuiu à 

lei estadual competência para determinar ao contribuinte ou ao depositário, a qualquer título do 

imposto, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS, na qualidade de substituto tributário 

(art. 6º), e condicionou a adoção do regime de substituição tributária em operações 

interestaduais à celebração de acordos entre os Estados (art. 9º). 

 

O Código Tributário Nacional – “CTN” -, que possui força de lei complementar, 

estabeleceu que os convênios celebrados entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais 

e dos decretos (art. 100, IV). 

 

O Convênio ICMS 133/97 aprovou o Regimento Interno do Conselho Nacional de 

Política Fazendária – “CONFAZ”, o qual estabeleceu competência ao Conselho para celebrar 

convênios para efeito de concessão ou revogação de isenções, benefícios e incentivos fiscais de 

que trata o art. 155, §2º, XII, “g”, da CF/88; promover atos para o exercício das prerrogativas 

dos arts. 102 e 199, ambos do CTN; sugerir medidas para a simplificação e harmonização de 

exigências legais, dentre outras (art. 3º). 

 

Ainda no Convênio ICMS 133/97 ficou estabelecido que dois ou mais Estados e o 

Distrito Federal, via Protocolos, poderão criar procedimentos comuns para: implementar 

políticas fiscais; permutar informações e proceder fiscalizações conjuntas; fixar critérios para 

pautas fiscais; além de outros assuntos de seus interesses (art. 38), ficando vedado a esses 
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Protocolos, normas que aumentem, reduzam, ou revoguem benefícios fiscais (Parágrafo único, 

do art. 38). 

 

No ano 2000, os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins, das regiões 

Norte e Nordeste do Brasil, reuniram-se no âmbito do CONFAZ para celebrarem entre si o 

Protocolo ICMS nº 46/00 que “dispõe sobre a harmonização da substituição tributária do ICMS 

nas operações com trigo em grão e farinha de trigo, pelos Estados signatários, integrantes das 

regiões Norte e Nordeste.” 

 

O Protocolo ICMS 46/00 tem três pilares principais: a substituição e antecipação 

tributária; a carga tributária e a base de cálculo do ICMS; e a repartição do imposto dos produtos 

industrializados nas operações interestaduais entre os Estados signatários (origem e destino). 

 

A substituição e antecipação tributária para as operações de entrada e saída de trigo 

em grão, farinha de trigo e mistura de farinha de trigo é atípica porque alcança até a saída dos 

produtos elaborados pelos estabelecimentos industriais de panificação, massas alimentícias, 

biscoitos e bolachas, como se verifica em sua Cláusula Primeira: 

 

Cláusula primeira. Os estados signatários acordam em adotar uniformemente em seus 
respectivos territórios legislação no sentido de padronizar os procedimentos de 
cobrança do ICMS referente às operações com trigo em grão, farinha de trigo e mistura 
de farinha de trigo, tendo como base a importação do mencionado cereal, da farinha de 
trigo ou o ingresso das mencionadas mercadorias em seus territórios, alcançando esta 
cobrança as etapas das operações subsequentes, até a saída dos produtos 
elaborados pelos estabelecimentos industriais de panificação, massas alimentícias, 
biscoitos e bolachas derivados da farinha de trigo. 

(Grifo nosso) 
 

A partir de 01.04.2017, por meio do Protocolo ICMS 46/17, houve a inclusão da 

mistura de farinha de trigo e a possibilidade de alcance da substituição tributária para os 

produtos abrangidos pelo Protocolo ICMS 46/00 até as operações com o consumidor final, com 

as inclusões dos parágrafos 1º e 2º, na Cláusula Primeira do Protocolo ICMS 46/00:  

 

§1º. Para efeitos deste protocolo, considera-se mistura de farinha de trigo o produto cuja 
composição final possua, no mínimo, 80% de farinha de trigo. 
§2º. Fica facultado aos estados signatários, nas operações internas, estender o alcance 
do disposto no “caput” até as operações com o consumidor final, sem alteração da carga 
tributária estabelecida neste protocolo. 
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Assim, o importador, o adquirente, ou o destinatário do trigo em grão, da farinha 

de trigo ou da mistura de farinha de trigo, passou a ser o responsável, por substituição tributária, 

pela antecipação e recolhimento do ICMS (Cláusula segunda). 

 

Ficou estabelecido que os Estados signatários devem aplicar uma carga tributária 

de 40% nas operações com o trigo em grão e 36,36% nas operações com a farinha de trigo e 

com a mistura de farinha de trigo1 (originalmente era de 33% e 30% respectivamente), sendo a 

base de cálculo o valor total da aquisição ou recebimento da mercadoria, adicionado de todas 

as despesas cobradas ou debitadas ao destinatário, incluindo o próprio imposto, não podendo o 

ICMS ser menor que o valor de referência do imposto indicado pelo Ato COTEPE/ICMS. 

 

O parágrafo segundo, da cláusula quarta, do Protocolo ICMS 46/00, nomeou o 

Estado do Ceará como “responsável pela comunicação à Secretaria Executiva do CONFAZ do 

valor de referência estabelecido pelos estados signatários.” 

 

No processo industrial de moagem do trigo em grão, obtém-se a farinha de trigo e 

subprodutos como o farelo, por exemplo. Portanto, para fins de tributação do Protocolo ICMS 

46/00, estabeleceu-se que 75% do trigo em grão é o volume que se obtém de farinha de trigo, e 

os 25% restantes são do subproduto farelo, de forma que a carga tributária de 40% sobre o total 

do custo do trigo em grão contempla a saída da farinha de trigo ou da mistura da farinha de 

trigo do estabelecimento industrial, não estando os 25% do farelo, contemplados nessa 

tributação do protocolo (§§ 6º e 7º, da Cláusula quarta). 

 

Considerando as diferenças de alíquotas, conforme a origem da mercadoria, se do 

exterior, de Estados signatários, de Estados não-signatários, ou ainda, das diferenças de 

alíquotas interestaduais de 7% ou 12%, conforme o caso, ficou estabelecido percentuais 

diferentes sobre a base de cálculo do ICMS, devendo o substituto tributário fazer os ajustes 

necessários2 para sempre refletir a carga tributária de 40% para as operações com trigo em grão, 

ou de 36,36% para as operações com farinha de trigo e mistura de farinha de trigo. 

 

                                                 
1 Cláusula Terceira, do Protocolo ICMS 46/00. 
2 Cláusula Quarta, do Protocolo ICMS 46/00. 
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Em relação à repartição do imposto nas operações interestaduais entre Estados 

signatários, ficou estabelecido que 70% do imposto é de competência do Estado de destino e 

30% do Estado de origem (Cláusula sétima). 

 

Originalmente, a proporção da repartição do imposto era de 60% e 40%, 

respectivamente, pois considerava em sua calibragem as alíquotas interestaduais de 12%. Após 

o advento da Resolução 13/2012 do Senado Federal, que estabeleceu a alíquota de 4% nas 

operações interestaduais com bens e mercadorias importados ou, ainda que submetidos a algum 

processo de industrialização, resulte bens e mercadorias com conteúdo de importação superior 

a 40%, os Estados signatários iniciaram discussões sobre o seu impacto, o que resultou na 

alteração da proporção da repartição para 70% (destino) e 30% (origem), via do Protocolo 

ICMS 80/2016, que alterou o Protocolo ICMS 46/00. 

 

Segue abaixo quadro com uma simulação hipotética do cálculo do ICMS para uma 

operação de venda interestadual de farinha de trigo, ocorrida entre Estados signatários do 

Protocolo ICMS 46/00, utilizando um custo total hipotético de 1 (uma) tonelada de trigo em 

grão como base de cálculo do imposto da farinha de trigo3, bem como a sua repartição entre os 

Estados de origem e de destino: 

 

Quadro 3.1.(a) - Venda Interestadual de Farinha de Trigo: 
 

     

Protocolo ICMS 46/00 - Simulação Farinha de Trigo 
Custo Total do Trigo R$ 1.000,00   Repartição do ICMS 

Alíquota 40%  Estado Origem R$ 120,00 
ICMS R$ 400,00   Estado Destino R$ 280,00 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No decorrer destes anos, os Estados do Tocantins, Pará, Roraima e Maranhão 

denunciaram o Protocolo ICMS 46/00, isto é, formalizaram suas retiradas, sendo excluídos do 

mesmo, bem como o Estado do Espírito Santo aderiu, consequentemente, sendo incluído no 

protocolo referenciado. 

 

                                                 
3 Relembrando que, para fins tributários, 1 (uma) tonelada de trigo em grão produz 750 Kg de farinha de trigo, 
considerando a taxa de extração de 75% estabelecida nos §§ 6º e 7º, Cláusula quarta, do Protocolo ICMS 46/00. 
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No ano de 2005, os Estados de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe firmaram entre si, no âmbito do CONFAZ, 

o Protocolo ICMS 50/05 que “dispõe sobre substituição tributária nas operações interestaduais 

com massas alimentícias, biscoitos, bolachas, bolos, pães, e outros derivados da farinha de 

trigo.” 

 

Podemos dizer que, enquanto o Protocolo ICMS 46/00 regra sobre o insumo 

(farinha de trigo), o Protocolo ICMS 50/05 dá continuidade aos seus derivados (biscoitos e 

massas alimentícias), havendo semelhança lógica de complementaridade entre eles, de forma 

que os Estados signatários estabeleceram um acordo harmônico entre si para a tributação de 

produtos de toda a cadeia do trigo. 

 

O Protocolo ICMS 50/05 também traz como pilares: a criação da substituição e 

antecipação tributária; a definição da base de cálculo do imposto e suas alíquotas; e a destinação 

do imposto entre os Estados signatários. 

 

A substituição e antecipação tributária desse protocolo contempla os biscoitos, 

bolachas, bolos, wafers, pães, panetones, massas alimentícias, macarrão instantâneo e demais 

derivados da farinha de trigo (Cláusula primeira). Contempla, também, “o diferencial de 

alíquota na entrada interestadual com destino ao uso ou consumo do estabelecimento 

destinatário”, e “às transferências interestaduais, exceto em relação às operações destinadas ao 

Estado da Bahia” (§1º, da Cláusula primeira). 

  

Em relação às alíquotas, buscou-se um equilíbrio da carga tributária entre os 

produtos que compõem a cadeia do trigo, tributando mais os produtos de maior valor agregado, 

estabelecendo uma Margem de Valor Agregado – “MVA” -  para operações interestaduais entre 

Estados signatários de 20% para massas alimentícias, macarrão instantâneo e pães, e uma MVA 

de 30% para os demais produtos (ex.: biscoitos). 

 

Nas operações interestaduais, quando o produto for procedente de um Estado não 

signatário, ficou estabelecido uma MVA de 35% para massas alimentícias, macarrão 

instantâneo e pães, e uma MVA de 45% para os demais produtos (ex.: biscoitos). 
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Em dezembro de 2017, os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe reuniram-se no âmbito do CONFAZ e firmaram o 

Protocolo ICMS 53/17, o qual, apesar de revogar o Protocolo ICMS 50/05, manteve o mesmo 

racional da substituição e antecipação tributária. 

 

O Protocolo ICMS 53/17 manteve os três pilares principais do Protocolo ICMS 

50/05, quais sejam: a substituição e antecipação tributária para massas alimentícias, massas 

instantâneas, biscoitos, bolachas, bolos, wafers, panetones, pães industrializados e demais 

produtos derivados da farinha de trigo; a mesma base de cálculo do imposto; e, muito embora 

tenha estabelecido que as MVAs seriam as utilizadas por cada uma das Unidades da Federação, 

na prática, os Estados signatários mantiveram as MVAs de 20% para massas alimentícias, 

massas instantâneas e pães industrializados, e de 30% para os demais produtos, estas nos casos 

de operações interestaduais entre Estados signatários. Para as operações interestaduais, cujo 

produto tenha origem de Estado não signatário, os percentuais continuaram de 35% para massas 

alimentícias, massas instantâneas e pães industrializados, e de 45% para os demais produtos. 

 

Observa-se que o Protocolo ICMS 53/17, em sua cláusula primeira, ampara a 

instituição da substituição e antecipação tributária para massas alimentícias, massa instantânea, 

biscoitos, bolachas, bolos, wafers, panetones e pães industriais nos próprios termos do 

protocolo referenciado, bem como no Convênio ICMS 52/174. 

 

O Estado do Ceará, desde o ano de 2005, adota dois procedimentos de substituição 

e antecipação tributária distintos para biscoitos, bolachas, massas alimentícias e demais 

derivados da farinha de trigo. Nas operações interestaduais aplica as regras do Protocolo ICMS 

53/17 (originariamente aplicava o Protocolo ICMS 50/05), e nas operações internas criou outra 

substituição e antecipação tributária para biscoitos, bolachas e massas alimentícias. 

 

                                                 
4 Protocolo ICMS 53/17: “Cláusula primeira. Os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte e Sergipe, nos termos deste protocolo e do Convênio ICMS 52/17, de 7 de abril de 2017, 
acordam em adotar o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com bens e mercadorias, 
classificados nos Códigos Especificadores da Substituição Tributária – CEST 17.047.00, 17.049,00 a 17.053.02 e 
17.056.00 a 17.064.00, relacionados no Anexo XVII do referido convênio.” 
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Em 2005, o Estado do Ceará publicou o Decreto Estadual nº 28.067/2005 que 

“dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com derivados de farinha de 

trigo e dá outras providências.” 

 

Este Decreto basicamente repete a redação do Protocolo ICMS 50/05, funcionando 

como uma espécie de regulamentação do protocolo referenciado5, de forma que os instrumentos 

legais para a criação da substituição e antecipação tributária dos derivados da farinha de trigo 

são o Protocolo ICMS 50/05 e o Decreto Estadual/CE nº 28.067/2005, que analisaremos neste 

estudo quanto à questionada constitucionalidade por desobediência da reserva legal, inclusive 

fazendo uma analogia à decisão na ADI 5866, que também analisaremos oportunamente. 

 

A parte final da ementa do Decreto Estadual/CE nº 28.067/2005 que diz: “outras 

providências”, traduz-se no corpo do decreto em verdadeira criação de nova substituição 

tributária para as operações internas com os derivados da farinha de trigo. 

 

Oportuno se mostra transcrever os arts. 6º e 8º do Decreto Estadual/CE nº 

28.067/2005: 

 

Art. 6º. O percentual de carga tributária estabelecida na Cláusula Segunda do Protocolo 
ICMS nº 46/00 será adicionado de 1 (um) ponto percentual. 
Art. 8º. Não será exigida qualquer complementação ou pagamento do imposto nas 
saídas subsequentes de trigo em grão, farinha de trigo ou mistura de farinha de trigo a 
outros produtos, massas, biscoitos, bolachas e pães, tributados na forma deste Decreto. 

 

Na prática, o Estado do Ceará determinou que, com o acréscimo de 1% sobre o 

custo total do trigo em grão (insumo da farinha de trigo que, por sua vez, é insumo de seus 

derivados, como o biscoito e as massas alimentícias), houvesse o encerramento da tributação 

dos biscoitos e massas alimentícias. 

 

Veja que este dispositivo não tem correspondente nos Protocolos ICMS 46/00, 

50/05 e nem no 53/17. Também, como ressaltamos, não está amparado por nenhuma lei 

estadual, muito menos federal. 

                                                 
5 Vale transcrever parte do “preâmbulo” trazido pelo Decreto Estadual/CE nº 28.067/2005 que evidencia sua 
função como regulamentador do Protocolo ICMS 50/05, senão vejamos: “Considerando as disposições do 
Protocolo ICMS 50/05 e a necessidade de implementar procedimento tributário uniforme para as operações com 
produtos derivados do trigo, com base em mecanismos da substituição tributária; (...), Decreta:” 
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Em 2013, o Decreto Estadual/CE nº 28.067/2005 é revogado e passa a valer o novo 

Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, que continua vigente e com algumas alterações 

introduzidas pelos Decretos Estaduais/CE nº 31.288/2013, 32.259/2017 e 32.904/2018. 

 

O Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 “dispõe sobre o regime de substituição 

tributária nas operações com trigo em grão, farinha de trigo e mistura de farinha a outros 

produtos, e dá outras providências.” 

 

Este novo decreto unifica a regulamentação do Protocolo ICMS 46/006 e do 

Protocolo ICMS 53/17 (e seu anterior, o Protocolo ICMS 50/05), estabelecendo as regras da 

substituição e antecipação tributária do ICMS, nos termos de tais protocolos referenciados. 

 

Acreditamos que o objetivo do Estado do Ceará, ao unificar a regulamentação 

desses Protocolos ICMS, foi facilitar o contribuinte trazendo a tributação de toda a cadeia do 

trigo em um único decreto regulamentador. 

 

Novamente, vale ressaltar que o Estado do Ceará não editou nenhuma lei estadual 

estabelecendo essa substituição tributária da cadeia do trigo. Considerou ela criada por meio 

dos Protocolos ICMS acima mencionados e regulamentou diretamente via decretos. Todos os 

atos emanados do próprio Poder Executivo. 

 

Podemos observar que o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 trouxe uma inovação 

que se configura em uma nova tributação diferenciada de substituição e antecipação tributária, 

bastante peculiar e não tratada nos protocolos competentes, como também não tem tal 

sistemática correspondência em lei estadual, ou qualquer outro ato emanado do Poder 

Legislativo Federal ou Estadual. 

 

Para aprofundarmos na análise desta figura sui generis, vamos transcrever o art. 3º, 

do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013: 

 

                                                 
6 O texto do decreto regulamenta os Protocolos ICMS 46/00, 50/05 e 53/17, ao considerar as operações com trigo 
em grão, farinha de trigo, mistura de farinha de trigo e seus derivados, além de trazer expressamente a referência 
ao Protocolo ICMS 46/00 em seu “preâmbulo”: “Considerando as disposições do Protocolo ICMS 46, de 15 de 
dezembro de 2000, e suas alterações posteriores.” 
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Art. 3º. Fica diferido para o momento da saída subsequente o pagamento do ICMS 
devido por ocasião da importação do exterior, na aquisição de unidade da Federação 
não signatária do Protocolo ICMS nº 46/2000 ou diretamente de produtor localizado em 
Estado signatário do Protocolo ICMS nº46/2000. (Redação do caput dada pelo Decreto 
nº 31.288 de 23/09/2013). 

 
§1º. Quando das saídas para Estado signatário do Protocolo ICMS nº 46/2000, ficam 
mantidas as regras de repasse do ICMS devido por substituição tributária. 

 
§2º. Tratando-se de operações de saída de massas alimentícias, biscoitos e demais 
derivados, praticados por indústrias do mesmo grupo empresarial com produção 
integrada de farinha de trigo e produtos dela derivados, o imposto de que trata o 
presente Decreto será calculado levando em conta a participação da farinha de trigo em 
cada produto, conforme disciplinado em ato normativo do Secretário da Fazenda. 

(grifo nosso) 

 

Vale ressaltar a precisão da operação contemplada, isto é, as operações de saída de 

massas alimentícias, biscoitos e demais derivados da farinha de trigo somente das indústrias 

que tenham produção integrada, ou do mesmo grupo empresarial. 

 

As indústrias que não tenham produção integrada não estão enquadradas no modelo 

dessa tributação diferenciada, ou seja, não poderão utilizar o custo do trigo em grão como base 

do imposto para a saída de massas alimentícias, biscoitos e demais derivados da farinha de trigo. 

Para as indústrias que não tenham produção integrada, o imposto será calculado com base no 

preço de venda ou da pauta estabelecida por Ato COTEPE/ICMS, acrescida da MVA de 20% 

ou 30%, conforme o produto. 

 

As definições de indústria com produção integrada e de grupo empresarial são 

encontradas no §4º, do art. 3º, do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, senão vejamos: 

 

§4º. Exclusivamente para fins de que trata este Decreto, considera-se indústria com 
produção integrada: 
I – a situação em que a moagem do trigo e a fabricação de massas, biscoitos e demais 
derivados for realizada por pessoa jurídica pertencente ao mesmo CNPJ básico ou 
por indústria cujo capital social tenha como participante majoritário pessoa jurídica 
detentora de estabelecimento moageiro sediado neste Estado, devendo o processo de 
moagem do trigo e fabricação de seus derivados ocorrer no âmbito do Estado do Ceará. 

 
II – a remessa interna de farinha de trigo, produzida pela indústria moageira, para 
industrialização e destinada a estabelecimento fabricante de massa, biscoito e derivados, 
desde que o produto retorne em sua totalidade. 

(grifo nosso) 

 

Do dispositivo acima podemos concluir que indústria com produção integrada é 

aquela que produz a farinha de trigo (insumo) utilizada na produção de massas alimentícias, 
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biscoitos e demais derivados, na qual a indústria moageira (moinho) possui o mesmo CNPJ 

base da indústria de massas, biscoitos e demais derivados. 

 

A indústria com produção integrada de grupo empresarial é aquela onde o moinho, 

tendo um CNPJ independente, é sócio majoritário da indústria de massas, biscoitos e demais 

derivados da farinha de trigo. 

 

Nesta hipótese, a indústria de massas alimentícias, biscoitos e demais derivados de 

farinha de trigo, sediada no Estado do Ceará, que não possui um moinho, não pode utilizar-se 

dessa tributação diferenciada do art. 3º, do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013. 

 

Contudo, se a indústria de massas alimentícias, biscoitos e demais derivados de 

farinha de trigo, sediada no Estado do Ceará, tiver como sócia majoritária um moinho, esta 

poderá utilizar-se dessa tributação diferenciada do art. 3º, do Decreto Estadual/CE nº 

31.109/2013. 

 

Se o moinho vender massas alimentícias, biscoitos e demais derivados da farinha 

de trigo no Estado do Ceará, cuja industrialização tenha sido realizada em indústria com mesma 

base de CNPJ, contudo em outro Estado, ainda que na região Nordeste, não poderá utilizar-se 

da tributação diferenciada do art. 3º, do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013. 

 

Para não restar a menor dúvida de quem será enquadrado como indústria com 

produção integrada ou do mesmo grupo empresarial, o §5º, do art. 3º, do Decreto Estadual/CE 

nº 31.109/20137, determina que o Secretário da Fazenda relacionará, em ato normativo, as 

indústrias enquadradas nesta tributação diferenciada. 

 

Há de observar-se que apenas uma única empresa cearense atende todos estes 

detalhados requisitos de enquadramento como indústria com produção integrada ou do mesmo 

grupo empresarial. 

 

                                                 
7 §5º. As indústrias integrantes do mesmo grupo empresarial com produção integrada serão relacionadas em ato 
normativo do Secretário da Fazenda. 
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O art. 3º, do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, traz outras benesses operacionais 

exclusivas para as indústrias com produção integrada de grupo empresarial, além das já 

pontuadas acima, conforme se verifica nos §§ 3º, 6º, 7º, 8º e 9º8. 

 

Esmiuçada a legislação de ICMS aplicáveis às operações com massas alimentícias, 

biscoitos e demais derivados da farinha de trigo, bem como identificada a tributação 

diferenciada exclusiva para a indústria com produção integrada ou de grupo empresarial, 

passemos a aplicá-las no caso concreto para analisarmos seus efeitos em relação à neutralidade 

concorrencial. 

 

3.2. Efeito concorrencial na aplicação da legislação de ICMS do Ceará nas operações com 

biscoitos e massas alimentícias 

 

Observamos que nos preâmbulos dos Decretos Estaduais/CE nº 28.067/2005 e nº 

31.109/2013 há expressa indicação da intenção do Governo do Estado do Ceará em preservar 

                                                 
8 §3º. Para efeito do pagamento de que trata o caput deste artigo, não configuram saída subsequente as operações 
de transferência de farinha de trigo, mistura de farinha de trigo a outros produtos e produtos derivados de farinha 
de trigo das indústrias com produção integrada para qualquer estabelecimento industrial ou filial atacadista, ambos 
do mesmo grupo empresarial, bem como a saída interna de trigo em grão para outro estabelecimento moageiro. 
(Redação do parágrafo dada pelo Decreto nº 31.288 de 23/09/2013). 
§6º. Nas entradas de trigo em grão, farinha de trigo e mistura de farinha de trigo a outros produtos provenientes de 
estados signatários do Protocolo ICMS nº 46/2000, o valor do ICMS correspondente ao repasse já efetuado pelo 
remetente originário será deduzido do pagamento do ICMS devido nas operações subsequentes, da seguinte forma: 
I – no caso de recebimento de trigo em grão de outro Estado signatário do Protocolo ICMS nº 46/2000, 30% (trinta 
por cento) do valor do ICMS efetivamente repassado ao Estado do Ceará será utilizado para dedução do ICMS de 
obrigação própria e o restante será deduzido da parcela do ICMS devido em substituição tributária pelo 
estabelecimento destinatário; (Redação do inciso dada pelo Decreto nº 32.259 de 19/06/2017). 
II – no caso de recebimento de farinha de trigo e mistura de farinha de trigo a outros produtos de outro Estado 
signatário do Protocolo ICMS nº 46/2000, a quantidade recebida será deduzida pelo estabelecimento destinatário 
do total das suas operações internas com farinha de trigo para efeito de aplicação da carga tributária prevista na 
alínea “a” do inciso II do art. 5º, devendo recolher a complementação da carga de 1% (um por cento) sobre as 
quantidades recebidas de farinha de trigo e mistura de farinha de trigo a outros produtos. (Redação do inciso dada 
pelo Decreto nº 32.259 de 19/06/2017). 
§7º. No caso de recebimento, na operação interna, de farinha de trigo e mistura de farinha de trigo a outros produtos 
adquiridos de estabelecimento enquadrado na Seção III, a quantidade recebida será deduzida pelo estabelecimento 
destinatário do total das suas operações internas com farinha de trigo para efeito de aplicação da carga tributária 
prevista na alínea “a” do inciso II do art. 5º. (Redação do parágrafo dada pelo Decreto nº 31.288 de 23/09/2013). 
§8º. Na apuração do ICMS a pagar relativamente às saídas da indústria de massas, o moinho da respectiva produção 
integrada deduzirá quantitativamente, nas operações internas subsequentes, a farinha de trigo adquirida de outro 
moinho não pertencente à mesma cadeia de produção integrada. 
§9º. Nas entradas de farinha de trigo e mistura de farinha de trigo a outros produtos provenientes de Estados não 
signatários do Protocolo ICMS nº 46/2000, a quantidade recebida será deduzida pelo estabelecimento destinatário 
do total das suas operações internas com farinha de trigo para efeito de aplicação da carga tributária prevista na 
alínea “a” do inciso II do art. 5º, devendo o estabelecimento destinatário recolher a carga de 37,36% (trinta e sete 
vírgula trinta e seis por cento) sobre o valor das quantidades recebidas de farinha de trigo e mistura de farinha de 
trigo a outros produtos. (Redação do parágrafo dada pelo Decreto nº 32.259 de 19/06/2017). 
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as condições de perfeita harmonia concorrencial e afastamento da concorrência predatória 

decorrente de tratamento diferenciado, senão vejamos: 

 

Decreto Estadual/CE nº 28.067/2005: 
 
Considerando, ainda, a adoção de procedimentos que visem a preservação das 
condições de perfeita concorrência de forma a evitar a prevalência de faturamento com 
valores inferiores aos praticados no mercado, (...) 
Decreta: 
 
Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013: 
 
Considerando, ainda, a necessidade da adoção de procedimentos que visem à 
preservação das condições de perfeita harmonia, de forma a evitar concorrência 
predatória em razão de tratamento diferenciado, 
Decreta: 

 

Passemos a analisar a aplicação da legislação de ICMS do Ceará nas operações com 

massas alimentícias, biscoitos e demais derivados da farinha do trigo, inclusive na tributação 

diferenciada exclusiva para indústria com produção integrada de grupo empresarial, para 

verificarmos se as intenções de harmonia concorrencial e de afastamento de práticas predatórias 

concorrenciais foram materializadas. 

 

Como vimos acima, o Estado do Ceará criou uma figura sui generis da “indústria 

com produção integrada ou de mesmo grupo empresarial”, a qual iremos denominar de “IPIGE” 

apenas para facilitar a sua referência neste estudo. 

 

A IPIGE se caracteriza como uma indústria verticalizada na cadeia do trigo, isto é, 

uma empresa, ou mesmo grupo de empresas, possui um “Moinho” (estabelecimento industrial) 

que produz a farinha de trigo, que é insumo utilizado por sua própria “Fábrica” (outro 

estabelecimento industrial) de massas, biscoitos e demais derivados da farinha de trigo. 

 

Para ser uma IPIGE, a empresa precisa ter um Moinho e uma Fábrica no mesmo 

CNPJ básico (por exemplo: Matriz e Filial) no Estado do Ceará, ou, tendo CNPJs diferentes, 

caso a Fábrica cearense tenha como sócio majoritário um Moinho. 

 

Um Moinho que não tenha uma Fábrica, ou esta que não tenha um Moinho em seu 

grupo empresarial, todos localizados no Estado do Ceará, não se enquadram como IPIGE. 

 



 

32 

 

Analisando o perfil das indústrias cearenses, verificamos que apenas uma empresa 

cumpre todos os requisitos para a caracterização como IPIGE, desde a publicação do Decreto 

Estadual/CE nº 31.109/2013 até o dia da conclusão deste estudo. 

 

Para todas as indústrias produtoras de biscoitos, massas alimentícias e demais 

derivados da farinha de trigo, sediadas ou não na região Nordeste, que vendem seus produtos 

em território cearense, a tributação do ICMS observará a regra do Protocolo ICMS 53/17, isto 

é, aplicará a MVA sobre o preço de venda dos produtos ou pelo preço de pauta determinado 

pelo Ato COTEPE/ICMS, o que for maior, relembrando que os percentuais da MVA são de 

20% (massas alimentícias, massa instantânea e pães) e 30% (demais produtos derivados da 

farinha de trigo) para produtos de origem de Estados signatários, e de 35% e 45% 

(respectivamente), para produtos de origem de Estados não signatários do protocolo 

referenciado. 

 

Contudo, essa sistemática tributária não se aplica à IPIGE. Os biscoitos, as massas 

alimentícias e demais produtos derivados da farinha de trigo vendidos pela IPIGE serão 

tributados com uma alíquota de 41% sobre o preço do trigo em grão, que é insumo da farinha 

de trigo, que por sua vez é insumo dos produtos da IPIGE. 

 

Enquanto para as indústrias em geral a venda dos biscoitos, massas alimentícias e 

demais derivados da farinha de trigo, em mercado cearense, deverá utilizar como base de 

cálculo do imposto o preço dos respectivos produtos finais e a aplicação da MVA específica 

para a categoria do produto 20%, 30%, 35% e 45%, conforme o caso, a IPIGE utilizará como 

base de cálculo o trigo em grão, que é insumo da farinha de trigo, que por sua vez é insumo do 

biscoito, massas alimentícias e demais derivados. 

 

Isto é, a IPIGE tem um duplo benefício. Ela tem uma base de cálculo muito menor 

(custo do trigo em grão, ao invés do preço de venda da massa ou do biscoito) e ainda uma 

alíquota também muito menor (1%, ao invés de 20%, 30%, 35% ou 45%, conforme o caso) do 

que as demais indústrias que produzem e comercializam seus produtos derivados da farinha de 

trigo no mercado do Estado do Ceará. 
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Fomos buscar alguma outra fonte externa na qual pudéssemos encontrar uma 

justificativa ou modelo de referência para essa sistemática tributária diferenciada seletiva 

constituída pelo Estado do Ceará. A União Europeia também vive o desafio de harmonizar os 

impactos tributários concorrenciais entre os seus Estados-Membros e fortalecer o livre 

mercado. Assim, fomos analisar se haveria algum caso semelhante com a IPIGE e qual teria 

sido o seu desfecho. 

 

Encontramos o caso emblemático da Decisão (UE) 2017/1283 da Comissão de 30 

de agosto de 20169, relativo ao auxílio que a Irlanda concedeu à Apple, na qual a Comissão 

Europeia utilizou o princípio da plena concorrência para concluir pela ilegalidade do benefício 

fiscal concedido e determinar à Irlanda que cobre e recupere o valor total, com juros, da 

renúncia fiscal concedida ilegalmente à Apple. 

 

Esta tributação da Irlanda tem algumas semelhanças com a tributação diferenciada 

estabelecida pelo Estado do Ceará, na parte de estabelecer base de cálculo e alíquotas diferentes 

para contribuintes semelhantes, bem como pela seletividade ao conceder a benesse 

condicionada a requisitos que se enquadram a uma empresa específica, não replicável a 

concorrentes semelhantes. 

 

No caso da Irlanda, a preocupação da União Europeia foi de preservar a livre 

concorrência como forma de proteção do mercado e do fortalecimento da economia integrada 

ao bloco. Este motivo nos parece razoável para pretender a mesma proteção e fortalecimento 

do pacto federativo e do desenvolvimento econômico integrado do Brasil. 

 

Como este tratamento tributário diferenciado exclusivo para IPIGE não é replicável 

aos concorrentes localizados na mesma região nordeste, torna-se difícil a sustentação do 

fundamento constitucional de redução das desigualdades regionais. 

  

Para ilustrar a tributação exclusiva da IPIGE, vamos desenvolver uma cadeia de 

exemplos hipotéticos10. 

                                                 
9 A Decisão com seus fundamentos e dispositivos está disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?qid=1562423465611&uri=CELEX:32017D1283. Acesso em 06.07.2019. 
10 Nos exemplos utilizaremos valores meramente ilustrativos aplicados na sistemática tributária do Protocolo 
ICMS 53/17 e na sistemática tributária diferenciada da IPIGE, criada no Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, 
para facilitar a explicação dos impactos concorrenciais desta tributação.  
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Utilizaremos o valor de R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais) por tonelada de trigo 

em grão, que é a média de preços divulgada pela ABITRIGO11. Frise-se que, nos termos do 

Protocolo ICMS 46/00, ficou estabelecida, para fins da tributação, a taxa de extração de 75% 

(1 tonelada de trigo em grão produz 750Kg de farinha de trigo)12. 

 

Na primeira fase encontraremos a tributação da farinha de trigo, na forma de insumo 

a ser utilizado pelas indústrias de produtos derivados, tais como biscoitos e massas alimentícias. 

 

Na segunda fase, calcularemos a densidade de farinha de trigo utilizada para a 

produção de massa alimentícia, por exemplo, nos termos da Instrução Normativa do Ceará nº 

03/2006, a proporção de trigo em grão para a produção de massas é de 103%13. 

 

Simularemos o cálculo do imposto da massa alimentícia; todavia a sistemática é 

semelhante com os demais derivados da farinha de trigo, exceto quanto à densidade da farinha 

de trigo e à MVA que podem variar conforme o produto e a legislação acima mencionada. 

 

Na terceira fase consolidaremos os cálculos do imposto, de forma a identificamos 

o imposto a ser aplicado na venda interna no mercado cearense dos produtos derivados da 

farinha de trigo, segregando a indústria em geral sediada nos Estados signatários dos Protocolos 

ICMS 46/00 e 53/17 da IPIGE. 

 

Aplicando este memorial de cálculo, encontraremos a situação demonstrada na 

simulação hipotética abaixo. 

 

Simulação 3.2.(a) – Cálculo do ICMS comparativo: 3 fases (transformação da 

farinha de trigo + produção do derivado da farinha = total ICMS): tributação 

diferenciada da IPIGE vs tributação do Protocolo ICMS 53/17: 

 

Fase 1 – Identificação do custo da farinha de trigo por tonelada de trigo: 

 

                                                 
11 Disponível em <http://www.abitrigo.com.br/associados/arquivos/02.trigo_anual.pdf>. Acesso em 04.03.2019. 
12 Cláusula Quarta, §6º, do Protocolo ICMS nº 46/00. 
13 Disponível em < http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20060125/do20060125p02.pdf#page=31> p. 140. Acesso 
em 04.03.2019. 
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Massa Alimentícia 
Fabricação 

interna 
Fabricação 

externa 
Preço médio do trigo14 R$ 818,00 R$ 818,00 
Rendimento15 75% 75% 
Densidade de farinha de trigo16 103% 103% 
Custo trigo para BC do ICMS17 R$ 1.123,39 R$ 1.123,39 
Alíquota de ICMS18 40% 40% 
Fase 1 = ICMS recolhido19 R$ 449,35 R$ 449,35 

Fonte: o próprio autor. 

 

 

Fase 2 – Identificação da densidade de farinha de trigo para produção de 

massas alimentícias: 

 

 

Massa Alimentícia 
Fabricação 

IPIGE 
Fabricação Prot. 

46 e 53 
Custo do trigo BC20 do ICMS R$ 1.123,39 R$ 1.123,39 
Valor de venda da massa21 R$ 2.770,00 R$ 2.770,00 
Alíquota adicional de ICMS22 1% 0% 
ICMS adicional recolhido23 R$ 11,23 R$ 0,00 
MVA (Margem de Valor Adicionado)24 20% 20% 
Alíquota de ICMS25 0% 18% 
ICMS recolhido26 R$ 0,00 R$ 598,32 
Crédito da operação anterior27 0,00 332,40 
Fase 2 = ICMS-ST total a recolher28 R$ 11,23 265,92 

Fonte: o próprio autor. 

                                                 
14 Preço médio divulgado pela ABITRIGO disponível em 
<http://www.abitrigo.com.br/associados/arquivos/02.trigo_anual.pdf>. Acesso em 04.03.2019. 
15 Cláusula quarta, §6º, do Protocolo ICMS 46/00. 
16 Art. 2º, da Instrução Normativa 03/2006. 
17 Fórmula do cálculo: Custo do Trigo = Preço Médio do Trigo / (Rendimento do Trigo / Densidade da farinha de 
Trigo). 
18 Protocolo ICMS 46/00. 
19 Fórmula do cálculo: Custo Médio do Trigo x Alíquota do ICMS. 
20 BC = Base de Cálculo. 
21 Ato COTEPE/ICMS nº 28/2015, disponível em < 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/2015/ac028_15>. Acesso em 04.03.2019. 
22 Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013. 
23 Fórmula de cálculo: ICMS Adicional Recolhido = Custo do Trigo BC do ICMS x Alíquota Adicional ICMS. 
24 Decreto Estadual/CE nº 32.489/2018. 
25 Protocolos ICMS 46/00 e 53/17. 
26 Fórmula de cálculo: ICMS Recolhido = Alíquota Interna de ICMS x Valor Venda da Massa x (1 + MVA). 
27 Cláusula décima primeira, do Protocolo ICMS 46/00. Fórmula de cálculo: Crédito da operação anterior = Valor 
de Venda da Massa x 12%. 
28 Fórmula de cálculo: ICMS-ST = 1 + ICMS Recolhido – Crédito da Operação Anterior. 
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Fase 3 – Consolidação do ICMS devido: 

 

Massa Alimentícia 
Fabricação 

IPIGE 
Fabricação 

Prots. 46 e 53 
Valor de venda da massa R$ 2.770,00 R$ 2.770,00 
ICMS recolhido na Fase 1 R$ 449,35 R$ 449,35 
ICMS recolhido na Fase 2 R$ 11,23 265,92 
Fase 3 = ICMS total recolhido29 R$ 460,59 R$ 715,27 
Carga tributária efetiva30 16,6% 25,8% 

Fonte: o próprio autor. 

 

Como podemos verificar, a redução da carga tributária é significativa. Aplicando a 

mesma sistemática e, observando as diferenças quanto à densidade de farinha de trigo e MVA 

aplicada, constatamos que há uma redução significativa na carga tributária do biscoito também. 

 

Segue abaixo um quadro comparativo das cargas tributárias das massas alimentícias 

e do biscoito. 

 

Simulação 3.2.(b) – Carga tributária efetiva: tributação diferenciada IPIGE vs 

Indústria competidora (R$/ton): 

 

Produto 

IPIGE IND. NORDESTINA 

Diferença Valor ICMS 
total 

Carga 
tributária 
efetiva 

Valor ICMS 
total 

Carga 
tributária 
efetiva 

Biscoitos R$       307,27 4,0% R$    1.473,65 15,3% 11,3 p.p. 

Massas  R$       460,59  8,8%  R$    1.146,55  18,2% 9,4 p.p. 

Fonte: o próprio autor. 

 

Vale observar, ainda, que a tributação pela sistemática do Protocolo ICMS 53/17 

mantém uma lógica de ter uma arrecadação tributária maior com produto de maior valor 

agregado, uma vez que arrecadará R$ 1.146,55 de ICMS com 1 (uma) tonelada de massas 

alimentícias, ao passo que arrecadará R$ 1.473,65 de ICMS com 1 (uma) tonelada de biscoitos 

e bolachas. 

                                                 
29 Fórmula de cálculo: ICMS Recolhido Fase 1 + ICMS Recolhido Fase 2. 
30 Fórmula de cálculo: ICMS Total Recolhido / Valor de Venda da Massa. 
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Ao verificar a situação na aplicação da tributação diferenciada exclusiva para a 

IPIGE, constatamos que o Estado arrecadará valor menor de ICMS do biscoito e da bolacha, 

que possuem maior valor agregado, em comparação com as massas alimentícias, uma vez que 

arrecadará R$ 460,59 de ICMS com 1 (uma) tonelada de massas alimentícias, ao passo que 

arrecadará R$ 307,27 de ICMS com 1 (uma) tonelada de biscoitos e bolachas. 

 

Avançando em nosso estudo, vamos visualizar os impactos dessa tributação 

diferenciada exclusiva para a IPIGE em comparação com suas concorrentes. 

 

Duas indústrias semelhantes, A e B, fabricam biscoitos e massas alimentícias com 

os mesmos custos de produção. A Indústria A está localizada no Estado do Ceará e a Indústria 

B está localizada em algum Estado signatário do Protocolo ICMS 53/17 e, portanto, com um 

custo adicional de frete. Para que ambas tenham lucratividade na comercialização de seus 

produtos no mercado cearense, adotaremos o preço hipotético de R$ 10,00 a unidade para 

facilitar o raciocínio da tributação. 

 

Para melhor compreensão, vamos considerar que hipoteticamente ambas as 

indústrias estejam sujeitas a mesma alíquota tributária de ICMS. O gráfico 3.2.(c) abaixo 

demonstra a composição de custos das empresas, com margens semelhantes entre elas, 

competindo no mesmo mercado. 

 

Gráfico 3.2.(c) – Indústrias A e B com custos semelhantes e mesma sistemática 

tributária: 
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Fonte: o próprio autor. 

 

Ocorre, que a Indústria A é uma IPIGE e, como tal, a tributação aplicável a ela é 

diferenciada, havendo uma sensível redução do ICMS, como vimos anteriormente. Assim, 

vamos aplicar no exemplo acima a situação diferenciada da IPIGE para verificarmos como 

ficará a tributação comparativa das Indústrias A e B. 

 

Gráfico 3.2.(d) – Indústrias A e B com custos semelhantes e sistemática 

tributária diferentes -  Indústria A reduzindo seus preços: 

 

 

  Fonte: o próprio autor. 
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Observando o gráfico 3.2.(d) acima podemos concluir que houve uma sensível 

redução do ICMS de R$ 2,00 (dois Reais) para R$ 0,50 (cinquenta centavos), deixando o custo 

da Indústria A (IPIGE) bem menor do que o custo da Indústria B. Essa sistemática tributária 

diferenciada alterou a estruturação de preços dos produtos concorrentes, permitindo que a 

IPIGE praticasse o preço de R$ 8,50 (oito Reais e cinquenta centavos), ou seja, uma redução 

no preço na ordem de 15%, mantendo a mesma margem de lucro. Em contrapartida, a Indústria 

B perdeu competitividade no mercado cearense a ponto de mesmo que retire toda a sua margem 

de lucro, não conseguirá praticar preços competitivos com a Indústria A (IPIGE). 

 

Esta situação possibilita à IPIGE escolher qual a melhor estratégia a seguir, reduzir 

os preços, mantendo a mesma margem e ganhando predominância na participação de mercado, 

ou manter os preços iniciais e aumentar significativamente a sua margem, consequentemente 

seu lucro, de forma a reforçar seu caixa e viabilizar financeiramente sua expansão orgânica ou 

inorgânica. 

 

Para exemplificar o ganho de margem de lucro que a IPIGE poderá obter, caso 

mantenha o preço inicial de R$ 10,00 (dez Reais) para seus produtos, vejamos o gráfico 3.2.(e) 

abaixo. 

 

Gráfico 3.2.(e) – Indústrias A e B com custos semelhantes e sistemática 

tributária diferentes -  Indústria A aumentando sua margem: 

 

  Fonte: o próprio autor. 
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Como podemos constatar, a margem inicial que era de R$ 1,00 (um Real), com a 

aplicação da tributação diferenciada, a IPIGE aumentará sua margem de lucro para R$ 2,50 

(dois Reais e cinquenta centavos), ou seja, houve um aumento 250% da margem de lucro, 

mantendo o mesmo preço de seus produtos. 

 

Esta tributação diferenciada favorece a IPIGE por proporcionar-lhe tomada de 

decisão estratégica de aumentar seus lucros ou pressionar o mercado cearense por preços baixos 

que seus concorrentes não conseguirão praticar. Ocorrendo esta situação, o efeito natural seria 

encontrarmos uma concentração significativa, se não uma dominação dos produtos da IPIGE 

no mercado cearense. 

 

Portanto, pelas simulações práticas acima, essa sistemática tributária diferenciada 

exclusiva para a IPIGE colide frontalmente com a intenção inicial do Governo do Estado do 

Ceará de promover a harmonia e afastar práticas de concorrências predatórias. 

 

Ao contrário do pretendido pelo Estado do Ceará, essa tributação diferenciada 

exclusiva para a IPIGE gera um desequilíbrio concorrencial com tendência de formação de 

monopólio. 

 

3.3. Conclusões 

 

Por tudo esposado neste estudo até o momento, podemos concluir que a maioria 

dos Estados da região Nordeste e alguns Estados da região Norte optaram por acordar entre si, 

via Protocolos de ICMS no âmbito do CONFAZ, uma harmonização do tratamento tributário 

com a instituição do sistema de substituição e antecipação tributária para os produtos da cadeia 

do trigo: farinha de trigo, mistura de farinha de trigo, massas alimentícias, massa instantânea, 

biscoitos, bolachas, bolos, wafers, panetones, pães industrializados e demais produtos derivados 

da farinha de trigo. 

 

A substituição e antecipação tributária, para o trigo em grão, farinha de trigo e 

mistura de farinha de trigo, foi criada pelo Protocolo ICMS 46/00 e por meio de Decretos 

Estaduais, carecendo das necessárias e competentes leis estaduais. 
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A substituição e antecipação tributária, para massas alimentícias, massa 

instantânea, biscoitos, bolachas, bolos, wafers, panetones, pães industrializados e demais 

produtos derivados da farinha de trigo, foi criada originalmente pelo Protocolo ICMS 50/05, e 

atualmente regrada pelo Protocolo ICMS 53/17, e por meio de Decretos Estaduais, também 

carecendo das necessárias e competentes leis estaduais. 

 

Adicionalmente, o Estado do Ceará criou uma figura sui generis, com tributação de 

ICMS própria e diferenciada, que é a IPIGE (Indústria com Produção Integrada ou de mesmo 

Grupo Empresarial). 

 

Essa tributação diferenciada para a IPIGE foi criada por meio do Decreto 

Estadual/CE nº 31.109/2013, carecendo, portanto, da competente lei emanada do Poder 

Legislativo, uma vez que tal decreto foi editado para funcionar como uma espécie de 

“regulamentação” direta dos Protocolos ICMS 46/00 e 53/17 (originariamente o Protocolo 

ICMS 50/05), que acordam regras harmônicas para aplicação de substituição tributária para 

produtos da cadeia do trigo. 

 

Observamos que a tributação diferenciada da IPIGE provocou uma inversão de 

ordem racional, arrecadando valores maiores de ICMS de produtos mais básicos (farinha de 

trigo) e praticamente desonerando de ICMS produtos de maior valor agregado, como, por 

exemplo, os biscoitos e bolachas. 

 

Esta situação carece de razoabilidade e propicia um aumento do desequilíbrio 

concorrencial, inclusive viabilizando estratégias comerciais abusivas entre categorias da cadeia 

do trigo (concorrência vertical), além de estratégias abusivas dentro da própria categoria 

(concorrência horizontal), considerando os ganhos que a IPIGE terá na desoneração fiscal pela 

verticalização das categorias. 

 

A tributação diferenciada da IPIGE acarreta numa renúncia fiscal pelo Estado do 

Ceará, como constatamos no gráfico 3.2.(b) acima. 

 

Inobstante a intenção expressa no preâmbulo do Decreto Estadual/CE nº 

31.109/2013, de buscar-se a harmonia e afastar práticas de concorrência predatória, o resultado 
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prático evidencia o oposto da intenção, ou seja, o decreto referenciado proporciona um 

ambiente fértil para a concentração e dominação do mercado, permitindo que a IPIGE adote a 

estratégia que lhe for mais favorável, isto é, reduzir os preços de seus produtos, mantendo a 

mesma margem de lucro a patamares que seus concorrentes não consigam competir e assim 

ganhar market share, ou ainda, manter os preços praticados e aumentar significativamente sua 

margem de lucro, gerando caixa robusto para financiar sua expansão orgânica ou inorgânica, 

tudo a custa de renúncia fiscal. 

 

Diante desse desequilíbrio concorrencial, da possibilidade de práticas 

concorrenciais abusivas ou predatórias, da falta de razoabilidade na divisão da carga tributária 

dos produtos que compõem a cadeia do trigo, quais seriam as alternativas de soluções jurídicas 

que as empresas concorrentes prejudicadas poderiam adotar para não terem seus negócios 

dizimados, ou ainda, para evitar que sejam vendidas para uma empresa monopolista? 

 

Temos algum órgão, departamento, autarquia, agência ou instituição com jurisdição 

competente que pudesse analisar, investigar e tomar decisão com imparcialidade, celeridade e 

efetividade, de forma a promover o reequilíbrio concorrencial em matéria tributária? 

 

Existe algum remédio jurídico que a empresa prejudicada possa utilizar para 

encerrar de forma rápida essa assimetria concorrencial? 

 

Nosso estudo aprofundará nas análises das alternativas jurídicas atualmente 

disponíveis como tentativa de encontrar uma solução para o reestabelecimento da harmonia, da 

essencialidade e da neutralidade tributária no caso concreto. 

 

4. PROBLEMAS JURÍDICOS DECORRENTES DA TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA 

DO CEARÁ NAS OPERAÇÕES COM BISCOITOS E MASSAS ALIMENTÍCIAS 

 

4.1. A questionada constitucionalidade e legalidade da substituição tributária estabelecida 

pelo Ceará nas operações com biscoitos e massas alimentícias 

 

São princípios e preceitos constitucionais e legais para a criação de uma espécie de 

substituição tributária pelos entes tributantes, os estabelecidos nos arts. 146, III, “a”; 150, §7º; 



 

43 

 

e 155, §2º, “b”, ambos da CF/88; e nos arts. 6º, 8º e 9º, da Lei Complementar nº 87/1996 – “LC 

87/96”. 

 

Assim, nossa Carta Magna determinou que cabe à lei complementar dispor sobre a 

substituição tributária e definir tributos e suas espécies, de forma que a LC 87/96 delegou à lei 

estadual determinar sobre a responsabilidade tributária, que por sua vez deverá observar a 

celebração por meio de Convênios entre os Estados da Federação para que produza os efeitos 

interestaduais, bem como a observância de utilizar-se como base de cálculo da substituição 

tributária o valor da operação própria do substituto, os valores de frete, seguro e demais 

despesas, as margens de valor agregado e, inclusive, o lucro nas operações posteriores. 

 

No caso de nosso estudo vimos que a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE 

foi criada por meio do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, na forma de substituição tributária, 

sem o amparo de uma lei estadual, desobedecendo os arts. 146, III, “a”; 150, §7º; e 155, §2º, 

XII, “b”, todos da CF/88, combinado com o art. 6º, da LC 87/96, sem amparo de Convênio 

ICMS perante o CONFAZ, uma vez que a figura da IPIGE e sua tributação diferenciada não 

são tratadas em nenhum dos Protocolos de ICMS firmados pelo Estado do Ceará, como também 

não tem previsão em nenhum Convênio de ICMS, em desacordo com o art. 9º, da LC 87/96. 

 

O Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 utilizou como base de cálculo do imposto o 

custo do trigo em grão que é insumo da farinha de trigo, que por sua vez é insumo dos biscoitos 

e massas alimentícias, objetos de tal substituição tributária para frente, ignorando por completo 

a regra determinada pelo art. 8º, da LC 87/96. 

 

Ademais, o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 regulamentou o Protocolo ICMS 

53/17, que foi utilizado pelo Estado do Ceará como instituidor da substituição tributária para os 

produtos derivados da farinha de trigo perante os Estados signatários, isto é, como se fosse uma 

lei estadual emanada do Poder Legislativo e não somente como autorizador da constituição da 

substituição tributária por meio de lei. 
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Referido Protocolo ICMS utiliza como base, para a criação e para a aplicação da 

substituição tributária nas operações com produtos derivados da farinha de trigo, as regras 

concebidas no Convênio ICMS 52/1731. 

 

A Confederação Nacional das Indústrias – “CNI” -  ingressou perante o Supremo 

Tribunal Federal – “STF” -  com a Ação Direta de Inconstitucionalidade – “ADI” -  nº 5866, 

questionando a constitucionalidade de diversas cláusulas do Convênio ICMS 52/17. 

 

Em sede de medida cautelar, a Ministra Cármen Lúcia, reconhecendo a não 

observância da cláusula constitucional de reserva de lei, nos termos dos arts. 146, III; 150, §7º; 

e 155, §2º, XII, todos da CF/88, para a edição do Convênio ICMS 52/17, suspendeu32 os efeitos 

dos dispositivos especialmente nas partes: de instituição da responsabilidade como substituto 

tributário; na definição da base de cálculo e sua metodologia; nas hipóteses de ressarcimento 

do imposto retido em operações anteriores; e na fixação de MVAs e do Preço Médio Ponderado 

a Consumidor Final – “PMPF”. 

 

Diante desta situação, os membros do CONFAZ firmaram novo Convênio ICMS 

142/18, reeditando praticamente as mesmas cláusulas, suspensas pelo STF, do Convênio ICMS 

52/17. Elaboramos um quadro contendo o cotejamento das cláusulas que foram suspensas pelo 

STF na ADI nº 5866 e reintroduzidas pelo CONFAZ, o qual poderá ser consultado no Anexo 

4.1.(a) deste estudo. 

 

Analisando os dispositivos do Convênio ICMS 52/17 suspensos pelo STF, em 

decisão monocrática da Ministra Cármen Lúcia na ADI 5866, por faltar-lhe obediência à 

cláusula constitucional de reserva de lei, podemos constatar, por analogia, que tanto o Protocolo 

                                                 
31 Cláusula Primeira, do Protocolo ICMS 53/17. 
32 Transcrevemos parte da decisão monocrática da Ministra Cármen Lúcia, do STF, em caráter de urgência no 
pedido cautelar da ADI nº 5866: “10. Nos autos agora examinados, revela-se pertinente o argumento central 
desenvolvido pela Autora de não obediência, na edição do Convênio ICMS nº 52/2017, da cláusula constitucional 
de reserva de lei, previsto nos arts. 146, inc. III, 150, §7º, e 155, §2º, inc. XII, notadamente no que concerne às 
cláusulas 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 16ª, 24ª e 26ª do ato normativo impugnado. (...) 
17. Pelo exposto, pela qualificada urgência e neste juízo provisório, próprio das medidas cautelares, defiro 
parcialmente a medida cautelar (art. 10 da Lei n. 9.868/1999), para suspender os efeitos das cláusulas 8ª, 9ª, 10ª, 
11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 16ª, 24ª e 26ª do Convênio ICMS n. 52/2017, celebrado pelo Conselho Nacional de Política 
Fazendária – CONFAZ, até novo exame a ser levado a efeito na norma definida pelo insigne Relator, o Ministro 
Alexandre de Moraes.”  
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ICMS 46/00, quanto o Protocolo ICMS 50/05, o Protocolo ICMS 53/17 e, principalmente o 

Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 padecem do mesmo vício de inconstitucionalidade. 

 

Ressalta-se não haver, por parte do Estado do Ceará, que é signatário dos protocolos 

acima mencionados, nenhuma lei estadual competente que trate da matéria convencionada nos 

Protocolos ICMS e no Decreto Estadual/CE 31.109/2013. 

 

Vejamos os preciosos ensinamentos do Prof. Luís Eduardo Schoueri33, que em sua 

obra sustenta: 

 

Chama-se reserva de lei a característica, que decorre da comparação do artigo 150 com 
o artigo 5º: enquanto este tolera a delegação, a reserva de lei implica que somente a lei 
(ela mesma) é que institui ou majora tributo. 

 

Esses argumentos e fundamentos evidenciam que não foram obedecidas as regras 

constitucionais e legais para a instituição da substituição tributária, que criou a tributação 

diferenciada exclusiva para a IPIGE, materializada no Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013. 

 

4.2. O enquadramento da substituição tributária exclusiva para a IPIGE como verdadeiro 

benefício fiscal e a sua questionada constitucionalidade e legalidade 

 

Como podemos verificar na simulação acima (figura 3.2.(b)), a tributação 

diferenciada exclusiva para a IPIGE gera uma renúncia fiscal do Estado do Ceará, na medida 

em que já havendo um consolidado mercado consumidor cearense para produtos derivados da 

farinha de trigo, com tributação própria e empresas competidoras para tais operações, o Estado 

do Ceará concede uma tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE que traduz em uma 

redução efetiva da carga tributária arrecadada à época pelo Estado aplicada apenas para as 

operações praticadas pela IPIGE. 

 

Isto é, como o mercado cearense já estava formado com as empresas competidoras 

fornecendo seus produtos, a aplicação da tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE 

representa uma redução na arrecadação do imposto, decorrente da desoneração tributária nas 

operações das empresas integradas já existentes no Estado do Ceará. 

                                                 
33 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 6. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 305. 
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Essa redução efetiva da carga tributária em benefício para a IPIGE se enquadra na 

moldura do incentivo fiscal oneroso tratado por Ives Gandra da Silva Martins34, que em sede 

de Parecer Legal assim definiu: 

 

Em outras palavras, para encerrar esta parte do parecer, é de se entender que há duas 
espécies de incentivos: aqueles que causam impacto sobre a receita e o orçamento, aos 
quais podemos denominar de “incentivos onerosos” para a entidade concedente; e 
aqueles outorgados a “custo zero”, que não causam qualquer impacto sobre as finanças 
do ente federativo, implicando desenvolvimento da região e futuro crescimento de 
arrecadação, em face da geração de empregos e outros fatores de progresso decorrentes 
da estimulação fiscal concedida. 

 

Esta benesse de redução da carga tributária efetiva, que a princípio tinha contornos 

de substituição tributária, apresenta-se verdadeiramente como benefício fiscal concedido 

unilateralmente pelo Estado do Ceará à IPIGE e por meio de decreto estadual, sem amparo em 

lei estadual ou federal e sem aprovação no âmbito do CONFAZ. 

 

Para que um Estado membro da Federação possa conceder incentivo ou benefício 

fiscal, é necessário observar os princípios e preceitos constitucionais e legais materializados 

pelo art. 155, §2º, XII, “g”, da CF/88, combinado com os arts. 1º e 7º, da Lei Complementar nº 

24/1975 – “LC 24/75”; com o art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000 – “LC 101/00”; com 

o art. 3º, I, da Lei Complementar nº 160/2017 – “LC 160/17”; e com as Cláusulas 2ª, I; e 3ª, II, 

do Convênio ICMS 190/17. 

 

Portanto, o Estado concedente precisa ter a aprovação dos demais Estados, por meio 

de Convênio ICMS firmado no âmbito e pelas regras do CONFAZ, sancionar uma lei estadual 

criando o incentivo ou benefício fiscal, editar um decreto estadual regulamentador, e apresentar 

o impacto orçamentário-financeiro em suas metas de resultado de arrecadação, com as 

consequentes medidas compensatórias, se for o caso. 

 

Toda renúncia fiscal e concessão de benefício fiscal, nos termos do art. 14, da LC 

101/00, o Estado precisa apresentar uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro e 

demonstrar que a renúncia fiscal decorrente de concessão do benefício fiscal não afetará as 

metas de resultados, ou que será acompanhado de medidas de compensação. 

                                                 
34 Parecer Legal disponível em: http://www.gandramartins.adv.br/parecer/detalhe/id/PA00727. Acesso em 

23.03.2019. 
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Fazendo uma pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do 

Ceará, em relação ao relatório técnico das contas do Governador do Estado, referente ao 

exercício de 201435, ou seja, no exercício de início da renúncia fiscal decorrente da concessão 

do benefício fiscal da tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE (Decreto Estadual/CE nº 

31.109/2013), verificamos o apontamento de que o Estado não apresentou nenhum valor de 

renúncia fiscal para aquele exercício, senão vejamos: 

 

Quanto ao Anexo de Metas Fiscais, item “5”, os demonstrativos foram, em sua maior 
parte, elaborados de acordo com a metodologia constante no Manual de Demonstrativos 
Fiscais da STN – Secretaria do Tesouro Nacional. Deve-se destacar que o 
Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita não apresentou 
qualquer valor, o que indica que o Governo não planejou qualquer renúncia de receitas 
para o exercício em análise. Porém, já houve posicionamento deste Tribunal, no 
Processo 06294/2014-2, estabelecendo como se deve interpretar a LRF (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) com relação ao tema. Segue trecho da Resolução 0744/2013 
desta Corte de Contas: 
RESOLVE O PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, 
por maioria de votos, determinar aos órgãos responsáveis pela elaboração das peças 
orçamentárias estaduais (Secretarias da Fazenda e do Planejamento e Gestão) que 
incluam nos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e nos projetos de Lei 
Orçamentária Anual (LOA), a estimativa de impacto orçamentário-financeiro dos 
benefícios fiscais no exercício financeiro em que se deva iniciar e nos dois seguintes, 
nos termos do caput do art. 14 da LRF, o que importa em abandonar a tese, 
institucionalmente praticada, de conceber a renúncia de receitas como apenas os 
benefícios fiscais concedidos individualmente, e adotar a tese de que constitui renúncia 
de receita todos os benefícios fiscais concedidos pelo Estado, exceto a isenção fiscal em 
caráter geral, conforme §1º do art. 14. (Grifos nossos). 
Verifica-se claramente que no tocante a Renúncia de Receita, o Estado não seguiu, em 
2014, a determinação do TCE-CE acima destacada. Porém a data dessa Resolução é de 
04/07/2013, e a LDO 2014 foi publicada em 25/07/2013 no Diário Oficial do Estado, 
poucos dias após a decisão desta Corte. 

 

Como a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE, que é um benefício fiscal 

travestido de substituição tributária, foi concedida unilateralmente e por meio de decreto 

estadual, carece, portanto, de aprovação no CONFAZ e de lei estadual emanada do Poder 

Legislativo. 

 

Este vício poderia ter sido sanado, se dentre outros, especialmente a observância da 

reserva de lei, o Governo do Estado do Ceará tivesse publicado a tributação diferenciada 

                                                 
35 Disponível em <https://www.tce.ce.gov.br/contas-do-governo/documentos-das-contas-do-governo-
2014/send/219-documentos-das-contas-do-governo-2014/2522-relatorio-tecnico-das-contas-do-governador-
2014> p. 44 e 45. Acesso em 04.03.2019. Veja também o Parecer nº 0152/2015 – PGMPC – Ministério Público 
de Contas do Estado do Ceará, de relatoria da Conselheira Soraia Victor, no Processo nº 03.174/2015-1, disponível 
em <https://www.tce.ce.gov.br/contas-do-governo/documentos-das-contas-do-governo-2014/send/219-
documentos-das-contas-do-governo-2014/2521-parecer-do-ministerio-publico-junto-ao-tce-ce>. Acesso em 
04.03.2019. 
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exclusiva da IPIGE no rol dos benefícios fiscais convalidados pelo CONFAZ, nos termos do 

art. 3º, I, da LC 160/17; e da Cláusula Segunda, I, e Cláusula Terceira, II, do Convênio ICMS 

190/1736. 

 

Como não houve a sua publicação até o momento, nos termos do §1º, do art. 3º, da 

LC 160/1737, esse benefício fiscal configurado de tributação diferenciada exclusiva para a 

IPIGE e travestido de substituição tributária, concedido por meio do Decreto Estadual/CE nº 

31.109/2013, deve ser revogado. 

 

A manutenção deste benefício fiscal de maneira irregular impossibilita que terceiros 

possam pleitear isonomia de tratamento dentro do Estado do Ceará, nos termos do §7º, do art. 

4º, da LC 160/1738, bem como impossibilita que outros Estados, especialmente aqueles 

signatários dos Protocolos ICMS 46/00 e 53/17, concedam para as empresas neles instaladas o 

mesmo benefício fiscal concedido pelo Estado do Ceará à IPIGE, nos termos do §8º, do art. 4º, 

da LC 160/1739, inviabilizando a isonomia de tratamento tributário regional, o reequilíbrio e a 

harmonia do mercado. 

 

Portanto, a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE, mesmo travestida de 

substituição tributária, na verdade, gerou um verdadeiro benefício fiscal para a IPIGE, com a 

consequente renúncia fiscal pelo Estado do Ceará. 

 

                                                 
36 O rol de todos os incentivos e benefícios fiscais, ou financeiros-fiscais concedidos pelo Estado do Ceará, nos 
termos da LC 160/17 e do Convênio ICMS 190/17 foram publicados pelo Decreto Estadual/CE nº 32.563/2018, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará – “DOE” em 27.03.2018; Decreto Estadual/CE nº 32.755/2018, 
publicado no DOE em 12.07.2018; Decreto Estadual/CE nº 32.766/2018, publicado no DOE em 25.07.2018; bem 
como a Resolução CONFAZ 06/18, de 21.08.2018, publicado no Diário Oficial da União – “DOU” em 23.08.2018, 
retificado no DOU em 24.08.2018, autorizou o Estado do Ceará a publicar no DOE o rol remanescente de 
benefícios fiscais concedidos irregularmente pelo Estado. Em nenhum destes decretos estaduais e nem na 
Resolução CONFAZ consta o benefício fiscal criado pelo Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013. 
37 §1º.  O disposto no art. 1º desta Lei Complementar não se aplica aos atos relativos às isenções, aos incentivos e 
aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS) cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos deste artigo, não tenham sido atendidas, 
devendo ser revogados os respectivos atos concessivos.  
38 LC 160/17, §7º, do art. 4º: “As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos incentivos e 
dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no §2º deste artigo a outros contribuintes estabelecidos em 
seu território, sob as mesmas condições e nos prazos-limites de fruição.” 
39 LC 160/17, art. 4º, §8º: “As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais 
ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da mesma região na forma do §2º, 
enquanto vigentes.” 
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Na qualidade de benefício fiscal, a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE 

foi criada por meio de decreto estadual, sem amparo na lei, sem aprovação do CONFAZ e sem 

a regularização posterior permitida pela LC 160/17 e pelo Convênio ICMS 190/17. 

 

Esses argumentos e fundamentos nos levam a concluir primeiro que a tributação 

diferenciada exclusiva para a IPIGE é um benefício fiscal travestido de substituição tributária 

e, sendo um verdadeiro benefício fiscal, não foram obedecidas as regras constitucionais e legais 

para a sua correta instituição. 

 

4.3. Cumulatividade de benefícios exclusiva para a IPIGE: tributação diferenciada e FDI 

 

Vamos em busca de algum fundamento ou justificativa que sustente a tributação 

diferenciada exclusiva para a IPIGE. Seria essa sistemática instituída pelo Estado do Ceará uma 

forma de equalizar economicamente os demais incentivos concedidos pelos demais Estados? 

 

Considerando que as indústrias que não têm produção integrada de grupo 

empresarial podem ter outros benefícios ou incentivos fiscais, estejam elas instaladas no Estado 

do Ceará, ou em outros Estados signatários ou não dos Protocolos ICMS 46/00 e 53/17, mister 

avaliar se os efeitos da tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE realmente causam um 

desequilíbrio concorrencial, ou apenas equalizam os efeitos gerados por outros incentivos ou 

benefícios fiscais. 

 

O Estado do Ceará possui um incentivo financeiro-fiscal clássico40, ou seja, 

concessão de benesse fiscal condicionada a contrapartidas por parte das empresas interessadas, 

tais como: geração de empregos, produção, volume de investimentos, responsabilidade social, 

cultural e ambiental, programa de pesquisa e desenvolvimento, custos de frete e outros que 

sejam estratégicos para o Estado. 

 

                                                 
40 No sítio eletrônico da ADECE (Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará) há um resumo de todos os 
incentivos fiscais concedidos pelo Estado do Ceará, bem como links para acessar o modelo de Protocolo de 
Intenções, dos requerimentos de cada um dos incentivos fiscais, além dos detalhes deles. Disponível em: 
http://www.adece.ce.gov.br/index.php/incentivo-fdi/incentivos. Acesso em 05.03.2019. 
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Por meio da Lei Estadual/CE nº 10.367/1979, o Estado do Ceará criou o Fundo de 

Desenvolvimento Industrial – “FDI” -, com o objetivo de atrair e incentivar as atividades 

industriais no Estado. 

 

O FDI funciona como um núcleo de incentivos, cuja aplicabilidade prática é 

materializada por meio de programas específicos, conforme a atividade ou planejamento 

estratégico de desenvolvimento do Estado do Ceará. Atualmente, o FDI congrega quatro 

programas de incentivos, quais sejam: o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial 

– “PROVIN”; o Programa de Incentivo à Centrais de Distribuição de Mercadorias do Ceará – 

“PCDM”; o Programa de Incentivos da Cadeia Produtiva Geradora de Energias Renováveis – 

“PIER”; e, o Programa de Atração de Empreendimentos Estratégicos – “PROADE”. Vejamos 

o organograma do FDI: 

 

Figura 4.3.(a) – Organograma estrutural do FDI: 

 

Fonte: o próprio autor. 

 

O Decreto Estadual/CE nº 32.438/2017 consolidou todas as regulamentações dos 

programas referenciados e da Lei Estadual/CE nº 10.367/1979. 

 

De acordo com o FDI, o percentual do incentivo fiscal41, em regra geral, pode 

chegar a 75% de desoneração do ICMS próprio. Em casos extraordinários, pode chegar a 99% 

de desoneração do ICMS próprio para projetos enquadrados no PROADE. 

 

                                                 
41 Decreto Estadual/CE nº 32.438/2017: “art. 18. O percentual do incentivo, tendo por base o ICMS próprio gerado 
em decorrência da produção industrial da sociedade empresária, será o definido no Anexo I deste Decreto, e 
observadas as disposições específicas de cada programa de incentivo estabelecidas neste Decreto.” “Parágrafo 
Único. O percentual de que trata o caput deste artigo não poderá ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do 
ICMS próprio, exceto para o caso das empresas consideradas relevantes para o desenvolvimento do Estado e 
enquadradas no Programa de Atração de Empreendimentos Estratégicos (PROADE), disciplinado no Capítulo IV 
deste Decreto.” 

FDI

PROVIN PCDM PIER PROADE
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O Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial do Ceará – “CEDIN” é 

competente para firmar o Protocolo de Intenção, analisar e aprovar os projetos, conceder os 

incentivos fiscais e emitir a Resolução CEDIN que, publicada no Diário Oficial do Estado, 

produzirá os efeitos legais de fruição do incentivo fiscal concedido. 

 

Dentre os programas de incentivos mais afetos ao tema deste estudo, temos o 

PROVIN e o PROADE. O PCDM também exerce efeito no resultado das indústrias, uma vez 

que pode reduzir a carga tributária nas operações de distribuição de seus produtos, contudo, 

para efeito de nossa análise, vamos concentrar apenas naqueles que estão ligados diretamente 

às atividades de industrialização de biscoitos e massas alimentícias no Estado do Ceará. 

 

O PROVIN é o incentivo financeiro-fiscal concedido para as indústrias de uma 

forma geral. Isto é, as atividades industriais que tenham interesse em desenvolver projetos 

incentivados pelo Estado do Ceará serão enquadradas naturalmente pelo PROVIN42. De acordo 

com suas regras, o percentual máximo de desoneração do ICMS próprio é de 74,25% 

(desoneração máxima de 75%, com retorno de 1%), e é concedido pelo CEDIN, caso o projeto 

apresentado seja aprovado e se cumpra as demais exigências formais. 

 

O PROADE, por conter um interesse estratégico no desenvolvimento do Estado do 

Ceará, possibilita uma desoneração fiscal acima do teto de 75% do ICMS próprio. Pelas regras 

do PROADE, o incentivo financeiro-fiscal poderá chegar até 98,01% (desoneração especial 

máxima de 99%, com retorno de 1%)43, contudo, o projeto para ser contemplado precisa 

necessariamente enquadrar-se como empreendimento estratégico. 

 

                                                 
42 Decreto Estadual/CE nº 32.438/2017: “Art. 37. O CEDIN concederá às sociedades empresárias e cooperativas, 
ambas de natureza industrial, consideradas de fundamental interesse para o desenvolvimento econômico do 
Estado, incentivos para a implantação, ampliação, recuperação, diversificação e modernização de estabelecimentos 
industriais, na forma definida neste Decreto.” 
43 Decreto Estadual/CE nº 32.438/2017: “Art. 54. São assegurados, nos termos da Lei nº 10.367, de 1979, através 
do Programa de Atração de Empreendimentos Estratégicos (PROADE), incentivos destinados à implantação de 
empreendimentos econômicos localizado no território deste Estado e considerados estratégicos par ao 
desenvolvimento do Ceará.” “Art. 55. Os incentivos das sociedades empresárias enquadradas no PROADE 
poderão ser de até 99% (noventa e nove por cento) do ICMS relativo às operações de produção própria da empresa, 
com retorno de até 1% (um inteiro por cento) e prazo de fruição de incentivo de até 10 (dez) anos, prorrogável por 
igual período.” 
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Analisando a legislação, observamos que a atividade de moagem de trigo44 se 

enquadra na tipificação de empreendimento estratégico para o desenvolvimento do Estado do 

Ceará e, portanto, podendo ser beneficiada pelo PROADE com desoneração de até 98,01% do 

ICMS próprio. 

  

O ICMS substituição tributária não pode ser objeto de incentivo fiscal pelo FDI45. 

Neste sentido, precisamos segregar da carga total do ICMS calculado nos termos dos Protocolos 

ICMS 46/00 e 53/17, combinado com o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, qual é a parcela 

do ICMS próprio, e qual é a parcela do ICMS substituição tributária. 

 

O Anexo Único, do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 traz o quadro bem didático 

contendo essa divisão da carga tributária, senão vejamos: 

 

Quadro 4.3.(b) – Divisão da Carga Tributária nas Operações Internas no 

Ceará: 

 

Produção Operações internas com: 

Divisão da Carga 
Tributária 

Obrigação 
Direta 

Substituição 
Tributária 

Integrada 
Farinha de trigo ou mistura de farinha de trigo 21,95% 19,05% 

Produtos elencados no Protocolo nº50/05 oriundos 
de fabricação própria 

40,00% 1,00% 

Não 
Integrada 

Farinha de trigo ou mistura de farinha de trigo 21,95% 19,05% 

Fonte: Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013. 

 

Desta divisão da carga tributária entre própria e substituição tributária, constatamos 

que o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 trouxe mais uma diferenciação entre a IPIGE e a 

indústria que não tem produção integrada de grupo empresarial. 

 

                                                 
44 Decreto Estadual/CE: “Art. 57. Consideram-se projetos de empreendimentos estratégicos para o 
desenvolvimento do Estado do Ceará as implantações, modernizações e ampliações de estabelecimentos 
industriais de:” “XII – moagem de trigo.” 
45 Decreto Estadual/CE nº 32.438/2017: “Art. 21. Não será objeto de incentivo pelo FDI:” “III – o ICMS devido 
por terceiros retido pela sociedade empresária a título de substituição tributária.” 
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Como vimos acima, os incentivos do FDI não se aplicam ao ICMS substituição 

tributária, de forma que somente o ICMS próprio é alcançado pela benesse do Estado. Assim, 

quanto maior for a parcela do ICMS próprio, maior será o incentivo fiscal e, igualmente, quanto 

menor for a parcela do ICMS próprio, menor será o incentivo fiscal. 

 

O Protocolo ICMS 46/00 é uma figura de substituição tributária atípica, porque o 

seu alcance vai até a saída dos produtos elaborados pelos estabelecimentos industriais de 

panificação, massas alimentícias, biscoitos e bolachas derivados da farinha de trigo. 

 

Por este motivo, a farinha de trigo já é recebida pela indústria de biscoitos e massas 

alimentícias, que não tem produção integrada de grupo empresarial, com o imposto recolhido, 

sendo que a saída de seus produtos derivados, observará a MVA de 20% (massas alimentícias) 

e de 30% (biscoitos), e a totalidade do imposto recolhido é ICMS substituição tributária, 

consequentemente, não abrangido pelo incentivo fiscal do FDI em qualquer de seus programas. 

 

Por outro lado, a IPIGE é agraciada não só pela tributação diferenciada que lhe 

reduz significativamente o imposto, pelo fato de utilizar como base de cálculo o custo do trigo 

em grão (insumo da farinha de trigo, que por sua vez é insumo de seus produtos), muito menor 

que a base do preço da própria massa alimentícia ou do biscoito, como também é contemplada, 

cumulativamente, com o incentivo fiscal do FDI. 

 

Considerando a tabela 4.3.(b), a IPIGE poderá ter 98% do ICMS desonerado na 

venda de suas massas alimentícias, biscoitos e demais derivados da farinha de trigo, isto é, 

98,01% é o percentual máximo do PROADE, sobre 40% que é a parcela do ICMS próprio, de 

uma carga total de ICMS de 41%, onde somente 1% é considerado ICMS substituição tributária. 

 

A cumulação da tributação diferenciada com o incentivo fiscal do FDI evidencia 

praticamente uma carga tributária efetiva próxima a zero para as vendas dos produtos da IPIGE 

no mercado cearense. 

 

Considerando os cálculos da figura 3.2.(b) acima, onde constatamos que para as 

empresas concorrentes da IPIGE, atuando no mesmo mercado do Ceará, há uma carga tributária 

efetiva de 18,2% para massas alimentícias, e de 15,3% para biscoitos e bolachas, fica 
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evidenciado o desequilíbrio concorrencial, permitindo exclusivamente à IPIGE a tomada de 

decisão que lhe for mais estratégica em relação aos seus interesses, mesmo que seja abusiva ou 

agressivamente predatória contra o “patrimônio-mercado” cearense, e as demais empresas 

concorrentes. 

 

Ressalta-se que nem a farinha de trigo, produto básico e de baixo valor agregado, 

nem o pão francês, alimento básico e habitual de consumo das famílias brasileiras, integrantes 

da mesma cadeia do trigo, possuem tamanha benesse fiscal como para o biscoito, por exemplo. 

 

Oportuno esclarecer que as indústrias de biscoitos, massas alimentícias e demais 

derivados da farinha de trigo sediadas no Estado do Ceará  que não têm produção integrada e 

nem são parte de grupo econômico não se enquadram nos requisitos do PROADE, já que este 

contempla o moinho de trigo, bem como, na prática, não conseguirão usufruir do PROVIN, 

uma vez que a farinha de trigo, que é o principal insumo de seus produtos, já vem com a 

tributação recolhida antecipadamente pelo moinho, nos termos do Protocolo ICMS 46/00, de 

forma que a tributação nas operações de venda de seus produtos no mercado cearense é 

totalmente abrangida pela substituição tributária que, como vimos, não é contemplada pelo FDI. 

 

O Estado do Ceará cumpriu a regra determinada pelo art. 3º, I, da LC 160/17 e 

publicou a Lei Estadual/CE nº 10.367/1979, que criou o incentivo fiscal do FDI, no rol dos 

incentivos fiscais concedidos pelo Estado, por meio do Decreto Estadual/CE nº 32.563/201846, 

de forma que o FDI, em todos os seus programas, inclusive o PROVIN e o PROADE, foram 

devidamente convalidados pelo CONFAZ. 

 

Na prática, a IPIGE cumula os efeitos de redução da carga tributária decorrente da 

tributação diferenciada criada pelo Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, com o incentivo fiscal 

do FDI que foi convalidado pelo CONFAZ, e essa situação potencializa o desequilíbrio 

concorrencial, onde a IPIGE tem carga tributária efetiva próxima de zero, enquanto as demais 

indústrias, ainda que sediadas no Estado do Ceará, possuem cargas tributárias efetivas muito 

superiores. 

                                                 
46 O incentivo fiscal do FDI foi devidamente relacionado no rol dos incentivos fiscais convalidados pelo CONFAZ, 
conforme se verifica na publicação do DOE em 27.03.2018, através do Decreto Estadual/CE nº 32.563/2018, 
disponível em: http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20180327/do20180327p01.pdf#page=18. Acesso em 

17.03.2019. 
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4.4. A questionada constitucionalidade decorrente do desequilíbrio concorrencial da 

Tributação Diferenciada exclusiva para a IPIGE  

 

A CF/88, em seu art. 170, IV, estabeleceu o Princípio Constitucional da Livre 

Concorrência como um dos fundamentos da ordem econômica, necessário para o crescimento 

e desenvolvimento do país. 

 

Para entendermos como se dá a aplicação da livre concorrência, precisamos 

primeiro entender a dinâmica da economia de mercado. Nesta, as pessoas decidem o que 

comprar e onde trabalhar, enquanto as empresas decidem o que produzir e quem contratar, de 

forma que essa interação mútua forma o mercado, onde o interesse próprio e os preços 

praticados pelos competidores são as variáveis que sustentam a tomada de decisão. 

 

No presente estudo estamos avaliando o mercado de biscoitos, massas alimentícias 

e demais derivados da farinha de trigo das regiões norte e nordeste, em relação aos Protocolos 

ICMS 46/00, 50/05 e 53/17, e mais especificamente o mercado cearense com o Decreto 

Estadual/CE nº 31.109/2013. 

 

Conforme pesquisa realizada pela Kantar WorldPlane47, foram analisadas uma 

mostra de 11.300 lares que retratam um universo de 53 milhões de famílias nas sete 

macrorregiões do país. As regiões norte e nordeste lideraram o ranking nacional no consumo 

de biscoitos e massas alimentícias. 

 

Nesta pesquisa, o cenário do mercado de biscoitos é composto das seguintes 

participações: Norte e Nordeste com 39,1%, Leste e Interior do Rio de Janeiro com 13,9%, Sul 

com 11,4%, Grande São Paulo com 10,1%, Interior de São Paulo com 9,6%, Centro Oeste com 

8,7% e Grande Rio de Janeiro com 7,2%. 

 

                                                 
47 Os dados do mercado de biscoito por macrorregião estão disponíveis em: 
https://newtrade.com.br/economia/segmentos-basicos-impulsionam-o-mercado-de-biscoitos/. Os dados do 

mercado de massas alimentícias por macrorregião estão disponíveis em: https://abimapi.com.br/release-
detalhe.php?i=Mjc4OQ==. Acesso em 18.03.2019; 
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Na pesquisa pela mesma empresa48, o cenário do mercado de massas alimentícias é 

composto das seguintes participações: Norte e Nordeste com 37%, Sul com 15,2%, Leste e 

Interior do Rio de Janeiro com 13%, Grande São Paulo com 10,5%, Interior de São Paulo com 

10%, Grande Rio de Janeiro com 8,2% e Centro Oeste com 6,2%. 

 

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias 

e Pães & Bolos Industrializados – “ABIMAPI” -49, o mercado nacional em volume de biscoito 

nos anos de 2015 e 2016 (mesmos anos da pesquisa Kantar WorldPlane acima) foi 1.731,92 

mil toneladas e 1.970,40 mil toneladas, respectivamente. Assim, o volume de biscoito para as 

regiões norte e nordeste foi de 675,62 milhões de toneladas em 2015 e 729,64 milhões de 

toneladas em 2016, aproximadamente. 

 

A ABIMAPI também divulgou o mercado nacional em volume de massas 

alimentícias50 nos anos de 2015 e 2016 que foi de 1.196,71 mil toneladas e 1.244,70 mil 

toneladas, respectivamente. Assim, o volume de massas alimentícias para as regiões norte e 

nordeste foi de 442,78 mil toneladas e 460,53 mil toneladas, aproximadamente.  

 

O último censo IBGE ocorrido em 201851 constatou que o Estado do Ceará possui 

9.075.649 habitantes, com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de R$ 855,00, isto 

é, entre os 27 entes federativos, ele está na 22ª posição. 40,1% da população, ou seja, 

aproximadamente 3.639.335 pessoas com idade igual ou superior a 16 anos, ocupam trabalho 

formal na semana analisada.  

 

Podemos concluir com os dados acima que os mercados de biscoitos e massas 

alimentícias são relevantes e que o fator preço do produto é muito sensível no momento da 

tomada de decisão do consumidor cearense, considerando o baixo rendimento nominal mensal 

domiciliar. 

                                                 
48 Há uma diferença de 1 ano entre uma pesquisa e outra, contudo é irrelevante para o objetivo deste trabalho. A 
importância está apenas em evidenciar que o mercado de massas alimentícias e biscoitos nas regiões norte e 
nordeste são expressivas e maiores do que nas demais regiões do Brasil. 
49 Dados apresentados pela ABIMAPI com base nas informações NIELSEN disponíveis em: 
https://www.abimapi.com.br/estatistica-geral.php. Acesso em 23.03.2019. 
50 Dados apresentados pela ABIMAPI com base nas informações NIELSEN disponíveis em: 
https://www.abimapi.com.br/estatistica-geral.php. Acesso em 23.03.2019. 
51 Informações retiradas no site do IBGE disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/panorama. Acesso 

em 17.03.2019. 
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Vimos neste estudo como a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE interfere 

na microeconomia cearense possibilitando à indústria integrada oferecer biscoitos e massas 

alimentícias a preços que seus concorrentes, que não possuem indústria integrada, não 

conseguem praticar, de forma a favorecer à IPIGE o domínio do mercado com os seus produtos. 

 

Vimos ainda como a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE interfere na 

macroeconomia cearense, na medida em que o Estado do Ceará renuncia receita tributária que 

poderia ser utilizada com gastos em segurança, saúde e educação para desonerar as operações 

de massas, biscoitos e demais derivados da farinha de trigo exclusivamente da IPIGE. 

  

Sobre os impactos tributários na macroeconomia, vejamos a reflexão de N. Gregory 

Mankiw52, da Universidade de Harvard: 

 

(...) A macroeconomia, por sua vez, estuda como os impostos influenciam a economia 
como um todo e como os formuladores de políticas podem usar o sistema tributário para 
estabilizar a atividade econômica e conseguir crescimento econômico mais rápido. 

 

No caso em estudo, especialmente se considerarmos que apenas uma única empresa 

cearense enquadra-se como IPIGE, desde sua constituição em 2013 até hoje, é razoável 

questionar se essa política tributária visa fomentar o crescimento econômico do Estado do Ceará 

e, portanto, fazendo parte de uma estratégia macroeconômica de desenvolvimento, ou apenas 

favorecer os negócios da IPIGE à custa de renúncia fiscal. 

 

Inobstante a questionada constitucionalidade dos Protocolos ICMS 46/00, 50/05 e 

53/17 demonstradas acima, é fato que eles estão vigentes, produzindo todos os seus efeitos, 

sendo o Estado do Ceará signatário e, portanto, submetendo-se às regras neles estabelecidas 

para a substituição tributária nas operações interestaduais com trigo em grão, farinha de trigo, 

mistura de farinha de trigo, biscoitos, bolachas, bolos, wafers, massas alimentícias, massa 

instantânea, panetones e pães industriais. 

 

                                                 
52 MANKIW, N. Gergory. Introdução à economia. Tradução Allan Vidigal Hastings, Elisete Paes e Lima, Ez2 
Translate. Revisão técnica Manuel José Nunes Pinto. São Paulo: Cengage Learning, 2013, p. 158. 
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Além da desobediência constitucional à reserva de lei, o Decreto Estadual/CE nº 

31.109/2013 também ofende o princípio constitucional da igualdade tributária. Vejamos as 

lições de Roque Antonio Carrazza53: 

 

A lei tributária deve ser igual para todos e a todos deve ser aplicada com igualdade. 
Melhor expondo, quem está na mesma situação jurídica deve receber o mesmo 
tratamento tributário. Será inconstitucional – por burla ao princípio republicano e ao da 
isonomia – a lei tributária que selecione pessoas, para submetê-las as regras peculiares, 
que não alcançam outras, ocupantes de idênticas posições jurídicos. 

 

Como vimos, o decreto cearense, além de desconsiderar o acordado nos Protocolos 

ICMS 46/00, 50/05 e 53/17, criou uma figura selecionada com regras peculiares que não 

alcançam ocupantes semelhantes que não tenham uma produção integrada de grupo 

empresarial, isto é, outras indústrias produtoras de biscoitos, massas alimentícias e demais 

derivados da farinha de trigo, ainda que sediadas no Estado do Ceará, ou nos Estados signatários 

dos Protocolos ICMS 46/00 e 53/17. 

 

Importante esclarecer que, para a materialização do Princípio da Igualdade, não se 

espera que os sujeitos sejam idênticos, mas que tenham critérios de comparação entre si 

justificados. Sobre este ponto, vejamos as lições esclarecedoras de Luís Eduardo Schoueri54: 

 

Não convive com a ideia de justiça que se discriminem situações equivalentes sem que 
haja razão que justifique o tratamento diferenciado. Esse preceito encontra-se no 
Princípio da Igualdade, um dos pilares dos ordenamentos jurídicos modernos, 
positivado, no Brasil, no artigo 5º, caput, da Constituição federal, por meio da máxima: 
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à segurança e à propriedade (...)”. 
A pergunta imediata é: o que é a igualdade? Como identificar pessoas iguais? 
A igualdade não se confunde com a identidade. Se fosse perguntado a qualquer grupo 
se eles se consideram idênticos, a resposta imediata e uníssona seria pela negativa: 
ninguém é idêntico a outrem. 
Ocorre que a Constituição não consagrou o Princípio da Identidade, e sim o Princípio 
da Igualdade. A igualdade, diferentemente da identidade, é relativa. Se fosse perguntado 
ao mesmo grupo se eles se consideram iguais, certamente obter-se-ia como resposta: 
“depende”; “iguais em relação a quê?”. Por exemplo: “Somos iguais enquanto 
brasileiros?” “Somos iguais enquanto maiores de idade?” “Somos iguais enquanto 
torcedores de um time de futebol?” 
(...) 
Deste modo, para que se possa concretizar o Princípio da Igualdade, é preciso que se 
tenha um critério de comparação constitucionalmente justificado. Ou seja: para que se 
atenda ao Princípio da Igualdade, percorrem-se três etapas: primeiro, encontra-se um 

                                                 
53 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributária. 31. ed., rev., ampl. e atual. até a Emenda 
Constitucional n. 95/2016. – São Paulo: Malheiros, 2017, p. 93 e 94. 
54 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 6. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 347. 
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critério; em seguida, busca-se fundamentação constitucional para o critério encontrado. 
Finalmente, comparam-se as situações a partir do critério eleito. 

 
A IPIGE e a fábrica de massas, biscoitos e demais derivados da farinha de trigo 

localizada no Estado do Ceará, ou localizada nos demais Estados da região nordeste, possuem 

situações semelhantes, isto é, ambas são indústrias que produzem derivados de farinha de trigo 

para serem comercializados no mercado cearense, geram empregos, ativam a economia 

regional, estão localizadas na mesma região do país, e com as mesmas condições e dificuldades 

econômicas. 

 

Adiciona-se que os Estados da região nordeste do país firmaram os Protocolos 

ICMS nº 46/00, 50/05 (substituído pelo 53/17), nos quais concordaram em harmonizar entre si 

uma sistemática de substituição tributária para toda a cadeia do trigo. 

 

Para a IPIGE importa considerar apenas que ela possui a indústria verticalizada da 

cadeia do trigo, ou seja, ela é moinho que produz o insumo para a sua fábrica de massas e 

biscoitos. Isto por si só não gera critério suficiente para buscar-se uma diferenciação razoável 

com fundamento constitucional que suporte a benesse fiscal constituída no Decreto Estado/CE 

nº 31.109/2013. 

 

Assim, não é razoável atribuir tratamento tributário diferenciado exclusivo para a 

IPIGE, sob pena de descumprimento do preceito constitucional protegido em cláusula pétrea 

pelo princípio da igualdade. 

 

Da mesma forma, o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, ao aplicar a mesma 

alíquota e a mesma base de cálculo para produtos de valores agregados diferentes, também 

afronta o Princípio Constitucional da Igualdade, uma vez que o Protocolo ICMS 53/17 

estabeleceu alíquotas diferenciadas para massas (MVA de 20%) e para biscoitos (MVA de 

30%) a serem adotadas entre os Estados signatários. 

 

A farinha de trigo, que é o produto básico, tem a mesma base de cálculo e a mesma 

alíquota de 41% sobre o custo total do trigo em grão, encerrando a tributação até o consumidor 

final, tal qual os biscoitos e massas alimentícias para as indústrias com produção integrada ou 

de mesmo grupo empresarial. 
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Ademais, o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 também criou uma diferenciação 

na determinação do que seria ICMS próprio e do que seria ICMS substituição tributária, sem 

suporte legal ou econômico, ao determinar que nas operações internas com farinha de trigo, da 

alíquota total de 41%, 21,95% é ICMS próprio e, portanto, passível de redução pelo incentivo 

fiscal do FDI, e 19,05% é ICMS substituição tributária não passível de redução pelo incentivo 

fiscal do FDI. 

 

Para as operações internas com massas alimentícias e biscoitos realizadas por uma 

indústria comum cearense, da alíquota total de 41%55, sua totalidade é ICMS substituição 

tributária não passível de redução pelo incentivo fiscal do FDI. 

 

Agora, se a IPIGE vender suas massas alimentícias e biscoitos no mercado 

cearense, da alíquota total de 41%, 40% é ICMS próprio e, portanto, passível de redução pelo 

incentivo fiscal do FDI, e somente 1% é ICMS substituição tributária não passível de redução 

pelo incentivo fiscal do FDI. 

 

Esta situação ofenderia também o Princípio da Seletividade insculpido no art. 155, 

§2º, III, da CF/8856? Muito embora não pareça ser razoável que a farinha de trigo tenha a mesma 

base de cálculo e a mesma alíquota que o biscoito ou a massa alimentícia, produtos com valores 

agregados muito superiores, filiamos ao entendimento de Ives Granda Martins57 que em sua 

obra sustenta ser o princípio da seletividade uma faculdade em matéria de ICMS, senão 

vejamos: 

 

A dicção constitucional, todavia, não coloca a seletividade como essencial para o ICMS, 
não sendo a imposição idêntica àquela que pertine ao IPI. 
A adoção do princípio da seletividade é uma faculdade a ser ou não exercida pelo poder 
tributante estadual. 

                                                 
55 A alíquota total de 41% sobre o trigo em grão só é aplicável para as operações com massas alimentícias e 
biscoitos pela indústria comum sediada no Estado do Ceará se ela adquirir a farinha de trigo de um Moinho 
cearense. Se a farinha for de origem de outro Estado será aplicada a alíquota de 37,36% sobre o preço da farinha 
ou do preço de referência publicado em Ato COTEPE/ICMS, o que for maior. Se a farinha for de origem de um 
Estado signatário do Protocolo ICMS 46/00, observar-se-á a distribuição do imposto estabelecido no referido 
protocolo (30% origem e 70% destino, de uma carga total de 41%) e a indústria também não poderá usufruir do 
incentivo fiscal do FDI. 
56 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre: (...). §2º. O imposto previsto no 
inciso II atenderá ao seguinte: (...). III – poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos 
serviços; (...). 
57 BASTOS, Celso Ribeiro, e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 
de outubro de 1988. 6º Volume – tomo I, arts. 145 a 156. – São Paulo: Saraiva, 1990, p. 413. 
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Portanto, no presente caso entendemos que a moldura mais adequada é quanto à 

ofensa do Princípio Constitucional da Igualdade e não o da Seletividade. 

 

O mercado consumidor de biscoitos, massas alimentícias e demais produtos 

derivados da farinha de trigo do Estado do Ceará pode ser abastecido por produtos 

industrializados dentro de território cearense, ou por indústrias localizadas em Estados 

signatários dos Protocolos ICMS 46/00 e 53/17, ou por indústrias localizadas em outros Estados 

da Federação, bem como por indústrias estrangeiras. 

 

Nossa Carta Cidadã, em seu art. 3º, III, estabeleceu como fundamento da República 

Federativa do Brasil o objetivo de reduzir as desigualdades sociais e regionais. É de 

conhecimento comum de nós brasileiros as desigualdades sociais e regionais existentes em 

nosso país, especialmente na região nordeste onde está situado o Estado do Ceará. 

 

Contudo, o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 não criou uma situação especial 

com o objetivo de dar equilíbrio e competitividade para o desenvolvimento industrial e 

econômico de seu Estado, mas sim, uma vantagem tributária para uma espécie restrita de 

indústria que não é compartilhada com as demais indústrias da região, e nem com as indústrias 

que não pertencem à produção integrada ou de mesmo grupo empresarial, ainda que sediadas 

no próprio Estado do Ceará e que desenvolvem as mesmas atividades de produção de biscoitos, 

massas alimentícias e demais derivados da farinha de trigo. 

 

Esta situação é uma interferência direta e danosa do Estado na livre concorrência. 

Vale transcrever os ensinamentos de Luís Eduardo Schoueri, citando Celso Ribeiro Bastos e 

Tercio Sampaio Ferraz Júnior, que em sua obra esclarece: 

 

Assim, o Princípio da Livre Concorrência ganha feições de garantia positiva, devendo 
a Ordem Econômica assegurar que a concorrência ocorra. Não é uma liberdade do 
agente econômico, isoladamente considerado, mas da sociedade, como um todo. Como 
esclarece Tércio Sampaio Ferraz Júnior, “em si, o mercado é cego em face dos 
indivíduos, sendo, ao revés, um instrumento a serviço da coletividade. Por meio do 
mercado, a sociedade impõe uma ordem à livre-iniciativa.” 
É o próprio texto constitucional que aponta o mercado interno como patrimônio 
nacional (artigo 219), o que lhe dá feições de bem de interesse de todos. A liberdade de 
concorrência é, assim, garantia de funcionamento do mercado. Ao assegurar a Livre 
Concorrência, o constituinte houve por bem preservar o patrimônio-mercado. 
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Portanto, a manutenção deste desequilíbrio concorrencial decorrente da tributação 

diferenciada exclusiva para a IPIGE ofende diretamente o Princípio da Livre Concorrência, 

comprometendo não só o direito das empresas concorrentes de exercerem de forma sustentável 

suas atividades, mas também comprometendo o próprio “patrimônio-mercado” do Ceará. 

 

No caso da tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE a redução do caixa do 

Estado do Ceará com a desoneração fiscal só favorece à IPIGE. Isto porque não é assegurado 

que haja uma redução do preço de biscoito e massas alimentícias para a população cearense e, 

ainda que houvesse, a custa de aniquilar a livre concorrência e seus competidores, 

consequentemente, agindo contra o seu próprio “patrimônio-mercado”. 

 

Ademais, a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE também favorece a 

concentração de mercado dos produtos da IPIGE, ou também, a dominação do mercado pela 

IPIGE por meio de compra das empresas concorrentes ou de práticas abusivas ou predatórias 

de preços baixos que inviabilizem os concorrentes e provoquem o fechamento de tais empresas 

não beneficiárias do benefício fiscal. 

 

Por estes motivos, o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 interfere diretamente na 

livre concorrência e causa um desequilíbrio concorrencial suficiente a ponto de estremecer o 

disposto no art. 170, IV, da CF/88. 

 

A questão posta até então gera um conflito entre o art. 3º, III (redução das 

desigualdades regionais), e o art. 170, IV (livre concorrência), ambos da CF/88? Parece-nos 

que não. 

 

Como vimos, a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE gera uma distorção 

concorrencial entre empresas localizadas no próprio Estado do Ceará, ou localizadas nas regiões 

norte e nordeste, isto é, todas da mesma região. 

 

Enquanto a IPIGE tem carga tributária efetiva próxima de zero para as operações 

de venda de biscoitos e massas alimentícias no mercado cearense, a indústria que não está na 

cadeia integrada ou de mesmo grupo econômico localizada em qualquer dos Estados signatários 
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dos Protocolos ICMS 46/00, 50/05 e 53/17 (regiões norte e nordeste) possuem cargas tributárias 

efetivas próximas de 15,3% e 18,2%, respectivamente. 

 

Outro ponto importante, além de a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE 

reduzir significativamente a carga tributária de seus produtos, ela ainda é agraciada, 

cumulativamente, com o incentivo fiscal do FDI que foi criado com o objetivo de reduzir as 

desigualdades regionais e incentivar a industrialização no Estado do Ceará. 

 

Portanto, a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE não tem o condão de 

reduzir as desigualdades regionais, ou fomentar a industrialização do Estado do Ceará, mas, na 

prática, apenas de favorecer uma determinada e restrita operação da indústria produtora 

integrada ou de grupo empresarial, que como vimos tem apenas uma empresa que se enquadra 

nesta modulação, em detrimento das demais indústrias cearenses de cadeia não integrada, em 

detrimento das demais indústrias localizadas nos Estados das regiões norte e nordeste 

signatários dos Protocolos ICMS 46/00, 50/05 e 53/17, em detrimento do bem-estar da 

população cearense, bem como em detrimento do “patrimônio-mercado” do Estado do Ceará. 

 

4.5. Critérios especiais de tributação do art. 146-A da CF/88 e a Tributação Diferenciada 

exclusiva para a IPIGE 

 

O Congresso Nacional alterou a CF/88, por meio da Emenda Constitucional nº 

42/200358, incorporando o dispositivo do art. 146-A que estabelece o seguinte: 

 

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com 
o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de 
a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. 

 

No ano de 2017 a Senadora Ana Amélia (PP-RS) apresentou o Projeto de Lei do 

Senado – “PLS” nº 284 -  que pretende regulamentar o art. 146-A da CF/8859, o qual está em 

                                                 
58 José Luis Ribeiro Brazuna traz em sua obra uma riqueza de detalhes sobre os bastidores do Congresso Nacional 
quando da tramitação do Projeto de Emenda Constitucional que resultou na Emenda Constitucional nº 42/2003. 
BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e Tributação – à luz do Artigo 146-A da Constituição – 
Série Doutrina Tributária, Vol. II – São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 55 a 59. 
59 O acompanhamento da PLS nº 284/2017 está disponível em: 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/130467. Acesso em 23.03.2019. 
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plena tramitação no Senado Federal, inclusive com parecer favorável da Comissão de Assuntos 

Econômicos – “CAE”, de relatoria do Senador Ricardo Ferraço60. 

 

O PLS nº 284/2017 busca regulamentar o art. 146-A da CF/88 partindo da premissa 

do desequilíbrio concorrencial tributário provocado pelo contribuinte, não abrangendo aquele 

provocado pelo ente tributante, ainda que decorrente de legislação tributária com função 

extrafiscal. 

 

Sendo assim, seu foco é combater a sonegação e outras fraudes que causam um 

desequilíbrio concorrencial tributário, combater a inadimplência reiterada, reforçar a 

neutralidade tributária, sob o prisma de que a lei não pode prever cargas impositivas diferentes 

para situações similares, coibir práticas tributárias que levem a distorções concorrenciais, e 

intensificar o controle fiscal perante as empresas que se utilizam do tributo como instrumento 

anticoncorrencial. 

 

O objetivo do projeto em referência é criar uma espécie de regime especial de 

tributação inibidor de práticas predatórias concorrenciais tributárias. Oportuno se mostra 

transcrever parte da justificativa do PLS nº 284/201761: 

 

Ou seja, uma vez demonstrado que o mercado está sendo afetado gravemente, pode o 
Estado instituir sistemas especiais de fiscalização e arrecadação com o objetivo de 
coibir práticas abusivas de empresas que se formam com a única finalidade de não pagar 
tributos, no todo ou em parte, e com isso, obter vantagem concorrencial. Se assim 
ocorrer não se estará em face de exceção ao disposto nas súmulas comentadas e sim 
diante de sua inaplicabilidade ao caso, pois de sanção fiscal não se tratará. 

 

Para não restar dúvidas quanto ao objetivo do PLS nº 284/2017 de se limitar à 

premissa do desequilíbrio concorrencial tributário provocado pelo contribuinte, vejamos os 

argumentos trazidos no Parecer da CAE, de relatoria do Senador Ricardo Ferraço, neste 

sentido62: 

                                                 
60 O Parecer da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, de relatoria do Senador Ricardo Ferraço, 
referente ao PLS nº 284/2017, está disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=7746959&ts=1553281912874&disposition=inline. Acesso em 23.03.2019. 
61 O texto inicial do PLS nº 284/2017 com sua justificativa está disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=7110996&ts=1553281912798&disposition=inline. A parte transcrita se encontra na 

página 7. Acesso em 23.03.2019. 
62 O texto transcrito se encontra nas páginas 7 e 8 do Parecer da CAE, de relatoria do Senador Ricardo Ferraço, 
disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=7746959&ts=1553281912874&disposition=inline. Acesso em 23.03.2019. 
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Portanto, a premissa utilizada na elaboração do PLS nº 284, de 2017 – Complementar, 
no sentido de que o seu objeto deva ser a criação de instrumentos que permitam 
neutralizar práticas tributárias engendradas pelos contribuintes, dos quais possam 
resultar desequilíbrios concorrenciais, parece ser a única compatível com a letra e o 
espírito do art. 146-A da CF. 

 

É fato que as práticas de sonegação tributária, inadimplência reiterada de tributos e 

a utilização de estratagemas legais para não recolher tributos causam um desequilíbrio 

concorrencial e um ataque à livre concorrência e, portanto, merecem ser combatidos. 

 

Contudo, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios já possuem 

instrumental legal farto que lhes permitem monitorar, acompanhar, inibir, coibir, cobrar e 

executar, inclusive por meio de fiscalização especial e diferenciada, caso o contribuinte pratique 

atos ilegais com o objetivo de não recolher ou reduzir o recolhimento de tributos. 

 

Parece-nos simplória essa restrição interpretativa da abrangência do desequilíbrio 

concorrencial tributário tratado no art. 146-A da CF/88, uma vez ser tão prejudicial à livre 

concorrência as práticas de normas tributárias geradoras de desequilíbrios concorrenciais 

criadas pelos entes tributantes, quanto aquelas praticadas pelos contribuintes. 

 

O mercado precisa de proteção contra ambos os ataques à livre concorrência! Do 

contrário, o instrumento regulador do equilíbrio concorrencial tributário seria míope. 

 

Entendemos ser mais razoável a interpretação do art. 146-A da CF/88 no sentido de 

buscar-se, por meio da lei complementar, critérios especiais como parâmetros do exercício da 

função extrafiscal de equilíbrio concorrencial tributário, para que o ente tributante possa exercer 

sua competência quando da instituição de tributos, suas espécies, alíquotas, base de cálculos, 

substituição tributária, controle fiscal e concessão de incentivo e benefício fiscais. 

 

E o que vem a ser esses “critérios especiais” mencionados pelo art. 146-A da CF88? 

Oportuno se mostra transcrever o entendimento de José Luis Ribeiro Brazuna63 que em sua obra 

expõe: 

 

                                                 
63 BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e Tributação – à luz do Artigo 146-A da Constituição 
– Série Doutrina Tributária Vol. II – São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 134. 



 

66 

 

Ao falar na utilização de critérios especiais de tributação, o Constituinte Derivado 
parece ter autorizado o legislador infraconstitucional a, em face dos critérios 
normalmente utilizados no ato de tributar (isto é, de instituir a imposição do tributo), 
tornar alguns deles diferenciados, criando normas especiais de incidência capazes de 
induzir comportamentos por parte dos agentes econômicos, com o objetivo de prevenir 
desequilíbrios na concorrência. 
Dentre os elementos da norma de incidência, poderão ser utilizados aqueles que se 
prestem à instituição de normas tributárias indutoras, ou seja, aqueles que se prestem à 
discriminação de situações (critérios material, temporal e espacial) ou de sujeitos 
passivos (critério subjetivo), que ficarão submetidos a uma tributação especial, mais ou 
menos gravosa do que a imposta aos demais, instituída mediante o aumento ou a 
diminuição das variáveis quantitativas (base de cálculo e alíquota) da norma de 
incidência tributária. 

 
Mais adiante, José Luis Ribeiro Brazuna64 conclui: 

 

Parece-nos correto concluir, consequentemente, que o artigo 146-A veicula, de forma 
explícita, uma norma de competência que autoriza o legislador infraconstitucional a 
manipular os critérios da norma de incidência tributária com o objetivo de, criando 
regimes mais ou menos gravosos de tributação, gerar efeitos indutores de 
comportamento dos agentes econômicos, com o objetivo de prevenir desequilíbrios 
concorrências que possam vir a ser provocados tanto por falhas de estruturas, quanto 
pela deslealdade de comportamentos. 

 

Esta visão, muito embora esteja focada na regulação do comportamento do 

contribuinte, traz elementos importantes a serem considerados como norteadores dos atos dos 

entes tributantes. 

 

Isto é, ao estabelecer os critérios para regimes mais ou menos gravosos a serem 

aplicados pelo contribuinte, tais critérios também servem para nortear os atos dos entes 

tributantes. 

 

Assim, os entes tributantes estariam vinculados a obedecerem aos critérios 

definidos em lei complementar para aplicação harmônica, de forma que havendo um abuso no 

momento de instituir uma tributação diferenciada ou um incentivo ou benefício fiscal fora dos 

critérios norteadores definidos, facilitaria a aplicação imediata reparadora pela empresa 

prejudicada. 

 

Estes critérios especiais indutores de comportamento e de controle da função 

extrafiscal mencionadas acima, também serviriam de base para que outros órgãos da 

                                                 
64 BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e Tributação – à luz do Artigo 146-A da Constituição 
– Série Doutrina Tributária Vol. II – São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 140. 
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administração pública, como no caso do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o 

Conselho Nacional de Política Fazendária e o próprio Poder Judiciário, possam utilizar como 

critério para a sua adequada intervenção e decisão. 

 

José Luis Ribeiro Brazuna entende que a natureza do art. 146-A não seria de definir 

normas gerais65, mas instituir diretamente os critérios especiais de tributação. Muito embora 

seu levantamento histórico da aplicação constitucional seja persuasivo, na prática haveria uma 

confusão generalizada66, provocando mais insegurança jurídica, caso cada um dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal editassem unilateralmente seus próprios critérios especiais 

sem um alinhamento norteador com parâmetros comuns. 

 

Haveria uma nova forma de “guerra fiscal”, isto é, a “guerra dos critérios especiais 

de tributação diferenciada”. 

 

Entendemos fazer mais sentido a lei complementar em nível nacional estabelecer 

as normas gerais norteadoras a serem observadas para o estabelecimento dos critérios especiais 

de tributação, por meio de lei e de forma harmônica entre os entes tributantes. 

 

Desta forma, ativaria não só a função de indução do comportamento do 

contribuinte, como também viabilizaria o acompanhamento objetivo dos atos vinculados dos 

entes tributantes, prevenindo o desequilíbrio concorrencial tributário em todas as suas formas 

de apresentação. 

 

Corroborando com o entendimento de que o ente tributante também precisa ser 

controlado para não desorganizar a economia sob o pretexto de reduzir sua condição de 

                                                 
65 BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e Tributação – à luz do Artigo 146-A da Constituição 
– Série Doutrina Tributária Vol. II – São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 128. 
66 SOUZA, Hamilton Dias de. Em defesa da boa concorrência. Revista ETCO. Agosto 2005, nº 3, Ano 2, p. 38 e 
39: “De fato, se cada Estado ou Município, tendo em vista interesses dos que atuam em seus territórios, tivesse 
competência para criar tributação diferenciada para determinados setores, a discriminação de renda tributária e as 
normas gerais que lhe dão consistência poderiam ser seriamente afetadas. Imaginem-se, a propósito, regimes 
especiais em matéria de ISS ou até de ICMS introduzidos pelas legislações locais sob a alegação de evitar 
problemas concorrenciais. Isso inviabilizaria o trato uniforme dessas questões no território nacional, prejudicando 
a lógica interna do sistema e possibilitando o surgimento de inúmeros conflitos federativos, sobretudo quando as 
operações realizadas repercutem em mais de um território.” 
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desigualdade econômica, vale transcrever parte da justificativa do próprio PLS nº 284/201767, 

que com o devido respeito entendemos ter visão limitada: 

 

Esse quadro de anomia é preocupante, pois impostos como o ICMS e o ISS são incluídos 
diretamente no preço de mercadorias e serviços, de modo que sua eventual redução por 
parte de um competidor pode ter efeitos concorrenciais perversos e desorganizar o 
mercado. 

 

Os preços são afetados tanto pela prática perversa de um competidor que infringe a 

lei tributária, quanto pelo favorecimento decorrente de edição de legislação abusiva por parte 

do ente tributante. Os efeitos concorrenciais perversos desorganizam o mercado em ambas as 

situações. 

 

Até para buscar um equilíbrio econômico e instituir normas indutoras capazes de 

reduzir as desigualdades regionais, é preciso cuidado para não ultrapassar a linha divisória entre 

a medida saudável para ativação de sua econômica e o fomento do monopólio e do atentado ao 

“patrimônio-mercado” que deve ser protegido. 

 

No caso em estudo, a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE gera uma 

significativa desoneração de ICMS para apenas um único tipo de competidor, deixando de fora 

as indústrias localizadas no próprio Estado do Ceará, como também aquelas localizadas nos 

Estados signatários dos Protocolos ICMS 46/00, 50/05 e 53/17 (regiões norte e nordeste), as 

quais possuem situações semelhantes. 

 

Essa benesse fiscal pode ser utilizada para desoneração dos preços dos produtos da 

IPIGE, desposicionando por completo as demais concorrentes, ainda que estabelecidas no 

Estado do Ceará, provocando efeitos concorrenciais perversos no “patrimônio-mercado” 

cearense, desestabilizando a ordem econômica nas micro e macrorregiões. 

 

Se o objetivo é prevenir desequilíbrios da concorrência gerados pela tributação, o 

estabelecimento de normas gerais para definir os critérios especiais de tributação nos parece ser 

o caminho. 

                                                 
67 Este trecho transcrito da Justificativa do PLS nº 284/2017 encontra-se na página 8 disponível em: 
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7110996&ts=1553281912798&disposition=inline. 

Acesso em 23.03.2019. 
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É certo que todo e qualquer incentivo ou benefício fiscal, em sua essência, gera um 

desequilíbrio concorrencial, pois a sua finalidade deve ser reduzir as desigualdades regionais, 

incentivando o desenvolvimento industrial em localidades carentes, gerando renda, emprego e 

ativação da economia e, para atingir esse objetivo é esperado ter esse desequilíbrio. 

 

Entretanto, entendemos que o dispositivo do art. 146-A da CF/88 agrega valor ao 

mundo jurídico para estabelecer normas gerais de prevenção contra situações como a da 

tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE, ou seja, para aquelas situações de desequilíbrio 

concorrencial ocorrido entre iguais, ou ainda que entre desiguais, que seja observada a justa 

medida de suas desigualdades e a adequada proteção à livre concorrência, à isonomia tributária 

e à neutralidade tributária. 

 

No caso em estudo, se houvesse normas gerais norteadoras da ação do ente 

tributante e critérios especiais que servissem de parâmetros da conduta, provavelmente o 

Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 não existiria e, se ainda sim existisse, simplificaria a 

demonstração, por parte da empresa prejudicada, da ofensa ao princípio da livre concorrência, 

facilitando a atuação tanto dos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, quanto 

do Conselho Nacional de Política Fazendária. 

 

Apesar de arquivado em decorrência do final da legislatura, o PLS nº 161/2013, de 

relatoria do Senador Delcídio do Amaral (PT/MS), buscava também a regulamentação do art. 

146-A da CF/8868. 

 

O PLS nº 161/2013 buscava estabelecer que os órgãos integrantes do Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência que identificassem situações de desequilíbrios 

concorrenciais tributários, tivessem competência para apresentar representação perante órgãos 

da administração pública competentes para proceder aos ajustes necessários para o reequilíbrio 

concorrencial. 

 

Vejamos o que diz o art. 7º, do PLS nº 161/2013: 

 

                                                 
68 Todas as informações sobre o PLS nº 161/2013 estão disponíveis em: 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/112549. Acesso em 23.03.2019. 
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Art. 7º. Os órgãos integrantes do sistema brasileiro de defesa da concorrência que 
identificarem situações que possam configurar, nos termos desta Lei Complementar, 
desequilíbrios concorrenciais tributários, enviarão representação ao órgão da 
administração tributária do ente federativo competente, para adoção das providências 
cabíveis. 
Parágrafo único. Sem prejuízo da adoção dos critérios especiais de tributação previstos 
nesta Lei Complementar, os atos que se enquadrem no art. 2º, II, poderão ser 
examinados pelos órgãos referidos no caput para efeitos de repressão ao abuso de poder 
econômico. 

Esse projeto define desequilíbrio concorrencial tributário como (inciso II, do art. 

2º): 

 

II – desequilíbrio concorrencial tributário: anomalia no funcionamento de mercado 
capaz de afetar os mecanismos de formação de preços, a livre concorrência e a liberdade 
de iniciativa, em decorrência de atos sob qualquer forma manifestados por agente 
econômico, que possibilitem o não recolhimento de tributo suportado pelos demais 
contribuintes. 

 

Muito embora o conceito de “agente econômico” possa incluir a pessoa jurídica de 

direito público, pelo fato de a política tributária influenciar a economia, o PLS 161/2013, ao 

definir o critério especial de tributação como “forma diferenciada de tributação, em relação ao 

regime aplicável aos contribuintes em geral, para cumprimento de obrigação tributária principal 

ou acessória”, da mesma forma que o PLS nº 284/2017, também restringe a regulamentação do 

art. 146-A da CF/88 a combater atos praticados pelos contribuintes. 

 

Assim, as providências cabíveis para cessar atos de desequilíbrio concorrencial 

tributário a serem tomadas pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, perante a 

administração pública competente seriam àquelas para combater as práticas dos contribuintes, 

isto é, o “agente econômico” referido no PLS nº 161/2013 é o contribuinte e não o ente 

tributante. 

 

Vale transcrever, ainda, trecho da justificativa do PLS nº 161/2013 sobre o 

comportamento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica em casos de desequilíbrio 

concorrencial decorrente de práticas tributárias e a análise de como solucionar a questão, senão 

vejamos: 

 

Contudo, há decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE) que afirmam que a análise de questões tributárias que prejudiquem a 
concorrência é tema de competência exclusiva das administrações tributárias. Assim, 
justifica-se a inclusão de dispositivo no projeto, a fim de deixar consignado que os 
desequilíbrios concorrenciais tributários devem ser igualmente avaliados e combatidos 
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pelos órgãos do SBDC, no âmbito de suas competências, não sendo objeto apenas do 
instrumental tributário. 
Dessa maneira, além da possibilidade de resolver os desequilíbrios decorrentes de 
práticas tributárias mediante instrumentos criados pela legislação tributária (o que 
depende de vontade política do Legislador), poderão as empresas afetadas recorrer aos 
órgãos de defesa da concorrência para que sejam adotadas as providências de sua alçada 
no sentido de cessar os procedimentos causadores dos desvios de mercado. 

 

Instrumentalizar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência para agir na 

preservação da livre concorrência, inclusive no reestabelecimento do equilíbrio concorrencial 

em matéria tributária pode significar um avanço na abertura de mais uma frente de combate às 

práticas tributárias controversas, contudo há de se cuidar para não haver sobreposição ou 

conflito de competências com os órgãos da administração tributária, bem como devem ser 

estabelecidos os critérios e parâmetros para que o órgão de defesa da concorrência possa agir. 

 

E mais, limitar a atuação do órgão de defesa da concorrência apenas nas práticas 

anticoncorrenciais praticadas pelos contribuintes não resolverá o problema do desequilíbrio 

concorrencial tributário. É preciso ser mais ousado e permitir a defesa da ordem econômica 

como um todo, e para isso, torna-se imprescindível incluir o combate contra os atos praticados 

pelos entes tributantes também. 

 

Aplicando esse entendimento no caso deste estudo, uma empresa prejudicada com 

a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE poderia insurgir-se contra o Decreto 

Estadual/CE nº 31.109/2019, de forma que o SBDC pudesse agir em defesa da livre 

concorrência, não somente nos atos de concentração, mas principalmente no enquadramento do 

ente tributante na moldura da lei de defesa da concorrência. 

 

Considerando que o objetivo do art. 146-A da CF/88 é prevenir o desequilíbrio 

concorrencial tributário provocado por falha estrutural na conduta do ente tributante, ou por ato 

de conduta desleal do contribuinte na infração de lei tributária, poderíamos incrementar a 

competência do Conselho Nacional de Política Fazendária com a atribuição de agir em relação 

à primeira hipótese, bem como instrumentalizar com os parâmetros necessários o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica para agir em relação à segunda hipótese. 

 

Outrossim, o regime especial de tributação buscado pelo PLS nº 284/2017 tem por 

objetivo ir além de criar uma espécie de “super controle” da administração tributária, o que já 
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existe, mas sim de aplicar sanções políticas ao contribuinte sonegador, que aplica práticas 

tributárias controversas, inadimplente contumaz ou fraudador. 

 

Ocorre que são subjetivas as interpretações do que seriam práticas tributárias 

controversas e inadimplente contumaz, especialmente pelo fato da prática reiterada de anistias 

incentivar estes comportamentos nos contribuintes, além do fato da complexidade e dualidade 

de entendimentos provocados pela legislação tributária brasileira. 

 

Há de observar, ainda, que no campo jurisprudencial o Supremo Tribunal Federal 

já tem consolidado o entendimento sobre aplicações de sanções políticas69 com a finalidade de 

cobrar tributos, senão vejamos as Súmulas 70, 323 e 547: 

 

Súmula 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para 
cobrança de tributo. 
Súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para 
pagamento de tributo. 
Súmula 547: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira 
estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades 
profissionais. 

 

A aplicação de sanções políticas de forma ampla como proposta no PLS nº 

284/2017 terá grandes chances de serem declaradas inconstitucionais caso seja convertida em 

lei. 

 

Por esses motivos, entendemos que o PLS nº 284/2017 precisa ser alterado em sua 

essência para introduzir as normas gerais norteadores que permitirão aos entes tributantes 

estabelecerem critérios especiais de tributação harmonicamente entre si para prevenir o 

desequilíbrio concorrencial tributário e, ao mesmo tempo, implementar instrumentos que 

busquem a redução das desigualdades regionais, encontrando um ponto de equilíbrio entre a 

ativação de sua economia local e a proteção de seu mercado por meio da livre concorrência. 

                                                 
69 MORETI, Daniel Clayton. Regime especial de controle e fiscalização de tributos e a livre-concorrência. 1. ed. 
– São Paulo: Noeses, 2017, p. 62 a 64: “As sanções políticas violam o devido processo legal nas suas duas 
vertentes: formal e substantiva. Violam o devido processo legal adjetivo na medida em que desrespeitam as 
garantias processuais, afastando-se da forma que deve ser observada no desenvolvimento do processo, além de 
violar as garantias do contraditório e a ampla defesa. (...). As sanções políticas violam também o devido processo 
legal substantivo, afrontando a razoabilidade nas suas três dimensões (adequação, necessidade e proporcionalidade 
em sentido estrito), pois essas asseguram que os atos praticados pela Administração Pública devem conter, 
respectivamente, equilíbrio entre meios e fins, a utilização da medida menos gravosa ao administrado e que as 
vantagens dela oriundas se deem em maior grau do que os prejuízos decorrentes. 
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4.6. Neutralidade Econômica dos Tributos e a Integridade dos Princípios da Redução das 

Desigualdades Regionais e da Livre Concorrência 

 

A neutralidade econômica dos tributos não significa que eles não causem impactos 

na economia, nem que os agentes econômicos não possam sofrer tributação diferenciada, mas 

sim uma garantia constitucional aos contribuintes que se encontrem em situações semelhantes 

de que não sofrerão impactos econômicos diferentes com políticas tributárias que privilegiem 

um em detrimento do outro (art. 150, II, da CF/88). 

 

Sendo o tributo a principal fonte de recursos do Estado, necessários para a sua 

subsistência, além de prover os investimentos públicos, o Estado é o maior interessado em criar 

um ambiente próspero e saudável para o desenvolvimento econômico, de forma a fortalecer o 

crescimento dos contribuintes existentes, fomentar o aumento de novos contribuintes e, por 

consequência, fortalecer e aumentar sua fonte arrecadadora. 

 

Como leciona Luís Eduardo Schoueri70, “não basta que o sistema tributário seja 

instrumento adequado para a arrecadação; impõe-se que sua configuração se dê de forma que 

não ponha em risco sua base de sustentação, qual seja, a própria economia.” 

 

Reconhecendo as desigualdades sociais e regionais existentes no Brasil, nossa Carta 

Cidadã estabeleceu como objetivo constitucional de nossa República a redução de tais 

desigualdades (art. 3º, III, da CF/88). 

 

No intuito de atrair investimentos e fomentar a industrialização em seu território, 

gerando empregos, renda e incrementando sua arrecadação, o Estado do Ceará, localizado na 

região nordeste do país, que é reconhecida pela desigualdade regional, no final da década de 

1970, instituiu o incentivo fiscal do FDI por meio da Lei Estadual/CE nº 10.367/1979, como 

vimos neste estudo. 

 

Inicialmente ilegal, por faltar-lhe a aprovação no CONFAZ, nos termos da LC 

24/75, o FDI foi convalidado nos termos da LC 160/17 e do Convênio ICMS 190/17, sendo o 

                                                 
70 SCHOUERI, Luís Eduardo. Tributação e Indução Econômica: os efeitos econômicos de um tributo como critério 
para a sua constitucionalidade. In: FERRAZ, Roberto Catalano Botelho (coord.). Princípios e Limites da 
Tributação 2 – Os Princípios da Ordem Econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 142. 
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instrumento legal aderente aos objetivos constitucionais no que toca seu objetivo de reduzir as 

desigualdades regionais com o investimento em atração de indústrias para o Estado do Ceará, 

inobstante o que pese faltar-lhe uma métrica econômica concorrencial em relação ao montante 

da desoneração fiscal. 

 

Como vimos neste estudo, o Estado do Ceará permite que a tributação diferenciada 

exclusiva para a IPIGE – que é um benefício fiscal travestido de substituição tributária – cumule 

com o incentivo fiscal do FDI. 

 

No quadro de “Simulação 3.2.(b)” constatamos que somente a aplicação da 

tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE, instituída pelo Decreto Estadual/CE nº 

31.109/2013, já criou uma assimetria concorrencial entre empresas semelhantes sem 

fundamento justificável, ao passo que à IPIGE a carga tributária efetiva para comercializar seus 

produtos no mercado cearense é de 4% para biscoitos (produto de maior valor agregado na 

cadeia do trigo) e de 8,8% para massas, às demais empresas concorrentes localizadas nos 

Estados da região nordeste signatários dos Protocolos ICMS 46/00 e 50/00 (substituído pelo 

53/17), a carga tributária efetiva é de 15,3% e 18,2% respectivamente. 

 

Se a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE já é suficiente para demonstrar 

o descumprimento ao princípio constitucional da neutralidade tributária, a permissão para 

cumular tal benesse com o incentivo fiscal do FDI potencializa essa assimetria concorrencial 

entre empresas em situações semelhantes. 

 

Relembrando, o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, em seu Anexo Único, trouxe 

uma tabela identificando a segregação do total da carga tributária de ICMS de 41%, onde 40% 

é ICMS próprio e 1% é ICMS-ST exclusivamente para a IPIGE, enquanto para as demais 

indústrias localizadas no próprio Estado do Ceará a divisão da carga é 21,95% de ICMS próprio 

e 19,05% de ICMS-ST. 

 

Para as demais indústrias localizadas nos Estados da região nordeste, ainda que tais 

Estados também concedam incentivos fiscais – e todos eles o concedem – a redução da carga 

tributária decorrentes de tais incentivos incidirá somente na parcela de 30% da carga total de 

40% do custo da farinha de trigo, uma vez que o Protocolo ICMS 46/00, em sua Cláusula 
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Sétima, determinou que 70% da arrecadação do ICMS é ICMS-ST e será destinado ao destino 

da mercadoria – não passível de redução por incentivo fiscal –, enquanto os 30% remanescentes 

da arrecadação é ICMS próprio ficando para o Estado de origem e, consequentemente, passível 

de redução por incentivo fiscal local. 

 

Esta cumulação ofende o princípio constitucional da neutralidade porque concede 

tratamento tributário diferenciado de forma seletiva à IPIGE – lembrando que apenas uma 

empresa cearense se enquadra nessa modulação –, em detrimento das outras indústrias de 

massas, biscoitos e demais derivados da farinha de trigo em situações semelhantes, seja 

localizada no próprio Estado do Ceará, seja nos demais Estados localizados na mesma região 

nordeste, isto é, com características semelhantes de desigualdades sociais e regionais. 

 

Ao criar essa assimetria concorrencial, a tributação diferenciada exclusiva para a 

IPIGE também descumpre outro objetivo constitucional de ordem econômica, interferindo na 

neutralidade concorrencial insculpida no princípio da livre iniciativa que estabelece a liberdade 

de acesso ao mercado e a proteção à livre concorrência. 

 

Vejamos os ensinamentos de Tercio Sampaio Ferraz Junior71: 

 

Assim, o princípio da neutralidade concorrencial será ferido se fica demonstrado que, 
por força da medida normativa, as relações competitivas entre empresas concorrentes 
em igualdade de condições venham a ser restringidas por uma medida normativa (geral 
ou individual) que efetivamente crie para elas uma diferença que passa a existir apenas 
em virtude da própria medida. 

 

O fato de a modulação para enquadramento da IPIGE incluir apenas uma empresa 

cearense, não ser objeto do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 a redução das desigualdades 

regionais e nem a instituição de benefícios fiscais, criar vantagem à IPIGE em detrimento de 

suas concorrentes localizadas no próprio Estado do Ceará e nos demais Estados da região 

nordeste que possuem condições semelhantes, e ainda, agravar sua desigualdade com a renúncia 

fiscal, caracteriza o que Fernando Facury Scaff72 chama de desvio de finalidade. 

 

                                                 
71 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Neutralidade Concorrencial do Estado e sua Implicação no Processo 
Judicial. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes. Direito processual empresarial: estudos em homenagem ao professor 
Manoel de Queiroz Pereira Calças. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 959. 
72 SCAFF, Fernando Facury. Tributação, Livre-Concorrência e Incentivos Fiscais. In: NUSDEO, Fábio (Coord.). 
O Direito econômico na atualidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 310. 
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Este estudo demonstra, na prática, a importância de haver um equilíbrio entre 

neutralidade econômica dos tributos com a neutralidade econômica concorrencial. Luís 

Eduardo Schoueri sustenta em sua obra que: 

 

(...) a ponte entre os dois aspectos constitucionais examinados: a observância das regras 
impostas pela ordem tributária é uma das garantias para a preservação da livre 
concorrência, prestigiada pela ordem econômica; ao mesmo tempo, as garantias da 
ordem econômica favorecem o fortalecimento da economia, substrato de onde o Estado 
busca recursos para atingir suas finalidades. 

 

Mesmo essa tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE demonstrar o 

descumprimento de diversos princípios constitucionais, ela poderia ganhar em tese ares de 

legalidade, caso o Estado do Ceará a publique no CONFAZ como benefício fiscal nos termos 

da LC 160/17 e do Convênio ICMS nº 190/17. 

 

Isto porque, para a concessão de incentivo ou benefício fiscal, basta ter aprovação 

do CONFAZ (LC 24/75 e LC 160/17) e observar a disponibilidade orçamentária (LC 101/00). 

Este último requisito pouco aplicável diante da estratégia dos Estados em alegar tratar-se de 

arrecadação incremental – que em muitos casos é verdadeira –, isto é, decorrente da atração de 

novos investimentos. 

 

Neste sentido, reforça a necessidade de criar-se a norma geral via lei complementar 

nacional para regulamentar o art. 146-A da CF/88, de forma a viabilizar a definição dos critérios 

especiais de prevenção ao desequilíbrio concorrencial tributário, introduzindo na avaliação para 

a concessão de incentivos e benefícios fiscais, matérias de natureza econômica concorrencial, 

além da orçamentária e da validação pelo CONFAZ. 

 

Fernando Facury Scaff73 resgata em sua obra uma tabela elaborada pela empresa de 

auditoria KPMG, a pedido do CADE em sede da Consulta nº 38/1999, que apresenta o impacto 

no lucro de uma indústria de sabonetes na proporção de redução das alíquotas de ICMS, de 

forma que “com uma redução de seis pontos percentuais de ICMS (de 18% para 12%) o lucro 

da empresa passa de 2,71% sobre o faturamento, para 6,20% sobre a mesma base; isto é aumenta 

128%.” Oportuno transcrever a tabela referenciada: 

                                                 
73 SCAFF, Fernando Facury. Tributação, Livre-Concorrência e Incentivos Fiscais. In: NUSDEO, Fábio (Coord.). 
O Direito econômico na atualidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 307. 
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Alíquota de ICMS Lucro/Faturamento Variação de ICMS Variação do Lucro 

18% 2,71% 0% 0% 

12% 6,20% -33% 128% 

8% 8,54% -56% 215% 

0% 13,21% -100% 388% 

Fonte: KPMG, 1999. 

 

Como vimos neste estudo, a IPIGE teve uma redução da carga tributária de ICMS 

de 9,4 p.p. em massas e de 11,3 p.p. em biscoitos para a venda de seus produtos no mercado 

cearense, em comparação com a carga tributária de ICMS das demais indústrias concorrentes 

localizadas na mesma região nordeste. 

 

O Estado do Ceará não trouxe qualquer justificativa para essa vantagem 

desproporcional em relação aos concorrentes em situações semelhantes. 

 

Ao contrário, no Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 há expressa menção de que 

o Estado persegue a “preservação das condições de perfeita harmonia, de forma a evitar 

concorrência predatória em razão de tratamento diferenciado.74” 

 

Sendo a harmonia concorrencial o objetivo do Estado do Ceará, as evidências 

demonstram que na prática o efeito foi oposto, ou seja, houve uma assimetria concorrencial 

mais vantajosa à IPIGE. 

 

Essa constatação evidencia a discussão proposta neste estudo de entender a urgência 

em olharmos o objetivo constitucional da redução das desigualdades regionais e suas políticas 

de incentivos e benefícios fiscais em matéria de ICMS integrados com o objetivo constitucional 

de preservação da livre concorrência. 

 

A integridade está na forma de considerarmos ambos objetivos constitucionais 

como parte de uma mesma estratégia, materializada por políticas públicas convergentes à ações 

que promovam a redução das desigualdades regionais, e concomitantemente a criação de um 

                                                 
74 Vide a redação dos “considerandos” no início do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013. 
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mercado concorrente auspicioso para o crescimento, desenvolvimento e inovação, tudo em 

harmonia. 

 

O desafio é grande, porque há muitos anos fomos nos acostumando a tratar do 

problema da falta de atração de investimentos, especialmente nas localidades com maior 

desigualdade regional, apenas por meio de concessão de incentivos fiscais unilaterais – que 

inegavelmente ajudou na industrialização dos Estados mais pobres – com o olhar direcionado 

em atender os pleitos dos agentes econômicos e os ajustes orçamentários com o pequeno 

incremento de arrecadação para quem praticamente não arrecadava. 

 

Isto fez com que não tivéssemos um racional lógico e estratégico de 

desenvolvimento local, regional e nacional. A impressão geral é de que os incentivos fiscais 

foram concedidos considerando o “quem dá mais”, agravada pela ausência da União Federal 

em intervir pragmaticamente no tema, e pela complexidade tributária de nosso país. 

 

Para superarmos essa cultura é necessário haver uma mudança de mindset. 

Indicadores como o custo logístico, índices de competitividade, índices de desenvolvimento 

humano, grau de evolução tecnológica e de desenvolvimento técnico comparativo entre as 

regiões do país devem ser introduzidos juntamente com as vocações locais, acesso a insumos, 

tecnologia, portos, aeroportos e ao mercado consumidor na avaliação micro e macroeconômica 

para, conjuntamente com as previsões orçamentárias e validação no CONFAZ, estabelecermos 

a estratégia de crescimento e desenvolvimento local, regional e nacional e utilizarmos as 

ferramentas de fomento e atração de investimentos de forma mais assertiva, integrada e com 

objetivo em comum de crescimento do país. 

 

Adicionalmente, aperfeiçoar a transparência das informações, o ambiente 

colaborativo, a segurança jurídica, a previsibilidade tributária e o ambiente de confiança mútua, 

além do estabelecimento de valores éticos via normas indutoras que estimulam comportamentos 

desejáveis e desestimulam comportamentos não desejáveis (por exemplo cessar a edição de leis 

de anistias a inadimplentes se o interesse for de não estimular a inadimplência tributária), 

também são partes integrantes do novo mindset de tratar o problema da redução das 

desigualdades regionais sem se descuidar da proteção do mercado e da livre concorrência. 
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Vale a reflexão de como a União Europeia busca a harmonização e integração de 

seus Estados-Membros com o objetivo de desenvolvê-los e deixar a Comunidade Europeia mais 

fortalecida. 

 

Os Estados-Membros da União Europeia tem autonomia para instituir e cobrar seus 

respectivos impostos, contudo a União Europeia supervisiona as disposições tributárias 

estabelecidas por seus membros com o fim de75: 

 

• assegurar a livre circulação de bens, serviços e capitais no mercado único europeu; 
• garantir que as empresas de um país não beneficiam de uma vantagem desleal em 

relação às empresas suas concorrentes de outros países; 
• garantir que os impostos não discriminam os consumidores, os trabalhadores ou as 

empresas de outros países da UE. 
 

Oportuno se mostra transcrever as conclusões que Roberto Augusto Castellanos 

Pfeiffer76 traz em sua obra ao analisar a concorrência como instrumento na União Europeia; 

senão vejamos: 

 

Assim, foi estatuído que para a implementação da Comunidade Econômica Europeia (e, 
posteriormente, da União Europeia, tal como disposto no Tratado de Maastricht) seria 
essencial, de um lado, uma efetiva concorrência entre as empresas situadas nos Estados-
membros, para o que deveriam ser afastadas todas as situações que a falseiem. Nesse 
contexto, fixou-se o entendimento de que os abusos de poder econômico seriam tão 
atentatórios à livre circulação de bens entre os países quanto as barreiras alfandegárias 
e os subsídios estatais. 

 

Podemos observar que o fortalecimento do mercado competidor é uma premissa do 

robustecimento da economia e da circulação de bens geradores da hipótese de incidência do 

ICMS e, por conseguinte, base principal de arrecadação dos Estados. Portanto, quanto mais 

forte o mercado estiver, mais sólida será a arrecadação do Estado. 

 

Assim, é necessária uma integração ampla e estratégica de incentivos para fomentar 

a atração de investimentos com a proteção da livre concorrência de forma que o 

desenvolvimento seja sustentável e gere um círculo virtuoso de prosperidade. 

 

 

                                                 
75 https://europa.eu/european-union/topics/taxation_pt. Acesso em 21.06.2019. 
76 PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Defesa da concorrência e bem-estar do consumidor. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 129. 
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4.7. Conclusões 

 

Esse capítulo nos permitiu concluir que a tributação diferenciada exclusiva para a 

IPIGE, instituída pelo Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, está eivada com diversos vícios de 

inconstitucionalidades e de ilegalidades. 

 

Podemos elaborar uma relação das inconstitucionalidades e ilegalidades em ordem: 

 

4.7.1. Inconstitucionalidade e ilegalidade sob a óptica da substituição tributária, por 

ofensa expressa aos arts. 146, III, “a”; 155, §2º, XII, “b”, da CF/88, bem como por ofensa 

expressa aos arts. 6º, 8º e 9º, da LC 87/96, pelo fato de o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 

carecer de lei, não ter aprovação em Convênio ICMS, desobedecer a própria regra firmada nos 

Protocolos ICMS 46/00, 50/00 e 53/17 (ainda que estes também padeçam com a ausência de 

lei), e por estabelecer como base de cálculo da substituição tributária o custo do trigo em grão 

e não o valor da operação própria adicionado dos custos de frete, seguros, margens de valor 

agregado, inclusive lucro nas operações posteriores de venda dos biscoitos e massas 

alimentícias. 

 

4.7.2. Inconstitucionalidade e ilegalidade sob o prisma da concessão de benefício 

fiscal, uma vez demonstrado que o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 muito embora esteja 

travestido de substituição tributária na verdade criou um verdadeiro benefício fiscal oneroso, 

isto é, com renúncia fiscal para o Estado do Ceará e, consequentemente, uma redução da carga 

tributária efetiva para as operações exclusivas da IPIGE, desobedecendo a reserva de lei, 

atribuindo tratamento tributário diferenciado a iguais, sem aprovação por Convênio no âmbito 

do CONFAZ, sem apresentar os impactos orçamentários-financeiros e as medidas 

compensatórias da renúncia fiscal, e por não regularizar o benefício na convolação permitida 

no âmbito do CONFAZ, ofendendo os arts. 150, II; 155, §2º, XII, “g”, da CF/88, bem como 

ofendendo os arts. 1º e 7º, da LC 24/75, além do art. 14, da LC 101/00, do art. 3º, I, da LC 

160/17, e das Cláusulas 2ª, I, e 3ª, II, do Convênio ICMS 190/17. 

 

4.7.3. Inconstitucionalidade por ataque direto ao Princípio Constitucional da Livre 

Concorrência, insculpido no e capitaneado pelo art. 170, IV, da CF/88, corroborado pelas 

ofensas à isonomia e à neutralidade tributária, considerando a falta de razoabilidade para a 
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concessão de uma tributação sensivelmente vantajosa à IPIGE, em detrimento dos outros 

concorrentes do mercado, inclusive daqueles localizados no próprio Estado do Ceará, bem 

como pelos possíveis efeitos danosos ao “patrimônio-mercado” cearense ao favorecer a 

dominação do mercado pela IPIGE, seja reduzindo os preços a patamares inalcançáveis pelos 

concorrentes, seja aumentando os lucros da IPIGE, colocando-a em situação financeira 

favorável para a compra dos concorrentes, custeado pela renúncia fiscal do Estado do Ceará. 

 

Vimos também que a adequada regulamentação do art. 146-A da CF/88 poderia 

prevenir ocorrências como a da tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE, instituída pelo 

Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, desde que a lei complementar nacional regulamentadora 

crie normas gerais norteadoras para a elaboração de critérios especiais de tributação, por meio 

de lei tributária, com abrangência tanto para prevenir os atos anticoncorrenciais tributários 

praticados pelos contribuintes, quanto para prevenir aqueles praticados pelos entes tributantes. 

 

A integridade entre os princípios constitucionais da livre concorrência com as 

reduções das desigualdades regionais é necessário para o crescimento e desenvolvimento do 

próprio Estado e de sua base arrecadadora. 

 

Diante desse cenário, passemos a analisar as alternativas de soluções jurídicas 

disponíveis para que a empresa prejudicada possa insurgir-se contra o Decreto Estadual/CE nº 

31.109/2013, e reestabelecer o equilíbrio concorrencial do mercado cearense de biscoitos e 

massas alimentícias. 

 

5. SOLUÇÕES JURÍDICAS DISPONÍVEIS PARA ENFRENTAR O DESEQUILÍBRIO 

CONCORRENCIAL GERADO PELA TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA DO CEARÁ 

 

5.1. Avaliação de Solução Administrativa no âmbito do CONFAZ 

 

O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ - é uma autarquia federal 

vinculada ao Ministério da Economia, que tem como Presidente o próprio Ministro da 

Economia, e materializa o Colegiado estabelecido na Lei Complementar nº 24/1975 – “LC 

24/75”77. 

                                                 
77 Art. 1º do Convênio ICMS 133/97. 
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O CONFAZ tem por finalidade a elaboração de políticas fiscais, a harmonização de 

procedimentos e normas tributárias de competência estadual, a colaboração na fixação de 

política de Dívida Pública Interna e Externa dos Estados e do Distrito Federal, bem como 

colaborar na orientação às instituições financeiras públicas estaduais78. 

 

Compete ao CONFAZ, entre outros, promover a celebração de convênios de 

concessão ou revogação de incentivos e benefícios fiscais, de extraterritorialidade da 

abrangência das normas tributárias estaduais, bem como de promover a assistência mútua de 

troca de informações e fiscalização entre os Estados e o Distrito Federal79. 

 

Faz parte da estrutura desse Conselho a Comissão Técnica Permanente do Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – “COTEPE/ICMS”, cuja 

Presidência é ocupada pelo Secretário-Executivo do atual Ministério da Economia80. 

 

                                                 
78 Regulamento Interno do CONFAZ aprovado pelo Convênio ICMS 133/97: “Art. 1º. O Conselho Nacional de 
Política Fazendária – CONFAZ tem por finalidade promover ações necessárias à elaboração de políticas e 
harmonização de procedimentos e normas inerentes ao exercício da competência tributária dos Estados e do 
Distrito Federal, bem como colaborar com o Conselho Monetário Nacional – CMN na fixação da política de Dívida 
Pública Interna e Externa dos Estados e do Distrito Federal e na orientação às instituições financeiras públicas 
estaduais.” 
79 Regulamento Interno do CONFAZ aprovado pelo Convênio ICMS 133/97: “Art. 3º. Compete ao Conselho: I – 
promover a celebração de convênios, para efeito de concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios 
fiscais do imposto de que trata o inciso II do art. 155 da Constituição, de acordo com o previsto no §2º, inciso XII, 
alínea “g”, do mesmo artigo e na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975; II – promover a celebração de 
atos visando o exercício das prerrogativas previstas nos artigos 102 e 199 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966 (Código Tributário Nacional), como também sobre outras matérias de interesse dos Estados e do Distrito 
Federal; III – sugerir medidas com vistas à simplificação e à harmonização de exigências legais; IV -  promover a 
gestão do Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais – SINIEF, para a coleta, elaboração e 
distribuição de dados básicos essenciais à formulação de políticas econômico-fiscais e ao aperfeiçoamento 
permanente das administrações tributárias; V – promover estudos com vistas ao aperfeiçoamento da Administração 
Tributária e do Sistema Tributário Nacional como mecanismo de desenvolvimento econômico e social, nos 
aspectos de inter-relação da tributação federal e da estadual; VI – colaborar com o Conselho Monetário Nacional 
na fixação da Política de Dívida Pública Interna e Externa dos Estados e Distrito Federal, par a cumprimento da 
legislação pertinente e na orientação das instituições financeiras públicas estaduais, propiciando sua maior 
eficiência como suporte básico dos Governos Estaduais. §1º. O Conselho pode, em assunto técnico, delegar, 
expressamente, competência à Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS para decidir, exceto 
sobre deliberação para concessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais. §2º. O Conselho poderá, 
ainda, colaborar com entidades e outros órgãos da administração pública.” 
80 Parágrafo único, do art. 3º, do Regimento Interno da COTEPE/ICMS. 
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A COTEPE/ICMS tem papel relevante no apoio técnico para análises, discussões e 

trabalhos sobre a legislação tributária, inclusive podendo participar dos debates nas 

deliberações do CONFAZ. 

 

O Conselho busca a harmonização e a promoção de procedimentos e normas 

tributárias em matéria de ICMS entre os Estados, o Distrito Federal e a União, isto é, entre os 

entes políticos do executivo, não interferindo na relação entre empresa e Governo. 

 

Sendo essa autarquia federal formada por um representante de cada Estado, do 

Distrito Federal e da União81, cabe aos Conselheiros formularem as proposições a serem 

deliberadas entre eles em reunião82, sempre submetidas previamente à COTEPE/ICMS para 

avaliação. 

 

Assim, qualquer Conselheiro do CONFAZ ou representante da COTEPE/ICMS 

pode formalizar uma proposição para deliberar sobre a revogação da parte do Decreto 

Estadual/CE nº 31.109/2013 que criou a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE, em 

decorrência da inobservância do disposto no art. 3º, I, da LC 160/17 e na Cláusula Segunda, I, 

e Terceira, II, ambas do Convênio ICMS 190/17. 

 

Da mesma forma, qualquer Conselheiro do CONFAZ ou representante da 

COTEPE/ICMS pode formalizar uma proposição para deliberação sobre as irregularidades 

apontadas nos subitens 4.6.1 e 4.6.2 acima, isto é, em relação às inconstitucionalidades e às 

ilegalidades da substituição tributária, ou da concessão de benefício fiscal, como queira 

endereçar a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE instituída pelo Decreto Estadual/CE 

nº 31.109/2013. 

 

Não há previsão na legislação para que a empresa prejudicada em relação a uma 

norma tributária estadual ou distrital possa formular diretamente uma representação ou 

requerimento ao CONFAZ. E esta inexistência de previsão legal se dá pelo fato de não ser 

competência do Conselho referenciado a avaliação de requerimento de parte que não seja um 

de seus membros ou representantes do COTEPE/ICMS. 

                                                 
81 Regulamento Interno CONFAZ: Art. 3º. 
82 Regulamento Interno CONFAZ: Art. 11. 
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Assim, a empresa prejudicada com a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE 

instituída pelo Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 não consegue formalizar um requerimento 

apontando as inconstitucionalidades e as ilegalidades dessa norma tributária para deliberação 

no CONFAZ. 

 

Também não compete ao CONFAZ, e nem à COTEPE/ICMS, avaliações sobre 

impactos concorrenciais no mercado, ainda que decorrentes de normas tributárias. As análises 

são limitadas ao enquadramento da moldura legal e harmonização entre os entes Federados. 

 

Portanto, perante o CONFAZ, a empresa prejudicada pela tributação diferenciada 

exclusiva para a IPIGE no Ceará não conseguirá, diretamente, nenhum remédio jurídico ou 

medida capaz de solucionar as irregularidades do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, como 

também a assimetria concorrencial demonstrada neste estudo. 

 

Entendemos ser um erro, porque se o CONFAZ tem por fundamento buscar a 

harmonia entre os entes da Federação, e a COTEPE/ICMS é forma por técnicos experts na 

legislação do ICMS, eles têm autoridade técnica e interesse na análise de normas que causam 

um desequilíbrio concorrencial tributário. 

 

José Luis Ribeiro Brazuna83 trouxe em sua obra diversos exemplos de agências 

reguladoras, tais como: ANEEL, ANATEL, ANP, ANVISA, ANS, ANTT, ANTAQ, ANCINE, 

que têm a obrigação legal de agir na defesa da concorrência e/ou comunicar o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica – CADE. 

 

Na mesma obra, José Luis Ribeiro Brazuna também relata o Parecer da Advocacia 

Geral da União – AGU nº 20/2001 que expressa a competência exclusiva do Banco Central do 

Brasil para regular a concorrência entre as instituições financeiras, além do Decreto nº 1.488/95 

que autoriza o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, e o Ministro da Fazenda 

(atualmente o Ministro da Economia), em ato conjunto, medidas de salvaguardas, 

compensatória e de direitos antidumping. 

 

                                                 
83 BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e Tributação – à luz do Artigo 146-A da Constituição 
– Série Doutrina Tributária Vol. II. – São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 83 a 86. 
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Aperfeiçoaria os trabalhos do CONFAZ e da COTEPE/ICMS, a inclusão da 

atividade de avaliação e deliberação dos impactos concorrenciais decorrentes da legislação 

tributária em matéria de ICMS, bem como a recepção de representação de contribuintes ou de 

quaisquer interessados acerca dos efeitos prejudiciais de determinada legislação estadual. 

 

Nesta hipótese, o CONFAZ passaria a exercer uma função de resolução de conflitos 

entre os Estados em matéria de concessão de incentivos e benefícios fiscais sobre ICMS. 

 

Analisando a experiência dos países membros da União Europeia na busca para 

harmonizar a relação comercial transfronteiriça, o Conselho da União Europeia editou a 

Diretiva (UE) 2017/1852 do Conselho de 10 de outubro de 201784, estabelecendo mecanismos 

de resolução de litígios em matéria tributária, com o objetivo de resolver conflitos relativos à 

interpretação e aplicação das convenções fiscais firmadas entre os Estados-Membros. 

 

Nessa Diretiva podemos observar que qualquer interessado pode apresentar uma 

Reclamação direcionada a uma Autoridade Competente em cada um dos Estados-Membros. 

Estas Autoridades Competentes, recebendo a reclamação, buscarão um acordo mútuo. 

 

Não havendo acordo mútuo entre as Autoridades Competentes, elas deverão 

constituir uma Comissão Consultiva, ou uma Comissão de Resolução Alternativa de Litígio 

para emitir um parecer sobre a forma de resolver a questão litigiosa. 

 

Vale ressaltar que as partes poderão socorrer-se ao Judiciário, caso não haja acordo 

ou não concorde com a resolução adotada. 

 

Aplicando esse conceito em nosso caso, percebe-se que o CONFAZ seria a entidade 

natural para tentar-se a resolução de conflito quanto à instituição e aplicação de incentivos e 

benefícios fiscais em matéria de ICMS no Brasil. 

 

O CONFAZ poderia, ainda, para enriquecer sua avaliação, consultar o CADE que 

apresentaria sua opinião e estudo econômico competente, de forma que a resolução pudesse 

                                                 
84 As informações sobre essa Diretiva, seus procedimentos, competências e aplicação estão disponíveis em: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1852&from=PT. Acesso em 
06.07.2019. 
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contemplar questões de ordem orçamentária (LC 101/00), deliberação de seus membros (LC 

24/75 e LC 160/17), bem como questões de ordem econômica concorrencial (cuja normal geral 

deveria ser estabelecida por lei complementar nacional e os critérios especiais de prevenção 

contra o desequilíbrio concorrencial estabelecidos por lei). 

 

Aplicando na prática esse conceito, a empresa prejudicada faria uma representação 

destinada ao CONFAZ apresentando os elementos e evidências das inconstitucionalidades e 

ilegalidades (i) da substituição tributária exclusiva para a IPIGE, (ii) do benefício fiscal 

travestido de substituição tributária não convalidado pelo CONFAZ, e (iii) do desequilíbrio 

concorrencial gerado pelo Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013. 

 

Nesta hipótese, a COTEPE/ICMS faria a análise, emitiria um relatório e, quando 

necessário, solicitaria uma opinião e estudo econômico ao CADE, reuniria todos os documentos 

em torno de um processo administrativo para ser deliberado na Reunião do CONFAZ. 

 

Como as evidências de irregularidades da tributação diferenciada exclusiva para a 

IPIGE demonstram ser evidentes, seria provável a sua revogação na parte do Decreto 

Estadual/CE nº 31.109/2013 que a criou. 

 

Esse procedimento evitaria muito esforço da empresa prejudicada em reequilibrar 

a competitividade do mercado, bem como traria um benefício significativo ao mercado e à 

harmonia nacional se essas simples alterações fossem aplicadas na legislação do CONFAZ. 

 

Ademais, essa singela alteração na legislação do CONFAZ resolveria o problema 

jurídico analisado neste estudo. 

 

Passemos a analisar se perante os órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência a empresa prejudicada terá melhor sorte na resolução de seu problema. 

 

5.2. Avaliação de Solução Administrativa no âmbito do SBDC 

O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – “SBDC”- foi criado pela Lei 

Federal nº 12.529/2011 com objetivo de estruturar um sistema capaz de prevenir e reprimir 

infrações contra a ordem econômica. 
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Compõe o SBDC o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – “CADE” -, 

autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, bem como a Secretaria de 

Acompanhamento Econômico – “SEAE”, vinculada ao atual Ministério da Economia 

(originalmente a SEAE era vinculada ao Ministério da Fazenda que atualmente foi incorporado 

pelo Ministério da Economia). 

 

O CADE tem por finalidade zelar pela livre concorrência no mercado, sendo 

responsável por investigar, elaborar estudos econômicos e decidir em última instância sobre 

matéria concorrencial. 

 

Em sua estrutura possui: o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, com 

função judicante; a Superintendência Geral, com a função de gestão; a Procuradoria Federal 

junto ao CADE, com a função de consultoria e assessoria jurídica, bem como de representação 

judicial e extrajudicial, além de promover a execução das decisões proferidas pelo CADE; e, o 

Departamento de Estudos Econômicos, com a função de elaborar os estudos e pareceres 

econômicos. 

 

Analisando a Lei Federal nº 12.529/2011, em seu art. 31, verificamos que as pessoas 

jurídicas de direito público, isto é, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, os 

Municípios, as autarquias, e as demais entidades de caráter público criadas por lei85, estão 

abrangidas nas regras da lei de defesa da concorrência referenciada. 

 

Inobstante essa tipificação expressa no art. 31, ele está contido dentro do Capítulo 

I – “Disposições Gerais”, que também é composto pelos arts. 32 a 35. Estes demais artigos 

endereçam o olhar para a responsabilidade da empresa e seus dirigentes ou diretores (art. 32), 

as empresas ou entidades integrantes de grupo econômico (art. 33), e a desconsideração da 

personalidade jurídica (art. 34), de forma que o foco se dá completamente na atuação 

empresarial perante o mercado. 

 

Se em tese os Estados se submetem à lei de defesa da concorrência, a própria lei em 

seus contornos se encarrega de afastá-lo, mas não o suprimi, na aplicabilidade da mesma. 

 

                                                 
85 Art. 41, do Código Civil Brasileiro. 
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No Capítulo II – “Das Infrações”, as tipificações também são todas direcionadas às 

atividades empresariais perante o mercado. 

 

No art. 37, em seu inciso I, dispõe sobre a pena de multa para as infrações contra a 

ordem econômica, estabelecendo como base de cálculo o “faturamento bruto da empresa, grupo 

econômico ou conglomerado, no último exercício anterior à instauração do inquérito” para a 

aplicação do percentual de 0,1% a 20%. 

 

Além do art. 31, verificamos que o inciso II, do art. 37, volta a referir-se sobre a 

pessoa jurídica de direito público, para estabelecer uma multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

Reais) a R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de Reais) por não ser possível utilizar o critério do 

faturamento bruto, para os casos de infrações concorrenciais. 

 

Por esta razão, a doutrina polariza o entendimento se o CADE tem competência 

para aplicar as regras de defesa da concorrência e da ordem econômica perante a pessoa jurídica 

de direito público. 

 

Na dissertação de mestrado do curso de Direito da FGV-SP, o colega Rodrigo Veiga 

Freire e Freire86 traz, de forma objetiva, as discussões doutrinárias polarizadas sobre este tema, 

tendo o jurista Fábio Ulhôa Coelho liderado a corrente que entende que o agente infrator é 

somente os particulares, seja pelo fato de o CADE não ter ascendência hierárquica sobre os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e muito menos a União, da qual inclusive é 

subordinado, seja pelo fato de ser o empresário aquele que produz ou circula bens e serviços e, 

portanto, quem pode praticar conduta anticompetitiva. 

 

Ainda segundo o colega Rodrigo Veiga Freire e Freire, a corrente contrária tem 

referência em João Bosco Leopoldino da Fonseca que defende “uma interpretação mais 

ampliativa do enunciado legal, para admitir que o Poder Público também possa ser penalizado”, 

complementando com a citação de Roberto Codorniz Leite Pereira87 segundo a qual, em casos 

                                                 
86 FREIRE, Rodrigo Veiga Freire e. Livre concorrência tributária: limites legais e institucionais do CADE para 
prevenir e reprimir condutas anticompetitivas baseadas nos efeitos das normas tributárias – 2017. Orientadora: 
Tathiane dos Santos Piscitelli. Dissertação (Mestrado) – Escola de Direito São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 
p. 32 a 34 
87 FREIRE, Rodrigo Veiga Freire e. Livre concorrência tributária: limites legais e institucionais do CADE para 
prevenir e reprimir condutas anticompetitivas baseadas nos efeitos das normas tributárias – 2017. Orientadora: 
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especiais, o auxílio do Poder Público a agentes econômicos resulta em desequilíbrio 

concorrencial. 

 

Neste ponto defendido por Roberto Codorniz Leite Pereira, entendemos que a 

tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE se enquadra. Contudo, precisamos analisar como 

o CADE avalia sua competência nessas situações. 

 

A Consulta nº 08700.002380/2006-3588 realizada pelas empresas Philips da 

Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., Panasonic do Brasil Ltda., Sony Brasil Ltda., e Semp 

Toshiba S.A. perante o CADE traz uma situação semelhante ao de nosso estudo, que vale 

analisar para verificarmos por analogia como o CADE julgaria a tributação diferenciada 

exclusiva para a IPIGE. 

 

Em breve resumo, as empresas alegaram que o Estado do Amazonas concedeu, por 

meio de Lei Estadual nº 2.826/2003, um benefício fiscal adicional a empresas produtoras de 

televisores entrantes na Zona Franca de Manaus não extensivo aos concorrentes que lá já 

estavam instalados89, no caso as próprias consulentes. 

 

Segundo consta na Consulta, a LG teria se aproveitado do benefício fiscal adicional 

para empresa entrante, de forma que “o volume mínimo de 770 mil unidades frente à sua 

produção atual de 1.600.000 unidades em 2005, ofereceu-lhe um benefício, no total, de 

restituição de cerca de 75% de ICMS, frente aos 50% de seus concorrentes.90” 

 

Adiante, as consulentes pontuam que “pode inviabilizar a competição, caso a LG 

venha a repassar o incentivo para os preços de seus televisores.91” 

 

                                                 
Tathiane dos Santos Piscitelli. Dissertação (Mestrado) – Escola de Direito São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 
p. 33. 
88 Disponível em: 
<https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?0c62g277GvPsZDAxAO1tMiVcL
9FcFMR5UuJ6rLqPEJuTUu08mg6wxLt0JzWxCor9mNcMYP8UAjTVP9dxRfPBcQeeC30t23ZPn-
9YDojjAUY6EMOIBlv3otLkIHiSX76y>. Acesso em 11.03.2019. 
89 Página 2 da Consulta nº 08700.002380/2006-35 – CADE. 
90 Página 4 da Consulta nº 08700.002380/2006-35 – CADE. 
91 Página 4 da Consulta nº 08700.002380/2006-35 – CADE. 
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Após colacionarem os argumentos e fundamentos jurídicos, dentre eles os arts. 3º, 

III (redução das desigualdades regionais); 5º (isonomia); 146-A (critérios especiais para 

prevenir desequilíbrio concorrencial tributário); 155, §2º, XII, “g” (acordo entre os Estados para 

concessão de benefícios fiscais); e, 170, IV (livre concorrência), todos da CF/88, formalizaram 

sua pergunta se a conduta da LG “em tese poderia constituir infração à ordem econômica”. 

 

Neste processo a Procuradoria do CADE recomendou não conhecer da consulta 

pelo impedimento do “pronunciamento do plenário” versar “sobre ato em tese”92. 

 

O Ministério Público Federal – “MPF” - manifestou seu entendimento de que não 

houve infração à ordem econômica pelo fato de a “LG não poder ser condenada por receber um 

benefício fiscal de acordo com a lei estadual.” E mais, “que o Estado do Amazonas não poderia 

ser condenado, posto a ‘edição de lei não constitui medida capaz de ser enquadrada como 

possível de ser sancionada pela via da legislação de combate às infrações contra a ordem 

econômica’.93” 

 

Por fim, o MPF opinou que o CADE fizesse uma recomendação ao Estado do 

Amazonas para que concedesse a mesma vantagem tributária da LG para as demais empresas 

lá sediadas. 

 

No caso dessa consulta em tela, o CADE não conheceu “por faltar os requisitos de 

admissibilidade”; contudo, no corpo do Voto e Decisão, trouxe elementos bastante 

esclarecedores de como o CADE poderia julgar o nosso caso da tributação diferenciada 

exclusiva para a IPIGE. 

 

Oportuno se mostra transcrever parte da decisão94, senão vejamos: 

 

Neste sentido, sobre a questão de incentivos fiscais, o CADE já se pronunciou, na 
Consulta 38/99, relativa à Guerra Fiscal, no sentido de que é possível, de forma 
hipotética, que determinadas isenções tributárias distorçam, em algumas situações, o 
ambiente concorrencial. Por outro lado, resta difícil determinar (1) se houve tratamento 
desigual; e (2) se este tratamento desigual afronta os princípios relativos à defesa da 
concorrência. 
(...) 

                                                 
92 Página 228 da Consulta nº 08700.002380/2006-35 – CADE. 
93 Páginas 228 e 229 da Consulta nº 08700.002380/2006-35 – CADE. 
94 Páginas 232 e 233 da Consulta nº 08700.002380/2006-35 – CADE. 
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Aliás, a partir da interpretação das normas concorrenciais e do princípio da isonomia 
tributária, não é possível afirmar que se deva tratar a todos igualmente, em especial no 
que se refere a isenções tributárias. Sobre este aspecto, por exemplo, é relevante a lição 
de Tércio Sampaio Ferraz Júnior no sentido que “...a instituição de incentivos fiscais 

que tenha como finalidade corrigir desigualdades regionais ou estimular determinados 

setores da economia em desvantagem em relação a outros não é ofensiva à igualdade, 

uma vez que são tratadas desigualmente situações desiguais”. Tais incentivos fiscais 
pelo contrário, “pressupõem alguma desigualdade, e apenas a existência dessa 

desigualdade é que os justifica, pois, se desigualdade não houvesse, haveria ofensa 

ao princípio da isonomia”. 
 

Podemos concluir da transcrição acima que faltam critérios econômicos 

concorrenciais legalmente definidos para a concessão de incentivos e benefícios fiscais, o que 

impossibilita o CADE de avaliar se determinado incentivo ou benefício fiscal afronta a ordem 

econômica e a livre concorrência, já que a legislação permite a concessão de incentivos e 

benefícios fiscais e estes, por essência, geram uma desigualdade esperada para que atenda o seu 

fim. 

 

Por esta razão, não basta defender a jurisdição do CADE para analisar e intervir 

sobre os efeitos anticoncorrenciais gerados pela aplicação das normas tributárias criadas pelas 

pessoas jurídicas de direito público, é preciso instrumentalizar legalmente quais são os 

parâmetros concorrenciais que devem ser observados quando da concessão de um incentivo ou 

benefício fiscal. 

 

Entendemos que esta instrumentalização com os critérios a serem observados pela 

União, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para a concessão de incentivos e benefícios 

fiscais pode vir através de lei complementar regulamentadora do art. 146-A da CF/88. 

 

Como vimos neste estudo, o PLS nº 284/2017 em tramitação no Senado Federal 

que busca regulamentar o art. 146-A da CF/88 limita-se em estabelecer uma espécie de regime 

especial de fiscalização e controle contra a sonegação fiscal, a inadimplência reiterada e outras 

fraudes tributárias. 

 

O PLS nº 161/2013, ainda que inovasse com a atribuição de competência ao SBDC 

para intervir no combate ao desequilíbrio concorrencial tributário, também canalizava a atuação 

da defesa concorrencial apenas contra os atos praticados pelos contribuintes, excluindo o 

combate contra os atos dos entes tributantes. 
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Voltando para a decisão do CADE, sobre a consulta do caso LG, importante 

transcrever mais uma parte que nos ajudará a avaliar qual será a postura do CADE ao analisar 

o nosso caso da tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE, senão vejamos95: 

 

De qualquer forma, independentemente de qualquer análise concorrencial, a questão 
posta é de cunho eminentemente tributário, sendo melhor endereçada a questão a outros 
foros que não a autoridade de defesa da concorrência. No presente caso, o judiciário, 
por exemplo, poderá afirmar, com mais propriedade, se o regime de tributação 
mencionado está ou não enquadrado na vedação prevista no art. 150, II, da Constituição 
Federal, que proíbe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
“instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função 

por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos 

ou direitos” 
Ora, as partes necessitam provar que estão em situação equivalente com a LG e que não 
existe circunstância excepcional que permita ao Estado do Amazonas realizar sua 
política tributária diferenciada. Sendo esta análise feita no judiciário, o julgamento 
garantirá o contraditório e a ampla defesa ao estado do Amazonas. Por isto, levando em 
consideração a competência específica de outras esferas da administração pública para 
resolver este problema tributário, não haverá qualquer prejuízo às partes pelo não 
pronunciamento do CADE neste aspecto (que, aliás, como já foi mencionado 
anteriormente, está impossibilitado de se pronunciar em se de consulta sobre suposta 
prática em andamento de terceiros). 

 

Analisando o posicionamento do MPF e do CADE, no caso da LG, podemos 

absorver por analogia que se a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE fosse submetida 

ao CADE, provavelmente o MPF opinaria que o Estado do Ceará não poderia ser condenado 

porque o Decreto Estadual “não constitui medida capaz de ser enquadrada como passível de ser 

sancionada pela via da legislação de combate às infrações contra a ordem econômica”. 

 

O CADE, provavelmente, se posicionaria no sentido de não ser possível saber se a 

concessão de um benefício fiscal exclusivo para uma indústria integrada ou de grupo 

empresarial, não extensivo para as demais indústrias concorrentes que não seja integrada ou 

que não seja do mesmo grupo empresarial, ofenderia a legislação tributária e traria um 

desequilíbrio concorrencial ilegal, pelo simples fato de inexistir parâmetros e critérios legais 

para definir a regra econômica concorrencial para conceder incentivo e benefício fiscal, bem 

como pelo fato de ser esperado que um incentivo ou benefício fiscal tenha um desequilíbrio 

entre outros concorrentes do mercado. 

 

                                                 
95 Página 234 da Consulta nº 08700.002380/2006-35 – CADE. 
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Provavelmente, o CADE também se posicionaria no sentido de não ter competência 

para avaliar se a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE foi constituída de forma ilegal 

ou inconstitucional, recomendando que o caso seja levado ao Poder Judiciário, preservando o 

direito do contraditório e da ampla defesa, para que haja uma decisão sobre o caso. 

 

Por estes motivos, a discussão se o SBDC ou o CADE tem ou não competência e 

jurisdição para aplicar a lei de defesa da concorrência perante a pessoa jurídica de direito 

público em normas tributárias perde o sentido, uma vez que o CADE não tem instrumentos 

legais que lhe sirvam de critérios de parâmetros para avaliação do que é ou não um incentivo 

fiscal ofensor à ordem econômica e concorrencial, bem como não tem competência para 

analisar se um incentivo ou benefício fiscal é ou não ilegal ou inconstitucional. 

 

Na prática, a recomendação provavelmente será a mesma que no caso da LG, ou 

seja, levar a demanda para apreciação judicial e, quando muito, um ofício ao Estado do Ceará 

sugerindo a extensão da tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE para as demais 

indústrias cearense, ou àquelas localizadas nos Estados signatários dos Protocolos ICMS 46/00, 

50/05 e 53/17. 

 

Outrossim, em que pese os argumentos colacionados pelo colega Rodrigo Veiga 

Freire e Freire, inclusive da doutrina de peso mencionada em seu trabalho sobre a competência 

do CADE para aplicar a lei de defesa da concorrência perante a pessoa jurídica de direito 

público, com o devido respeito, entendemos que a pessoa jurídica de direito público 

mencionada no art. 31, da Lei nº 12.529/2011 é aquela no exercício de uma atividade 

empresarial. 

 

Oportuno se mostra transcrever o art. 31, da Lei nº 12.529/2011: 

 

Art. 31. Esta Lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, 
bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de 
direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que 
exerçam atividade sob regime de monopólio legal. 
 

 

Entendemos que o espírito do dispositivo legal acima é a aplicação da lei de defesa 

da concorrência aos agentes na função da atividade empresarial, seja praticado por pessoa física, 
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seja praticado por pessoa jurídica de direito privado, ou por pessoa jurídica de direito público. 

Em qualquer das hipóteses, a essência é sempre o exercício da atividade empresarial. 

 

Assim, a pessoa jurídica de direito público na função de ente tributante não está 

abrangido pela lei concorrencial, porque muito embora o tributo exerça impacto econômico e 

concorrencial, a CF/88 atribuiu competências e regras específicas para a sua instituição. 

 

Oportuno transcrever o entendimento de Rodrigo Maito da Silveira96 que em sua 

obra sustenta: 

 

(...). Não há como imputar o cometimento de infração à ordem econômica aos entes 
Federados, no desempenho de sua função legislativa ou executiva. Ao contrário do que 
sustentam alguns doutrinadores, o artigo 15 da Lei nº 8.884/9497 não abrange as pessoas 
jurídicas de direito público enquanto agentes normatizadores (seja o Poder Legislativo, 
seja o Poder Executivo), mas apenas quando estiverem desempenhando atividades 
econômicas em concorrência com agentes privados. 

 

Voltando ao caso da LG, detalhado acima, podemos notar que a posição do CADE 

foi justamente esta. Isto é, o CADE não tem competência para imputar um cometimento de 

infração à ordem econômica ao ente tributante. 

 

Isto não significa que o CADE não teria competência para imputar o cometimento 

de infração à ordem econômica aos agentes econômicos que praticassem concorrência abusiva 

ou predatória decorrente do favorecimento de uma tributação diferenciada. O caso da LG 

também evidencia isso, senão a Consulta teria sido arquivada imediatamente. 

 

No corpo da resposta à Consulta do caso LG, percebemos que o relator busca 

encontrar formas para verificar se a LG, e não o Estado do Amazonas, estaria cometendo 

alguma infração à ordem econômica. 

 

                                                 
96 SILVEIRA, Rodrigo Maito da. Tributação e Concorrência – Série Doutrina Tributária Vol. IV. São Paulo: 
Quartier Latin, 2011, p. 179. 
97 Vale esclarecer que embora o comentário faça referência à Lei 8.884/94, já revogada, o conceito permanece 
porque a redação é a mesma, senão vejamos a redação da Lei 8.884/94: Art. 15. Esta lei aplica-se às pessoas físicas 
ou jurídicas de direito público ou privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas 
de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam 
atividade sob regime de monopólio legal. 
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Observa-se que o CADE reconhece que poderia converter a Consulta em Processo 

de Investigação, caso detectasse algum elemento de suspeita de que a LG estaria cometendo 

alguma infração concorrencial, contudo, concluiu pelo encerramento “por faltar os requisitos 

de admissibilidade”. 

 

Rodrigo Maito da Silveira98 também analisou o caso da LG e trouxe em sua obra 

uma reflexão interessante que pode ser aproveitada em nosso caso da tributação diferenciada 

exclusiva para a IPIGE, senão vejamos: 

 
Isto porque, conforme sustentamos anteriormente, é necessário que se identifique a 
razão pela qual seria válido o tratamento tributário diferenciado. Na hipótese de tal razão 
não ser apurada, é perfeitamente possível que, a partir da constatação de exercício 
abusivo de posição dominante, aumento arbitrário de lucros, domínio de mercado 
relevante ou ato lesivo à livre concorrência e à livre iniciativa, que o agente seja 
condenado por prática lesiva à ordem econômica. 

 

Em nosso caso da tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE, uma eventual 

consulta pela empresa prejudicada, ou ainda um processo de investigação com o objetivo de ter 

o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 revogado e as sanções contra a ordem econômica 

aplicadas em face do Estado do Ceará, teria o mesmo desfecho do caso da LG. 

 

Reforçamos nosso entendimento de que a lei concorrencial não abrange a pessoa 

jurídica de direito público na função de ente tributante. 

 

Assim, o CADE não pode investigar e aplicar sanções por infração à ordem 

econômica contra o Estado do Ceará, na função de ente tributante, mas possui plena 

competência e o dever de investigar se existe uma IPIGE e, existindo, investigar qual é o 

comportamento que ela adota considerando a sua vantagem fiscal, bem como as consequências 

para o mercado cearense decorrentes da tributação diferenciada exclusive para a IPIGE. 

 

O que a IPIGE faz com o benefício fiscal travestido de substituição tributária para 

massas alimentícias, biscoitos e demais derivados da farinha de trigo? 

 

                                                 
98 SILVEIRA, Rodrigo Maito da. Tributação e Concorrência – Série Doutrina Tributária Vol. IV. São Paulo: 
Quartier Latin, 2011, p. 175. 
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A IPIGE pratica concorrência abusiva? Ela pratica preços predatórios difíceis de 

serem acompanhados pelas demais empresas competidoras no mercado cearense de massas 

alimentícias e biscoitos? 

 

A IPIGE adquiriu empresas concorrentes no período? Qual a participação de 

mercado dos produtos da IPIGE? Existe alguma evidência de práticas concorrenciais desleais 

pela IPIGE no mercado? 

 

Há indústrias de biscoitos e massas alimentícias localizadas no Estado do Ceará ou 

nas regiões Norte e Nordeste que encerraram suas atividades? 

 

Uma investigação detalhada pelo CADE pode concluir ou não pela existência de 

uma eventual IPIGE e se ela estaria ou não adotando práticas concorrenciais abusivas, 

predatórias ou outros atos anticoncorrenciais capazes de ensejar a aplicação de uma sanção. 

 

Na hipótese de existir uma IPIGE e ela adotar práticas concorrenciais abusivas ou 

predatórias surge uma dúvida. O CADE poderia determinar que a IPIGE não utilizasse o 

benefício fiscal travestido de substituição tributária do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013? 

Entendemos que não, mas poderia determinar que a IPIGE não praticasse 

concorrência abusiva ou preços predatórios e também não aprovaria eventuais aquisições em 

sede de ato de concentração competente. 

 

Nesta hipótese, a IPIGE continuaria auferindo lucros acima do mercado em 

decorrência da renúncia fiscal concedida pelo Estado do Ceará, contudo daria alguma proteção 

ao mercado com a inibição de prática de concorrência abusiva, de preços predatórios ou outras 

formas de abuso do poder dominante, ou de concorrência desleal. 

 

O §4º, do art. 173, da CF/88 determina que “a lei reprimirá o abuso do poder 

econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento 

arbitrário dos lucros.” 

 

O art. 36, IV, da Lei nº 12.259/2011 estabeleceu infração à ordem econômica o 

exercício de sua posição dominante de forma abusiva. O §2º do mesmo artigo cuidou de definir 
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posição dominante quando “uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral 

ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou 

mais do mercado relevante”. 

 

Constatamos neste estudo que a vantagem tributária concedida pelo Decreto 

Estadual/CE nº 31.109/2013 permitiria à IPIGE alterar unilateralmente as condições do 

mercado de toda a cadeia do trigo no Estado do Ceará, na medida em que, exercendo a atividade 

integrada e tendo carga efetiva de ICMS praticamente zero para produtos de maior valor 

agregado como biscoitos e massas alimentícias, ela poderia subsidiar o benefício auferido nas 

categorias de maior valor agregado para reduzir significativamente os preços das farinhas de 

trigo, de forma que os demais Moinhos de trigo não consigam competir (anticoncorrência 

vertical), bem como praticar preços nos produtos derivados da farinha, como os biscoitos e 

massas alimentícias, cujos concorrentes não consigam acompanhar e decidam deixar de atuar 

no mercado cearense (anticoncorrência horizontal). 

 

Seria possível à IPIGE, ainda, acumular lucros exorbitantes e adotar uma estratégia 

de consolidação do mercado regional por meio de aquisição de seus concorrentes que não 

tenham a mesma benesse tributária e, consequentemente, com lucros muito mais modestos que 

a IPIGE, ainda que tenha uma maior eficiência operacional, diante da diferença de carga 

tributária. 

 

Entendemos que caberia ao CADE, com fulcro nos dispositivos do art. 173, IV, da 

CF/88, combinado com o art. 36, IV, e §2º, da Lei nº 12.529/2011, investigar se a IPIGE, 

aproveitando da vantagem tributária que lhe foi conferida pelo Decreto Estadual/CE nº 

31.109/2013, estaria ou não adotando algum abuso concorrencial decorrente de seu poder 

econômico. 

 

Mesmo entendendo que o caso da tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE 

tem potencial maior de enquadrar-se na moldura do abuso de poder econômico, vale considerar, 

também, a possibilidade de a IPIGE praticar preços predatórios. 

 



 

98 

 

Sobre a prática de preços predatórios, vale analisar os ensinamentos de Caio Mário 

da Silva Pereira Neto99, senão vejamos: 

 

Por sua vez, a Resolução n. 20/99 definiu de forma mais detalhada a prática de preço 
predatório, agregando um parâmetro de “custo” mais preciso: “prática deliberada de 
preços abaixo do custo variável médio, visando eliminar concorrentes para, em 
momento posterior, poder praticar preços e lucros mais próximos do nível 
monopolista”. Desde então, consolidou-se o uso do “custo variável médio” como 
standard para avaliação da prática no Brasil, presumindo-se que a venda abaixo desse 
parâmetro de custo poderia caracterizar uma prática anticoncorrencial. 

 

Como vimos neste estudo, a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE gera 

uma significativa desoneração tributária de ICMS de cerca de 18,2% para massas alimentícias 

e de 15,3% para biscoitos. 

 

Essa desoneração do ICMS permite à IPIGE reduzir os preços de seus produtos em 

proporções difíceis de serem acompanhadas por seus concorrentes, e ainda sim manter a sua 

mesma margem de lucro. 

 

Vale ressaltar que a IPIGE também terá sua margem de lucro para utilizar na 

redução ainda mais dos preços das massas alimentícias e dos biscoitos, caso pretenda aniquilar 

por completo qualquer competidor que tentar comercializar seus produtos no mercado cearense. 

 

Portanto, em eventual investigação do CADE em relação à detecção da prática de 

preços predatórios, deve-se primeiro encontrar o custo variável médio entre os competidores do 

mercado de massas alimentícias e biscoitos cearense, para na sequência avaliar se os preços 

praticados pela IPIGE são abaixo do custo variável médio do mercado. 

 

Ana Frazão100 traz em sua obra comentários importantes sobre as diretrizes a serem 

observadas pelo CADE em uma investigação sobre eventual prática de preço predatório, senão 

vejamos: 

 

Sob essa perspectiva, a análise da estrutura do mercado afetado pela conduta é essencial 
para identificar se haveria racionalidade econômica para a prática de preço predatório. 
Nesse intuito, a SEAE desenvolveu metodologia que, em linhas gerais, busca verificar 

                                                 
99 PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva, CASAGRANDE, Paulo Leonardo. Direito concorrencial. Coleção 
direito econômico (coordenador Fernando Herren Aguillar). – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 154. 
100 FRAZÃO, Ana. Direito da concorrência: pressupostos e perspectivas. – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 475. 
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a possibilidade da prática de preços predatórios a partir do exame das condições de 
mercado, antes de proceder à comparação do nível de preços e de custos. 
Assim, de acordo com as diretrizes previstas pela Portaria SEAE n. 70, de 12 de 
dezembro de 2002, a investigação deveria ser segmentada em cinco etapas, quais sejam: 
(i) a definição do mercado relevante; (ii) a existência de barreiras à entrada; (iii) a 
possibilidade da expansão da capacidade instalada e/ou a existência de capacidade 
ociosa; (iv) a comparação entre a capacidade de autofinanciamento do agente 
econômico sob suspeita da prática de preços predatórios e de seus rivais; e (v) a relação 
entre o preço, o custo varável médio e o custo médio total. 
(...). 
Trata-se de uma estratégia complexa, pois a firma predadora deve estimar qual será o 
período de predação necessário para neutralizar a concorrência e qual será o prazo para 
a recuperação dos prejuízos (...). 

 

Como vimos, a situação da IPIGE é privilegiada porque ela poderia reduzir 

significativamente os preços de suas massas alimentícias e biscoitos sem precisar alterar sua 

margem de lucro. 

 

Ademais, a desoneração do ICMS já seria uma fonte importante de financiamento 

de sua suposta prática de preço predatório, como também para financiamento de novas 

tecnologias, ou ainda, serve de barreira de entrada de massas alimentícias e biscoitos de uma 

forma geral, inclusive aqueles produzidos na região nordeste, como também aqueles produzidos 

no próprio Estado do Ceará, por uma indústria que não esteja na modulação de indústria com 

produção integrada ou de mesmo grupo empresarial. 

 

No caso da LG o CADE ponderou que o fato de existir uma lei estadual concedendo 

um benefício fiscal diferenciado, comprometeria o prosseguimento de uma investigação sobre 

eventual ofensa à ordem econômica, o que discordamos. 

 

Contudo, no caso da tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE, verificamos 

que o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 violou o princípio da reserva legal, de forma que a 

situação de nosso caso é diferente neste ponto em relação ao caso da LG, que por sua vez 

poderia ser utilizado, juntamente com os demais argumentos acima, em uma consulta da 

empresa prejudicada diretamente ao CADE. 

 

Cotejando esses argumentos com a vantagem financeira decorrente da desoneração 

fiscal exclusiva para a IPIGE, temos elementos fortes que podem ser utilizados pela empresa 

prejudicada para solicitar uma investigação do CADE sobre possível prática de abuso do poder 

econômico, que acreditamos ser mais aderente ao caso deste estudo, bem como poderia, em 
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tese, solicitar uma investigação sobre possível prática de preços predatório, que como vimos 

seria mais complexo e com menos segurança de êxito no enquadramento. 

 

Concluímos que no âmbito do SBDC não encontramos solução jurídica para atacar 

o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, na busca de sua revogação e reestabelecimento da 

simetria concorrencial, entretanto, é possível buscar amenizar seus efeitos adversos no sentido 

de impedir que a IPIGE pratique abusos concorrenciais, preços predatórios ou outras práticas 

anticoncorrenciais, ainda que seus lucros sejam mais favorecidos à custa da renúncia fiscal. 

 

5.3. Avaliação de Solução Judicial 

 

Não havendo alternativas administrativas que a empresa prejudicada pudesse 

utilizar para insurgir-se diretamente contra o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, 

especialmente na parte de revogar e cessar a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE, 

pelos argumentos esposados neste estudo acima, passemos a analisar as alternativas judiciais 

disponíveis. 

Considerando a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE como uma espécie 

de substituição tributária, flagramos a desobediência da reserva de lei para a sua criação, a 

desobediência por não está amparada por um Convênio ICMS, a desobediência por estabelecer 

base de cálculo da substituição tributária para frente sem conter o valor da operação própria do 

substituto, o valor do frete, seguro e demais custos, as margens de valor agregado, inclusive o 

lucro nas operações posteriores, de forma que o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, na parte 

que estabelece essa figura de “substituição tributária” exclusiva para a IPIGE, padece de vício 

de inconstitucionalidade, por ofensa aos arts. 155, §2º, XII, “b”; e, 146, III, “a”, da CF/88, bem 

como de vício de ilegalidade por ofender os arts. 6º, 8º e 9º, da LC 87/96. 

 

Aplicando a norma tributária no caso concreto, constatamos que há uma redução da 

carga efetiva do ICMS devido nas operações de venda dos produtos abarcados por essa 

tributação diferenciada. 

 

Entendemos que a situação prática da aplicação dessa tributação diferenciada 

exclusiva para a IPIGE enquadra-se melhor na moldura de um verdadeiro benefício fiscal, do 

que na moldura da substituição tributária. 
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Isto porque, além de não terem sido observadas as regras da substituição tributária, 

há uma sensível desoneração tributária nas operações exclusivas da IPIGE, suportada pela 

renúncia fiscal do Estado do Ceará. 

 

O fato de cumular os efeitos benéficos da tributação diferenciada com o incentivo 

fiscal-financeiro do FDI, seja via PROVIN ou PROADE, não lhe retira a essência de benefício 

fiscal com a consequente renúncia fiscal pelo Estado do Ceará. 

 

A cumulação de benesses tributárias apenas reforça a desigualdade concorrencial 

entre as competidoras do mercado cearense de biscoitos e massas alimentícias. 

 

Sob a ótica da concessão de benefício fiscal, constatamos que o Decreto 

Estadual/CE nº 31.109/2013 desobedeceu a reserva de lei, não está amparado por um Convênio 

ICMS no âmbito do CONFAZ, não foi incluído no rol dos benefícios remidos e convolados 

pelo CONFAZ, de forma a ofender os dispositivos do art. 155, §2º, XII, “g”, da CF, combinados 

com o arts. 1º e 7º, da LC 24/75; art. 3º, da LC 160/17; e, Cláusula Segunda, I, e Cláusula 

Terceira, II, do Convênio ICMS 190/17. 

 

Também constatamos a inobservância do disposto no art. 14, da LC 101/00, uma 

vez que o Estado do Ceará não apresentou uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, 

nem a informação se a concessão do benefício não comprometeria as metas de resultados 

fiscais, muito menos as eventuais medidas de compensação. 

 

As molduras legais apresentadas em relação à tributação diferenciada exclusiva 

para a IPIGE, seja pelo prisma da substituição tributária, seja como benefício fiscal, o remédio 

jurídico mais adequado e eficaz seria o ingresso de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 

– “ADI” - no âmbito do STF101. 

 

Entretanto, a empresa prejudicada com a tributação diferenciada exclusiva para a 

IPIGE não tem legitimidade para propor uma ADI no âmbito do STF, com o pedido de tutela 

                                                 
101 CF/88: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-
lhe: I – processar e julgar, originalmente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal 
ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;” 
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da declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, pelo fato de 

não figurar no rol taxativo do art. 103, da CF/88102. 

 

Outra medida judicial que poderia combater o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, 

seria a Ação Civil Pública – “ACP” -, considerando ser a tributação diferenciada exclusiva da 

IPIGE ofensora aos interesses difusos e coletivos103. Importante observar que essa ação poderia 

ter uma limitação decorrente da vedação para veicular pretensão que envolva tributos104. 

 

Melhor sorte não tem a empresa prejudicada na hipótese da ACP, porque também 

não tem legitimidade para propor a ação referenciada, por não estar relacionada no rol taxativo 

do art. 5º, da Lei nº 7.347/85105. 

 

Vale ressaltar que os dispositivos que criaram a tributação diferenciada exclusiva 

para a IPIGE no Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 estabeleceram uma relação jurídico-

tributária entre o Estado do Ceará e a IPIGE, não fazendo parte a empresa prejudicada. 

 

Por esta razão, falta à empresa prejudicada legitimidade para ingressar com uma 

ação individual contra o Estado do Ceará questionando a legalidade e constitucionalidade do 

Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, por força de ser-lhe vedado pleitear direito alheio em 

nome próprio106. 

 

Como a tributação diferenciada do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 tutela 

especificamente a indústria com produção integrada ou de mesmo grupo empresarial, sediadas 

                                                 
102 CF/88: “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: I – o Presidente da República; II – a Mesa do Senado Federal; III – a Mesa da Câmara dos 
Deputados; IV – a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V – o 
Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI – o Procurador-Geral da República; VII – o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil; VIII – partido político com representação no Congresso Nacional; IX – 
confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.” 
 
103 Art. 129, III, da CF/88 e arts. 1º, IV, da Lei nº 7.347/85. 
104 Art. 1º, Parágrafo único, da Lei nº 7.347/85. 
105 Lei nº 7.347/85: “Art. 5º. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I – o Ministério 
Público; II – a Defensoria Pública; III – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV – a autarquia, 
empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; V – a associação que, concomitantemente: (...).” 
 
106 CPC: “Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo 
ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como 
assistente litisconsorcial.” 
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em toda a cadeia do trigo no Estado do Ceará, as demais indústrias não integradas ou que não 

sejam de grupo empresarial, ainda que sediadas no Estado do Ceará, não estão tuteladas pelo 

referido dispositivo do decreto em análise, consequentemente, não têm legitimidade para 

questionar a norma tributária. 

 

Na análise da aplicação da tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE, 

constatamos, ainda, que ela gerou um desequilíbrio concorrencial não razoável entre empresas 

competidoras no mesmo mercado cearense, no qual a IPIGE passou a ter uma carga tributária 

efetiva próxima de zero ao passo que outra indústria de biscoitos, massas alimentícias e demais 

derivados da farinha de trigo, que não se enquadra na moldura da IPIGE, ainda que esteja 

sediada no Estado do Ceará, tenha uma carga tributária efetiva na ordem de 18,2% para massas 

alimentícias e de 15,3% para biscoitos. 

 

Diante desse cenário e considerando a exclusão das alternativas de ADI, ACP e da 

ação individual contra o Estado concedente com fulcro na ilegalidade e inconstitucionalidade 

(da substituição tributária ou do benefício fiscal) do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, em 

tese, poder-se-ia construir um racional de ação judicial individual a ser proposta diretamente 

pela empresa prejudicada, desenvolvido em torno do Princípio Constitucional da Livre 

Concorrência, insculpido no art. 170, IV, da CF/88107. 

 

Essa ação judicial não poderia ser um Mandado de Segurança108, porque há 

necessidade flagrante de dilação probatória a fim de demonstrar, inequivocamente, o 

desequilíbrio concorrencial decorrente da aplicação da tributação diferenciada exclusiva para a 

IPIGE, por meio de uma perícia, de uma pesquisa de mercado, entre outras provas a serem 

constituídas no decorrer do processo, inclusive pela oitiva dos envolvidos e de testemunhas. 

 

Em uma ação de conhecimento, poder-se-ia construir um racional de defesa da 

neutralidade tributária concorrencial, com fundamento no art. 170, IV, CF/88, para obter-se 

uma tutela de suspensão dos efeitos da tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE, ou ainda 

a extensão dos seus efeitos às demais indústrias de biscoitos, massas alimentícias e demais 

                                                 
107 CF/88: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: IV – livre concorrência;” 
108 Art. 5º, LXIX, da CF/88 e art. 1º, da Lei nº 12.016/2009. 
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derivados da farinha de trigo (autora da ação), independentemente dela enquadrar-se na 

moldura da IPIGE, de forma a devolver simetria ao mercado competidor que, como vimos nos 

ensinamentos do jurista Tércio Sampaio Ferraz Júnior, citado pelo Prof. Luís Eduardo Schoueri 

acima, o mercado concorrencial é um “patrimônio” constitucionalmente protegido. 

 

Na defesa da neutralidade tributária concorrencial, podemos citar novamente a 

riqueza dos ensinamos do Prof. Luís Eduardo Schoueri109, que em sua obra leciona: 

 

A Neutralidade Tributária não significa a não interferência do tributo sobre a economia, 
mas, em acepção mais restrita, neutralidade da tributação em relação à Livre 
Concorrência, visando a garantir um ambiente de igualdade de condições competitivas, 
reflexo da neutralidade concorrencial do Estado. 
Em termos práticos, a Neutralidade Tributária significa que produtos em condições 
similares devem estar submetidos à mesma carga fiscal. Sendo mandamento de 
otimização, deve-se buscar, ao máximo possível, igualar a carga tributária de situações 
similares. 

 

No caso em tela, vimos que a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE não 

apenas gerou uma carga tributária sensivelmente menor do que de seus competidores no 

mercado do Estado do Ceará, como favorece a formação de monopólio pela IPIGE. O 

reestabelecimento da neutralidade tributária é essencial para a simetria do mercado, por defesa 

do “patrimônio-mercado”. 

 

Importante pontuar que nesta ação judicial individual de conhecimento o que se 

protege é o reequilíbrio concorrencial por meio da neutralidade tributária. Não cabe nesta ação 

quaisquer dos fundamentos de ilegalidade e inconstitucionalidade da substituição tributária ou 

do benefício fiscal em si, analisados acima neste estudo, mas tão somente os impactos 

concorrenciais danosos que geraram o desequilíbrio concorrencial a partir da tributação 

diferenciada exclusiva para a IPIGE e, consequentemente, a ofensa ao Princípio Constitucional 

da Livre Concorrência. 

 

Dentre as duas hipóteses de reestabelecer o equilíbrio concorrencial, ou seja, 

revogando a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE, ou estendendo os seus efeitos aos 

demais competidores no mercado do Ceará, entendemos ser a primeira opção mais adequada. 

 

                                                 
109 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 6. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 375. 
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Caso a empresa prejudicada siga pela opção de buscar a extensão dos efeitos da 

tributação diferenciada, entendemos que poderia ingressar com uma ação declaratória pura, 

contudo, ela poderia contrair um passivo caso o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, seja 

declarado ilegal ou inconstitucional posteriormente. 

 

A opção de uma ação judicial individual de conhecimento de obrigação de fazer, 

com supedâneo no art. 170, IV, da CF/88 e no argumento da neutralidade tributária como 

proteção do “patrimônio-mercado” e da livre concorrência, parece-nos a única alternativa 

legítima disponível para a empresa prejudicada. 

 

Como não há positivado normas gerais estabelecendo os critérios especiais de 

tributação para prevenir o desequilíbrio concorrencial, a empresa prejudicada precisará realizar 

um sopesamento de princípios da ordem econômica e da proteção da livre concorrência para, 

em conjunto com pesquisa de participação de mercado, preços praticados, lucros auferidos, 

comportamento dos concorrentes e estudos econômicos, demonstrar o desequilíbrio 

concorrencial provocado pelo Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013.  

 

Há de considerar-se que a empresa prejudicada poderá ter dificuldade em constituir 

provas para demonstrar esse desequilíbrio concorrencial, bem como práticas abusivas ou 

predatórias decorrentes ou financiadas com o ganho da tributação diferenciada exclusiva para 

a IPIGE, uma vez que parte destas informações não são públicas e demandaria uma investigação 

sobre a IPIGE e outras empresas atuantes no mercado, de forma que a empresa prejudicada não 

teria legitimidade. 

 

Precisamos ponderar, também, que o simples fato de atrair para a si o ônus de provar 

o alegado e as custas processuais, de perito, de pesquisa de mercado e sucumbenciais, geram 

um risco que podem desestimular o ingresso dessa ação judicial pela empresa prejudicada. 

 

Outro ponto importante a considerar é o tempo que uma ação judicial dessa, que 

necessita de uma ampla dilação de provas, terá seu desfecho com o trânsito em julgado capaz 

de produzir os efeitos de reequilibrar o mercado competidor. Até seria possível um pedido 

cautelar, contudo as chances de êxito estão diretamente relacionadas com a robustez de provas 
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disponíveis no ato da apreciação do pedido, o que nestes casos podem não necessariamente 

estar disponíveis de imediato à autora. 

 

Refletindo sobre a possibilidade dessa ação de obrigação de fazer (revogação do 

Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013), também em tese, poder cumular com um pedido de 

reparação de danos, esbarramos no fato de a demonstração do dano ser de difícil mensuração. 

 

Por exemplo, como pode uma empresa comprovar o quanto ela deixou de vender 

seus produtos no mercado do Estado do Ceará porque os preços dela não estão compatíveis com 

os preços praticados pela IPIGE? 

 

Utilizar como parâmetro a perda de margem de lucro para reduzir os preços para 

obter alguma venda no mercado cearense, também esbarrará no questionamento sobre qual 

deveria ser a margem de lucro adequada, ou ainda, haveria a necessidade de comparar com as 

margens de lucros de outras empresas e da IPIGE, as quais não são partes no eventual processo, 

bem como não são informações públicas disponíveis para serem utilizadas no processo. 

 

Por estes motivos, as chances de obter êxito no pedido de reparação de dano no caso 

em análise se mostra pouco provável. 

 

Importante ressaltar, mais uma vez, que os melhores argumentos e fundamentos 

que aniquilariam definitiva e imediatamente a tributação diferenciada exclusiva para IPIGE, 

quais sejam os dos art. 155, §2º, XII, “b”, da CF/88, combinado com os arts. 6º, 7º, 8º e 9º, da 

LC 87/96, para o caso da inconstitucionalidade da substituição tributária, ou também, o art. 155, 

§2º, XII, “g”, da CF/88, combinado com os arts. 1º e 7º, da LC 24/75, art. 3º, I, da LC 160/17, 

e Cláusulas 2ª, I, e 3ª, II, do Convênio ICMS 190/17, não estão disponíveis para serem utilizados 

diretamente pela empresa prejudicada em uma ação judicial.  

 

Portanto, parece-nos que a única alternativa judicial disponível à empresa 

prejudicada, e ainda com algum risco e não utilizando os melhores fundamentos para encerrar 

o problema jurídico, é a ação de conhecimento individual de obrigação de fazer, pleiteando a 

determinação para que o Estado do Ceará revogue a parte do Decreto Estadual/CE nº 

31.109/2013 que criou a tributação diferenciada exclusiva para IPIGE, sob o argumento de 
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reestabelecer o equilíbrio concorrência e de proteção do “patrimônio-mercado”, nos termos do 

art. 170, IV, da CF/88. 

 

5.4. Conclusões 

 

Constatamos neste estudo que não há alternativas jurídicas seguras e com aplicação 

imediata para que a empresa prejudicada possa insurgir-se diretamente contra o Decreto 

Estadual/CE nº 31.109/2013 e reestabelecer o equilíbrio concorrencial tributário no mercado 

cearense de biscoitos e massas alimentícias. 

 

Os melhores fundamentos legais que aniquilariam de imediato a tributação 

diferenciada exclusiva para a IPIGE, quais sejam: os arts. 146, III, “a”; 155, §2º, XII, “b”, da 

CF/88, combinados com os arts. 6º, 8º e 9º, da LC 87/96 – inconstitucionalidade e ilegalidade 

da substituição tributária –, bem como os arts. 150, II; 155, §2º, XII, “g”, da CF/88, combinados 

com os arts. 1º e 7º, da LC 24/75, com o art. 14, da LC 101/00, com o art. 3º, I, da LC 160/17, 

com as Cláusulas 2ª, I, e 3ª, II, do Convênio ICMS 190/17 – inconstitucionalidade e ilegalidade 

do benefício fiscal –, não estão disponíveis à empresa prejudicada para insurgir-se diretamente 

e de forma individual contra o Estado do Ceará e o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, seja 

em sede administrativa perante o CONFAZ ou perante o SBDC, seja perante o Poder Judiciário 

em ação individual. 

 

Em relação à proteção da livre concorrência, o CADE mantém posicionamento de 

atribuir à administração tributária a competência para tratar os desajustes causados por normas 

tributárias perante o mercado. 

 

Faltam ao CADE critérios especiais positivados que lhe sirvam de parâmetros para 

enquadrar os desequilíbrios concorrenciais tributários na moldura da ofensa à ordem econômica 

e à livre concorrência. 

 

Há uma chance de o CADE investigar eventual conduta anticoncorrencial da 

IPIGE, seja por prática de abuso do poder econômico, ou, em tese, de preço predatório, seja por 

outra prática de concorrência desleal, ambas decorrentes da tributação diferenciada exclusiva 

para a IPIGE. Contudo, não conseguirá revogar o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, nem 
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evitar que a IPIGE aumente seus lucros de forma desproporcional ao mercado à custa de 

renúncia fiscal pelo Estado do Ceará. 

 

Vimos que, na prática, para os casos de sopesamento de princípios gerais da ordem 

econômica e da defesa da livre concorrência, em matéria tributária, o CADE recomenda a 

submissão ao Poder Judiciário. 

 

No Poder Judiciário, constatamos que melhor sorte não tem a empresa prejudicada, 

uma vez que ela não tem legitimidade ativa para insurgir diretamente contra o Estado do Ceará 

pleiteando a declaração de inconstitucionalidade e de ilegalidade do Decreto Estadual/CE nº 

31.109/2013, pelos fundamentos acima esposados em relação à substituição tributária e ao 

benefício fiscal. 

 

A única medida judicial possível a ser utilizada diretamente pela empresa 

prejudicada contra o Estado do Ceará seria uma ação ordinária de obrigação de fazer pura, para 

revogar o tratamento tributário diferenciado exclusivo para a IPIGE, com fundamento no art. 

170, IV, da CF/88 (Princípio da Livre Concorrência), contudo com risco considerável de não 

conseguir produzir todas as provas necessárias para demonstrar o desequilíbrio concorrencial 

tributário e suas práticas abusivas ou predatórias no mercado cearense de biscoitos e massas 

alimentícias, além do risco também significativo de não conseguir uma antecipação de tutela 

na referida ação e, portanto, não conseguindo efeitos imediatos para o reequilíbrio 

concorrencial, uma vez que esta ação judicial demandará profunda dilação probatória que levará 

tempo para a sua conclusão. 

 

Portanto, é evidente a necessidade urgente de aprimoramento da instrumentalização 

positivada em socorro à livre concorrência e à prevenção de situações semelhantes à tributação 

diferenciada exclusiva para a IPIGE, para o bem-estar da população, para a proteção da ordem 

econômica e da economia de mercado, para a preservação das garantias fundamentais e para o 

próprio crescimento e desenvolvimento harmônico de nosso país, respeitando as desigualdades 

regionais. 
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6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS 

 

A arrecadação do ICMS nas operações da cadeia do trigo pelos Estados da região 

nordeste e por alguns Estados da região norte é regulada pelo Protocolo ICMS 46/00, para o 

trigo em grão, a farinha de trigo e a mistura de farinha de trigo, e pelo Protocolo ICMS 53/17 

(inicialmente pelo Protocolo ICMS 50/05), para o biscoito, a massa alimentícia e demais 

derivados da farinha de trigo. 

 

Os Protocolos ICMS 46/00, 50/05 e 53/17 estabeleceram regras para a criação de 

uma substituição tributária a serem observadas pelos Estados signatários. Desobedecendo ao 

princípio constitucional da reserva de lei, o Estado do Ceará editou seu respectivo decreto 

estadual regulamentador dos Protocolos ICMS como se estes fossem o ato normativo emanado 

do Poder Legislativo. 

 

Assim, o decreto estadual é o instrumento normativo que criou as substituições 

tributárias para os produtos da cadeia do trigo no Estado do Ceará. 

 

Este estudo demonstrou que a ausência de lei estadual competente para a criação da 

substituição tributária gera o vício de inconstitucionalidade, por força dos dispositivos dos arts. 

146, III, “a”; 155, §2º, XII, “b”, da CF/88, bem como são ilegais, nos termos dos arts. 6º, e 9º, 

da LC 87/96. 

 

O CONFAZ, a COTEPE/ICMS, ou qualquer Estado Federado, bem como a União, 

isoladamente, têm competência para questionar a constitucionalidade e a legalidade destas 

substituições tributárias desprovidas da competente lei estadual, contudo, a empresa 

prejudicada com tais normas não tem legitimidade. 

 

Inobstante essa irregularidade na instituição da substituição tributária de produtos 

da cadeia do trigo, o Estado do Ceará, signatário dos Protocolos ICMS 46/00, 50/05 e 53/17, 

foi além ao inovar, por meio do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, na criação de uma espécie 

de substituição tributária nas operações com biscoitos, massas alimentícias e demais derivados 

da farinha de trigo exclusiva para uma figura sui generis denominada de indústria com produção 

integrada ou de mesmo grupo econômico, a qual denominamos neste estudo por IPIGE. 
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Concluímos que, além da desobediência aos dispositivos dos arts. 146, III, “a”; 155, 

§2º, XII, “b”, da CF/88, combinados com os arts. 6º, e 9º, da LC 87/96, o Decreto Estadual/CE 

nº 31.109/2013 estabeleceu como base de cálculo da substituição tributária nas operações com 

biscoitos, massas alimentícias e demais derivados da farinha de trigo, exclusivamente para a 

IPIGE, o custo do trigo em grão, violando expressamente o disposto no art. 8º, da LC 87/96 

também. 

 

Isto é, ao invés de utilizar como base de cálculo o valor das operações próprias nas 

operações com biscoitos, massas alimentícias e demais derivados da farinha de trigo, 

adicionado dos custos de frete, seguro, do valor agregado, inclusive o lucro nas operações 

posteriores até o consumidor final, o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 estabeleceu o custo 

do trigo em grão, que é insumo da farinha de trigo, que por sua vez é insumo dos produtos da 

IPIGE, como base de cálculo do ICMS substituição tributária. 

 

O Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 estabeleceu ainda uma alíquota diferenciada 

exclusiva para a IPIGE, de forma que da carga total de 41% sobre o trigo em grão, 1% é ICMS 

substituição tributária com a abrangência para frente alcançando o consumidor final. 

 

Para a indústria não integrada ou de mesmo grupo empresarial, a carga de 41% é 

integralmente ICMS substituição tributária, caso a indústria esteja localizada no Estado do 

Ceará e compre a farinha de trigo, insumo da massa alimentícia e do biscoito, de um Moinho 

localizado também no Estado do Ceará. 

 

Se a indústria estiver localizada no Estado do Ceará e adquirir a farinha de trigo, 

insumo da massa alimentícia e do biscoito, de outro Estado não signatário ou do exterior, a 

alíquota da substituição tributária será 37,36% sobre o preço da farinha de trigo. 

 

Se a indústria estiver localizada em outro Estado signatário dos Protocolos ICMS 

nº 46/00 e 53/17, a alíquota da substituição tributária será de 20% sobre o preço da massa 

alimentícia, e 30% sobre o preço do biscoito, ou dos respectivos preços de referências 

publicados no Ato COTEPE/ICMS, o que for maior. 
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Se a indústria estiver localizada em outro Estado não signatário dos Protocolos 

ICMS nº 46/00 e 53/17, a alíquota da substituição tributária será de 35% para massa alimentícia, 

e de 45% para biscoitos, ou dos respectivos preços de referências publicados no Ato 

COTEPE/ICMS, o que for maior. 

 

Constatamos que o CONFAZ, a COTEPE/ICMS e qualquer outro Estado da 

Federação ou a União, isoladamente, possuem legitimidade para contestar o Decreto 

Estadual/CE nº 31.109/2013, por ofensas diretas aos dispositivos dos arts. 146, III, “a”; 155, 

§2º, XII, “b”, da CF/88, combinados com os arts. 6º, 8º e 9º, da LC 87/96, contudo a empresa 

prejudicada com essa norma tributária não tem a mesma legitimidade. 

 

Essa tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE proporcionou uma sensível 

redução da carga tributária efetiva nas operações com biscoitos, massas alimentícias e demais 

derivados da farinha de trigo, exclusivamente para a IPIGE, no Estado do Ceará. 

 

Como o mercado cearense já estava consolidado com os produtos e competidores, 

essa desoneração fiscal implicou na correspondente renúncia fiscal das operações executadas 

pela IPIGE, contudo, o Estado do Ceará não observou os requisitos estabelecidos no art. 14, da 

LC 101/00, especialmente não publicando os impactos no orçamento e na meta de arrecadação, 

nem as medidas compensatórias necessárias. 

 

Portanto, muito embora a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE esteja 

travestida de substituição tributária, na prática se trata de um verdadeiro benefício fiscal 

concedido pelo Estado do Ceará exclusivamente para a IPIGE. 

 

Na qualidade de benefício fiscal, a tributação diferenciada exclusiva para a IPIGE 

instituída pelo Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, carece da competente lei estadual, da 

aprovação por meio de Convênio ICMS no âmbito do CONFAZ, bem como da informação 

sobre seus impactos no orçamento financeiro e nas metas de arrecadação do Estado do Ceará, 

e as medidas compensatórias necessárias, em flagrante desobediência aos dispositivos dos arts. 

150, II; 155, §2º, XII, “g”, da CF/88, combinados com os arts. 1º e 7º, da LC 24/75, com o art. 

14 da LC 101/00. 
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Ademais, observamos que o Estado do Ceará não apresentou ao CONFAZ e nem 

publicou no rol dos incentivos e benefícios fiscais concedidos unilateralmente, nos termos do 

art. 3º, I, da LC 160/17, e das Cláusulas 2ª, I, e 3ª, II, do Convênio ICMS 190/17, o Decreto 

Estadual/CE nº 31.109/2013, de forma que o benefício fiscal da tributação diferenciada 

exclusiva para a IPIGE não foi convalidado pelo CONFAZ, não restando outra medida que não 

seja a revogação imediata do mesmo. 

 

O CONFAZ, a COTEPE/ICMS, ou qualquer um dos Estados Federados ou a União, 

isoladamente, podem contestar a constitucionalidade e a ilegalidade desse benefício fiscal 

concedido pelo Estado do Ceará exclusivamente para a IPIGE, ou ainda buscar sua revogação 

imediata, por força do art. 3º, I, da LC 160/17 no âmbito do CONFAZ, contudo a empresa 

prejudicada com o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 não tem essa legitimidade. 

 

Todos esses fundamentos legais são suficientes para a declaração da 

inconstitucionalidade, direta ou incidental, bem como da declaração de ilegalidade, ou ainda, 

para a revogação do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013. 

 

Contudo, esse estudo evidenciou que esses fundamentos jurídicos não são capazes 

de trazer uma solução ao problema jurídico da empresa prejudicada, porque ela não tem 

legitimidade para representar perante o CONFAZ, o SBDC não tem competência para analisar 

matéria de instituição de tributos e suas espécies, substituição tributária e nem concessão de 

incentivos e benefícios fiscais, bem como a empresa prejudicada não tem legitimidade para 

utilizar desses fundamentos em ação individual perante o Poder Judiciário. 

 

Por isso, recomendamos uma alteração na legislação do CONFAZ, de forma a 

outorgar-lhe jurisdição e competência para receber, analisar e deliberar sobre a representação 

de terceiro interessado, além de incluir a competência da COTEPE/ICMS de analisar, emitir 

relatório e consultar o CADE, quando necessário, sobre matéria de concorrência tributária, para 

posterior deliberação do CONFAZ. 

 

Outra conclusão a que chegamos foi de que a tributação diferenciada exclusiva para 

IPIGE gerou uma assimetria concorrencial no mercado cearense de biscoitos, massas 

alimentícias e demais derivados da farinha de trigo, que pela legislação atual a empresa 
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prejudicada tem poucos recursos disponíveis para insurgir-se e buscar um reequilíbrio 

concorrencial. 

 

Assim, recomendamos que o CONFAZ tenha jurisdição sobre o controle de 

estruturas anticoncorrenciais tributárias, uma vez que possui a atribuição de harmonizar as 

políticas tributárias entre os Estados da Federação, e por ter em sua estrutura experts tributários 

na COTEPE/ICMS, enquanto o CADE tenha jurisdição sobre o controle de condutas 

anticoncorrenciais tributárias. 

 

Isto é, o CONFAZ agiria em relação ao ente tributante, no objetivo de harmonizar 

a redução das desigualdades regionais em matéria de ICMS com a proteção da livre 

concorrência. O CADE agiria em relação ao agente econômico, protegendo o mercado de 

condutas abusivas ou predatórias financiadas por vantagens tributárias.  

 

A assimetria no mercado cearense de biscoitos, massas alimentícias e demais 

derivados da farinha de trigo é decorrente do fato de o Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 

conceder uma vantagem financeira não razoável e sem qualquer justificativa para a IPIGE em 

relação às demais indústrias desses produtos, localizadas no Estado do Ceará ou nos Estados 

signatários dos Protocolos ICMS 46/00, 50/05 e 53/17. 

 

Enquanto a base de cálculo da substituição tributária nas operações de biscoitos, 

massas alimentícias e demais derivados de farinha de trigo para a IPIGE é o custo do trigo em 

grão, a base de cálculo para as demais indústrias será o valor de venda de tais produtos ou o seu 

valor de referência determinado em Ato da COTEPE/ICMS, o valor que for maior. 

 

O benefício à IPIGE não se limita à base de cálculo sensivelmente menor, mas 

também no efeito final com a cumulação do incentivo fiscal-financeiro do FDI concedido pelo 

Estado do Ceará que poderá chegar até a 98,01% de desoneração do ICMS, no caso de aplicação 

do PROADE. 

 

Isto é, como a indústria comum recebe a farinha de trigo, que é insumo para os 

biscoitos, massas alimentícias e demais derivados, com o ICMS já recolhido antecipadamente 

pelo Moinho produtor, nos termos do Protocolo ICMS 46/00, a indústria comum cearense não 
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será contemplada pelo incentivo fiscal-financeiro do FDI, uma vez que o ICMS substituição 

tributária não é contemplado com o incentivo fiscal-financeiro. 

 

Já para a IPIGE, da carga total de 41% sobre o custo do trigo em grão (insumo da 

farinha de trigo, que por sua vez é insumo dos biscoitos e das massas alimentícias), 40% é 

ICMS próprio e, portanto, passível de contemplação do incentivo fiscal-financeiro do FDI em 

até 98,01% (pelo enquadramento no PROADE), sendo o 1% remanescente o ICMS substituição 

tributária não passível de ser contemplado com o FDI. 

 

Verificamos que enquanto a IPIGE tem carga tributária efetiva próxima de zero, 

considerando a cumulatividade da tributação diferenciada do Decreto Estadual/CE nº 

31.109/2013 com o incentivo fiscal-financeiro do FDI (PROADE), a indústria de biscoitos, 

massas alimentícias localizadas nos Estados signatários dos Protocolos ICMS 46/00, 50/05 e 

53/17 tem carga tributária efetiva próxima de 15,3% e 18,2%, respectivamente. 

 

Essa tributação diferenciada para a IPIGE não tem qualquer razoabilidade e nem 

pode ser enquadrada na modulação do princípio constitucional da redução das desigualdades 

regionais, uma vez que ela traz uma distinção entre empresas semelhantes, isto é, localizadas 

no próprio Estado do Ceará, ou em Estados signatários que estão nas regiões norte e nordeste. 

 

Essa assimetria do mercado cearense de biscoitos, massas alimentícias e demais 

derivados, gerada pelo Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, representa uma ofensa direta ao 

princípio constitucional da livre concorrência insculpido no art. 170, IV, da CF/88. 

 

A lei de defesa concorrencial não tem abrangência sobre a pessoa jurídica de direito 

público, quando na função de ente tributante. Assim, o CADE não tem jurisdição para aplicar 

sanção por infração de ordem econômica ao Estado do Ceará pela edição do Decreto 

Estadual/CE nº 31.109/2013. 

 

Ainda que o CADE tivesse essa competência, faltariam os critérios especiais 

definidos e as normas gerais que lhe permitisse avaliar se uma tributação diferenciada que gera 

uma assimetria no mercado é ilegal ou inconstitucional, uma vez ser também princípio 

constitucional a redução das desigualdades regionais. 
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O PLS nº 284/2017, cujo objetivo é regulamentar o art. 146-A da CF/88, limita-se 

a estabelecer uma espécie de regime especial de controle fiscal contra a sonegação, a 

inadimplência reiterada, a estratagema de evitar a incidência ou diferimento de impostos por 

parte dos contribuintes, bem como fraudes contra a arrecadação tributária. 

 

Entendemos equivocado esse conteúdo de regime especial de controle fiscal contra 

os atos praticados pelos contribuintes, pois essa matéria já está positivada e o STF já delimitou 

sua aplicação. 

 

Recomendamos que o PLS nº 284/2017 deve ousar um pouco mais no objetivo de 

regulamentar o art. 146-A da CF/88, de forma que traga no texto da lei complementar nacional 

as normas gerais que servirão de parâmetros norteadores para o estabelecimento, por meio de 

lei, dos critérios especiais necessários para prevenir o desequilíbrio concorrencial tributário 

decorrente tanto dos atos praticados pelos contribuintes, quanto àqueles praticados pelos entes 

tributantes. 

 

Assim, enquanto a Lei Complementar nº 101/2000 estabeleceu a norma geral 

financeira para que os Estados concedam incentivos e benefícios fiscais, a nova Lei 

Complementar regulamentadora do art. 146-A da CF/88 traria a norma geral concorrencial para 

prevenir os desequilíbrios concorrenciais tributários, a serem observados pelos entes 

tributantes. 

 

Verificamos que a Lei nº 12.529/2011, que estabeleceu o sistema brasileiro de 

defesa da concorrência, consagrou a sua abrangência e jurisdição sobre as pessoas de direito 

público. Contudo, vimos que a pessoa jurídica de direito público referida no art. 31 se aplica 

quando no exercício da atividade empresarial, e não quando na função de ente tributante. 

 

Consolidamos nosso entendimento de que, inobstante o CADE não tenha jurisdição 

para aplicar as sanções por infração à ordem econômica no ente tributante, ele pode e deve 

investigar os efeitos concorrenciais decorrentes do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013 pela 

conduta do agente econômico beneficiário da benesse tributária. 
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A legislação atual autoriza o CADE a investigar o mercado cearense de massas 

alimentícias e biscoitos, identificar eventual prática abusiva da IPIGE, como também o custo 

variável médio e o custo variável total das indústrias que atuam neste mercado, avaliar os preços 

praticados pela IPIGE, a participação de mercado dos produtos da IPIGE, se a IPIGE adquiriu 

empresas concorrentes, bem como o comportamento adotado pela IPIGE decorrente da 

vantagem tributária concedida pelo Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013. 

 

Concluindo que a IPIGE pratica algum ato de concorrência desleal, abuso de poder 

econômico ou preços predatórios, ou qualquer outro ato infrator à ordem econômica, o CADE 

aplicará a sanção competente à IPIGE. 

 

Essa sanção não contempla a revogação do Decreto Estadual/CE nº 31.109/2013, 

de forma que a IPIGE ainda continuará tendo lucros acima do mercado, à custa de renúncia 

fiscal do Estado do Ceará, entretanto, impedirá que a IPIGE pratique atos que desestabilize o 

mercado e aniquile a concorrência. 

 

Todos estes motivos, levam-nos a concluir que o modelo mais adequado de garantir 

o desenvolvimento regional e preservar a livre concorrência está diretamente ligado à 

regulamentação do art. 146-A da CF/88, editando uma lei complementar de nível nacional 

contendo as normas gerais econômicas concorrenciais a serem observadas pelos entes 

tributantes ao instituir incentivos, benefícios, substituição tributária, ou tributação diferenciada, 

bem como a serem observadas pelos agentes econômicos na utilização de tais benesses, de 

forma que viabilize a edição por lei dos critérios especiais de prevenção de desequilíbrio 

concorrencial tributário. 

 

Assim, a atuação do CONFAZ no controle de estrutura concorrencial tributária, e a 

atuação do CADE no controle de conduta do agente econômico na aplicação tributária estariam 

adequadamente instrumentalizados e positivados, trazendo maior segurança jurídica e 

propiciando um desenvolvimento regional em harmonia com a unidade do País. 

 

Portanto, as recomendações de alterações nas legislações do CONFAZ e do SBDC 

acima mencionadas, bem como a criação de lei complementar regulamentadora do art. 146-A 

da CF/88 contendo as normas gerais norteadoras para a criação, por meio de lei, dos critérios 
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especiais para prevenção do desequilíbrio concorrencial tributário decorrente de atos praticados 

tanto pelos contribuintes, quanto pelos entes tributantes, serão responsáveis por robustecer e 

viabilizar as alternativas de soluções do problema jurídico apresentado neste estudo perante as 

instâncias administrativas e perante o Poder Judiciário. 

 

Vale ressaltar, por fim, considerando a legislação atual e inobstante as 

recomendações acima, a empresa prejudicada poderia solicitar ao CADE uma investigação de 

eventuais condutas anticoncorrenciais praticadas pela IPIGE, bem como em tese ingressar com 

uma ação individual pleiteando a obrigação de suspender os efeitos da tributação diferenciada 

exclusiva para a IPIGE, com fulcro no art. 170, IV da CF/88, e no sopesamento dos princípios 

econômicos e legais, com as ressalvas dos riscos envolvidos e devidamente pontuados neste 

estudo. 
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Anexo 4.1. (a) – Cotejamento dos dispositivos dos Convênios ICMS 52/17 

(efeito suspenso pela ADI 5866) e 142/18: 

 

Cotejamento dos dispositivos dos Convênios ICMS 52/17 (efeito suspenso pela ADI 5866) e 142/18 

Convênio ICMS 52/17   Convênio ICMS 142/18 

"Dispõe sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de 
substituição tributária e de antecipação do ICMS com encerramento 
de tributação, relativas às operações subsequentes, insttuídos por 
convênios ou protocolos firmados entre os Estados e o Distrito 
Federal." 

  

"Dispõe sobre os regimes de substituição tributária e de antecipação de 
recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e de Comunicação (ICMS) com encerramento de 
tributação, relativo ao imposto devido." 

Cláusula 8ª. O contribuinte remetente que promover operações 
interestaduais com bens e mercadorias especificadas em convênio 
ou protocolo que disponha sobre o regime de substituição tributária 
será o responsável, na condição de sujeito passivo por substituição, 
pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações 
subsequentes devido à unidade federada de destino, mesmo que o 
imposto tenha sido retido anteriormente. 
§ 1º A responsabilidade prevista no caput desta cláusula aplica-se 
também ao imposto correspondente à diferença entre a alíquota 
interna da unidade federada de destino e a alíquota interestadual 
incidente sobre as operações interestaduais com bens e mercadorias 
especificadas em convênio ou protocolo que disponha sobre o 
regime de substituição tributária e destinadas ao uso, consumo ou 
ativo imobilizado do destinatário. 
§ 2º O destinatário de bens e mercadorias submetidas ao regime de 
substituição tributária, inclusive o varejista, é responsável pelo 
imposto devido à unidade federada de destino por substituição 
tributária, quando o remetente, sujeito passivo por substituição, não 
efetuar a retenção ou efetuar retenção a menor do imposto, salvo 
disposição em contrário prevista na legislação da unidade 
destinatária.   

Cláusula 8ª. O contribuinte remetente que promover operações 
interestaduais com bens e mercadorias especificadas em convênio ou 
protocolo que disponha sobre o regime de substituição tributária poderá 
ser o responsável, na condição de sujeito passivo por substituição, pela 
retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes 
devido à unidade federada de destino, mesmo que o imposto tenha sido 
retido anteriormente. 
Parágrafo único. A responsabilidade prevista no caput desta cláusula 
aplica-se também ao imposto correspondente à diferença entre a 
alíquota interna da unidade federada de destino e a alíquota 
interestadual incidente sobre as operações interestaduais com bens e 
mercadorias especificadas em convênio ou protocolo que disponha 
sobre o regime de substituição tributária e destinadas ao uso, consumo 
ou ativo imobilizado do destinatário. 

Cláusula 9ª. O regime de substituição tributária não se aplica: 
I - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias 
submetidas ao regime de substituição tributária a estabelecimento 
industrial fabricante do mesmo bem e mercadoria, assim entendido 
aquele classificado no mesmo CEST; 
II - às transferências interestaduais promovidas entre 
estabelecimentos do remetente, exceto quando o destinatário for 
estabelecimento varejista; 
III - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a 
estabelecimento industrial para emprego em processo de 
industrialização como matéria-prima, produto intermediário ou 
material de embalagem, desde que este estabelecimento não 
comercialize o mesmo bem ou mercadoria; 
IV - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a 
estabelecimento localizado em unidade federada que lhe atribua a 
condição de substituto tributário em relação ao ICMS devido na 
operação interna; 
V - às operações interestaduais com bens e mercadorias produzidas 
em escala industrial não relevante, nos termos deste convênio. 
§ 1º Ficam as unidades federadas de destino autorizadas a não 
aplicar o regime de que trata o caput nas operações entre 
estabelecimentos de empresas interdependentes, exceto se o 
destinatário for varejista, observado o disposto no § 6º da cláusula 
décima primeira. 
§ 2º Em substituição ao inciso I do caput, não se aplica o regime de 
substituição tributária nas operações interestaduais destinadas a 
estabelecimento industrial localizado no Estado de São Paulo que 
seja fabricante de bem e mercadoria pertencentes ao mesmo 
segmento 
§ 3º Em substituição ao disposto no inciso II do caput, nas 
transferências interestaduais destinadas aos Estados (...). 

  

Cláusula 9ª. Salvo disposição em contrário, o regime de substituição 
tributária não se aplica: 
I - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias 
submetidas ao regime de substituição tributária a estabelecimento 
industrial fabricante do mesmo bem e mercadoria; 
II - às transferências interestaduais promovidas entre estabelecimentos 
do remetente, exceto quando o destinatário for estabelecimento 
varejista; 
III - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a 
estabelecimento industrial para emprego em processo de 
industrialização como matéria-prima, produto intermediário ou material 
de embalagem, desde que este estabelecimento não comercialize o 
mesmo bem ou mercadoria; 
IV - às operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a 
estabelecimento localizado em unidade federada que lhe atribua a 
condição de substituto tributário em relação ao ICMS devido na 
operação interna; 
V - às operações interestaduais com bens e mercadorias produzidas em 
escala industrial não relevante, nos termos deste convênio. 
§ 1º Ficam as unidades federadas de destino autorizadas a não aplicar o 
regime de que trata o caput desta cláusula nas operações entre 
estabelecimentos de empresas interdependentes, exceto se o 
destinatário for varejista. 
§ 2º Para os efeitos desta cláusula, não se considera industrialização a 
modificação efetuada no bem ou na mercadoria pelo estabelecimento 
comercial para atender à especificação individual do consumidor final. 
§ 3º Na hipótese desta cláusula, exceto em relação ao inciso V desta 
cláusula, a sujeição passiva por substituição tributária caberá ao 
estabelecimento destinatário, salvo disposição em contrário na 
legislação da unidade federada de destino. 
§ 4º O disposto no inciso IV desta cláusula somente se aplica a partir do 
primeiro dia do primeiro mês subsequente  (...). 
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Cláusula 10ª. A base de cálculo do imposto para fins de 
substituição tributária em relação às operações subsequentes será o 
valor correspondente ao preço final a consumidor, único ou 
máximo, fixado por órgão público competente. 

  

Cláusula 10ª. A base de cálculo do imposto para fins de substituição 
tributária em relação às operações subsequentes será o valor 
correspondente ao preço final a consumidor, único ou máximo, fixado 
por órgão público competente, nos termos do § 2º do art. 8º da Lei 
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. 

Cláusula 11ª. Inexistindo o valor de que trata a cláusula décima, a 
base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária em 
relação às operações subsequentes corresponderá, conforme 
definido pela legislação da unidade federada de destino, ao: 
I - Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF); 
II - preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou 
importador; 
III - preço praticado pelo remetente acrescido dos valores 
correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros 
encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por 
terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação sobre o 
referido montante do percentual de Margem de Valor Agregado 
(MVA) estabelecido na unidade federada de destino ou prevista em 
convênio e protocolo, para a mercadoria submetida ao regime de 
substituição tributária, observado o disposto nos §§ 1º e 2º. 
§ 1º Nas operações interestaduais com as mercadorias submetidas 
ao regime de substituição tributária, quando o coeficiente a que se 
refere o inciso IV deste parágrafo for maior que o coeficiente 
correspondente à alíquota interestadual, para efeitos de apuração da 
base de cálculo com utilização de MVA, esta será ajustada à 
alíquota interestadual aplicável, observada a fórmula “MVA 
ajustada = {[(1+ MVA-ST original) x (1 - ALQ inter) / (1 - ALQ 
intra)] -1} x 100”, onde: 
I - “MVA ajustada” é o percentual correspondente à margem de 
valor agregado a ser utilizada para apuração da base de cálculo 
relativa à substituição tributária na operação interestadual; 
II - “MVA-ST original” é o coeficiente correspondente à margem 
de valor agregado estabelecida na legislação da unidade federada 
de destino ou previsto nos respectivos convênios e protocolos; 
III - “ALQ inter” é o coeficiente correspondente à alíquota 
interestadual aplicável à operação; 
IV - “ALQ intra” é o coeficiente correspondente à alíquota interna 
ou percentual de carga tributária efetiva,  (...). 

  Cláusula 11ª. Inexistindo o valor de que trata a cláusula décima, a base 
de cálculo do imposto para fins de substituição tributária em relação às 
operações subsequentes, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 
87/96, corresponderá, conforme definido pela legislação da unidade 
federada de destino, ao: 
I - Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF); 
II - preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador; 
III - preço praticado pelo remetente acrescido dos valores 
correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros 
encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da 
parcela resultante da aplicação sobre o referido montante do percentual 
de Margem de Valor Agregado (MVA) estabelecido na unidade 
federada de destino ou prevista em convênio e protocolo, para a 
mercadoria submetida ao regime de substituição tributária, observado o 
disposto no §§ 1º a 3º desta cláusula. 
§ 1º Nas hipóteses em que o contribuinte remetente seja optante pelo 
Simples Nacional, será aplicada a MVA prevista para as operações 
internas na legislação da unidade federada de destino ou em convênio e 
protocolo. 
§ 2º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro 
encargo na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto 
correspondente a essas parcelas será efetuado pelo estabelecimento 
destinatário, acrescido dos percentuais de MVA, observado o inciso III 
do caput desta cláusula. 
§ 3º Não se aplica o disposto no § 2º desta cláusula, quando a unidade 
federada de destino estabelecer MVA específica, na hipótese dos 
valores de frete, seguro e outros encargos serem desconhecidos pelo 
substituto tributário. 

Cláusula 12ª. Tratando-se de operação interestadual com bens e 
mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária, 
destinados a uso, consumo ou ativo imobilizado do adquirente, a 
base de cálculo do imposto devido será o valor da operação 
interestadual adicionado do imposto correspondente à diferença 
entre a alíquota interna a consumidor final estabelecida na unidade 
federada de destino para o bem ou a mercadoria e a alíquota 
interestadual. 

  Cláusula 12ª. Tratando-se de operação interestadual com bens e 
mercadorias submetidos ao regime de substituição tributária, destinados 
a uso, consumo ou ativo imobilizado do adquirente, a base de cálculo 
do imposto devido será o valor da operação interestadual adicionado do 
imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna a 
consumidor final estabelecida na unidade federada de destino para o 
bem ou a mercadoria e a alíquota interestadual. 

Cláusula 13ª. O imposto devido por substituição tributária integra 
a correspondente base de cálculo, inclusive na hipótese de 
recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a 
alíquota interna da unidade federada de destino e a alíquota 
interestadual. 

  Cláusula 13ª. O imposto a recolher por substituição tributária será, em 
relação às operações subsequentes, o valor da diferença entre o imposto 
calculado mediante aplicação da alíquota estabelecida para as operações 
internas na unidade federada de destino sobre a base de cálculo definida 
para a substituição e o devido pela operação própria do contribuinte 
remetente. 
Parágrafo único. Para efeitos do disposto nesta cláusula, na hipótese em 
que o remetente for optante pelo Simples Nacional, deverá ser 
deduzido, a título de ICMS da operação própria, o resultado da 
aplicação da alíquota interestadual estabelecida pelo Senado Federal, 
nos termos do § 5º do art. 13 da Lei Complementar nº 123/2006. 

Cláusula 14ª. O imposto a recolher por substituição tributária será: 
I - em relação às operações subsequentes, o valor da diferença entre 
o imposto calculado mediante aplicação da alíquota estabelecida 
para as operações internas na unidade federada de destino sobre a 
base de cálculo definida para a substituição e o devido pela 
operação própria do contribuinte remetente; 
II - em relação aos bens e mercadorias submetidas ao regime de 
substituição tributária destinados a uso, consumo ou ativo 
imobilizado do adquirente, o valor calculado conforme a fórmula 
"ICMS ST DIFAL = [(V oper - ICMS origem) / (1 - ALQ interna)] 
x ALQ interna - (V oper x ALQ interestadual)", onde: 
a) “ICMS ST DIFAL” é o valor do imposto correspondente à 
diferença entre a alíquota interna a consumidor final estabelecida 
na unidade federada de destino para o bem ou a mercadoria e a 

  

 

 

Não há correspondente. 
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alíquota interestadual; 
b) “V oper” é o valor da operação interestadual, acrescido dos 
valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e 
outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que 
por terceiros; 
c) “ICMS origem” é o valor do imposto correspondente à operação 
interestadual, destacado no documento fiscal de aquisição; 
d) “ALQ interna” é a alíquota interna estabelecida na unidade 
federada de destino para as operações com o bem e a mercadoria a 
consumidor final; 
e) “ALQ interestadual” é a alíquota estabelecida pelo Senado 
Federal para a operação. 
§ 1º Para efeitos do disposto nesta cláusula, na hipótese em que o 
remetente for optante pelo Simples Nacional, deverá ser deduzido, 
a título de ICMS da operação própria, o resultado da aplicação da 
alíquota interestadual estabelecida pelo Senado Federal. 
§ 2º (...). 
Cláusula 16ª. Nas operações interestaduais com bens e 
mercadorias já alcançadas pelo regime de substituição tributária, o 
ressarcimento do imposto retido na operação anterior deverá ser 
efetuado pelo contribuinte, mediante emissão de NF-e exclusiva 
para esse fim, em nome de qualquer estabelecimento fornecedor, 
inscrito como substituto tributário. 
§ 1º O ressarcimento de que trata esta cláusula deverá ser 
previamente autorizado pelo órgão fazendário em cuja 
circunscrição se localizar o contribuinte. 
§ 2º O estabelecimento fornecedor, de posse da NF-e relativa ao 
ressarcimento de que trata o caput desta cláusula, poderá deduzir o 
valor a ser ressarcido do próximo recolhimento do imposto retido, 
a ser feito à unidade federada do contribuinte que tiver direito ao 
ressarcimento. 
§ 3º Quando for impossível determinar a correspondência do ICMS 
retido à aquisição do respectivo produto, tomar-se-á o valor do 
imposto retido quando das últimas aquisições dos bens e 
mercadorias pelo estabelecimento, proporcionalmente à quantidade 
saída. 
§ 4º O valor do ICMS retido por substituição tributária a ser 
ressarcido não poderá ser superior ao valor retido quando da 
aquisição dos respectivos bens e mercadorias pelo estabelecimento. 
§ 5º Em substituição à sistemática prevista nesta cláusula, ficam as 
unidades federadas autorizadas a estabelecer forma diversa de 
ressarcimento, ainda que sob outra denominação. 
Cláusula décima sétima No caso de desfazimento do negócio, se o 
imposto retido houver sido recolhido, aplica-se o disposto na 
cláusula décima sexta. 

  Cláusula 15ª. Nas operações interestaduais com bens e mercadorias já 
alcançados pelo regime de substituição tributária, o ressarcimento do 
imposto retido na operação anterior poderá, a critério da unidade 
federada de destino, ser efetuado pelo contribuinte mediante emissão de 
NF-e exclusiva para esse fim, em nome de qualquer estabelecimento 
fornecedor, inscrito como substituto tributário. 
§ 1º O ressarcimento de que trata esta cláusula deverá ser previamente 
autorizado pela administração tributária em cuja circunscrição se 
localizar o contribuinte, observado o prazo de 90 (noventa) dias, nos 
termos do § 1º do art. 10 da Lei Complementar nº 87/1996. 
§ 2º O estabelecimento fornecedor, de posse da NF-e relativa ao 
ressarcimento de que trata o caput desta cláusula, poderá deduzir o valor 
a ser ressarcido do próximo recolhimento do imposto retido, a ser feito 
à unidade federada do contribuinte que tiver direito ao ressarcimento. 
§ 3º Quando for impossível determinar a correspondência do ICMS 
retido à aquisição do respectivo produto, tomar-se-á o valor do imposto 
retido quando das últimas aquisições dos bens e mercadorias pelo 
estabelecimento, proporcionalmente à quantidade saída. 
§ 4º O valor do ICMS retido por substituição tributária a ser ressarcido 
não poderá ser superior ao valor retido quando da aquisição dos 
respectivos bens e mercadorias pelo estabelecimento. 
§ 5º Em substituição à sistemática prevista nesta cláusula, ficam as 
unidades federadas autorizadas a estabelecer forma diversa de 
ressarcimento, ainda que sob outra denominação. 
Cláusula décima sexta No caso de desfazimento do negócio, se o 
imposto retido por substituição tributária houver sido recolhido, aplica-
se o disposto na cláusula décima quinta deste convênio. 

Cláusula 24ª. A MVA será fixada com base em preços usualmente 
praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, 
ainda que por amostragem ou por dados fornecidos por entidades 
representativas dos respectivos setores, adotando-se a média 
ponderada dos preços coletados. 
§ 1º O levantamento previsto no caput desta cláusula será 
promovido pela administração tributária, que poderá admitir, a seu 
critério, pesquisa realizada por entidade de classe representativa do 
setor, observando-se: 
I - identificação da mercadoria, especificando suas características 
particulares, tais como: tipo, espécie e unidade de medida; 
II - preço de venda no estabelecimento fabricante ou importador, 
acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, 
contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do 
destinatário, ainda que por terceiros, excluído o valor do ICMS 
relativo à substituição tributária; 
III - preço de venda praticado pelo estabelecimento atacadista, 
acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, 
contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do 
destinatário, ainda que por terceiros, excluído o valor do ICMS 
relativo à substituição tributária; 
IV - preço de venda praticado pelo estabelecimento varejista, 
acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, 
contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do 
destinatário, ainda que por terceiros. 
§ 2º A MVA será fixada pela unidade federada de destino para 
atender as peculiaridades na comercialização da mercadoria, 
estabelecendo-se a relação percentual entre os valores obtidos nos 
incisos IV e II ou entre os incisos IV e III, todos do caput desta 
cláusula. 

  Cláusula 23ª. A MVA será fixada com base em preços usualmente 
praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda 
que por amostragem ou por dados fornecidos por entidades 
representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada 
dos preços coletados. 
§ 1º O levantamento previsto no caput desta cláusula será promovido 
pela administração tributária, assegurada a participação das entidades 
de classe representativas dos diferentes segmentos econômicos, 
observando-se: 
I - identificação da mercadoria, especificando suas características 
particulares, tais como: tipo, espécie e unidade de medida; 
II - preço de venda no estabelecimento fabricante ou importador, 
acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, 
contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do 
destinatário, excluído o valor do ICMS relativo à substituição tributária; 
III - preço de venda praticado pelo estabelecimento atacadista, 
acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, 
contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do 
destinatário, excluído o valor do ICMS relativo à substituição tributária; 
IV - preço de venda praticado pelo estabelecimento varejista, acrescido 
dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e 
outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário. 
§ 2º A MVA será fixada pela unidade federada de destino para atender 
as peculiaridades na comercialização da mercadoria, estabelecendo-se 
a relação percentual entre os valores obtidos nos incisos IV e II ou entre 
os incisos IV e III, todos do § 1º desta cláusula. 
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Cláusula 26ª. A pesquisa para obtenção da MVA ou do PMPF 
observará, ainda, o seguinte: 
I - não serão considerados os preços de promoção, bem como 
aqueles submetidos a qualquer tipo de comercialização 
privilegiada; 
II - sempre que possível, considerar-se-á o preço de mercadoria cuja 
venda no varejo tenha ocorrido em período inferior a 30 (trinta) dias 
após a sua saída do estabelecimento fabricante, importador ou 
atacadista; 
III - as informações resultantes da pesquisa deverão conter os dados 
cadastrais dos estabelecimentos pesquisados, as respectivas datas 
das coletas de preços e demais elementos suficientes para 
demonstrar a veracidade dos valores obtidos. 
§ 1º A pesquisa poderá utilizar os preços obtidos a partir dos 
documentos fiscais eletrônicos e da EFD constantes da base de 
dados das unidades federadas, respeitado o sigilo fiscal na 
apresentação das informações. 
§ 2º A unidade federada poderá, ainda, estabelecer outros critérios 
para a fixação da MVA ou do PMPF. 
§ 3º Aplica-se o disposto nas cláusulas vigésima terceira, vigésima 
quarta e vigésima oitava à revisão da MVA ou do PMPF da 
mercadoria, que porventura vier a ser realizada, por iniciativa de 
qualquer unidade federada ou por provocação fundamentada de 
entidade representativa do setor interessado. 

  Cláusula 25ª. A pesquisa para obtenção da MVA ou do PMPF 
observará, ainda, o seguinte: 
I - poderão ser desconsiderados os preços de promoção, bem como 
aqueles submetidos a qualquer tipo de comercialização privilegiada; 
II - sempre que possível, considerar-se-á o preço de mercadoria cuja 
venda no varejo tenha ocorrido em período inferior a 30 (trinta) dias 
após a sua saída do estabelecimento fabricante, importador ou 
atacadista; 
III - as informações resultantes da pesquisa deverão conter os dados 
cadastrais dos estabelecimentos pesquisados, as respectivas datas das 
coletas de preços e demais elementos suficientes para demonstrar a 
veracidade dos valores obtidos. 
§ 1º A pesquisa poderá utilizar os preços obtidos a partir dos 
documentos fiscais eletrônicos e da EFD, constantes da base de dados 
das unidades federadas, respeitado o sigilo fiscal, bem como aqueles 
obtidos a partir de pesquisa apresentada pelas entidades representativas 
dos respectivos setores. 
§ 2º Aplica-se o disposto nesta cláusula e nas cláusulas vigésima 
terceira, vigésima quarta e vigésima sétima deste convênio à revisão da 
MVA ou do PMPF da mercadoria, que porventura vier a ser realizada, 
por iniciativa de qualquer unidade federada ou por provocação 
fundamentada de entidade representativa do setor interessado. 

 


