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Na última quinta-feira (12.8.2010), o Supremo Tribunal Federal definiu seu 
posicionamento em relação à legitimidade do Ministério Público para promover Ação 
Civil Pública para questionar matérias tributárias, excetuadas as hipóteses de 
questionamento em abstrato da constitucionalidade de tributos e a manifestação em 
execuções fiscais. Especificamente, foi apreciada a possibilidade de questionamento 
dos Termos de Acordo de Regime Especial (TARE), nos quais o Estado concede 
condições tributárias vantajosas a alguns contribuintes em busca de atrair 
investimentos. 
 
O Tribunal julgou legítima atuação do Ministério Público via Ação Civil Pública, por 
maioria de votos, ao apreciar o RE 576.155-DF, na sistemática da Repercussão 
Geral, o que significa que esse entendimento deverá pautar as futuras decisões do 
Tribunal e dos demais órgãos do Poder Judiciário. 
 
No caso concreto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) 
questionava o Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) firmado entre o Distrito 
Federal e o contribuinte para concessão de regime especial de apuração do ICMS 
local.  
 
Importante registrar que, embora a controvérsia em debate envolvesse tão somente 
a legitimidade do MP e não a constitucionalidade da questão de fundo, o Min. Gilmar 
Mendes, em seu voto, sustentou que a ação civil pública não era instrumento hábil a 
questionar a constitucionalidade da concessão de benefícios fiscais fora de Convênio 
firmado no CONFAZ, que o sistema dispõe de mecanismos adequados. Além disso, 
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ressaltou que a concessão do benefício não gerou perda de arrecadação para o 
Estado, mas, ao contrário, representou importante benefício para que as empresas 
se instalassem no Distrito Federal. 
 
Discordou desse posicionamento o Min. Peluso, alegando que se tratava de renúncia 
fiscal inconstitucional que afetava não apenas o Distrito Federal, mas toda a 
dinâmica da economia nacional.  
 
Esse julgado vem demonstrar que o tema da guerra fiscal ainda não encontra 
posição tranqüila no âmbito de nossa Suprema Corte, o que leva a crer que muitos 
debates ainda terão lugar. 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
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