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RESUMO 

 

O estudo procurou, num primeiro momento, analisar os benefícios fiscais de 
ICMS concedidos ao setor de informática no contexto da guerra fiscal que se 
estabeleceu entre os Estados da Federação, com vistas a apontar as implicações 
decorrentes desse conflito no princípio federativo e os danos às partes envolvidas.  

Nesse contexto, viu-se como a criação do CONFAZ – Conselho Nacional de 
Política Fazendária - tornou-se insuficiente para evitar a concessão de benefícios de 
forma unilateral pelas Unidades da Federação e o Distrito Federal. Como 
mecanismo de proteção as suas economias, os Estados-membros passaram a editar 
instrumentos normativos com vistas a coibir a prática de concessão de benefício 
sem a anuência do CONFAZ, mediante a glosa de crédito do ICMS concedido em 
desacordo com as normas legal ou constitucional. 

Esse expediente, contudo, foi repudiado, pela doutrina e jurisprudência, por 
envolver terceiros estranhos aos benefícios, como é o caso dos adquirentes das 
mercadorias, em um conflito criado entre os Estados-Membros. 

Uma vez comprovado que o benefício teria desrespeitado a sistemática legal 
(inexistência de Convênio), os Estados e as entidades prejudicadas deveriam 
promover ação direta de inconstitucionalidade para obter do Judiciário decisão 
obstando seus efeitos, uma vez que não se reconhece ao Estado-membro 
competência para, independentemente de um posicionamento jurisdicional, glosar o 
crédito havido como indevido.  

Em um segundo momento do trabalho, buscou-se demonstrar que, uma vez 
obtida do poder judiciário uma decisão favorável pelo Estado-membro prejudicado, a 
administração tributária do Estado mostra-se renitente em submeter-se às decisões 
do Supremo Tribunal Federal, mediante a reprodução material do conteúdo de lei 
declarada inconstitucional por um decreto do executivo. Assim, deixa-se de aplicar o 
primeiro diploma legal, em face da inconstitucionalidade declarada, porém conserva-
se o estado normativo viciado mediante a edição de um novo decreto.  

Diante dessa realidade, a investigação buscou-se apontar caminhos que 
pudessem superar ou minimizar as anomalias provocadas pela insubordinação dos 
poderes públicos às decisões da Corte Suprema, por meio do exame do 
entendimento das autoridades doutrinárias e judiciais sobre o efetivo conceito de 
efeito vinculante extraído do art. 102, § 2º, da Constituição, cuja redação foi dada 
pela emenda constitucional 45/2004. 

Vozes autorizadas afirmam que o efeito vinculante pretendeu conferir 
eficácia adicional à decisão do Supremo Tribunal Federal, outorgando-lhe amplitude 
transcendente ao caso concreto. Segundo esse entendimento, os órgãos estatais 
abrangidos pelo efeito vinculante devem observar, pois, não apenas o conteúdo da 
parte dispositiva da decisão, mas a norma abstrata que dela se extrai, isto é, que 
determinado tipo de situação, conduta ou regulação – e não apenas aquela objeto 
do pronunciamento jurisdicional – é constitucional ou inconstitucional e deve, por 
isso, ser preservado ou eliminado. 

Desse modo, o efeito vinculante  torna impositivo às demais instâncias de 
poder também os fundamentos determinantes que integram os julgados dos órgãos 
de jurisdição constitucional e, portanto, veda a adoção de comportamentos idênticos 
em substância a outros cuja inconstitucionalidade foi reconhecida. Exige, ainda a 
eliminação dos diplomas em vigor que contemplem semelhante ilicitude. 
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Viu-se, ainda, os efeitos da inobservância do efeito vinculante, como a 
possibilidade de propositura de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal 
com vistas a cassar o ato inconstitucional e como isso, por si só, não constitui 
garantia de insubordinação, posto que a autoridade rebelde pode voltar a praticar 
atos que desafiem os fundamentos determinantes dos julgados. Nasce daí a 
necessidade de se impor algum tipo de sanção à autoridade renitente, mediante 
tratamento normativo específico. 

A metodologia adotada no trabalho centrou-se na pesquisa bibliográfica e 
jurisprudencial sobre o tema, utilizando-se do exame de um caso prático para o 
desenvolvimento dos conceitos envolvidos no assunto proposto. Dessa forma, foi 
eleito para análise um caso concreto ocorrido no Estado do Paraná com a decisão 
proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI n. 2548-1. 

O entendimento da Corte foi de que o benefício fiscal para o ramo de 
informática é inconstitucional - art. 2º, II, § 2º , da Lei nº. 13.214/2002, pois foi 
concedido sem observância da lei complementar federal e sem a existência de 
convênio entre os Estados e o Distrito Federal, com violação do art. 155, § 2º, XII, g, 
da Constituição Federal.  

Ocorre que, paralelamente à lei n. 13.214/2001, foi editado o Decreto 
estadual n. 5.375/2002, concedendo crédito presumido de idêntica natureza ao do 
previsto na Lei 13.214/2001. Estabelecer se há simetria e identidade de conteúdo 
entre esses dois diplomas legais, circunstância passível de ensejar que o efeito 
vinculante da decisão proferida na ADI n. 2548-1 também alcance o conteúdo do 
benefício previsto no Decreto n. 5.375/2002, é tarefa almejada na segunda parte do 
presente estudo. 

Ao adotar-se um caso prático como norteador do trabalho, privilegiou-se o 
aspecto pragmático da tese desenvolvida no decorrer do trabalho, com ênfase nos 
julgados dos tribunais, posto que estes, em última instância, são os que têm a 
função de declarar o direito aplicável aos fatos de modo definitivo e imutável. 

Ao final do trabalho, concluiu-se haver identidade material entre o art. 2º, II, 
§ 2º da Lei n. 13.214/2001 e o art. 3º do decreto n. 5.375/2002. Alcançado este pelo 
mesmos fundamentos determinantes da ADI 2548-1, cabe às autoridades públicas 
atribuir-lhe os efeitos próprios inerentes aos atos estatais declarados contrários à 
constituição, pois foi abarcado pelo efeito vinculante, tal como descrito no decorrer 
do estudo, e seu conteúdo está contaminado pelo mesmo vício de 
inconstitucionalidade anunciada na ADI 2548-1. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A doutrina da separação dos poderes, atribuída a Montesquieu, trouxe como 

consequência o princípio do monopólio jurisdicional do Poder Judiciário. No sistema 

constitucional brasileiro, o Poder Judiciário é autônomo e independente, participando 

em plano igual ao do Poder Legislativo e do Executivo. Mas não é só isso. Cabe-lhe, 

dentre outras atribuições previstas no próprio texto constitucional, a missão que lhe 

permite sobrepor-se aos demais poderes, declarando a inconstitucionalidade das 

leis e anulando atos administrativos contrários ao Direito. E nesse postulado, 

segundo o qual o poder público deve subserviência à lei e à jurisdição, repousa o 

alicerce do Estado Democrático de Direito.  

Entretanto, não raro, a realidade mostra que o poder público infirma essa 

garantia máxima do cidadão contida na Constituição. Uma das formas onde essa 

realidade se manifesta é na reação dos demais poderes políticos ante as decisões 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal-STF, em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade, mediante a reiteração ou convalidação de atos e 

comportamentos julgados inconstitucionais. 

A insubordinação dos poderes executivo e legislativo às decisões do 

Supremo é espelhada no âmbito da administração tributária do Estado do Paraná, 

mais precisamente no campo do ICMS. A prática mais usual do Poder Executivo 

consiste na reprodução material do conteúdo de lei declarado inconstitucional por 

outra lei ou decreto. Assim, deixa-se de aplicar o primeiro diploma legal, em face da 

inconstitucionalidade declarada, porém conserva-se o estado normativo viciado 

mediante a edição de novo instrumento legislativo. Por sua vez, a invalidade desse 

novo diploma ficaria, segundo esse procedimento, a depender de nova arguição de 

inconstitucionalidade e, consequentemente, de novo julgamento. Exemplo dessa 

realidade é o que ocorreu com os benefícios fiscais de ICMS concedidos ao setor de 

informática no Estado. 

Sabe-se que as decisões proferidas nas ações diretas de 

inconstitucionalidade – ADI - possuem efeito vinculante com relação aos demais 

órgãos da Administração Pública e do Poder Judiciário, de todos os entes 

federativos, conforme previsto no art. 102, § 2º, da Constituição Federal - CF. Diante 
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do conceito de efeito vinculante extraído desse dispositivo, cabe investigar se os 

poderes políticos poderiam continuar a produzir, ou declarar válido, atos contrários 

ao entendimento do Supremo, e, portanto, inconstitucionais, com fundamento em 

outros diplomas legais, de semelhante perfil, que não foram objeto de análise pela 

Corte. Suscitar aspectos sobre essa possibilidade e suas implicações no princípio 

federativo e às partes envolvidas, por meio do exame de um caso prático, é o 

desafio do presente trabalho.  

Na busca desse objetivo, foi eleito para análise um caso concreto ocorrido 

com a decisão proferida na ADI n. 2548-1,1 que declarou inconstitucional o art. 2º, II, 

§ 2º , da Lei nº. 13.214/2001.2 O entendimento da Corte foi de que o benefício fiscal 

para o ramo de informática foi concedido sem observância da lei complementar 

federal e sem a existência de convênio entre os Estados e o Distrito Federal, com 

violação do art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal. Ocorre que, paralelamente 

a essa lei, foi editado o Decreto nº. 5.375/2002,3 que em seu art. 3º também 

concedeu crédito presumido de idêntica natureza ao do dispositivo da Lei 

13.214/2001. Assim, procura-se examinar o alcance do efeito vinculante dessa 

decisão e como ele afeta o benefício fiscal de semelhante natureza, presente no art. 

3º do Decreto nº. 5.375/2002. 

Na procura da resposta, recorreu-se à doutrina, sem esquecer da 

jurisprudência, posto que uma decisão judicial, em termos práticos, tem o condão de 

relegar a segundo plano uma biblioteca inteira. A função de declarar o direito 

aplicável aos fatos de modo definitivo e imutável – função de dizer o direito por 

último - é da competência do Poder Judiciário. 

As linguagens da teoria e da prática são indissociáveis e imprescindíveis ao 

conhecimento, que só se realiza plenamente mediante a existência de uma terceira 

linguagem: a da experiência.4 Todo o percurso do estudo procurou orientar-se sob 

                                                
1 ADI 2548-1, ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Estado de São Paulo, julgada 

procedente pelo STF, em 15-06-2007. Declarou inconstitucionais vários dispositivos da lei 
paranaense n. 13.214/2001. 

2 Lei n. 13.214, de 29 de junho de 2001, concedia vários benefícios fiscais de ICMS a diversos 
segmentos econômicos. O objeto desse estudo é o art. 2º, II, § 2º, que concedia crédito presumido 
ao setor de informática e automação. 

3 Decreto estadual nº. 5.375, editado em 28 de fevereiro de 2002, seu art. 3º previa benefício de 
crédito presumido de ICMS ao setor de informática e automação semelhante ao concedido na lei 
n.13.214.2001. 

4   CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência – 3. Ed. – 
São     Paulo: Saraiva, 2004, p. 6. 
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essa premissa, ou seja, de ângulo pragmático, em que teoria e prática se interligam, 

visando facilitar o entendimento, sobretudo por aqueles não iniciados na ciência 

jurídica.  

O trabalho está divido em seis capítulos. Sabendo-se que não há texto sem 

contexto,5os dois primeiros capítulos procuram mostrar as circunstâncias em que 

estão inseridos os benefícios fiscais concedidos ao setor de informática. O terceiro 

trata dos benefícios fiscais de ICMS concedidos ao setor de informática e automação 

por meio da Lei n. 13.214/2001. O quarto capítulo examina o a insubordinação dos 

poderes políticos às decisões do Supremo Tribunal Federal. O quinto capítulo 

aborda os benefícios fiscais de ICMS concedidos ao setor de informática por meio 

do art. 3º do Decreto nº. 5.375/2002. O último capítulo trata das consequências da 

inobservância do efeito vinculante. 

 

                                                
5  Idem, p. 18. 
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2 OS INCENTIVOS FISCAIS E AS UNIDADES FEDERADAS 

 

O ICM (hoje ICMS), da reforma tributária de 66, não apenas secundava a 

pioneira iniciativa francesa de tributar o consumo pelo regime da Não-

Cumulatividade,6 mas, além disso, fulminava a guerra fiscal que se dizia existir no 

âmbito do então vigente Imposto sobre Vendas e Consignações (IVC). Presumia-se 

que o ICM, por adotar uma sistemática de créditos e débitos, inibiria a guerra fiscal, 

pela vigilância que as unidades federadas exerceriam uma sobre as outras. Mas isso 

não ocorreu, como bem demonstra o atual quadro de conflito infindável entre os 

Estados-membros. 

A chamada guerra fiscal ocorre quando um Estado-membro oferta benefícios 

às empresas que pretendem implantar ou ampliar seus negócios. Na prática, 

instaura-se um verdadeiro leilão de benefícios, uma licitação às avessas. O mais 

usual é a isenção total ou parcial do ICMS e todos os nomes correlatos atribuídos a 

esse favor fiscal, tais como redução na base de cálculo, crédito presumido etc. 

No caso brasileiro, essa guerra é mais acentuada por ser misto o sistema de 

arrecadação do ICMS, sendo a parcela maior do tributo cobrada na origem, e a 

menor parcela, no destino. Isso, em um país com acentuadas diferenças sócio-

econômicas entre os Estados, implica acentuar o desequilíbrio existente, e não em 

reduzi-lo, o que acentua a guerra fiscal. 

Sob o ponto de vista econômico, os Estados-membros enfrentam o dilema 

de arrecadar mais hoje ou incrementar o desenvolvimento, com vistas a aumentar a 

arrecadação amanhã. Ainda assim, é uma aposta arriscada, pois não há nenhuma 

garantia de que, no futuro, haverá uma contraprestação ao benefício oferecido no 

presente. No atual panorama, o benefício econômico não concedido em um Estado 

pode ser oferecido noutro, e, então, o capital tenderá a seguir o porto que lhe render 

a melhor combinação entre rentabilidade e segurança. 

Para evitar a guerra fiscal entre os Estados-membros, foi criado o CONFAZ 

– Conselho Nacional de Política Fazendária, com base no qual os Estados-

membros, sob a coordenação do Ministério da Fazenda, estipulariam os benefícios 

fiscais que os Estados poderiam conceder no âmbito do ICMS. 

                                                
6 MARTINS, Ives Gandra da Silva. O Princípio da Não-Cumulatividade do ICM. Revista Dialética 

de Direito Tributário, nº. 33, p.50. 
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São regras rígidas. A concessão somente poderia ocorrer se autorizada pela 

unanimidade dos secretários de Fazenda. A revogação exigia quorum de 4/5. 

Incentivos concedidos em desacordo com essas normas resultariam na exigibilidade 

do imposto não pago, ineficiência do crédito, presunção de irregularidade na 

prestação de contas do governador, a juízo do Tribunal de Contas da União (TCU), e 

outras sanções. 

A partir dos anos 90, com a instalação dessa disputa indiscriminada por 

investimentos entre os Estados-membros, a sistemática deixou de funcionar por 

completo, pois vários deles passaram a conceder incentivos diretamente às 

empresas, sem que o fato fosse levado ao CONFAZ, e sem que houvesse uma 

medida judicial eficaz contra esse tipo de procedimento. 

A guerra fiscal passou a desconhecer limites. Irregularidades como o 

passeio de notas fiscais, ensejaram incentivos para as mais diversas atividades. 

Chegou-se ao ponto de se oferecer incentivos à importação por determinados 

portos, em detrimento da produção doméstica. 

De acordo com um estudo realizado7, 21 dos 27 Estados brasileiros 

possuem decretos que vetam o uso de parte do ICMS de operações com 

mercadorias provenientes de Estados que concedem benefícios não aprovados pelo 

CONFAZ. No Paraná estão em vigor, atualmente, dois decretos dessa natureza, 

editados em 2003 e 2008.8 

Isso significa que na prática, 21 unidades da federação editaram, sem a 

autorização do CONFAZ, normas que tentam coibir benefícios fiscais concedidos por 

                                                
7 Cf. https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias 
8 Decreto n. 2.183/2003 - Art. 1º. O crédito do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, correspondente à entrada 
de mercadoria ou bem remetido a estabelecimento localizado em território paranaense, por estabelecimento que se 
beneficie com incentivos fiscais indicados no Anexo Único, será admitido na mesma proporção em que o imposto venha 
sendo efetivamente recolhido à unidade federada de origem, na conformidade do referido Anexo. 

 Parágrafo único. O crédito do ICMS relativo a qualquer entrada de mercadoria oriunda de outra unidade federada somente 
será admitido ou deduzido, na conformidade do disposto no “caput”, ainda que as operações estejam beneficiadas por 
incentivos decorrentes de atos normativos não listados no Anexo Único. 

 Art. 2º. Fica vedado o aproveitamento do crédito, relativamente à parcela do ICMS dispensada mediante redução na base 
de cálculo na unidade federada de origem da mercadoria, quando concedido o benefício sem amparo em convênio 
celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. 

 Decreto n. 2.131/2008 - Art. 1º Fica vedada a utilização de crédito relativo à operação com mercadoria ou bem entrados no 
estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita quando o imposto devido à unidade federada de origem tenha sido 
reduzido, no todo ou em parte, pela utilização dos benefícios concedidos sem amparo em convênio celebrado no âmbito do 
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, indicados no Anexo desse Decreto (inc. VII do art. 27 da Lei n. 
11.580/96). 

 Parágrafo único. São vedados, na integralidade, os créditos oriundos de benefícios fiscais concedidos à revelia do 
CONFAZ, cujos percentuais não foram publicados pela unidade federada remetente da mercadoria.   

 Art. 2º Os estabelecimentos que tenham promovido as operações de entrada de mercadorias ou recebido as prestações de 
serviço de que trata o art. 1º devem, no prazo de trinta dias contados da data da publicação desse Decreto, proceder ao 
estorno dos créditos do ICMS que tenham sido apropriados, na parte correspondente ao benefício fiscal, mantendo os 
créditos apenas na parte efetivamente paga à unidade federada de origem. 
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outros Estados-membros. É a guerra dentro da guerra fiscal, com a diferença de 

que, nesses casos, as consequências desse litígio recaem sobre os contribuintes e 

não sobre os Estados que concedem o benefício. Assim, as empresas que adquirem 

produtos oriundos de Estados que concedem benefícios fora do CONFAZ ficam 

impedidas de aproveitar os créditos de ICMS gerados pela compra, ou, se o fazem, 

correm o risco de serem autuadas. 

Contudo, vozes autorizadas da doutrina afirmam que a “guerra fiscal” não 

pode atingir terceiros estranhos aos benefícios, como é o caso dos adquirentes das 

mercadorias, ou os tomadores dos serviços (transporte interestadual, intermunicipal, 

e de comunicação), especialmente quando se encontrem estabelecidos em distinta 

unidade da federação. 9 Segundo esse entendimento, as situações ocorridas nas 

unidades federativas de origem envolvem o Fisco local e os contribuintes daquelas 

regiões geográficas, tendo por objetos incentivos específicos (ex. crédito presumido 

de ICMS). Considerando que esse benefício teria desrespeitado a sistemática legal 

(inexistência de Convênio), os Estados e as entidades prejudicadas poderão 

promover ação direta de inconstitucionalidade para obter decisão do Judiciário, 

obstando seus efeitos (decretação de nulidade e de ineficácia do referido crédito).10 

Uma vez constitucionalmente defeso ao Estado-membro conceder 

unilateralmente incentivos fiscais, também não lhe cabe impugnar, por meio de 

glosa, o crédito de ICMS destacado em documento fiscal, sob pretexto de violação 

ao art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição da República. Caberá em tais hipóteses o 

recurso ao Poder Judiciário para invalidar a norma atributiva do crédito desse tributo 

em desacordo com a Constituição. 

De acordo com esse raciocínio, não será correto reconhecer ao Estado-

membro competência para, independentemente de um posicionamento jurisdicional, 

sobretudo em ação direta de inconstitucionalidade da lei ou dos atos infralegais 

impugnáveis, glosar o crédito havido como indevido. Ser ou não devido o 

creditamento do ICMS, nas relações interestaduais, é algo que somente pode ser 

sindicado,  no regime federativo do Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal. 11 

                                                
9 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS teoria e prática, 10. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 

330. 
10 Idem. p. 331. 
11 BORGES, José Souto Maior. Grandes questões atuais do direito tributário, 4º volume/ 

coordenador Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2000, p. 123. 
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De fato, o contrário importaria admitir pudesse um Estado-membro 

desconstituir por portas travessas a legalidade editada por outro, com 

comportamento ofensivo à federação, naquilo que é atributo essencial do pacto 

federativo nacional, a harmonia interestadual. E, portanto, instaurar-se-ía o império 

da desarmonia, contra a arquitetônica constitucional do federalismo brasileiro. 

Tal conduta estadual, aliás, envolveria também oblíqua cobrança do ICMS 

com apropriação por um Estado-membro, do valor agregado no território de outro. 

Essa prática é interdita pela Constituição, art. 155, § 2º, I (regra da 

incumulatividade). E mostrar-se-ía sobre mais incompatível também com a regra do 

art. 152, que veda aos Estados estabelecer diferença tributária entre bens de 

qualquer natureza (e, pois, mercadorias) em razão da sua procedência.12 

Incentivos não são necessariamente ilegais. Guerra fiscal consiste em 

outorgá-los sem suporte legal. Uma das razões porque persistem essas ilegalidades 

certamente é a condescendência geral com essas práticas nocivas. O TCU jamais 

exerceu a competência que lhe foi conferida, há mais de 30 anos, pelo parágrafo 

único do art. 8º da Lei Complementar nº. 24. O Ministério Público, na condição de 

fiscal da lei, salvo singulares iniciativas, não se dispõe a tratar da questão. 

Restou ao judiciário, em que pese a morosidade às raras demandas, 

socorrer as unidades da federação prejudicadas.  

 

 

                                                
12  BORGES, José Souto Maior. Grandes questões atuais do direito tributário, 4º volume/ 

coordenador Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2000, p. 124. 
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3 OS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS CONCEDIDOS AO SETOR DE INFORMÁTICA POR 

MEIO DA LEI N. 13.214/2001 

 

Como visto no capítulo anterior, uma vez verificado que o benefício fiscal 

desrespeitou a sistemática legal, ante a ausência de Convênio no âmbito do 

CONFAZ, os Estados e as entidades prejudicadas poderão promover ação direta de 

inconstitucionalidade para obter decisão do Judiciário obstando seus efeitos, isto é, a 

decretação de nulidade e de ineficácia do referido benefício. 

A assembleia legislativa do Estado do Paraná, em 2001, editou a Lei nº. 

13.214, restabelecendo para o ramo da informática os mesmos benefícios fiscais 

previstos no art. 51, IV, do então regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº. 

2.736/96, dispositivo esse que já fora fulminado de inconstitucionalidade pelo 

Supremo em virtude de liminar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

ADI - 2.155-9. 

Uma vez prejudicado com a edição dessa lei, o Estado de São Paulo propôs 

nova ação direta de inconstitucionalidade - ADI nº. 2548-1 em face do disposto no 

inc. II e § 2º do art. 2º da Lei nº 13.214/2001.  

Segundo um levantamento da Fiesp,13de 1999 até o final de 2008, o 

Supremo recebeu 62 Adins que contestam benefícios fiscais concedidos por Estados 

e pelo Distrito Federal. Dessas, 22 aguardam julgamento e nove não foram julgadas 

porque perderam o objeto. Somente quatro tiveram o mérito julgado e o benefício 

questionado foi considerado inconstitucional. Nas outras situações, as ações tiveram 

o andamento prejudicado ou foram considerados improcedentes. 

A ação direta de inconstitucionalidade é o instrumento destinado à 

declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, 

utilizando como parâmetro de controle, exclusivamente, a Constituição vigente. Suas 

decisões possuem eficácia retroativa - ex tunc -, contra todos - erga omnes - e efeito 

vinculante para todo o Poder Judiciário e para todos os órgãos da Administração 

Pública, direta e indireta – não abrangendo o Poder Legislativo. Ela está inserida no 

chamado controle de constitucionalidade por via de ação, também conhecido por via 

direta ou método concentrado, em contraposição ao controle pela via da exceção, 

também denominado de via de defesa ou método difuso. 
                                                
13 https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastro/noticias. 
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De acordo com José Afonso da Silva, na via de exceção “qualquer 

interessado poderá suscitar a questão de inconstitucionalidade, em qualquer 

processo, seja de que natureza for, qualquer que seja o juízo”.14 A via direta abrange 

a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. A 

primeira, por sua vez, compreende três modalidades: a interventiva, destinada a 

promover a intervenção federal em Estado ou do Estado em município; a genérica, 

destinada a obter a declaração de inconstitucionalidade, em tese, de lei ou ato 

normativo federal ou estadual; a supridora de omissão, caso não tenha sido criada a 

lei necessária para dar aplicabilidade e eficácia às normas constitucionais.  

O foco principal desse estudo está na análise da ação direta de 

inconstitucionalidade genérica, por buscar a declaração de inconstitucionalidade da 

lei, tal como ocorreu com a Lei nº. 13.214/2001. Sua principal característica é atacar 

o vício da lei em tese, sendo competência do STF o julgamento da questão (art. 102, 

I, a, da CF/88). Os legitimados para a propositura dessa ação estão identificados no 

rol do art. 103 da Carta Magna. A decisão judicial, nesse caso, faz coisa julgada erga 

omnes e, “declarada a inconstitucionalidade, a lei torna-se inaplicável”.15   

Numa clara opção pela primazia do princípio da segurança jurídica, o 

modelo concentrado de constitucionalidade busca evitar a disparidade de decisões 

em face do mesmo texto constitucional. Inspirado por Kelsen,16esse modelo 

concentra o controle da constitucionalidade dos atos estatais num órgão apenas. No 

Brasil, cabe ao Supremo Tribunal Federal essa atribuição. A concentração da 

jurisdição constitucional nas mãos de uma única autoridade permite que o juízo de 

inconstitucionalidade de determinado ato normativo tenha seus efeitos estendidos a 

todos os casos em que ele deva ser aplicado. Não haveria razão, em virtude da 

adoção do modelo de jurisdição constitucional concentrado, para limitar a anulação 

de determinado ato a um ou outro caso concreto.  

 

                                                
14 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. São Paulo : Ed. RT, 

2004, p. 51. 
15  BASTOS, Celso. Curso de direito constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2002. Cit., p. 654. 
16  apud Hans Kelsen, La garanzia giurisdizione della Costituzione: la giustizia costituzionale, in O 

efeito vinculante na jurisdição constitucional, Roger Stiefelmann Leal – São Paulo : Saraiva, 2006, 
p. 48. 
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3.1 OS FUNDAMENTOS DETERMINANTES DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 

2548-1 

 

Basicamente, os fundamentos determinantes limitam-se às razões que são 

relevantes para a decisão proferida, ou seja, aos motivos sem os quais as razões 

constante da parte dispositiva não teriam sentido ou consistência.17 Constitui-se nas 

principais razões jurídicas pelas quais se concluiu a (in)validade de determinado 

dispositivo.18Os demais comentários e afirmações que integram a motivação da 

decisão, mas não se enquadram na definição de razão de decidir (ratio decidendi), 

designam por motivos secundários (obter dictum), ditos apenas de passagem para 

embasar as teses principais, esclarecer os assuntos tratados ou delimitar as 

especificidades do caso julgado.19 

A publicação da parte dispositiva das decisões tem relação direta, de causa 

e efeito, com a eficácia erga omnes que produz. A observância da decisão por todos 

está certamente condicionada à sua publicidade, informação oficial de sua existência 

e de seu conteúdo.20 Todavia, o mesmo não ocorre com os motivos subjacentes à 

decisão, embora vinculem tanto os demais órgãos do Judiciário quanto o Poder 

Executivo. Por essa razão, impõe-se a necessidade de publicação da parte 

dispositiva dos julgados do Supremo Tribunal Federal, acompanhada ou não de suas 

ementas, e a veiculação em diário oficial da íntegra dos seus fundamentos, com a 

finalidade de dar pleno conhecimento aos órgãos públicos situados em todas as 

regiões do País sobre as interpretações e princípios que estão obrigados a 

observar.21A publicação da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2548-

1 ocorreu em 15 de junho de 2006.22 

Um dos traços característicos do ICMS é sua cobrança uniforme, em todo o 

território nacional. Portanto, para que os incentivos fiscais de ICMS surjam 

                                                
17  LEAL, Roger Stiefelmann. O efeito vinculante na jurisdição constitucional – São Paulo: 

Saraiva, 2006, p. 169. 
18 ZANON JUNIOR, Orlando Luiz. Transcendência dos motivos determinantes. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 13, n. 2088, 20 mar. 2009. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=12482>. Acesso em: 23 maio 2009. 
19  LEAL, Roger Stiefelmann. O efeito vinculante na jurisdição constitucional. São Paulo : 

Saraiva, 2006. cit., p. 169. 
20  Idem, p. 171. 
21  Idem, p. 172. 
22  Embora o julgamento tenha ocorrido em 10/11/2006, a publicação da decisão somente ocorreu no 

diário da justiça do dia 15/6/2007, conforme http:// www.stf.jus.br. 
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validamente, é preciso que os Estados e o Distrito Federal celebrem entre si 

convênios, que, posteriormente, irão se transformar em direito interno de cada uma 

destas pessoas políticas. Essa regra constitucional – art. 155, § 2º, XII, g, - procura 

impedir a chamada guerra tributária. Eis, em suma, o fundamento determinante na 

decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2548-1, que declarou 

inconstitucional o inc. II e § 2º do art. 2º da Lei nº 13.214/2001, conforme se 

depreende do voto do relator: 

 

A propósito da presente ação direta, o parecer da Procuradoria-Geral da 
República anota  (fls. 184-191): 
(…) 
9. Por sua vez, quanto ao art. 2º, II, e § 2º, da Lei nº. 13.214/2001, que 
prevê um crédito presumido nas operações interestaduais com produtos de 
informática e automação, o próprio Governador do Estado do Paraná 
reconhece que idêntica previsão legal, inserida no Decreto nº. 36.656, do 
Estado de São Paulo, foi suspensa por meio de liminar na ADI nº. 902-8, 
tendo o acórdão sido ementado da seguinte forma: 
'AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PERTINÊNCIA. 
Tratando-se de impugnação de ato normativo de Estado diverso daquele 
governado pelo requerente, impõe-se a demonstração do requisito 
'pertinência'. Isto ocorre quanto ao Decreto nº. 33.656, de 16 de abril de 
1993, do Estado de São Paulo, no que se previu o crédito de cinquenta por 
cento do valor do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços 
devidos em operações legadas aos produtos finais do sistema eletrônico de 
processamento de dados. O interesse dos Estados mostrou-se conducente 
a reserva a Lei Complementar ºn. 24, de 7 de janeiro de 1975, recepcionada 
pela Carta de 1988 – artigo 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Liminar concedida. (relator: Ministro MARCO AURÉLIO, 
julgada em 3.3.1994, DJ de 22.4.1994)” (fls. 188). 
Também as outras normas impugnadas prevêem isenções e reduções de 
base de cálculo de ICMS sem o necessário convênio entre os Estados. 
Não se argumente, igualmente, o fato de o Estado de São Paulo conceder 
benefícios de ICMS semelhantes. Tal fato não se mostra apto a afastar o 
vício da inconstitucionalidade como bem anotado no parecer da 
Procuradoria-Geral da República (fls. 189). Trata-se de argumento que 
supõe uma “igualdade no ilícito”, que não pode ser aceito pela ordem 
jurídica. 
É certo que esta corte tem-se manifestado, em sede de cautelar ou 
definitiva, quanto à inconstitucionalidade da concessão unilateral pelo 
Estado-membro ou pelo Distrito Federal de isenções, incentivos e benefícios 
fiscais relativos ao ICMS, sem a celebração de convênios 
intergovernamentais. São expressivos os precedentes mencionados pela 
própria Procuradoria-Geral da República: 
(…) 
Nestes termos, meu voto é pela procedência da presente ação direta de 
inconstitucionalidade. 

 

Ao final da transcrição do voto proferido na ADI 2548-1, mostra-se salutar 

lembrar a lição de Roger Stiefelmann Leal de que a vinculação dos órgãos e poderes 

do Estado aos motivos, princípios e interpretações acolhidos pelos órgãos de 
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jurisdição constitucional em suas decisões privilegia a estabilidade das relações 

sociais e políticas. 23 

A sujeição dos demais poderes à Constituição e, por conseguinte, ao sentido 

que lhe empresta a jurisdição constitucional atua no sentido de eliminar eventuais 

divergências hermenêuticas, em nome dos princípios da segurança jurídica, da 

igualdade e da unidade da Constituição. 

 

                                                
23 LEAL, Roger Stiefelmann. O efeito vinculante na jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 

2006. cit., p. 114. 
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4 A INSUBORDINAÇÃO DOS PODERES POLÍTICOS ÀS DECISÕES DO STF 

 

A reação dos demais poderes políticos ante as decisões proferidas pelo 

Supremo, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, manifesta-se, 

sobretudo, na reiteração ou convalidação de atos e comportamentos julgados 

inconstitucionais. 

Tais procedimentos atentam contra a própria unidade da ordem 

constitucional, pois visam frustrar a interpretação firmada pela guarda da 

Constituição. Por outras palavras, tais reações resultam em tentativas de 

transgressão do próprio texto constitucional. 

No Estado do Paraná, a prática mais utilizada nesse sentido, consiste na 

reprodução material do conteúdo de lei declarado inconstitucional por outra lei. 

Assim, deixa-se de aplicar o primeiro diploma legal, em face da inconstitucionalidade 

declarada, porém, conserva-se o estado normativo viciado mediante a edição de 

novo instrumento legislativo. Por sua vez, a invalidade desse novo diploma ficaria, 

segundo esse procedimento, a depender de nova arguição de inconstitucionalidade 

e, consequentemente, de novo julgamento. 

Exemplo dessa circunstância ocorreu com os benefícios fiscais concedidos 

no setor de informática no estado do Paraná. Impõe-se uma análise, por mais 

tortuosa que se apresente, dos caminhos trilhados pelos Poderes Legislativo e 

Executivo para perpetuar os benefícios fiscais concedidos a esse segmento 

econômico ao longo do tempo, apesar da manifesta inconstitucionalidade dos 

diplomas legislativos que trataram da matéria desde seu nascedouro. 

Os créditos fiscais concedidos aos contribuintes paranaenses, nas 

operações interestaduais, com os produtos de informática e automação, remontam à 

abertura do mercado brasileiro de informática, no começo da década de noventa, 

concomitante com o regramento federal da matéria.24 

O tratamento tributário objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 

2548-1 já tinha sido questionado na ADI – 2.155-9, proposta ainda no ano de 2000 

                                                
24 No âmbito federal a matéria é normatizada pela Lei nº 8.248/91, conhecida como Lei de 

Informática, alterada e complementada pelas leis n. 10.176/01 e n. 11.077/04 e regulamentada 
pelo Decreto Federal n. 5.906/06. 
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pelo Estado de São Paulo. Na decisão, o STF determinou a ineficácia dos benefícios 

previstos no então Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº. 2.736/1996. 

O Poder Executivo do Estado do Paraná, antevendo o resultado da ADI nº. 

2548-1, astutamente editou o Decreto nº. 5.375, em 28 de fevereiro de 2002, cujo 

art. 3º concedia idêntico benefício ao previsto no inc. II e § 2º do art. 2º Lei nº. 

13.214/2001, num claro objetivo de frustrar a eficácia da decisão posteriormente 

proferida pelo Supremo. Contudo, foi mais generoso, pois reduziu a carga tributária 

de 7% para apenas 3%. Seletivo, contemplou somente os estabelecimentos 

industriais, em detrimento dos demais contribuintes, os quais teriam de se contentar 

com os 7% previstos na Lei nº. 13.214/2001.  

Com o julgamento da ADI nº. 2548-1, foi a vez do Poder Legislativo do 

Estado do Paraná “acordar” para salvar os contribuintes que acreditaram na 

constitucionalidade da Lei nº. 13.214/2001 e editou a Lei nº. 15.352/06, em que 

determinou:  

Homologados os procedimentos adotados pelos contribuintes do Imposto 
Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS, de conformidade com o disposto nas Leis nºs 13.212 
e 13.214, de 29 de junho de 2001, no período de suas vigências. 

 

Embora não seja o foco principal do presente estudo, impõe-se um 

parênteses para tecer alguns comentários sobre a chamada “homologação” de 

procedimentos declarados inconstitucionais, tal como pretendido pela mencionada 

lei. 

Sabe-se que a lei declarada inconstitucional constitui-se num caso 

específico de invalidade de um ato jurídico. Observa Celso Bastos que, segundo a 

técnica jurídica, a lei eivada de inconstitucionalidade é inexistente. “Isso porque, ou 

ela foi produzida em conformidade com a Constituição, que é quem diz o que é 

direito em um determinado sistema, ou foi gerada em dissonância com o prescrito 

pela norma constitucional, e nesse caso não pode pretender ser lei”.25 

Se essa premissa é verdadeira, e tudo indica que é, a pergunta que se 

segue é inevitável, pode uma lei convalidar aquilo que nunca existiu para o mundo 

jurídico? Dito isso, fecha-se o parênteses e segue-se em frente. 

                                                
25  BASTOS, Celso. Curso de direito constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2002. p. 626-627. 
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Preocupado com o fim dos benefícios fiscais ao segmento de informática, 

ante a decisão proferida na ADI 2548-1, o Poder Executivo apressou-se em, 

novamente, socorrer esse “pobre setor econômico” e editou o Decreto nº. 986,26 que 

restaurava os benefícios nos moldes previstos na declarada Lei inconstitucional nº. 

13.214/2001.  

Dessa vez, foi o Estado do Amazonas que insurgiu contra a restauração dos 

benefícios e propôs nova Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 3936-9 em face 

do Decreto nº. 986. Como era previsível, o Supremo Tribunal Federal, em cautelar 

deferida, tornou ineficazes os benefícios previstos no Decreto nº. 986/07 e o art. 2º 

da Lei nº. 10.689/93. 

Deve-se lembrar que, em meio a tudo isso, o Poder Executivo do Estado do 

Paraná editou os decretos nº. 2.183/2003 e 2.131/2008,27 que vetam o uso de parte 

do ICMS de operações com mercadorias provenientes de Estados que concedem 

benefícios não aprovados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – 

CONFAZ. O curioso é que a mesma Lei 15.352/06, que “homologou” os 

procedimentos inconstitucionais da Lei nº. 13.214/2001,  também autorizou o Poder 

Executivo a editar o Decreto nº. 2.131/2008 para vetar o uso de parte do ICMS 

decorrente de operações com mercadorias provenientes de Estados que concedem 

benefícios não aprovados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – 

CONFAZ. 28 

                                                
26 O art. 1º do Decreto 986, de 20-6-2007, trazia o mesmo texto da Lei n. 13.214/2001, que fora declarada 

inconstitucional: "XXXII - nas operações internas e interestaduais com produtos de informática, automação e 
telecomunicação, que atendam às disposições do art. 4º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, no percentual que resulte na 
carga tributária igual a 7%, observado o disposto nos parágrafos 36 e 37.  XXXIII - opcionalmente ao previsto 
no inciso anterior, ao estabelecimento industrial que atenda às disposições do art. 4º da Lei Federal nº 8.248, 
de 23 de outubro de 1991, regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.906/06, por ocasião da saída dos 
produtos adiante discriminados, no percentual que resulte na carga tributária correspondente a 3%, para as 
saídas com os seguintes (...). Esse Decreto foi revogado pelo artigo 1º do Decreto nº 1.478 de 25.09.2007. 

27 O conteúdo dos decretos 2.183/2003 e 2.131/2008 estão parcialmente reproduzidos no Capítulo 1. 
28 A lei n. 15.352/2006 traz a seguinte redação: Art. 1º Fica introduzido o inciso VII ao art. 27, da Lei 

nº 11.580, de 14 de novembro de 1996, com a seguinte redação:  
 "Artigo 27 - ... VII - quando o imposto devido ao Estado de origem tenha sido reduzido, no todo ou 

em parte, por concessão de benefício sem amparo em convênio, celebrado no âmbito do 
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, em relação às entradas ocorridas após a 
publicação de ato do Chefe do Poder Executivo, identificando o Estado de origem, a mercadoria 
ou serviço, o benefício considerado irregular e o percentual de crédito a que não se reconhece o 
direito."  

 Art. 2º Ficam homologados os procedimentos adotados pelos contribuintes do Imposto Sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, de conformidade com o disposto nas 
Leis nºs 13.212 e 13.214, de 29 de junho de 2001, no período de suas vigências. 



 

 

21

 

Dessa forma, observa-se o seguinte panorama: por um lado o Estado do 

Paraná “homologa” procedimentos de lei declarada inconstitucional, uma vez que os 

benefícios concedidos foram sem anuência do CONFAZ. E reedita esses mesmos 

benefícios por meio de Decreto do executivo. E por outro, veta o uso do crédito do 

ICMS de operações com mercadorias provenientes de Estados que concedem 

benefícios não aprovados pelo CONFAZ. Não estaria havendo certa incongruência e 

contradição no comportamento das autoridades públicas do Estado? Exige-se das 

outras unidades da federação aquilo que sequer é observado e praticado 

internamente. Não é o caso de se pensar em uma solução plausível e coerente para 

esse impasse, em que se priorize o princípio da segurança jurídica, elemento 

indispensável ao sadio desenvolvimento das instituições democráticas? 

Diante desse quadro, observa-se que a total irresignação dos Poderes 

Executivos e Legislativos em face das decisões do Supremo, no modelo de 

jurisdição constitucional concentrada, promove, em síntese, violação inaceitável da 

própria ordem constitucional, posto que, contrariar a interpretação firmada pelo 

órgão guardião da Carta Maior equivale a descumprir a Constituição, pois a ela 

incumbe dar a última palavra sobre a constitucionalidade das leis e dos demais atos 

dos poderes públicos em geral.  

É flagrante a insubordinação dos poderes executivo e legislativo às decisões 

do judiciário, pois o Supremo já se manifestou em três ocasiões e, ainda assim, os 

benefícios fiscais continuam sendo reeditados ao longo do tempo. Essa situação 

configura aquilo que o jurista Roger Stiefelmann Leal classificou como recalcitrância 

legislativa,29 em que, no desempenho da função legislativa, os demais poderes e 

órgãos estatais afetados buscam superar as decisões proferidas em sede de 

jurisdição constitucional e manter o regime jurídico, julgado inconstitucional mediante 

a edição de outros atos normativos de mesmo nível hierárquico. 

                                                                                                                                                   
 
29 LEAL, Roger Stiefelmann. O efeito vinculante na jurisdição constitucional – São Paulo: 

Saraiva, 2006, cit., p 103. 
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4.1 O EFEITO VINCULANTE 

 

Em meio a essa verdadeira avalanche de normas contrariando os julgados do 

Supremo, surge a indagação se não há, no próprio sistema jurídico, um mecanismo capaz 

de inibir ou ao menos minimizar a insubordinação dos demais poderes. 

O efeito vinculante visa, sobretudo, minimizar as limitações inerentes à eficácia 

das decisões proferidas em sede de jurisdição constitucional para inibir a reprodução 

material dos atos declarados inconstitucionais, pois, em regra, a autoridade do julgado 

restringe-se à parte dispositiva, que se dedica, nos moldes de controle concentrado de 

constitucionalidade, apenas ao ato normativo questionado, não alcançando outros de 

idêntico perfil.  

Como ensina Gilmar Mendes, com o efeito vinculante pretendeu-se conferir 

eficácia adicional à decisão do Supremo Tribunal Federal, outorgando-lhe amplitude 

transcendente ao caso concreto. Os órgãos estatais abrangidos pelo efeito vinculante 

devem observar, pois, não apenas o conteúdo da parte dispositiva da decisão, mas a 

norma abstrata que dela se extrai, isto é, que determinado tipo de situação, conduta ou 

regulação – e não apenas aquela objeto do pronunciamento jurisdicional – é 

constitucional ou inconstitucional e deve, por isso, ser preservado ou eliminado.30 

É importante não confundir o efeito vinculante com os demais efeitos e qualidades 

produzidos pelas decisões proferidas em controle abstrato de constitucionalidade, 

especialmente a coisa julgada oponível erga omnes.31 Deve-se compreender o instituto 

como eficácia que transcende a parte dispositiva da decisão de modo a alcançar a ratio 

decidendi (razão de decidir). A vinculatividade dessa ratio decidendi aos demais órgãos e 

poderes do Estado impõe-lhes o dever de não produzir novos atos que incorram no 

mesmo vício nela descrito. Exige, ainda, a eliminação dos diplomas em vigor que 

contemplem semelhante ilicitude. 32 

Em suma, o efeito vinculante busca tornar impositivos às demais instâncias de 

poder também os fundamentos determinantes que integram os julgados dos órgãos de 

jurisdição constitucional e, portanto, vedar a adoção de comportamentos idênticos em 

substância a outros cuja inconstitucionalidade foi reconhecida.33 

                                                
30 MARTINS, Ives Gandra. MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de constitucionalidade: 

comentários à lei n. 9.868, de 10-11-1999: 3 ed. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 607. 
31  Apud Tércio Sampaio Ferraz Júnior, introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, São 

Paulo: Atlas, 1990, p. 254-255, in Roger Stiefelmann Leal, O efeito vinculante na jurisdição 
constitucional. – cit., p. 145. 

32  LEAL, Roger Stiefelmann. O efeito vinculante na jurisdição constitucional – São Paulo: Saraiva, 
2006. p. 150. 

33  Idem, p. 151. 
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4.1.1 HISTÓRICO NO BRASIL 

 

O regime jurídico do efeito vinculante no Brasil nasceu com a Emenda 

Constitucional nº. 3/93. Quanto à ação direta de inconstitucionalidade, o instituto foi 

introduzido pela lei nº. 9.868/99. Tal regime foi alterado com a promulgação da Emenda 

Constitucional nº. 45/2004, elevando-o à estatura constitucional, por meio da nova 

redação atribuída ao § 2ª do art. 102. 

O modelo adotado no Brasil teve influência do regime jurídico germânico, 

conforme esclarece Gilmar Mendes na Reclamação 2.363, da qual foi Relator:34 

 

Nesse sentido, trago à reflexão algumas observações sobre os limites objetivos do 
efeito vinculante: A concepção de efeito vinculante consagrada pela Emenda nº. 3, 
de 1993, está estritamente vinculada ao modelo germânico disciplinado no § 31, 
(2), da Lei orgânica da Corte Constitucional. A própria justificativa da proposta 
apresentada pelo Deputado Roberto Campos não deixa dúvida de que se 
pretendia outorgar não só eficácia erga omnes, mas também efeito vinculante à 
decisão, deixando claro que estes não estariam limitados apenas à parte 
dispositiva. Embora a Emenda nº. 3/93 não tenha incorporado a proposta na sua 
inteireza, é certo que o efeito vinculante, na parte que foi positivada, deve ser 
estudado à luz dos elementos contidos na proposta original. 

 

E finaliza o jurista afirmando que: “assim, parece legítimo que se recorra à 

literatura alemã para explicitar o significado efetivo do instituto”, deixando claro que o 

modelo brasileiro foi inspirado no sistema alemão. 

 

4.1.2 O MODELO ALEMÃO E SUA INFLUÊNCIA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Na mesma reclamação assinalada, o relator volta-se novamente à doutrina alemã 

para demonstrar como o instituto trouxe repercussões no sistema jurídico pátrio. É o que 

ocorre quando se propõe a delimitar a diferença do efeito vinculante de outros efeitos 

correlatos da decisão, afirmando que: “enquanto em relação à coisa julgada e à força de 

lei domina a ideia de que elas hão de se limitar à parte dispositiva da decisão, sustenta o 

Tribunal Constitucional alemão que o efeito vinculante se estende, igualmente, aos 

fundamentos determinantes da decisão (BverfGE 1, 14 (37) 4, 31 (38)).” 

Em outra passagem refuta qual a abrangência pretendida pelo legislador, quanto 

aos limites objetivos do efeito vinculante, isto é, à parte da decisão que tem efeito 

vinculante para os órgãos constitucionais, tribunais e autoridades administrativas, 

                                                
34  STF – Rcl 2.363, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-10-03, DJ de 1º-4-05. 
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alertando que, “em suma, indaga-se, tal como em relação à coisa julgada e à força de lei, 

se o efeito vinculante está adstrito à parte dispositiva da decisão ou se ele se estende 

também aos chamados fundamentos determinantes, ou, ainda, se o efeito vinculante 

abrange, também as considerações marginais, as coisas ditas de passagem, isto é, os 

chamados obter dicta (Cf. Maunz, in maunz, et a1., BverfGG, cit., § 31, I, n. 16).” 

Discorre também sobre como os doutrinadores alemães entendiam o efeito 

vinculante, e assinala a postura de outras vertentes, posto que: 

 

Outras correntes doutrinárias sustentam que, tal como a coisa julgada, o efeito 
vinculante limita-se à parte dispositiva da decisão, de modo que, do prisma 
objetivo, não haveria distinção entre a coisa julgada e o efeito vinculante (Cf., 
sobre o assunto, Norbert Wischermann, Rechtskratf und Bindungswirdung, cit., p. 
42). (…) Ressalta, porém, que a aproximação dessas duas posições extremadas é 
feita mediante o desenvolvimento de orientações mediadoras, que acabam por 
fundir elementos das concepções principais. 

 

Em seguida, aponta a característica mais marcante do instituto, ao citar outros 

dois doutrinadores germânicos, como Vogel, o qual propõe que: 

 

 A coisa julgada ultrapasse os estritos limites da parte dispositiva, abrangendo 
também a 'norma decisória concreta' (Klaus Vogel, Rechtskratf und Gesetzeskraft, 
in BverfG und GG, cit., v. 1, p. 568 (589). A norma decisória concreta seria aquela 
'ideia jurídica subjacente à formulação contida na parte dispositiva, que, concebida 
de forma geral, permite não só a decisão de casos semelhantes' (Klaus Vogel, 
Rechtskratf und Gesetzeskraft, in BverfG und GG, cit., v. 1, p. 568 (599).(…) A 
semelhante resultado chegam as reflexões de Bachof, segundo o qual o papel 
fundamental do Tribunal Constitucional alemão consiste na extensão de suas 
decisões aos casos ou situações paralelas (Otto Bachof, Die Prüfungs und 
Verwerfungskompetenz der Verwaltung gegenüber dem verfassungswidrien und 
bundesrechtswidrigen Gesetz. AöR 87 (1962), p. 25). 

 

Assinala também sua conclusão no sentido de que parecia inequívoco o propósito 

do legislador alemão, ao formular o § 31 da Lei Orgânica do Tribunal, de dotar a decisão 

de uma eficácia transcendente (Cf. Brun-Otto Bryde, Verfassungsentwicklung, cit., p. 420). 

Ao final de seu raciocínio, expressa ideia semelhante ao alertar que a limitação 

do efeito vinculante à parte dispositiva da decisão tornaria de todo despiciendo esse 

instituto, uma vez que ele pouco acrescentaria aos institutos da coisa julgada e da força 

de lei. Ademais, tal redução diminuiria significativamente a contribuição do Tribunal para a 

preservação e desenvolvimento da ordem constitucional (Brun-Otto Bryde, 

verfassungsentwicklung, cit., p. 420). 35 

                                                
35 MARTINS, Ives Gandra. MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de constitucionalidade: 
comentários à lei n. 9.868, de 10-11-1999: 3 ed. – São Paulo : Saraiva, 2009. p. 600. 
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Essa ideia de efeito vinculante culminou com sua positivação na Constituição 

Federal, que por meio da Emenda Constitucional nº. 45/2004 deu nova redação ao § 2º 

do art. 102 da Constituição, consagrando em âmbito constitucional o regime jurídico do 

efeito vinculante. De acordo com a emenda:  

 
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas 
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, 
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.  

 

Como ressalta Ives Gandra e Gilmar Mendes com a positivação dos institutos da 

eficácia erga omnes e do efeito vinculante das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal na ação direta de inconstitucionalidade deu-se um passo significativo rumo à 

modernização e à racionalização da atividade da jurisdição constitucional.36 

Partindo da ideia de uma eficácia transcendente à própria coisa julgada, como 

lembra Gilmar Mendes, afigura-se legítimo indagar sobre o significado do efeito vinculante 

para os órgãos estatais que não são partes do processo. Uma das principais 

consequências é que uma vez declarada a inconstitucionalidade de uma lei estadual, 

ficam os órgãos obrigados a revogar ou a modificar os textos legislativos com idêntico 

perfil.37
 

 

4.1.3 O EFEITO VINCULANTE E AS DECISÕES DO STF 

 

A posição do Tribunal sobre o tema está bem sintetizada na seguinte passagem 

do voto do Ministro Maurício Corrêa, Relator da Reclamação nº. 1987, DJ, 21 de maio de 

2004: 

 

A questão fundamental é que o ato impugnado não apenas contrastou a decisão 
definitiva proferida na ADI 1662, como, essencialmente, está em confronto com 
seus motivos determinantes. A propósito, reporto-me à recente decisão do Ministro 
Gilmar Mendes (RCL 2126, DJ de 19/08/02), sendo relevante a consideração de 
importante corrente doutrinária, segundo a qual a ' eficácia da decisão do Tribunal 
transcende o caso singular, de modo que os princípios dinamados da parte 
dispositiva e dos fundamentos determinantes sobre a interpretação da 
Constituição devem ser observados por todos os Tribunais e autoridades nos 
casos futuros', exegese que fortalece a contribuição do tribunal para preservação 
e desenvolvimento da ordem constitucional. 

 

 

                                                
36 MARTINS, Ives Gandra. MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de constitucionalidade: 
comentários à lei n. 9.868, de 10-11-1999: 3 ed. – São Paulo : Saraiva, 2009.ob Cit., p. 608. 
37 Idem, p. 601. 
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Nestes termos, resta evidente que o efeito vinculante da decisão não está restrito 

à parte dispositiva, mas abrange também os próprios fundamentos determinantes. Nesse 

sentido, foi o entendimento expresso no julgamento da Reclamação 2.363 relatada pelo 

Ministro Gilmar Mendes:  

 

No caso, muito embora o ato impugnado não guarde identidade absoluta com o 
tema central da decisão desta Corte na ADI 1.662, Relator o Min. Maurício Corrêa, 
vale ressaltar que o alcance do efeito vinculante das decisões não pode estar 
limitado à sua parte dispositiva, devendo, também, considerar os chamados 
'fundamentos determinantes’.  
 

É importante observar a parte final desta decisão do Supremo, uma vez que da 

vinculação aos fundamentos determinantes da decisão decorre, a exemplo dos demais 

países que adotam o efeito vinculante, a vedação aos seus destinatários de reproduzir em 

substância o ato declarado inconstitucional, de manter outros atos de conteúdo 

semelhante e de adotar via interpretativa diversa da acolhida nos julgados do Supremo 

Tribunal Federal em sede de controle principal de constitucionalidade.
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5 OS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS CONCEDIDOS AO SETOR DE INFORMÁTICA 

POR MEIO DO ART. 3º DO DECRETO N. 5.375/2002  

 

Retomando as principais ideias até aqui desenvolvidas, viu-se que a ação direta 

de inconstitucionalidade é o instrumento destinado à declaração de inconstitucionalidade 

de lei ou ato normativo federal ou estadual, utilizando como parâmetro de controle, 

exclusivamente, a Constituição vigente. Suas decisões possuem eficácia ex tunc, erga 

omnes e efeito vinculante para todo o Poder Judiciário e para todos os órgãos da 

Administração Pública, direta e indireta.  

Não raro, esses poderes reagem às decisões proferidas pelo Supremo por meio 

da reiteração ou convalidação de atos e comportamentos julgados inconstitucionais. O 

efeito vinculante mostra-se como um instrumento eficaz para superar essa recalcitrância 

legislativa, na medida em que torna impositivo às demais instâncias de poder também os 

fundamentos determinantes que integram os julgados dos órgãos de jurisdição 

constitucional, impondo-lhes o dever de não produzir novos atos que incorram no mesmo 

vício de inconstitucionalidade e a eliminação dos diplomas em vigor que contemplem 

semelhante ilicitude. 

Como visto, o fundamento determinante na decisão da ADI 2548-1 foi o 

desrespeito à sistemática legal para a concessão de benefício fiscal, isto é, violação do 

art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição da República, que prevê a necessidade de Convênio 

no âmbito do CONFAZ para que o incentivo tributário nasça legitimamente. 

Aceitas essas ideias, resta examinar se o efeito vinculante da decisão expressa 

na ADI 2548-1, tal qual descrito nesse estudo, alcança o conteúdo do art. 3º do Decreto 

nº. 5.375/2002. Essa tarefa consiste em estabelecer se há semelhança e simetria de 

natureza formal ou material entre o previsto no art. 3º do Decreto nº. 5.375/2002 e o art. 

2º, II, § 2º, da Lei nº. 13.214/2001.  

A doutrina jurídica tem-se referido à lei em sentido formal e em sentido material. 

Em sentido formal, ou orgânico, a Lei é o ato jurídico produzido pelo órgão estatal 

competente para exercer a função legislativa, com observância do processo para tanto 

estabelecido na Constituição. Lei, em sentido material, é a norma jurídica. É o ato jurídico 

de caráter hipotético, simples previsão, ou modelo de conduta, que a doutrina tradicional 

afirma ser dotado de abstratividade e generalidade.38Por isso se diz que a lei tem um 

sentido amplo e outro restrito. 

                                                
38 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional, volume II, São Paulo:Atlas, 

2004. p. 50. 
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Lei em sentido amplo é qualquer ato jurídico que se compreenda no conceito de 

lei em sentido formal ou em sentido material. Basta que seja lei formalmente, ou 

materialmente, para ser lei em sentido amplo. Já em sentido restrito, só é lei aquela que o 

seja tanto em sentido formal como em sentido material.39 

 

5.1 COMPARAÇÃO ENTRE OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS POR MEIO DA LEI N. 

13.214/2001 E OS PREVISTOS NO ART. 3º DO DECRETO N. 5.375/2002 

 

Pode-se estabelecer simetrias de natureza formal entre os dois textos dos 

diplomas legais em questão. Antes, porém, é necessário examinar o contexto em que 

surgiram os benefícios para o setor de informática no Brasil no âmbito federal, dada sua 

vinculação com os dispositivos da Lei nº. 13.214/2001 e do Decreto nº. 5.375/2002.40  

O atual cenário do setor de bens e serviços de informática no Brasil é uma 

consequência da elaboração de diversas políticas, por parte do poder público, para a 

regulação desse setor. 41 

Em outubro de 1984, foi aprovada a Lei nº. 7.232, tratando da Política Nacional de 

Informática e da reserva de mercado. Durante esse período de reserva, a importação de 

bens de informática ficou proibida ou dificultada por meio de diversos instrumentos 

legais.42 

Os anos 90 caracterizaram-se pela implementação de políticas de liberação das 

importações, objetivando uma maior integração da economia brasileira na economia 

internacional. Na Indústria de Informática, a reserva de mercado foi abandonada em 1992 

e substituída por uma política mais orientada à livre concorrência. 

                                                
39 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional, volume II, São Paulo:Atlas, 

2004. p. 51. 
40 Tanto o art. 2º, II, da lei n. 13.214/2001 como o art. 3º do Decreto n. 5.375/2002 estão atrelados à 

legislação federal, conforme se verifica do texto legal: 
Lei n. 13.214/2001: Art. 2º Ficam outorgados os seguintes créditos fiscais: (…) II - nas operações 

interestaduais com produtos de informática e automação que  atendam às disposições do art. 4º da Lei 
n. 8.248, de 23 de outubro de 1991 - desde que relacionados em portaria conjunta dos Ministérios da 
Ciência e Tecnologia e da Fazenda, baixada por força do art. 6º do Decreto Federal n. 792, de 2 de abril 
de 1993 - ou do art. 2º da Lei n. 8.387, de 30 de dezembro de 1991, regulamentada pelo Decreto Federal 
n. 1.885, de 26 de abril de 1996, no percentual que resulte na carga tributária igual a 7%, observado o 
disposto nos §§ 2º e 3º.   

 Decreto n. 5.375/2002: Art. 3º Fica concedido crédito presumido, opcionalmente ao previsto na Lei n. 
13.214, de 29 de junho de 2001, ao estabelecimento industrial que atenda às disposições do art. 4º da 
Lei Federal n. 8.248, de 23 de outubro de 1991, por ocasião da saída dos produtos adiante 
discriminados, que estejam relacionados em portaria conjunta dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e 
da Fazenda, baixada por força do art. 6º do Decreto Federal n. 792, de 2 de abril de 1993, ou do art. 2º 
da Lei n. 8.387, de 30 de dezembro de 1991, regulamentada pelo Decreto Federal n. 1.885, de 26 de 
abril de 1996, no percentual que resulte na carga tributária correspondente a 3%: 

41  Revista T&C Amazônia, Ano IV, Número 8, março de 2006, p. 32. 
42  Idem, p. 32 
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Assim, em outubro de 1991, foi aprovada a Lei nº. 8.248, que dispõe sobre o setor 

de informática no país, com exceção da área abrangida pela Zona Franca de Manaus –

ZFM. Esta lei, que ficou conhecida como lei de informática, instituiu incentivos fiscais para 

as empresas do segmento de informática instaladas fora da ZFM, centrados na redução 

do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI. Essa Lei, entretanto, acabou afetando a 

lógica central dos incentivos da ZFM. Estes, consoante o Decreto-Lei nº. 288/67, são de 

natureza regional ou geográfica, isto é, são concedidos para qualquer segmento industrial 

e não apenas para setores ou produtos determinados.  

Como a Lei estabeleceu, para o resto do Brasil, incentivos para produtos 

(informática) que também eram concedidos na ZFM, a competitividade desta, em relação 

a esses produtos, ficou afetada. Nesse contexto, e visando minimizar os efeitos nocivos 

da Lei nº. 8.248 para a ZFM, é que surge a chamada Lei de Informática da ZFM, a Lei nº. 

8.387, de dezembro de 1991.43 

Em contrapartida aos benefícios concedidos, as empresas devem investir em 

Pesquisa e Desenvolvimento – P&D e seus produtos devem atender às exigências do 

Processo Produtivo Básico – PPB. Segundo levantamento,44 ao final de 2006, havia 327 

empresas do país beneficiadas pelas leis de informática, das quais 30 eram paranaenses, 

sendo 18 de Curitiba. 

Os benefícios fiscais, concedidos no âmbito da legislação estadual do ICMS, 

sempre estiveram vinculados à legislação federal. Desde o primeiro regulamento do 

ICMS, 45 a redação dos dispositivos esteve atrelada às leis federais e praticamente 

mantiveram a obrigatoriedade de obediência aos critérios estabelecidos pela União como 

condição para a fruição do tratamento fiscal diferenciado. 

A Lei Federal nº. 8.248/91 foi alterada e complementada pelas Leis nº. 10.176/01 

e nº. 11.077/04 e regulamentada pelo Decreto Federal nº. 5.906/06. 

Feita essa incursão pelo histórico dos benefícios concedidos ao setor de 

informática, resta analisar se o Decreto nº. 5.375/2002 também foi editado com violação 

do art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição da República, que prevê a necessidade de 

Convênio no âmbito do CONFAZ para que o incentivo tributário possa ser concedido 

legitimamente. Por outras palavras, o mesmo vício que resultou na procedência da ADI 

2548-1 está presente no art. 3º do Decreto nº. 5.375/2002. 

                                                
43  Idem, p. 33. 
44  Jornal Gazeta do Povo, 28-09-2006, p. 22. 
45  Ver a redação do art. 62, inc. IV, do Regulamento do ICMS de 1995, aprovado pelo Decreto n. 1.511, de 

29-12-95. 
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Além disso, cabe examinar sob quais fundamentos jurídicos foi editado o Decreto em 

questão. Observa-se que o fundamento legal expresso no preâmbulo do ato do executivo  

foi o art. 87, V, da Constituição Estadual46, que assim determina: “art. 87. Compete 

privativamente ao Governador:  V - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir 

decretos e regulamentos para sua fiel execução.” 

Diante dessa redação, cabe indagar a que lei estaria o Decreto 5.375 

subordinado, posto que não se cogita de decreto autônomo no sistema jurídico brasileiro, 

pelos menos no âmbito tributário, onde prevalece o princípio da estrita reserva legal. Os 

decretos e regulamentos subordinam-se às leis, consoante o disposto no art. 99 do 

Código Tributário Nacional.47 Esse entendimento é pacífico na doutrina.48 

Vale lembrar que o Decreto, no sentido em que está empregada no art. 99 do 

CTN, quer dizer ato normativo editado pelo Chefe do Poder Executivo.49Mas o referido 

Decreto tem sido utilizado, também no âmbito da legislação tributária, como instrumento 

para consolidação de leis, como está preconizado, aliás, pelo art. 212 do CTN.50 

A Constituição Federal consagra os princípios da supremacia da lei e da reserva 

legal como elementos fundamentais do Estado de Direito, exigindo que o poder 

regulamentar do Executivo seja exercido apenas para fiel execução da lei. Disso resulta 

diretamente que, mesmo que se atribua caráter regulamentar ao Decreto nº. 5.375/2002, 

ainda assim, seria inconstitucional, posto que “a ilegalidade de um regulamento equivale a 

uma inconstitucionalidade, porque a legalidade das normas secundárias expressa 

princípio de Direito Constitucional objetivo.”51 

Seja como for, se a Lei Estadual nº. 13.214/2001, que solitariamente dispôs sobre 

incentivos na área do ICMS foi declarada inconstitucional, com maiores razões o será ato 

infralegal, tal como o Decreto nº. 5.375/2002. 

                                                
46 O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, V, da 

Constituição Estadual, DECRETA... 
47 CTN: Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais 

sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei. 
48 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional, volume II, São Paulo: Atlas, 

2004. p. 88. 
49 Idem, p. 80. 
50 CTN: Art. 212. Os Poderes Executivos federal, estaduais e municipais expedirão, por decreto, dentro de 

90 (noventa) dias da entrada em vigor desta Lei, a consolidação, em texto único, da legislação vigente, 
relativa a cada um dos tributos, repetindo-se esta providencia até o dia 31 de janeiro de cada ano. 
Hugo de brito machado (ob cit., p. 926) ao comentar esta regra do art. 212 assim desabafa: O 
descumprimento desse dever apenas confirma que o Estado é na verdade um contumaz violador da lei. 
É um exemplo indiscutível que temos razão quando, em diversas oportunidades, temos afirmado que o 
Poder Público geralmente não tem nenhum respeito pelos direitos do cidadão, atitude que se explica por 
ser o sistema normativo um sistema de limites, ao qual nenhum governante quer submeter-se. 

51 Apud Geraldo Ataliba, Poder regulamentar do executivo, RDP, n. 57-58, p. 197-8, in Ives Gandra Martins, 
Gilmar Ferreira Mendes. Controle concentrado de constitucionalidade: comentários à lei n. 9.868, de 10-
11-1999: 3 ed. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 239. 
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5.2  SEMELHANÇAS DE NATUREZA MATERIAL 

 

Fazendo uso, didaticamente, da posição endossada por Pontes de 

Miranda,52pode-se dizer que a regras presentes no art. 3º do Decreto n. 5.375/2002 e na 

Lei n. 13.214/2001 pretenderam tirar parcialmente do alcance da incidência, ora o 

estabelecimento (isenção subjetiva), ora a mercadoria (isenção objetiva) ou, até mesmo, 

os dois simultaneamente. Na análise quanto aos elementos de natureza material, 

examina-se a natureza das operações abrangidas pelo benefício, assim como seus 

destinatários, condições e elementos quantitativos.  

Em ambos os diplomas legislativos a desoneração é destinada às operações com 

os produtos de informática e automação, estendendo-se somente às operações 

interestaduais.  

De fato, observa-se que o decreto trouxe a alternativa de utilizar-se o benefício da 

Lei nº. 13.214/2001 ou do próprio Decreto. Embora o caput do art. 3º do Decreto nº. 

5.375/2002 mencione o termo saídas, ao invés de operações, a expressão saídas deve 

ser lido de acordo com o contexto em que se encarta, ou seja, o da Lei n. 13.214/2001, na 

qual o caput do art. 3º do Decreto está umbilicalmente ligado. Assim, a opção aludida está 

relacionada ao art. 2º, II, da Lei nº. 13.214/2001, que tratava somente de operações 

interestaduais e somente nessas havia crédito presumido. 

As operações internas com esses produtos continuam com o tratamento previsto 

na Lei nº. 13.214/2001, isto é, com redução na base de cálculo, uma vez que não foram 

objeto da demanda proposta na ação direta de inconstitucionalidade.53 

                                                
52 Apud Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1946, t. 2º, p. 156, in CARRAZA, Roque 

Antonio. Curso de direito constitucional tributário,7 ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 378. 
53  Lei n. 13.214/2001, art. 3º, VI, e § 1º: Art. 3º. Fica reduzida a base de cálculo nas operações internas 

com os seguintes produtos, de tal modo que a carga tributária seja equivalente a 7%: (...)VI - produtos de 
informática adiante arrolados: a) fonte de alimentação chaveada para microcomputador classificada no 
código 8504.40.9999 da NBM/SH; b) gabinete classificado no código 8473.30.0100 da NBM/SH; c) 
produtos de informática e automação, produzidos por estabelecimentos industriais, que atendam às 
disposições do art. 4º da Lei n. 8.248, de 23 de outubro de 1991 - desde que relacionados em portaria 
conjunta dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Fazenda, baixada por força do art. 6º do Decreto 
Federal n. 792, de 2 de abril de 1993 - ou do art. 2º da Lei n. 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 
regulamentada pelo Decreto n. 1.885, de 26 de abril de 1996, observado o contido no § 1º.§ 1º. A 
aplicação do benefício previsto na alínea "c" do inciso VI deste artigo, dependerá da indicação, no 
documento fiscal correspondente à operação, dos dispositivos da legislação federal pertinente, 
estendendo-se também as operações: a) com produtos classificados nos códigos 8471.92.0401 
(impressoras de impacto), 8471.92.0500 (terminais de vídeo), 8517.30.0199 (exclusivamente 
equipamento digital de correio viva voz), 8517.40.0100 (moduladores/demoduladores (modem) digitais - 
em banda base), e 8542.19.9900 da NBM/SH (exclusivamente circuito de memória de acesso aleatório, 
do tipo "RAM", dinâmico ou estático, circuito de memória permanente do tipo "EPROM", circuito 
microcontrolador para uso automotivo ou áudio, circuito codificador/decodificador de voz para telefonia, 
circuito regulador de tensão para uso em alternadores, circuito para terminal telefônico nas funções de 
discagem, ampliação de voz e sinalização de chamada); b) com produtos de informática e automação 
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Já nas operações de importação do exterior desses produtos há previsão de 

deferimento do pagamento do ICMS, consoante previsão do art. 95, item 22,  combinado 

com o seu § 1º, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº. 1980/07.54 

O art. 2º, II, da Lei nº. 13.214/2001 beneficiava qualquer produto de informática e 

automação, desde que atendesse às condições das normas federais. 55 O art. 2º, § 2º, 

alínea “a”, estendia esse tratamento a outros produtos ali relacionados, enquanto a alínea 

“b” do mesmo dispositivo direcionava o benefício ao estabelecimento que fabricasse ao 

menos um produto que atendesse às condições da legislação federal.  

Em suma, na Lei nº. 13.214/2001 o benefício é destinado ao produto de 

informática e automação e ao estabelecimento fabricante. Já o destinatário do benefício 

no Decreto nº. 5.375/2002 está restrito somente ao estabelecimento industrial.  

Assim, a principal convergência no que tange aos destinatários, é que em ambos 

os diplomas, para fazer jus ao benefício, há que se atender à legislação federal atinente 

aos produtos com informática e automação (art. 2º, II, da lei e caput do art. 3º do Decreto). 

A principal divergência reside no fato de o Decreto contemplar somente os 

estabelecimentos industriais, enquanto a Lei concedia o benefício ao produto (art. 2º, II), 

não havendo distinção quanto ao tipo de estabelecimento que promovia a operação, se 

industrial, comercial, atacadista etc. Ainda, com relação à Lei, bastava que o 

estabelecimento industrial tivesse apenas um produto beneficiado pela legislação federal 

para que todos os seus demais produtos de informática fossem beneficiados, mesmo que 

não atendessem às condições da legislação federal (art.2º, II, §2º, “b”).  

O mesmo não ocorre no Decreto, em que há a necessidade de o produto estar, 

cumulativamente, (caput do art. 3º): contemplado na legislação federal, discriminado no 

próprio Decreto e relacionado em portaria conjunta dos Ministérios da Ciência e 

                                                                                                                                                            
promovidas por estabelecimento industrial que fabrique ao menos um produto que atenda aos requisitos 
das leis federais citadas na referida alínea "c" do inciso IV deste artigo. 

54  Art. 95. Sem prejuízo das disposições específicas previstas neste Regulamento, são abrangidas pelo 
deferimentos as seguintes mercadorias (...) § 1º Fica igualmente diferido o pagamento do imposto nas 
operações a seguir mencionadas: a) no recebimento de insumos da indústria de informática e 
automação importados do exterior a serem utilizados na produção de bens de informática e automação 
de que tratam o inciso VI  e o § 1º do art. 3º da Lei n. 13.214, de 29 de junho de 2001, para o momento 
em que ocorrer a subsequente saída do estabelecimento importador, da mesma ou de outra mercadoria 
resultante de sua industrialização, ressalvada a hipótese prevista na alínea seguinte;b) nas saídas 
internas das mercadorias referidas na alínea "a", com destino a estabelecimento industrial, com a 
finalidade de fabricação de produtos a que se referem o inciso VI  e o § 1º do art. 3º da Lei n. 13.214, de 
29 de junho de 2001, bem como sua utilização na prestação de assistência técnica, para o momento em 
que ocorrer a saída da mesma mercadoria desse estabelecimento ou de outra resultante de sua 
industrialização; 

55  A Lei federal nº. 8.248/91 foi alterada e complementada pelas leis n. 10.176/01 e n. 11.077/04 e 
regulamentada pelo Decreto Federal n. 5.906/06. 
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Tecnologia e da Fazenda. Além disso, a empresa deve cumprir o previsto no parágrafo 

único do art. 3º do Decreto. 

Desse modo, nos termos do Decreto nº. 5.375/2002, para fazer jus ao benefício, o 

estabelecimento deve ser, necessariamente, industrial. Portanto, nas saídas promovidas 

por estabelecimento comercial, por exemplo, não haverá o benefício.  

Mas isso não é tudo. Nos termos do caput do art. 3º do Decreto nº. 5.375/2002, 

mesmo que a saída do produto seja promovida por estabelecimento industrial, caso esse 

não atenda às condições da legislação federal, não haverá o benefício. Assim, até entre 

estabelecimentos industriais pode ocorrer tratamento fiscal diferenciado para o mesmo 

produto. 

Quanto aos elementos quantitativos do benefício, embora o comando do Decreto 

se destine apenas ao estabelecimento industrial, o favor fiscal é mais generoso quanto ao 

percentual da carga tributária, que é de 3%, enquanto na Lei esse percentual é de 7%.  

Por conseguinte, haverá tratamento fiscal diferente para o mesmo produto listado 

no Decreto, dependendo do tipo de estabelecimento que promove a operação de saída. 

Se for estabelecimento industrial a carga tributária será de 3% para as operações 

interestaduais, enquanto que, para os demais contribuintes não industriais a carga 

tributária será de 7% ou 12%. Porém, vale lembrar que o Decreto é silente quanto à 

manutenção do crédito nas operações interestaduais e, no mínimo, haverá o seu estorno 

proporcional, consoante a previsão do art. 29, I, da Lei nº. 11.580/96, embora não seja 

esse o entendimento do Setor Consultivo da Secretaria da Fazenda, conforme se verá no 

capítulo próprio. 

A Lei nº. 13.214/2001, art. 3º, continua em vigor e, portanto, nas operações com 

os produtos de informática e automação haverá redução na base de cálculo nas 

operações internas. Nesse caso, a própria lei trouxe a previsão de manutenção do crédito 

relativo às entradas (art. 3º, § 2º). 
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5.3 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PARANÁ E O DECRETO N. 5.375/2002  
 

No âmbito tributário, a Administração Pública manifesta-se, sobretudo, por meio 

das chamadas normas complementares das leis, nos termos do art. 100 do CTN. Dentre 

as listadas nos incisos do art. 100, para os fins desse estudo, examinam-se as decisões 

dos órgãos singulares ou coletivos, constituído no Estado do Paraná, fundamentalmente, 

pelo Setor Consultivo da Secretaria da Fazenda e Conselho de Contribuintes e Recursos 

Fiscais – CCRF. 

Como visto, é certo que os decretos e regulamentos, mesmo para os que 

admitem o denominado regulamento autônomo, não podem dispor contrariamente ao 

estabelecido em lei, nem podem dispor em matéria a esta reservada, ainda quando não 

tenha a lei estabelecido nenhuma norma. Entretanto, no caso em que o decreto tenha 

extrapolado o limite da reserva legal ou constitucional, como indica o caso em estudo, e 

disposto a favor do contribuinte, surge dúvida se a Administração deve deixar de observá-

lo invocando o princípio da legalidade, posto que esse princípio visa, primordialmente, 

proteger o cidadão. 

Segundo a doutrina dominante, o dispositivo há de ser respeitado até que seja 

revogado. E havendo revogação, os efeitos desta somente se produzem para o futuro.56 

O argumento presente nessa tese é de que não é cabível a utilização, pela 

Administração Pública, do controle de constitucionalidade do decreto ou regulamento, 

pela absoluta desnecessidade desse instrumento jurídico para o desfazimento de um ato 

que é da própria administração e pode ser a qualquer tempo por ela mesma revogado. 

O art. 3º do decreto nº. 5.375/2002 até chegou a ser revogado. Entretanto, logo 

em seguida foi revigorado.57 

 

5.3.1 SETOR CONSULTIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA 

 

É natural que a legislação tributária apresente sempre certa margem de dúvida 

razoável por parte do intérprete, especialmente em razão da inevitável vaguidade dos 

conceitos utilizados. Por isso as normas complementares são de grande utilidade. Com 

elas a autoridade administrativa assegura tratamento uniforme aos contribuintes, 

afastando a possibilidade de interpretações diferentes por parte de cada um de seus 

                                                
56 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional, volume II, São Paulo: Atlas, 

2004. p. 91. 
57 O art. 3º foi revigorado pelo Decreto nº. 1.525 de 02.10.2007, após ter sido revogado pelo art. 1º do 

Decreto nº. 1.478, de 25.09.2007 que não surtiu efeitos. 
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agentes. Nesse contexto é que se insere o Setor Consultivo da Secretaria da Fazenda ao 

responder aos questionamentos suscitados pelos contribuintes dos tributos estaduais. 

O Setor Consultivo também já se pronunciou em relação ao art. 3º do Decreto nº. 

5.375/2002, convalidando-o, por meio da resposta à consulta nº. 67/2008.58  

Dadas as razões antes anunciadas, não era de se esperar que um órgão de grau 

hierárquico inferior à administração insurgisse contra um decreto por ela própria editado. 

Entretanto, a impropriedade da resposta não reside nesse ponto, mas no entendimento 

quanto à manutenção integral dos créditos decorrentes das entradas em concomitância 

com o benefício anunciado no art. 3º do referido Decreto.59 

Não é revelado, ou não ficou claro, quais os fundamentos pelos quais se chegou 

a esse entendimento. É certo, porém, que ele não se ajusta à sistemática dos demais 

benefícios contidos no próprio regulamento do imposto e à sistemática da 

incumulatividade inerente ao ICMS, bem como às posições já firmadas pela doutrina e 

jurisprudência. 

É de se lembrar que o entendimento de manutenção dos créditos destoa dos 

demais benefícios previstos no regulamento do ICMS, cuja redação é semelhante à do 

art. 3º do Decreto nº. 5.375/2002, no qual aparece a expressão “carga tributária”, 

conforme se observa no anexo III do RICMS/08, item 5, nota 2.1; item 20 caput e item 24, 

nota.60 

                                                
58 Parte da Consulta n. 67/2008: (...) Dos dispositivos transcritos, extrai-se o entendimento da possibilidade 

de o estabelecimento industrial paranaense utilizar o crédito presumido concedido com o  art. 3º do 
Decreto Estadual n. 5.375/02, desde que atenda as condicionantes postas nas alíneas “c” e “d” do seu 
parágrafo único, quando comercializar bens de informática industrializados na Zona Franca de Manaus, 
aos quais tenham sido concedidos os benefícios da Lei Federal n. 8.387/91.  Isto é o  que se extrai do 
“caput” do citado dispositivo do Decreto n. 5.375/02, que assim determina: “A opção pela utilização do 
crédito presumido de que trata este artigo fica condicionada......” 

59 Parte da Consulta 67/2008: (…) Correto, também, o entendimento de que, considerando o crédito 
presumido concedido, a carga tributária incidente corresponde a  3%, sendo mantidos, em sua 
totalidade, os créditos originados das aquisições de insumos e embalagens (art. 3º do Decreto n. 
5.375/02). 

60  Anexo III do RICMS/2008 aprovado pelo Decreto n. 1.980/2007: 
 item 5. Até 31.12.2009, aos estabelecimentos fabricantes, opcionalmente ao regime normal de tributação, 

de forma que a carga tributária resulte no percentual de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por 
cento) sobre o valor das saídas em operações interestaduais, das seguintes mercadorias classificadas 
na NCM: Nota (...) 2. o benefício de que trata este item: 2.1. será apropriado em substituição ao 
aproveitamento de quaisquer créditos fiscais decorrentes da aquisição de matérias-primas e dos demais 
insumos utilizados na fabricação dos seus produtos, de bens destinados a integrar o ativo imobilizado do 
estabelecimento, bem como dos serviços tomados; 20 Ao estabelecimento que promover operação 
interna tributada antecedente à exportação com METAIS E PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS 
classificados nas posições 7101 a 7112 da NBM/SH, no percentual que resulte na carga tributária 
correspondente a um por cento, vedado o aproveitamento de quaisquer outros créditos (Convênio ICMS 
108/96). 24 Aos prestadores de SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO, nas prestações internas, no 
percentual que resulte na carga tributária correspondente a oito por cento, que será adotado, 
opcionalmente pelo contribuinte, em substituição ao sistema de tributação normal (Convênio ICMS 
120/96). Nota: o contribuinte que optar pelo benefício não poderá aproveitar quaisquer outros 
créditos. 
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Observa-se que não há nenhum dispositivo expresso no art 3º do Decreto nº. 

5.375/2002 que mencione a manutenção de crédito. Assim, no silêncio do diploma em 

questão quanto à manutenção do crédito, no mínimo haverá o seu estorno proporcional, 

consoante a previsão do art. 29, I, da Lei nº. 11.580/96, 61posto que o estorno é a regra, o 

creditamento integral é a exceção.62  

Por outro lado, o crédito presumido, nos moldes em que foi regulamentado no 

mencionado decreto, pode ser considerado uma isenção no sentido amplo, conforme 

manifestação do Supremo63, para o qual: 

 

O termo isenção, usado pelo legislador constituinte numa interpretação sistemática 
da Constituição, deve ser ampliado de modo a compreender quaisquer benefícios 
tributários, entendidos estes como sendo os concedidos no âmbito da relação 
jurídica obrigacional entre o fisco e o contribuinte, antes de sua extinção pelo 
pagamento do imposto. 

 

Esse mesmo raciocínio foi adotado pelo Supremo, 64ao julgar a questão da cesta 

básica, firmando-se entendimento de que os créditos relativos à entrada de insumos, 

usados em industrialização de produtos, cujas saídas foram realizadas com redução da 

base de cálculo, configuram caso de isenção parcial e, portanto, permitem o estorno 

proporcional do crédito. 

Oportuno lembrar os fundamentos com base nos quais o Supremo Tribunal 

Federal mudou o seu entendimento anterior e passou a considerar a redução na base de 

cálculo equivalente à isenção parcial, mudança essa que decorre, sobretudo, da adoção 

do que leciona Paulo de Barros Carvalho, para quem a redução na base de cálculo, na 

verdade, cuida-se de um favor fiscal, mutilando o aspecto quantitativo da base de cálculo, 

correspondente à figura da isenção parcial, porque impede a incidência da regra matriz de 

incidência tributária na sua totalidade. Quer dizer, substancialmente é caso de isenção.65 

 Com fundamento nesse raciocínio o Supremo concluiu:66 “Ora, se a redução total é 

isenção, porque não o seria a parcial? A questão é apenas de grau, e não, de diferença 

de mecanismo que, somente à vista da completa eliminação do critério da base de 

cálculo, tivesse o condão de transformar-lhe a redução em isenção.  
                                                
61 Lei nº. 11.580/96, art. 29. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto creditado sempre que o 

serviço tomado ou a mercadoria ou bem entrados no estabelecimento: 
 I - for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, sendo esta circunstância 

imprevisível na data da entrada da mercadoria ou bem ou da utilização do serviço; 
62 Ver RE 174.478- 2-SP DJe 30-05-2008. 
63 Voto do ministro Celso de Mello no voto da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 1247-9, DJU 8.-

08-95, in: Melo, Zenobio Simões de, estudos do ICMS através de casos concretos: Brasilia : OAB 
Editora. 2005, p. 418 

64 Ver fundamentos do voto no RE 174.478- 2-SP DJe 30-05-2008. 
65 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 496. 
66 Ver fundamentos do voto no RE 174.478- 2-SP DJe 30-05-2008. 
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O próprio termo “no percentual que resulte na carga tributária correspondente a 

3%”, mencionada no art. 3º do decreto nº. 5.375/2002, já denota uma operação que 

“resulte” em 3%. Noutras palavras, o percentual já é líquido, pressupõe um abatimento 

anterior relativo ao crédito proporcional. Entender contrariamente implica transformar o 

percentual de 3% em verdadeira alíquota. Contudo, mesmo nessa hipótese, vozes 

autorizadas da doutrina alertam que a alíquota zero equivale à isenção. 

Embora admita distinção entre isenção e incentivos fiscais, Roque 

Carraza67adverte que a alíquota zero também é formula de isenção. De fato, reduzindo-se 

a alíquota de um tributo ao valor zero, não surgirá nenhuma quantia a pagar. Noutras 

palavras, a alíquota zero não passa de uma das técnicas que o legislador tem ao alcance 

da mão para conceder isenções tributárias. Assim, por exemplo, se a legislação dispuser 

que o importador de aparelhos cirúrgicos pagará, de ICMS, 0% (zero por cento) sobre o 

valor do bem importado, ela estará, em outros termos, prescrevendo que a importação de 

aparelhos cirúrgicos está isenta do pagamento do tributo.  

Nesse mesmo sentido, afirma Paulo de Barros Carvalho: a alíquto zero, como já 

tive oportunidade de expressar, é caso típico de isenção. 68 Trata-se de forma inibitória da 

operatividade funcional da regra matriz, de tal maneira que seus peculiares efeitos não 

irradiam, justamente porque a relação obrigacional não se poderá instaurar à mingua de 

objeto. 

Aqui vale o mesmo raciocínio adotado pelo Supremo quanto à redução da base 

de cálculo, segundo o qual, se a alíquota zero equivale à isenção, então a redução da 

alíquota abaixo dos parâmetros constitucionais 69 também constituir-se-á isenção parcial. 

Para usar a terminologia de Paulo de Barrros Carvalho, o termo “no percentual que 

resulte na carga tributária correspondente a 3%”, mencionada no art. 3º do Decreto nº. 

5.375/2002, nada mais é do que um dos elementos quantitativos da regra matriz do ICMS, 

que, por via oblíqua, traz o mesmo efeito da redução na base de cálculo. Na prática, não 

existe diferença substancial de mecanismo, pois o resultado é o mesmo, isto é, acarreta a 

diminuição no imposto devido. 

Em suma, com a manutenção integral do crédito decorrente da entrada das 

mercadorias, o resultado da conta-gráfica do contribuinte desse segmento tende a ser 

                                                
67 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário, 7 ed. São Paulo: Malheiros, 

1995. p. 370. 
68 CARVALHO, Paulo de Barros. Revista Dialética de Direito Tributário n. 33, junho 1998, p. 166. 
69 Art. 155, § 2º, IV, da CF: IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou 

de um terço dos Senadores, aprovado pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as 
alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação. 
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credor, posto que a empresa poderá se creditar de 12%, nas operações de aquisições 

internas e interestaduais, enquanto na saída interestadual irá debitar-se de apenas 3%. 

Portanto, ao prevalecer esse atual entendimento do Setor Consultivo da 

Secretaria da Fazenda, há possibilidade desse segmento econômico no Paraná ficar em 

posição privilegiada em relação aos seus pares de outras unidades da federação, dada a 

desoneração do ICMS incidente em suas operações, o que pode acarretar o acirramento 

da guerra fiscal. 

 

5.3.2 CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS – CCRF 

 

Como visto, o sistema jurídico brasileiro não contempla norma que atribua às 

autoridades da Administração competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de 

leis. Assim, é possível afirmar-se que no desempenho de atividades substancialmente 

administrativas, como no caso do Setor Consultivo, o exame da inconstitucionalidade fica 

prejudicado. 

Entretanto, resta saber se tal exame é possível nas situações em que a 

autoridade da Administração desempenha atividade substancialmente jurisdicional, como 

ocorre no CCRF, quando aprecia lançamento em processo administrativo fiscal.  

Não há notícia de decisões exaradas pelo CRRF envolvendo o Decreto nº. 

5.375/2002. Porém, cabe uma análise de qual poderá ser seu posicionamento quando 

posto a apreciar a matéria. 

Nos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda a tese segundo a qual 

não lhes compete apreciar a arguição de inconstitucionalidade de lei sempre foi aceita 

tranquilamente.70No âmbito dos Estados essa tese também tem prevalecido, mas existem 

manifestações discrepantes e nestas se incluiu o Estado do Paraná.71 

Ao que parece, a verdadeira questão não reside em saber se uma autoridade 

administrativa pode recusar aplicação a uma legislação inconstitucional ou ilegal, mas em 

saber se ela tem competência para dizer que uma lei é inconstitucional, como observou o 

fundamento do voto proferido no acórdão do CCRF nº. 2.590/07, em que o relator José 

Alexandre Saraiva, lucidamente, ao tratar da taxa Selic, assim manifestou-se: a taxa Selic 

é, na verdade, opção legislativa, não cabendo a este Conselho de Contribuintes – 

enquanto órgão do Executivo – decretar sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, sob 

                                                
70 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional, volume II, São Paulo: Atlas, 

2004. p. 99. 
71  Algumas decisões proferidas nas Câmaras são reformadas posteriormente pelo Pleno ou pela decisão 

do Secretario. 
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pena de ofensa ao princípio da separação de poderes estatais. Esse entendimento, 

entretanto, não é a regra no CCRF.  

Contrariando essa orientação, o CCRF já votou em várias matérias nas quais 

declarou inconstitucional ou ilegal decreto do executivo72, lei ordinária estadual73 e até lei 

complementar74. Há votos ainda mais ousados que declaram inconstitucional até mesmo 

emenda constitucional, embora este último seja entendimento minoritário. 

O problema desse comportamento do CCRF, de igualar-se ao STF, é que ao 

examinar a arguição de inconstitucionalidade de uma lei, pode resultar a prevalência de 

decisões divergentes sobre o mesmo dispositivo de uma lei, sem que exista uma via para 

a uniformização. Uma vez acolhida a inconstitucionalidade, a Fazenda não pode ir ao 

Judiciário contra a decisão de um órgão que integra a própria Administração. 

Exemplo recente dessa situação é o que ocorreu com a questão da cesta básica. 

O CCRF, por inúmeras vezes, decidiu que era inconstitucional a obrigatoriedade do 

estorno dos créditos relativos à entrada de insumos usados em industrialização de 

produtos cujas saídas foram realizadas com redução da base de cálculo. Entretanto, o 

Supremo recentemente decidiu que essa circunstância configura caso de isenção parcial 

e, portanto, permite-se o estorno proporcional do crédito.75 

Dessa forma, como lembra Hugo de Brito Machado76a conclusão mais 

consentânea com o sistema jurídico brasileiro vigente, há de ser no sentido de que a 

autoridade administrativa não pode deixar de aplicar uma lei por considerá-la 

inconstitucional, ou mais exatamente, a de que a autoridade administrativa não tem 

competência para decidir se uma lei é ou não inconstitucional. 

Contudo, seja como for, o ponto de maior interesse para o propósito deste estudo, 

está em analisar qual poderá ser a posição do CCRF relativo aos benefícios fiscais 

concedidos sem a anuência do CONFAZ, tal como o Decreto nº. 5.375/2002, e a extensão 

do efeito vinculante decorrente do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 

2548-1. 

Há julgados reconhecendo legítima a glosa de crédito no destinatário, via 

lançamento de ofício, quando o benefício fiscal é concedido por outra unidade da 

federação77. A questão é saber se esse mesmo entendimento prevalece quando a glosa 

                                                
72 Ver acórdão n. 2.556/2003, Pleno, DOE 16-04-2004, entre outros. 
73 Ver acórdão 2902/05, 2ª câmara, DOE 11-12-06, entre outros. 
74 Ver acórdão 214/00, Pleno, DOE 8-06-00, entre outros. 
75 Ver acórdão n. 2.556/2003, Pleno, DOE 16-04-2004, entre outros, e RE 174.478- 2-SP DJe 30-05-2008. 
76 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional, volume II, São Paulo:Atlas, 

2004. p. 100. 
77 Ver acórdãos CCRF 2509, Pleno, DOE 26-04-04; 979, Pleno, DOE 26-09-05, entre outros. 
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do crédito implica recusar aplicação de legislação editada pela própria Administração do 

Estado. 

A julgar pelas decisões emanadas pelo CCRF, em que se nega validade até 

mesmo à lei complementar, a resposta seria afirmativa.  

 

5.3.3 OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Além do Setor Consultivo e CCRF, há outros órgãos da administração pública que 

interagem no âmbito tributário, sobretudo a Procuradoria Geral do Estado. Nesse aspecto, 

é importante lembrar a lição de Roger Stiefelmann78, quando assinala que, na prática, 

quanto ao exercício das atribuições administrativas, cumpre ao Poder Executivo observar 

a ratio decidendi integrante das decisões proclamadas em controle abstrato de 

constitucionalidade, isto é, as interpretações e raciocínios ali desenvolvidos deverão ser 

acatados na aplicação da legislação, ainda que em sede de processo administrativo bem 

como na representação judicial da administração pública, constituindo, a priori, 

impedimento às procuradorias e advocacias estatais de sustentar argumentação em 

sentido contrário. 

 

                                                
78 LEAL, Roger Stiefelmann. O efeito vinculante na jurisdição constitucional – São Paulo: Saraiva, 
2006. p. 156. 
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6 CONSEQUÊNCIAS DA INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE 

 

É da natureza da própria ordem jurídica, segundo Kelsen, reagir “contra as 

situações consideradas indesejáveis, por serem socialmente perniciosas”79, mediante a 

imposição de um ato de coação. No caso sob análise, a situação considerada indesejável 

consiste na reiteração dos incentivos fiscais ao setor de informática, apesar das várias 

decisões do Supremo. 

A ausência de sanção adequada leva ao esvaziamento do instituto do efeito 

vinculante e à permanência do estado de insubordinação política. Daí a necessidade de 

haver consequências jurídicas eficazes em face de sua inobservância por seus 

destinatários. Como já alertava Geraldo Ataliba, a sanção não é sempre necessariamente 

um castigo. É mera consequência jurídica que se desencadeia (incide) no caso de ser 

desobedecido o mandamento principal de uma norma.80 

As sanções pela violação do efeito vinculante podem recair sobre o ato em si ou 

sobre a autoridade pública que o produziu, ou seja, é possível a cassação do ato e a 

responsabilização do ente insubordinado. Inócuo, contudo, penalizar a autoridade sem 

impor a devida sanção ao instrumento de reiteração, mantendo-o válido e em vigor. 

 

6.1 A RECLAMAÇÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a inobservância do 

efeito vinculante legitima os concretamente prejudicados a propor reclamação visando o 

cumprimento das decisões da Corte, conforme previsão do art. 102, I, L, da Constituição 

Federal, dispensando as instâncias judiciais ordinárias. 81 A procedência da reclamação 

resultará na cassação da decisão exorbitante, nos termos do art. 17 da Lei nº. 8.038/90. A 

inovação decorrente do efeito vinculante suscitou importante revisão da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a propositura de reclamação por 

qualquer parte lesada em decorrência da inobservância de julgado proferido em sede de 

controle abstrato de constitucionalidade. Esse entendimento poderá constituir-se em 

importante mecanismo de inibição da renitência em face da determinação de novo 

julgamento. Porém, pode também gerar inconveniente procedimento cíclico em que a 

                                                
79 Apud Hans Kelsen. Teoria pura do direito. 4 ed. São Paulo: Martins Flores, 1994, p. 35 e s. in Roger 

Stiefelmann Leal, op. Cit., p. 164. 
80 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 40. 
81 Cf. Rcl (MC) 799/AM, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 4-6-1998; Rcl 757/MG, Rel. Min. Nelson Jobim, 

DJU de 8-11-2002; Rcl (QO-AgRg) 1.723/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 6-4-2001; Rcl 861/DF, 
Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 4-10-2002. 
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reclamação é julgada procedente, cassa-se a decisão divergente, devolve-se o processo 

à autoridade competente, contudo esta renova o ato, propiciando a propositura de nova 

reclamação e nova cassação, que, por sua vez, oportuniza nova demonstração de 

rebeldia, seguida de outra reclamação, e assim por diante. Ou seja, o mero expediente da 

reclamação cassatória, sem a responsabilização da autoridade, permite a persistência 

infinita da insubordinação. 

 

6.2 A RESPONSABILIZAÇÃO DA AUTORIDADE REBELDE 

 

Cabe destacar que a responsabilização da autoridade rebelde não é apenas uma 

elaboração teórica. Já existe decisão em que foi reconhecida a responsabilidade civil do 

Estado por edição de lei inconstitucional. 82Contudo, é pequeno o desenvolvimento 

jurisprudencial nesse assunto. É certo, porém, que a inexistência de responsabilização da 

autoridade renitente esvazia, na prática, o efeito vinculante. Como se viu, a mera 

cassação do comportamento inconstitucional reproduzido não impede a manutenção da 

resistência aos julgados do Supremo Tribunal por parte dos órgãos da administração 

pública. 

A doutrina assinala que a inobservância do efeito vinculante caracteriza grave 

violação de dever funcional das autoridades públicas infratoras, sejam elas integrantes do 

Poder Judiciário ou do Poder Executivo. 83 Tratando-se, em ambos os casos, de 

servidores públicos - magistrados e autoridades administrativas -, é possível cogitar, além 

da prática de infração administrativa, que a renitência aos julgados em controle abstrato 

de constitucionalidade possa resultar, na esfera criminal, na prática de crime contra a 

Administração Pública e, na esfera civil, em responsabilidade civil do Estado, assegurado 

o direito de regresso contra a autoridade insubordinada, conforme o § 6º do art. 37 do 

texto constitucional.84 

 

 

                                                
82  “Responsabilidade civil do Estado. Lei inconstitucional. Indenização.” STF, RE 153.464, rel. Min. Celso 

de Mello, j. 02.09.1992, RDA 189/305. 
83 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade, estudos de 

direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1999, p. 451. 
84  Roger Stiefelmann Leal, op. Cit., p. 168. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A premissa de que a Constituição deve prevalecer em face dos demais atos 

estatais foi a ideia que permeou todo o presente estudo, pois ela constituiu o fundamento 

sobre o qual repousa o Estado de Direito. Mas não é só isso. No decorrer do trabalho 

outro postulado emergiu: o de que a Constituição concebe uma Federação solidária, em 

que nem mesmo a União encontra-se em posição de preeminência em relação aos 

demais; que dizer então de um Estado em relação a outro. Daí resulta a impossibilidade 

de um Estado, por si mesmo, decidir se determinada legislação de outro é nula ou 

ineficaz. 

O conflito entre os Estados-membros decorrente de benefícios fiscais concedidos 

no âmbito do ICMS não se resolvem unilateralmente por medidas de retaliação e 

cometendo-se inconstitucionalidades. Na guerra fiscal, portanto, a solitária força de paz 

aquartela-se no Supremo Tribunal Federal que tem feito recolher-se ao bom 

comportamento constitucional todos beligerantes que, um dia, denunciam, mas, no outro, 

são denunciados. 

Uma forma de negar o princípio da supremacia da Constituição manifesta-se na 

insubordinação dos demais poderes políticos ante as decisões proferidas pelo Supremo, 

em sede de controle concentrado de constitucionalidade, por meio da reiteração ou 

convalidação de atos e comportamentos julgados inconstitucionais. 

A primazia da jurisdição constitucional em face dos demais poderes do Estado é 

realidade incontestável. Enquanto persistir esse modelo institucional de supremacia 

constitucional e jurisdicional, cumpre assumi-lo e reconhecer-lhe os instrumentos 

necessários ao seu regular desenvolvimento. 

Nesse contexto, é o efeito vinculante mecanismo de afirmação da jurisdição 

constitucional em face dos demais poderes, na medida em que visa combater a rebeldia 

destes. Tolerar a insubordinação dos demais poderes contra a interpretação constitucional 

firmada pelo Supremo, é fazer ruir o sistema político estabelecido. 

Diante desse panorama, o efeito vinculante mostra-se como um obstáculo à 

arbitrariedade e à discriminação na aplicação da Constituição, na medida em que impõe 

tratamento isonômico aos casos e controvérsias que apresentarem identidade de 

circunstâncias, tais como se apresentam o contido no art. 2º, II, § 2º, da Lei nº. 

13.214/2001 e no art. 3º do Decreto nº. 5.375/2002. 

No caso prático sob análise, restou demonstrada a identidade material entre o art. 

2º, II, § 2º, da Lei nº. 13.214/2001 e o art. 3º do Decreto nº. 5.375/2002. Os benefícios 
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fiscais de ICMS concedidos nos dois diplomas legais são de mesma natureza. Assim, 

aceita a ideia do efeito vinculante, tal como descrito no decorrer deste estudo, a 

inconstitucionalidade anunciada na ADI 2548-1 alcança o conteúdo do art. 3º do Decreto 

nº. 5.375/2002, cabendo às autoridades públicas atribuir-lhe os efeitos próprios inerentes 

aos atos estatais declarados contrários à constituição. 

Como visto, a principal consequência prática do efeito vinculante, na jurisdição 

constitucional brasileira, é a possibilidade, dada sua inobservância, da propositura de 

reclamação perante o Supremo Tribunal Federal com vistas a cassar o ato. Entretanto, 

esse procedimento, tão somente, não é garantia de insubordinação. Nada impede que a 

autoridade rebelde volte a praticar, por infinitas vezes, atos que desafiem a razão de 

decidir dos julgados. 

 Torna-se necessário, portanto, que se imponha algum tipo de sanção à 

autoridade renitente, mediante tratamento normativo específico. É certo, porém, que o 

texto da Constituição, art. 102, § 2º, tal qual se encontra redigido, e sem necessidade de 

lhe alterar sequer uma vírgula, poderia substituir com vantagem qualquer nova legislação, 

caso as autoridades públicas observassem o princípio nele contido. 
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