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Eduardo Pugliese: redação atual da proposta repete uma norma prevista na Constituição Federal

Supremo discute guerra fiscal

Por Bárbara Pombo e Laura Ignacio

O Supremo Tribunal Federal (STF) colocou em consulta pública a proposta de súmula vinculante sobre 

guerra fiscal, que pretende inibir a concessão de incentivos tributários sem autorização unânime dos 

Estados. O texto, publicado na terça-feira, ficará disponível no site da Corte por 20 dias. Depois desse 

prazo, interessados terão cinco dias para enviar opiniões ou sugestões à proposta do ministro Gilmar 

Mendes. Tributaristas, no entanto, são céticos quanto aos efeitos práticos da aprovação da medida. 

"Com a redação ampla, o reflexo poderá ser diverso daquilo que se espera", diz Aldo de Paula Junior, 

advogado do escritório Azevedo Sette Advogados.

Pela proposta, "qualquer isenção, incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito 

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

aprovação em convênio celebrado no âmbito do Confaz, é inconstitucional". O texto foi elaborado após o 

Supremo ter declarado inconstitucionais, em junho do ano passado, 14 benefícios fiscais concedidos 

unilateralmente por Estados. Nenhum deles foi autorizado pelo Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz), como determina a Lei Complementar nº 24, de 1975.

Em entrevista recente, Mendes afirmou que a edição da súmula seria necessária diante do 

descumprimento de alguns Estados, que ainda concedem benefícios fiscais mesmo depois de uma 

declaração de inconstitucionalidade "solene" por todos os ministros do Supremo. "É constrangedor. O 

tribunal precisa se posicionar porque, em última instância, é a própria autoridade do tribunal que está 

sendo dilapidada", afirmou, durante um seminário sobre guerra fiscal realizado no dia 14, em São Paulo.

Especialistas afirmam, porém, que a súmula não será capaz de evitar a guerra fiscal. Para o advogado 

Eduardo Pugliese, do escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados, a redação atual da 

proposta repete uma norma prevista na Constituição Federal. "Na prática, a súmula poderá facilitar a 

desconstituição de leis estaduais instituídas sem a aprovação do Confaz pelo Judiciário, sem mais ser 

preciso que se faça uma análise de mérito do processo", afirma o tributarista.
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Atualmente, os Estados precisam entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) e esperar 

por cerca de dois anos para que o Supremo declare inconstitucional a lei de outro Estado. "Com a 

aprovação da súmula, isso será mais célere. Em uma semana, o Supremo resolverá isso", diz Pugliese. 

Com a declaração de inconstitucionalidade, o Estado não pode mais aplicar a legislação que concede o 

benefício.

Para Aldo de Paula Junior, do Azevedo Sette Advogados, o número de ações judiciais não será reduzida 

com a súmula. Ao invés de se ajuizar uma Adin, poderá ser proposta uma reclamação contra o Estado 

que desrespeitar a súmula. "Em uma primeira análise, o texto não traria estabilidade", afirma.

Já o advogado Pedro Lunardelli, da Advocacia Lunardelli acredita que uma súmula poderá resolver a 

briga entre os Estados, mas não alcançará o contribuinte. Para ele, isso fará com que, na prática, a 

guerra fiscal não acabe. Os Estados autuam os contribuintes que usam benefícios fiscais de outras 

unidades da federação e utilizam o crédito integral do ICMS. Segundo Lunardelli, as discussões judiciais 

em trâmite contra essas autuações não vão ser abrangidas pela súmula. "Continuará a briga entre 

contribuinte e Estados, diz.

Advogados afirmam ainda que benefícios financeiros decorrentes de benefícios fiscais também não 

constam do texto da súmula vinculante. "O tribunal precisa fazer uma discussão mais aprofundada sobre 

a constitucionalidade desses benefícios", afirma Aldo de Paula Junior. Lunardelli explica que, se o 

contribuinte paga o ICMS em dia - o que é mais fácil quando há um benefício fiscal -, pode obter 

empréstimo em bancos estatais com juros menores.

No texto da súmula também não há nada sobre a modulação dos seus efeitos. Assim, não é possível 

saber se o benefício fiscal será considerado inconstitucional desde a sua criação ou a partir da súmula 

vinculante. O advogado Marcelo Mazon Malaquias, do escritório Pinheiro Neto, questiona se os Estados 

que concederam benefícios inconstitucionais poderiam cobrar o imposto que haviam dispensado. "As 

empresas podem não ter recursos para pagar", afirma.

Há ainda uma outra discussão sobre a questão. O Distrito Federal apresentou uma a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental (ADPF) ao Supremo para que a Corte analise a 

constitucionalidade da necessidade de unanimidade para a aprovação do Confaz. O órgão reúne todos os 

secretários de Fazenda dos Estados.

Terminado o prazo da consulta pública, a proposta de súmula deverá ser apreciada pelo Procurador-

Geral da República e pela Comissão de Jurisprudência do Supremo, composta pelos ministros Dias 

Toffoli, Cármen Lúcia e Ayres Britto, presidente da comissão. O grupo poderá optar por editar, revisar 

ou cancelar a proposta de súmula. Depois do parecer, o texto será submetido à votação em plenário.
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