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RESUMO 
 
 

O Município, em razão da Constituição Federal de 1988, sofreu profunda 
transformação, elevando-se a um novo patamar como entidade pública. Diante da 
crescente assunção de competências relacionadas aos serviços públicos, a técnica 
de redistribuição de receitas arrecadadas, por meio das transferências 
intergovernamentais, surgiu como instrumento para atingir a equalização fiscal entre 
receitas próprias e encargos sociais. Dentre estas transferências, dá-se enfoque ao 
repasse do ICMS e os impactos provocados pela concessão de benefícios fiscais, a 
fim de se verificar o direito do município ao repasse integral da cota-parte do imposto 
computando-se as renúncias de receitas. Dessa forma, o estudo se volta à análise 
da competência exonerativa do ICMS frente aos princípios insculpidos na 
Constituição de 1988. 
 
Palavras-chave: Federalismo fiscal brasileiro; Autonomia municipal; Cota-parte de 
ICMS; Benefícios fiscais.  
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ABSTRACT 
 
 

The municipality, due to the 1988 Federal Constitution, has undergone for 
deep transformation, rising to a new level as a public entity in face of the 
subsequence assumption of competences related to public services, the technique of 
redistribution of collected revenues, through intergovernamental transferences, came 
up as a tool to achieve the fiscal equalization between It’s own revenues and social 
charges. Among this transfer focus is given to the transfer of ICMS and the impacts 
caused by the granting of tax benefits in order to verify the municipality’s right to the 
whole transfer of the share of the tax computing a waiver of revenue. This way the 
study turns to the analysis of the exonerative competence of the ICMS up to the 
principles inscribed in the 1988 Constitution. 

 
Keywords: Brazilian fiscal federalism; Fiscal autonomy of municipality; ICMS share; 
Tax benefits. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia tem como objeto o estudo do repasse do Imposto 

sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de 

Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS aos 

municípios. Porém, a partir de sua configuração como ente federativo na 

Constituição de 1988, eis que alçado ao mesmo patamar hierárquico da União, dos 

estados e do Distrito Federal. 

De mais a mais, o município é o mais próximo do cotidiano da população 

brasileira, razão pela qual é aquele que recebe maior exigência no atendimento das 

demandas sociais. Assim, por vezes, é o principal alvo de insatisfação quando 

violados direitos fundamentais representados nos serviços sociais. 

Ocorre que a insatisfação, para além das consequências da gestão pública, 

decorre, primordialmente, do problema estrutural da autonomia financeira municipal, 

haja vista que não há direito fundamental a ser garantido sem prévia dotação 

orçamentária específica.  

Nesse ínterim, a receita tributária, principal fonte própria de arrecadação do 

município, é insuficiente para atender as obrigações constitucionais impostas, seja 

pela concentração das competências estadual e federal, seja pela limitada fonte de 

receita tributária municipal.  

Em virtude dos encargos sociais, o município recorre às transferências 

intergovernamentais para efetivá-los. Contudo, apesar de temporariamente atenuar 

a incompatibilidade entre obrigações sociais e receitas tributárias, torna-o cada vez 

mais vulnerável às quantias provenientes do estado e da União, ferindo a autonomia 

dos entes federativos entre si. 

Nesse sentido, o pacto federativo resultante do federalismo fiscal enseja a 

organização política dos entes de forma cooperativa, a fim de equalizar as 

competências tributárias originárias. Não obstante, este cenário tem se estruturado, 

dentre outras vertentes, na realidade da guerra fiscal interestadual que assola a 

Federação, produzindo consequências diretas no equilíbrio financeiro dos 

municípios, alterando assim a estrutura financeiro-institucional federalista. 

Posta dessa maneira a questão, o problema apresentado se volta ao quadro 

de benefícios fiscais concedidos em face do ICMS e as consequências no repasse 
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constitucional obrigatório. Para tanto, a hipótese inicial é que os municípios 

brasileiros têm direito ao repasse integral da cota-parte sem dedução dos benefícios 

fiscais concedidos pelos entes estaduais. 

Noutro giro, os estudos atuais apontam para a ausência de direito do 

município ao repasse da receita de ICMS renunciada por meio de benefícios fiscais. 

Por consequência, vislumbra-se desta pesquisa contribuições de ordem técnico-

teórica acerca da análise do repasse da cota-parte do imposto. 

Enquanto relevância do tema, esta modalidade de transferência 

intergovernamental dispõe na doutrina e na jurisprudência entendimento pacífico de 

notável importância para a composição das receitas municipais. Por oportuno, no 

campo prático, pretende-se explorar os conceitos e as interpretações de modo 

original e capaz de gerar modificações no instituto sem, em princípio, recorrer a 

alterações legislativas.  

A pesquisa se construiu na modalidade bibliográfica a partir da conjectura 

envolvida no federalismo fiscal sob a relação estado-membro e município no repasse 

de ICMS daquele para este.  

Além disso, a linha metodológica predominante é a jurídico-interpretativa, ou 

seja, não exaustiva amparada na doutrina, legislação jurisprudência sob a ótica da 

investigação preliminar dos pressupostos fáticos. Culmina-se na análise 

fragmentada do problema exposto em seus aspectos financeiros e tributários, sem 

desprezar o cunho final propositivo hermenêutico. 

Enquanto divisão temática, principia-se no capítulo 2 a análise do federalismo 

fiscal brasileiro diante da repartição de competências tributárias, do federalismo 

cooperativo e da importância das transferências intergovernamentais para a busca 

do equilíbrio financeiro municipal.  

Por conseguinte, no capítulo 3, desenvolve-se o estudo do repasse de ICMS 

aos municípios fundado nas características dos benefícios fiscais, da guerra fiscal e 

o modo em que as concessões impactam na transferência da cota-parte. 

Em seguida, no capítulo 4, são explorados os aspectos legais, hermenêuticos 

e jurisprudenciais envolvidos na hipótese do repasse devido, assim como o mesmo 

pode ser calculado segundo a estrutura do valor adicionado. 

Desse modo, o estudo justifica-se por haver necessidade de explorar o 

repasse de ICMS a partir de substratos jurídicos amparados no Direito Financeiro e 
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no Direito Tributário conjuntamente. Além disso, são expostas as peculiaridades 

envolvidas na transferência de ICMS aos municípios que ensejam a hipótese do 

repasse integral, tendo como escopo a segurança jurídica para a administração 

municipal na execução orçamentária.  
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2 O FEDERALISMO FISCAL BRASILEIRO 

 

2.1 O MUNICÍPIO E A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS NA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Historicamente, o surgimento da concepção de Federação se deu na 

Modernidade, a partir do século XVIII, por força da experiência estadunidense de 

1787. Nesse sentido, a Federação Brasileira sofreu forte inspiração norte-americana 

para a sua criação, no entanto, a mesma se estruturou numa realidade distinta. 

Tal fato se dá, substancialmente, por o Brasil ter surgido sob a perspectiva 

centrífuga, ou seja, de um Estado Unitário centralizado que se descentraliza 

tornando-se um Estado Federal. Por outro lado, os Estado Unidos têm sua origem 

classificada como centrípeta, pois de uma Confederação de Estados independentes 

culminou no Estado Federal1. 

Além disso, a Constituição de 1988 instituiu como entidades da Federação a 

União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, não havendo 

soberania entre estes, mas, tão somente, autonomia2. 

Diante do exposto, faz-se necessário observar criticamente o quadro 

federativo brasileiro. É que a disposição do Estado sob a caracterização de 

formação centrífuga tem seus alicerces estruturados desde o Brasil Imperialista 

(1824) para atingir a estruturação atual. 

Assim, diferentemente dos Estados Unidos, que se organizavam em Estados 

soberanos e independentes entre si, os resquícios de concentração de poder ainda 

perduram no Brasil. Isso se verifica na forte composição da União, seguida dos 

estados membros, restando aos municípios a mera alçada das antigas províncias – 

controladas pelo poder central – à participação na federação. 

Nesse sentido, a respeito do Estado brasileiro, José Afonso da Silva3 aponta 

que “A Constituição de 1988 buscou resgatar o princípio federalista e estruturou um 

sistema de repartição de competências que tenta refazer o equilíbrio das relações 

                                            
1 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. rev. ampl. e atual. – 
Salvador: JusPODIVM, 2017, p. 303.  
2 Ibidem, p. 303. 
3 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37ª ed. rev. e atual. – São 
Paulo: Malheiros, 2013, p. 104. 
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entre o poder central e os poderes estaduais e municipais”. 

Assim sendo, em seus artigos 1º e 184, a Constituição Federal elevou e reconheceu 

o município como ente federativo, delegando-lhe a autonomia por meio da repartição 

regional de poderes autônomos5. 

No tocante à relação existente entre o município e o Estado federal, o modelo 

clássico de federalismo não faz menção ao ente municipal como parte integrante da 

Federação, sob o fundamento de somente haver federação de estados e não de 

municípios. Porém, a maior peculiaridade do federalismo brasileiro se dá na 

Constituição Federal de 1988, justamente, pela elevação do município à entidade 

autônoma6, se tornando parte integrante do conjunto federativo. 

Por certo, esclarece Marcus Abraham7 que uma das características dos 

regimes federativos é a descentralização governamental mediante a distribuição das 

competências financeiras e das atribuições entre os diversos entes, ou seja, rendas 

e encargos, a fim de realizarem as atividades em favor da sociedade. 

Ocorre que não há como subsistirem direitos sem custos para sua 

efetivação8. Por tal razão, percebe-se da doutrina de Carlos Alberto de Moraes 

Ramos Filho9 que os entes políticos, ao serem dotados de competência 

administrativa e legislativa, necessitam de recursos financeiros para dar 

cumprimento aos deveres que lhes são constitucionalmente impostos. Por isto, a 

autonomia no desempenho das obrigações tem fundamento na atribuição da renda 

própria a cada unidade federada. 

É nesse panorama que surge a importância da competência tributária, pois 

tem a função primordial de oferecer suporte financeiro para o desempenho dos 

serviços públicos, eis que não se vislumbra, salvo melhor juízo, direito fundamental a 

                                            
4 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
5 SANTIN, Janaína Rigo; FLORES, Deborah Hartmann. A evolução histórica do município no 
federalismo brasileiro, o poder local e o estatuto da cidade. Revista Justiça e Direito, Passo 
Fundo, v. 20, n. 1, 2006, p. 56. 
6 Ibidem, p. 61. 
7 ABRAHAM, Marcus. Curso de direito financeiro brasileiro. 4ª ed. rev. atual. e ampl. – Rio de 
Janeiro: Forense, 2017, p. 90. 
8 SCAFF, Fernando Facury. A efetivação dos direitos sociais no Brasil: garantias 
constitucionais de financiamento e judicialização. Anais. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 24. 
9 RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. Curso de direito financeiro. 1ª ed. – São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 89. 
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ser garantido sem dotação orçamentária específica. Isto é, a autonomia política 

provém de autonomia financeira. 

Por competência tributária se entende aptidão para criar tributos. Assim, a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm, dentro de certos limites, o 

poder de criar e definir o alcance dos tributos, desde que respeitados os critérios de 

partilha definidos na Constituição10. 

Ademais, Roque Antonio Carrazza11, para além de definir a competência 

tributária como faculdade potencial de criar tributos por determinadas pessoas 

jurídicas, expõe que também ao ente federativo é dado o poder de aumentar, 

minorar, parcelar seu pagamento, isentar – no todo ou em parte, remitir, anistiar ou, 

até, não tributar, tendo todas as variantes a dependência de uma decisão política a 

ser tomada pela própria entidade tributante. 

Uma vez elencados os conceitos de federalismo e competência tributária, é 

possível alcançar o estudo do federalismo fiscal brasileiro. Com efeito, este é um 

ramo da ciência econômica que busca estudar a repartição fiscal e de competências 

sob as diversas esferas dentro de um governo almejando a melhor alocação de 

receitas e a máxima eficiência da arrecadação, a fim de ofertar bens e serviços à 

população12. 

Nesse diapasão, ao se constituir a forma federativa estatal com a delegação 

de deveres sociais aos entes, faz-se necessário que sejam oportunizadas à gestão 

pública possibilidades criativas para a consecução das obrigações dentro dos limites 

legais e mediante o equilíbrio entre receitas e encargos. 

Outrossim, verifica-se que o ponto central do federalismo fiscal está ligado à 

divisão de encargos entre os entes federados e a atribuição de tributos que possam 

custeá-los. Aos municípios, todavia, foram relegadas diversas competências, 

notadamente de caráter social, sem que houvesse o aumento progressivo de sua 

capacidade tributária13. 

No que tange às competências tributárias, tem-se do magistério de Regina 
                                            
10 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 108. 
11 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2013, p. 577. 
12 CARVALHO, Pedro Franco Campos de. Federalismo fiscal brasileiro. 58 f. Monografia 
(Graduação) - Faculdade de Ciência Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2011, p. 17. 
13 GIROLDO, Camila Nayara; KEMPFER, Marlene. Autonomia municipal e o federalismo fiscal 
brasileiro. Revista de Direito Público, Londrina, v. 7, n. 3, p. 3-20, set./dez. 2012, p. 7 e 14. 
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Helena Costa14 que aos impostos foram instituídas competências ordinárias (artigos 

153, 155, e 156, Constituição Federal) distribuídas materialmente entre as pessoas 

políticas, restando as competências residual e extraordinária, em matéria de 

impostos, à União – desde que atendidos seus pressupostos (artigo 154, 

Constituição Federal). 

Por consequência, à União compete, ordinariamente, a instituição de sete 

impostos, além das competências residual e extraordinária (artigos 153 e 154, I e II, 

da Constituição Federal). Também lhe cabe a instituição de taxas e contribuição de 

melhoria (artigo 145, II e III, Constituição Federal), empréstimos compulsórios e 

contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de 

categorias profissionais ou econômicas (artigos 148, 149, e 177, § 4º, Constituição 

Federal), sendo desconsiderados os termos do artigo 147, Constituição Federal, 

diante da inexistência de Territórios Federais. 

Os Estados-membros, por sua vez, detêm competência para instituir três 

impostos (artigo 155, I, II e III, Constituição Federal), taxas e contribuição de 

melhoria (artigo 145, II e III, Constituição Federal), além da contribuição social nos 

termos do artigo 149, § 1º, da Constituição Federal. 

Quanto aos municípios, sua competência inclui três impostos (artigo 156, I, II 

e III da Constituição Federal), taxas e contribuição de melhoria – mesma disciplina 

aplicável às demais pessoas políticas, a contribuição previdenciária (artigo 149, § 1º, 

Constituição Federal) e a contribuição para o custeio do serviço de iluminação 

pública (artigo 149-A, Constituição Federal). 

Finalmente, em relação ao Distrito Federal, é relevante assinalar que ele 

conjuga as competências tributárias dos Estados membros (artigo 155, Constituição 

Federal) e dos Municípios (artigos 32, caput e § 1º, e 147, Constituição Federal). 

Partindo da necessidade de equilíbrio entre as fontes de receitas e as 

obrigações delegadas, José Maurício Conti15 entende como fundamental a criação 

de um sistema de autonomia que permita às entidades descentralizadas do regime 

federativo o exercício da autonomia. Por isso, a repartição do produto da 

arrecadação surge como uma garantia de distribuição de parte do produto 

                                            
14 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário 
Nacional. 4ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 62-64. 
15 CONTI, José Maurício. Federalismo Fiscal e Fundos de Participação. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2001, p. 36-37. 
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arrecadado de uma determinada unidade para outra segundo critérios rígidos e 

previamente estabelecidos. 

Com o propósito de compartilhar receitas, o critério da cota-parte se conecta 

ao modo de atuação estatal. Diante dos tributos que ensejam atuação específica, a 

pessoa política que desempenha o ato tem competência para cobrá-lo. Quanto aos 

tributos que não dependem de determinada atuação do Estado, o critério de partilha 

se lastreia na tipificação de situações materiais que servirão de suporte para a 

incidência16. Assim, por meio da repartição de receitas não são alteradas o poder de 

instituir e cobrar, mas efetuadas a divisão do produto da arrecadação17.  

Dito isto, Kiyoshi Harada18 dispõe que, diante da repartição de receitas 

tributárias, foram estabelecidas três modalidades de participação dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios na receita tributária da União e dos Estados: (a) 

participação direta dos Estados, Distrito Federal e Municípios no produto de 

arrecadação de imposto de competência impositiva da União; (b) participação no 

produto de impostos de receita partilhada; (c) participação em fundos.  

Na primeira hipótese, a previsão se encontra nos artigos 157, I, e 158, I, da 

Constituição Federal, na qual as parcelas do imposto sobre a renda retidas na fonte 

incorporam-se às respectivas receitas correntes. 

A segunda consiste na participação no produto de impostos de receita 

partilhada (artigos 157, II, 158, II, III, IV e 159, III, da Constituição Federal). Assim, 

uma vez criado, o imposto não pertence integralmente à pessoa política titular da 

competência impositiva, devendo repassar aos demais entes as parcelas que lhes 

incumbem por expressa norma constitucional. Já a terceira modalidade de repartição 

de receitas tributárias indicada pelo autor corresponde ao recebimento de fundos por 

entes políticos beneficiados. 

Dessa forma, o federalismo brasileiro, ao se compor de entes autônomos 

entre si, delegou competências legislativas e obrigações sociais. Para tanto, é 

necessário conceder aptidão financeira para cumprir com o disposto na Constituição. 

Ao realizar a divisão das fontes de receita, o próprio legislador originário 

                                            
16 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 111. 
17 RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. Curso de direito financeiro. 1ª ed. – São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 89. 
18 HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 26ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 
2017, p. 61. 
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reconheceu haver desequilíbrio na execução orçamentária das atividades de seus 

entes. À vista disso, permitiu que fossem repartidas fontes de receitas a partir de 

regras predefinidas, a fim de permitir a efetiva auto-organização distribuída entre 

competência tributária própria e repartição de receitas tributárias, sendo este o 

contexto sobre o qual os município estão inseridos. 

 

2.2 DO FEDERALISMO FISCAL COOPERATIVO 

 

Diante do federalismo fiscal no qual se enquadra o Estado brasileiro, a 

Constituição trouxe a concepção de pacto federativo. O mesmo é definido como 

vetor que priorize o tratamento equânime de todos os seus entes com vistas de que 

um deles não se agigante em relação aos demais e, por fim, afastar o 

estabelecimento de relação de superioridade que viole a autonomia político-

financeira19. 

O pacto federativo, nestes termos, é uma virtude a ser efetivada nas relações 

intergovernamentais. Ainda que sejam dadas obrigações diversas a cada um dos 

entes federativos, uma vez respeitada a respectiva autonomia, permitir-se-á a 

execução das atividades sem a submissão de um em face dos demais. 

Por consequência, o desequilíbrio fiscal tem uma conotação negativa ao 

permitir o engrandecimento de entes determinados. Não obstante, o sistema 

federativo brasileiro tem forte característica centralizadora na União.  

Posta desta maneira a questão, visando o equilíbrio intergovernamental, não 

poderia ser outra a configuração senão a insculpida no princípio do federalismo 

cooperativo. Tendo a União controle sobre a maior fonte de receita unitária, pode 

executar o repasse tanto com o objetivo de devolver riqueza àquele que a produziu, 

como permitindo a equalização entre governos de mesma categoria20. 

De mais a mais, o conceito de cooperação federativa não se limita apenas da 

União em face dos estados e municípios, mas, também, dos estados para com os 

municípios. Uma vez elencadas as competências tributárias – principal fonte de 

receita própria dos entes federativos – a repartição de receitas torna-se basilar para 

                                            
19 GIROLDO, Camila Nayara; KEMPFER, Marlene. Autonomia municipal e o federalismo fiscal 
brasileiro. Revista de Direito Público, Londrina, v. 7, n. 3, p. 3-20, set./dez. 2012, p. 9.  
20 Ibidem, p. 5. 
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cumprir o federalismo cooperativo. Assim, “no jogo federativo quando não há 

cooperação (e as unidades subnacionais procuram ganhar isoladamente), o 

conjunto tende a perder”21. 

Citando Tanja A. Börzel, Raphael Guilherme Araújo Torrezan22 discorre que o 

sistema cooperativo pressupõe simetria e isonomia de relações entre os entes. 

Apesar de haver heterogeneidades, não há disputa de poder entre os governos e 

visa-se atingir, conjuntamente, o mesmo patamar de bem-estar e a diminuição das 

discrepâncias social, política e econômica. 

A propósito, é possível analisar as relações fiscais a partir de três 

perspectivas: (i) relações verticais, ou seja, as relações estabelecidas pelos níveis 

de governo; (ii) horizontais, decorrentes de relações entre entes pertencentes ao 

mesmo nível de governo, e; (iii) o modelo misto, articulando os diferentes níveis de 

governo e os diversos entes federativos23. 

Luiz Villela, José Roberto Afonso e Ana Calvo24 defendem que a equidade 

das pessoas políticas seria a base da cooperação no federalismo fiscal por meio do 

chamado arranjo tributário ótimo. Ou seja, a atribuição de competência tributária a 

cada um dos entes seria pautada no plano orçamentário e, posteriormente, numa 

justa divisão de receitas.  

Somente com independência financeira há que se falar em autonomia política. 

Contudo, isso não quer dizer que toda a receita deve ser proveniente única e 

exclusivamente da competência tributária própria. Por questão de planejamento 

fiscal, é comum que determinados tributos sejam instituídos por um ente político com 

a finalidade de atingir a eficiência arrecadatória.  

É o caso, por exemplo, do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI 

(artigo 153, IV, da Constituição Federal) em escala federal e do ICMS (artigo 155, II, 

da Constituição Federal) em escala estadual.  

Assim, o legislador originário entendeu que as manifestações de riqueza que 

                                            
21 BARBOSA, Leon Victor de Queiroz. Ativismo judicial e federalismo fiscal: o comportamento do 
Supremo Tribunal Federal. - Recife: O Autor, 2009. 119 folhas. Dissertação (mestrado) – 
Universidade Federal de Pernambuco. CFCH. Ciência Política, 2009, p. 19. 
22 TORREZAN, Raphael Guilherme Araújo. Federalismo fiscal e a desconstrução dos estados: 
uma análise sob a perspectiva do endividamento público. 131 f. Dissertação (Mestrado em 
Economia) — Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Faculdade de Ciências e 
Letras (Campus Araraquara-SP), Araraquara, 2017, p. 36. 
23 Ibidem, p. 35. 
24 Apud TORREZAN, Raphael Guilherme Araújo. Op. Cit., p. 36. 



18 

 

  

ensejam as hipóteses de incidência de cada um dos referidos tributos seriam mais 

bem percebidas no âmbito federal ou estadual do que o local, haja vista que, a 

princípio, desestimulam a competição e facilitam a arrecadação. 

Regra geral, qualquer fato ocorrido nos mais diversos locais do país permitirá 

a mesma incidência do IPI, assim como em qualquer dos municípios de um 

determinado estado, a incidência do ICMS. Por consequência, uma vez instituídos, 

ambos os tributos têm, constitucionalmente, suas respectivas regras de repasse 

para entes federativos que não participaram da arrecadação do tributo. Dessa forma, 

resta demonstrado que os tributos de receita compartilhada, uma vez criados, não 

pertencem a apenas uma pessoa política.  

Do mesmo modo, Luciano Amaro25 elucida que “as decisões sobre o nível de 

incidência dependem do ente político titular da competência; mas a arrecadação 

resultante das leis que ele editar não lhe pertence integralmente, pois é partilhada”.  

Ademais, não há na federação brasileira uma real política de incentivo de 

cooperação entre municípios que potencialize a efetividade de suas atividades e 

formem grupos para o fornecimento de serviços públicos de qualidade. Dito isto, o 

federalismo cooperativo que se defende é aquele guiado pelo princípio insculpido na 

igualdade material, tratando os desiguais na medida de sua desigualdade26. 

Portanto, quando se fala em federalismo cooperativo não se busca que os 

encargos sejam exatamente iguais para todos os entes, mas que sejam condizentes 

com as receitas percebidas. Assim, à medida que se aumentam os encargos, a 

receita, seja ela direta ou indireta, deve ser proporcional a ponto de garantir a 

autossuficiência. A autonomia municipal, inclusive, tem status de princípio 

constitucional27: 

 

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto 
para: 
[...] 
VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 
[...] 
c) autonomia municipal 

                                            
25 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 108. 
26 GIROLDO, Camila Nayara; KEMPFER, Marlene. Autonomia municipal e o federalismo fiscal 
brasileiro. Revista de Direito Público, Londrina, v. 7, n. 3, p. 3-20, set./dez. 2012, p. 9-10. 
27 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 34. 5 de 
outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
Acesso em: 27 mai. 2018. 



 

 

Ocorre que em face ao aumento progressivo dos encargos relacionados aos 

serviços públicos municipais, como os trazidos no artigo 30 da Constituição Federal,

não tem sido des

autonomia.  

Luis Roque Klering, 

promulgação da Constituição Federal em 1988, os municípios foram alçados ao 

patamar hierárquico de entes federativos autônomos e independentes, todavia, 

verificou-se um grande repasse de atribuições que antes eram ex

outros entes e que agora são executadas pelos municípios. Exemplo disso é a 

seguinte tabela elaborada pelos autores

 

                                        
28 KLERING, Luis Roque. et al. 
contexto da administração pública contemporânea
Alegre, v. 22, n. 1, p. 31-43, jan./jun. 2011, p. 38.
29 Ibidem, p. 39. 
  

face ao aumento progressivo dos encargos relacionados aos 

serviços públicos municipais, como os trazidos no artigo 30 da Constituição Federal,

não tem sido despontado crescimento capaz de assegurar sua 

Roque Klering, et al28 concluíram em seus estudos que, desde a 

promulgação da Constituição Federal em 1988, os municípios foram alçados ao 

patamar hierárquico de entes federativos autônomos e independentes, todavia, 

se um grande repasse de atribuições que antes eram ex

outros entes e que agora são executadas pelos municípios. Exemplo disso é a 

seguinte tabela elaborada pelos autores29: 

                                            

KLERING, Luis Roque. et al. Competências, papéis e funções dos poderes muni
contexto da administração pública contemporânea. Análise A Revista Acadêmica da FACE: Porto 

43, jan./jun. 2011, p. 38. 
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Há de se observar na evolução do triênio 2006/2008 que, somente as 

despesas municipais direcionadas para administração, previdência social, saúde, 

educação e urbanismo atingiram, conjuntamente, a importância de 77% das 

despesas municipais em 2008 dentre as vinte e sete modalidades enumeradas. 

Com o propósito de demonstrar a vulnerabilidade financeira para o 

atendimento dos encargos que lhes foram direcionados, faz-se necessário 

apresentar o estudo desenvolvido pela Confederação Nacional dos Municípios – 

CNM30 acerca da receita disponível para cada um dos entes federativos, que 

também abarca o triênio 2006/2008, concluindo que: 

 

RECEITA DISPONÍVEL POR ENTE FEDERATIVO 
 2006 2007 2008 

União 53,0% 53,4% 51,9% 

Estados 27,9% 27,1% 27,7% 

Municípios 19,1% 20,5% 21,5% 

Fonte: CNM, 2011 – valores aproximados. (Org. Autor) 

 

Desta maneira, de todo o arrecadado pela Federação em 2008, conforme 

acima exposto, apenas 21,5% foi proveniente da atuação da competência municipal. 

Não obstante, desta parcela de 21,5% incumbida ao município, tem-se que31: 

 

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 
 2006 2007 2008 

Arrecadação própria 25,5% 26,6% 25,7% 

Transferências 

constitucionais/legais 
62,5% 60,8% 62,1% 

Transferências 

voluntárias 
12,0% 12,6% 12,1% 

Fonte: CNM, 2011 – valores aproximados. (Org. Autor) 

 

É de se verificar da totalidade da receita disponível para os municípios no 

exercício de 2008, que somente 25,7% é proveniente de arrecadação própria, 
                                            
30 Confederação Nacional de Municípios – CNM. Estudos Técnicos CNM. Brasília: CNM, 2011. 200 
páginas. Volume 3, p. 59. 
31 Ibidem, p. 59. 
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restando às transferência governamentais – constitucionais, legais e voluntárias – a 

razão de 74,2%. 

Do exposto nas três tabelas apresentadas neste tópico, é possível constatar 

que o município tem 77% de suas despesas direcionadas a administração, 

previdência social, saúde, educação e urbanismo, entretanto, dispõe de apenas 

25,7% de receita própria. 

Conforme esposado, essa relação de dependência de recursos 

intergovernamentais pode colocar os entes federativos descentralizados, a exemplo 

dos municípios, como meros apêndices do governo central, subvertendo a lógica 

cooperativa e, consequentemente, a mitigação da autonomia dos entes32. 

Dessa forma, a assunção de encargos socais pelos municípios não condiz 

com a atividade financeira disponível para custeá-los, sendo as transferências 

intergovernamentais não só importantes, como indispensáveis para o cumprimento 

dos mesmos.  

Portanto, em face do quadro federativo fiscal brasileiro, faz-se necessário 

assegurar, das normas extraíveis do ordenamento jurídico brasileiro, que os 

governos locais não sejam atingidos pela sorte dos governos cíclicos. Em outras 

palavras, que a pessoa física à frente da pessoa política não seja determinante no 

direcionamento das transferências, objetivando a garantia, a previsibilidade e a 

segurança jurídica envolvidas no repasse intergovernamental. 

 

2.3 DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 

 

2.3.1 As transferências intergovernamentais e o papel no equilíbrio financeiro 

municipal 

 

As receitas foram injustamente repartidas, eis que àqueles que são mais 

exigidos por serviços sociais têm menos fonte de arrecadação tributária. Assim, as 

transferências intergovernamentais surgiram com a finalidade de oferecer maior 

                                            
32 TORREZAN, Raphael Guilherme Araújo. Federalismo fiscal e a desconstrução dos estados: 
uma análise sob a perspectiva do endividamento público. 131 f. Dissertação (Mestrado em 
Economia) — Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Faculdade de Ciências e 
Letras (Campus Araraquara-SP), Araraquara, 2017, p. 38. 
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equilíbrio a este sistema. Segundo Marcus Abraham33: 

 

[...] as transferências intergovernamentais são repasses financeiros entre 
diferentes esferas de governo, obrigatórios ou voluntários, com fundamento 
constitucional, legal ou contratual, com a finalidade de permitir que os entes 
subnacionais possam exercer suas atribuições adequadamente, seja a partir 
do reequilíbrio fiscal entre rendas e encargos, seja para a realização de 
atividades específicas e determinadas. 

 

Em virtude disso, por transferências obrigatórias são entendidas aquelas 

emanadas de base constitucional ou legal. Por sua vez, são caracterizadas como 

automáticas, incondicionadas e sem contrapartida, com livre destinação e sem 

contraprestação direta como requisito para o recebimento34.  

As obrigatórias de ordem constitucional são contabilizadas a partir da fração 

do produto da arrecadação de tributos realizada por outro ente, diretamente ou por 

meio de fundos, com previsão nos artigos 157 a 161 da Constituição Federal, 

denominadas Repartição de Receitas Tributárias. As transferências obrigatórias de 

ordem legal decorrem de previsão em lei específica e destinam-se, em geral, à 

implementação de programas sociais específicos.  

Já as transferências voluntárias têm natureza discricionária e derivam de 

acordo de vontade entre os entes, materializados a partir da celebração de 

convênios, contratos de repasse, acordos ou ajustes, efetivados a título de 

cooperação ou auxílio financeiro. 

Citando José Maurício Conti, Emerson César da Silva Gomes35 também 

conceitua a classificação das transferências segundo o modo como os recursos 

tributários são distribuídos de um ente para outro em participação direta e 

participação indireta (ou em fundos).  

Por participação direta é assim entendido quando parcela de um tributo 

arrecadado por uma unidade federativa deve ser transferida a outra e, na 

participação indireta – ou por fundos – parcela de um ou mais tributos é destinada a 

compor fundos de participação, sendo repartidos entre seus beneficiários por 

critérios preestabelecidos. 

                                            
33 ABRAHAM, Marcus. Curso de direito financeiro brasileiro. 4ª ed. rev. atual. e ampl. – Rio de 
Janeiro: Forense, 2017, p. 90-91. 
34 Ibidem, p. 90-91. 
35 GOMES, Emerson Cesar da Silva. Fundamentos das transferências intergovernamentais. 
Revista do Tribunal de Contas da União, 39(110): 28-40. 2007, p. 30. 
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Ainda que a metodologia utilizada seja distinta, é possível relacionar o quanto 

trazido por José Maurício Conti ao apresentado por Marcus Abraham, tendo em vista 

que este último modelo também é o adotado pelo Senado Federal. Nessa 

perspectiva, as transferências podem ser agrupadas em constitucionais, legais ou 

voluntárias a partir de fontes diretas e indiretas. É deste quadro que surge a 

chamada brecha vertical, categorizada por Sérgio Prado36como: 

 

O conceito básico e central para analisarmos esse problema é que se pode 
chamar brecha vertical: o fato de que os governos superiores arrecadam 
mais recursos do que gastam diretamente, enquanto os governos de nível 
inferior arrecadam menos recursos do que gastam diretamente. 

 

O conceito de brecha vertical surge então como um dos elementos que 

fomenta o desequilíbrio federativo. A determinados governos é dada maior aptidão 

de arrecadação em face ao que necessita, sendo destinado a determinados entes, 

diante da crescente despesa sem recursos suficientes, justamente o oposto dessa 

lógica.   

Michel Haber Neto e Rodrigo Leal Griz37 revelam que a maior parte dos 

municípios brasileiros só consegue “sobreviver” com os recursos oriundos das 

transferências, tendo em vista que são incapazes, sozinhos, de auferirem receita 

capaz de cobrir suas respectivas despesas. Isto posto, as verbas públicas oriundas 

de outros entes federativos se tornam indispensáveis para o fomento de políticas 

públicas, se tornando instrumento imprescindível à perseguição dos objetivos 

constitucionalmente elencados na Federação brasileira, sobretudo, relativos aos 

direitos fundamentais. 

Este é um ponto que merece destaque. São direitos fundamentais insculpidos 

na Constituição e designados aos municípios que somente são assegurados, isto é, 

financiados, com repasse intergovernamental. Tal reflexão permite levar a duas 

circunstâncias: a primeira evidencia a desproporção da relação entre o equilíbrio da 

                                            
36 PRADO, Sérgio. Uma visão geral do sistema de transferências. In: FÓRUM Fiscal dos Estados 
Brasileiros. Transferências intergovernamentais na federação brasileira: avaliação e 
alternativas de reforma. São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, v. 1, n. 6, 2006, p. 12. 
37 NETO, Michel Haber; GRIZ, Rodrigo Leal. Federalismo fiscal e direitos fundamentais: as 
transferências intergovernamentais de receitas como instrumento de viabilização de políticas 
públicas que implementem os direitos fundamentais. In: E56a Encontro Nacional do CONPEDI 
(20.: 2011 : Belo Horizonte, MG) Anais do [Recurso eletrônico] XX Encontro Nacional do CONPEDI. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011, p. 13. 
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autossuficência das pessoas políticas do federalismo fiscal; a segunda, por sua vez, 

a importância das transferências intergovernamentais para o equilíbrio financeiro 

municipal.  

Porquanto, o federalismo cooperativo não pode ser uma virtude componente 

do mundo ideal, mas, sim, incorporado de fato à realidade brasileira. Conforme já 

exposto, o equilíbrio financeiro é crucial para assegurar os direitos fundamentais e, 

diante da assunção de encargos e recursos disponíveis, o mesmo só tem sido 

possível pelo mecanismo das transferências intergovernamentais. Por fim, a 

chamada brecha fiscal só pode ser superada pela segurança jurídica atrelada às 

transferências com vistas à redução do desequilíbrio intergovernamental. 

 

2.3.2 O repasse de ICMS e a autonomia municipal 

 

Inicialmente, sobre tema, cumpre trazer José Cretella Júnior38 enunciado que: 

“O Município faz sua própria administração em razão de sua autonomia em matéria 

de interesse local, mas esta só se efetiva se também lhe for concedido poder para 

ter sua renda, independente de outras entidades federadas”. Certamente, só é 

possível concretizar serviços e direitos designados ao governo local por meio de 

recursos suficientes. 

Diante do quanto já apresentado neste trabalho, o federalismo fiscal brasileiro 

dispõe da chamada brecha vertical que se configura no desequilíbrio 

intergovernamental na relação entre encargos e receitas de cada ente. Assim sendo, 

as transferências intergovernamentais surgiram como alternativa para que se 

estabeleça o equilíbrio fiscal municipal, destacando-se a partir de agora o repasse 

constitucional da cota do ICMS. 

Trata-se de transferência intergovernamental classificada como obrigatória de 

ordem constitucional direta, contabilizada a partir da parcela do produto da 

arrecadação de tributos realizada pelo ente estadual, com previsão no artigo 158, IV, 

da Constituição Federal. 

Sérgio Prado39 preceitua que os governos estaduais atuam como agentes 

                                            
38 Apud COSTA, Nelson Nery. Direito Municipal Brasileiro. 6ª ed. rev., atual. e  ampl. – Rio de 
Janeiro: Forense. 2014, p. 126. 
39 PRADO, Sérgio. Uma visão geral do sistema de transferências. In: FÓRUM Fiscal dos Estados 
Brasileiros. Transferências intergovernamentais na federação brasileira: avaliação e 



 

 

arrecadadores em nome dos municípios no caso do ICMS, quando 25%

são de propriedade dos municípios

líquido dos municípios, garantido constitucionalmente, razão pela qual os recursos 

devem ser livres de quaisquer condicionalidades.

Sérgio Prado40 também 

parte do ICMS” – é uma fonte 

compreender quase um terço dos recursos municipais.

Em recente estudo realizado pela Frente Nacional dos Prefeitos 

foram elencados as principais matrizes de receita municipal, estruturadas a partir 

das receitas correntes e receitas de capital. 

Diante dessa conceituação, vejamos o quanto apresentado pela FNP

 

Fonte: FNP. Ano 13, 2018
 

                                        

alternativas de reforma. São Paulo, Fundação 
40 PRADO, Sérgio. Uma visão geral do sistema de transferências. In: FÓRUM Fiscal dos Estados 
Brasileiros. Transferências intergovernamentais na federação brasileira: avaliação e 
alternativas de reforma. São Paulo, Fu
41 Publicação da Frente Nacional de Prefeitos
V13 (2018). 200 fl. Vitória, ES: Aequus Consultoria, 2018, p. 14.
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Diante dessa conceituação, vejamos o quanto apresentado pela FNP41: 

 

                                                        

Getúlio Vargas, v. 1, n. 6, 2006, p. 35. 
PRADO, Sérgio. Uma visão geral do sistema de transferências. In: FÓRUM Fiscal dos Estados 

Transferências intergovernamentais na federação brasileira: avaliação e 
ndação Getúlio Vargas, v. 1, n. 6, 2006, p. 35. 

Finanças dos Municípios do Brasil. 
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Para melhor compreensão, o artigo 11 da Lei 4.320/64 define as modalidades 

de receita como: 

 

Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: 
Receitas Correntes e Receitas de Capital. 
§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, 
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as 
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em 
Despesas Correntes.        
§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos 
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, 
de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em 
Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.           

 

Do exposto, o repasse de ICMS surge, individualmente, como a principal fonte 

de receita municipal, correspondendo a 18,2% no exercício de 2016. Apesar de a 

receita tributária representar o percentual de 21%, este é composto por cinco fontes 

distintas: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Taxas e 

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Cosip.  

Tal fato representa tanto a importância do repasse da cota constitucional de 

ICMS aos municípios, como a atenção que deve ser resguarda ao mesmo, sob pena 

de, se violada, afetar diretamente a autonomia financeira municipal. 

Ao tratar do papel das transferências intergovernamentais na equalização 

fiscal dos municípios brasileiros, Alexandre Lima Baião42 adota em sua dissertação o 

posicionamento aplicado por Jorge Martinez-Vazquez e Jameson Boex, apontando 

que, ao definir quanto cada governo local irá receber do recurso de transferências, 

dois aspectos principais devem ser levados em consideração na equalização 

horizontal: a necessidade fiscal e a capacidade fiscal. 

A capacidade fiscal se expressa no quanto o governo local consegue 

arrecadar para determinado nível de esforço fiscal, refletindo a base tributária de sua 

localidade e a renda de sua população. Já a necessidade fiscal tange as diferenças 

entre o nível de serviços públicos necessários para cada localidade diante das 

características da população ou da região. 

                                            
42 BAIÃO, Alexandre Lima. O papel das transferências intergovernamentais na equalização fiscal 
dos municípios brasileiros. 2013. 67 f. Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração 
Pública e de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 2013, p. 14. 
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Então, sobre tema concernente ao repasse constitucional, Roque Antonio 

Carrazza43 leciona que só é possível haver participação no produto da arrecadação 

do tributo após ele ter sido instituído pela pessoa política competente e nascido com 

a ocorrência do fato imponível. Isto é, a expectativa de direito relacionada à 

participação só se efetiva após a criação do tributo "partilhável" e da ocorrência do 

fato imponível. 

Além disso, o doutrinador44 também defende ser inalterável o direito à 

participação das pessoas políticas, a menos que a renúncia tratada se ampare em 

lei remissiva. 

Porém, entende-se que, uma vez criado o tributo, efetuada sua 

regulamentação e realizado o fato jurídico, nasce o direito do município ao repasse 

integral da cota parte de ICMS. Tal fato persiste ainda quando em face de 

pagamento antecipado ou diferido, crédito tributário diferido, reduzido ou excluído 

em virtude de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores fiscais, tendo em 

vista literalidade do artigo 3º, § 2º, I, da Lei Complementar nº 63 de 1990, que será 

mais bem explorado posteriormente. 

Desse modo, uma das maiores dificuldades do federalismo fiscal 

contemporâneo é a tentativa de equilibrar receitas próprias, transferências 

intergovernamentais e as necessidades de gasto público45. Nesse ínterim, o enfoque 

é dispensado às transferências intergovernamentais relacionadas à parcela devida 

aos municípios proveniente do ICMS diante de incentivo fiscal do estado-membro. 

 

 

 

 

 

                                            
43 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2013, p. 777. 
44 Ibidem, p. 778.  
45 BARBOSA, Leon Victor de Queiroz. Ativismo judicial e federalismo fiscal: o comportamento do 
Supremo Tribunal Federal. - Recife: O Autor, 2009. 119 folhas. Dissertação (mestrado) – 
Universidade Federal de Pernambuco. CFCH. Ciência Política, 2009, p. 19. 
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3. A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS E O REPASSE DE ICMS 

 

3.1 DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS 

 

Conforme destacado no início deste trabalho, as peculiaridades envolvidas na 

formação do Estado Federativo Brasileiro fomentaram a eclosão de individualidades 

regionais diante do nascimento de conflitos internos do sistema federativo. Isto se 

demonstra na proporção em que, a pretexto de garantia da autonomia, 

desenvolvimento econômico interno e redução das desigualdades interregionais, os 

entes subnacionais, corriqueiramente, atuam em defesa de necessidades próprias e 

em detrimento dos anseios nacionais46.  

Paralelamente, extrai-se da dissertação de Gustavo de Paiva Gadelha47 o 

surgimento da concessão de incentivos fiscais como instrumento estatal para intervir 

na economia, com o objetivo de confirmar, sobretudo, os vetores e os valores 

direcionares do Estado. Para tanto, haveria de se cumprir vigorosamente os 

preceitos constitucionais, sob pena de, não os atingindo, frustrar a típica atividade 

estatal.  

Neste ponto, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 

1988 define os requisitos para a concessão de incentivos fiscais com vistas a 

garantir a transparência e reduzir os privilégios. Com estes contornos, é possível 

verificar três momentos em que a Carta Magna se propõe a regulamentar a política 

de concessão de incentivos fiscais por meio dos seguintes artigos: 150, § 6°48; 155, 

§ 2°, XII, g49; e 165, § 6º50. Além desses, o autor51 também destaca, já no plano 

                                            
46 JORGE, Alexandre Teixeira. A concessão de benefícios relativos ao ICMS e a sua repercussão 
no montante partilhado com os Municípios. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: 
Dialética, n. 239, p. 19-38, jul, 2015. p. 19 
47 GADELHA, Gustavo de Paiva. Isenção tributária: crise de paradigma do federalismo fiscal 
cooperativo. Recife: O Autor, 2006. 159 fls. Dissertação (mestrado) — Universidade Federal de 
Pernambuco. CCJ. Direito, 2006, p. 89 
48 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
[...] 
§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante 
lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, 
XII, g. 
49 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
[...] 
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infraconstitucional, o artigo 14 da Lei Complementar 101/200052 – que define as 

condições para a concessão de incentivos fiscais diante dos quais decorra renúncia 

de receita.  

Contudo, não é objeto de análise deste trabalho o exame minucioso dos 

benefícios fiscais e suas espécies, mas os efeitos que estes trazem ao pacto 

federativo e ao federalismo cooperativo, especialmente no tocante ao repasse do 

ICMS. 

Por consequência, Maria de Fátima Ribeiro53 afirma que a renúncia fiscal, a 

fim de não contrariar seus próprios fundamentos autorizadores, precisa estar 

devidamente respalda no escopo constitucional do interesse público.  

De mais a mais, citando José Casalta Nabais, a autora54 aduz que tanto o 

desempenho da tributação como o da exoneração devem ser assentados no vetor 

da proibição ao excesso. A norma, ao dispensar ou postergar o recolhimento do 

tributo, não deve se descuidar dos objetivos constitucionais. Não obstante, sua 

instituição também deve estar acompanhada do estudo econômico dos resultados 

pretendidos, a fim de que haja proporcionalidade entre a intervenção e os resultados 

atingidos. 

Com estes contornos, sob a ótica do desenvolvimento econômico-social em 
                                                                                                                                        

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
[...] 
XII - cabe à lei complementar: 
[...] 
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos 
e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 
50 Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
[...] 
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre 
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia. 
51 GADELHA, Gustavo de Paiva. Isenção tributária: crise de paradigma do federalismo fiscal 
cooperativo. Recife: O Autor, 2006. 159 fls. Dissertação (mestrado) — Universidade Federal de 
Pernambuco. CCJ. Direito, 2006, p. 89. 
52 Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 
53 RIBEIRO, Maria de Fátima. Concessão de incentivos fiscais pela União e os reflexos nos 
valores repassados ao fundo de participação dos municípios. In: Direito tributário e financeiro I 
[Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/UnB/UCB/IDP/ UDF; Coordenadores: Marcos 
Aurélio Pereira Valadão, Maria Lírida Calou De Araújo e Mendonça, Raymundo Juliano Feitosa – 
Florianópolis: CONPEDI, 2016. 325-344 Disponível em 
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/y0ii48h0/erhi25v6/QPNIU7uFuhj05SIO.pdf>. Acesso em 04 
de jul. de 2018, p. 337. 
54 Ibidem, p. 337. 
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face do incremento da receita pública é que deve residir a análise da ponderação da 

renúncia fiscal. Os benefícios fiscais surgem então de modo semelhante ao que se 

compreende pelo regime de subvenções.  

Em linhas gerais, a subvenção é considerada como espécie de incentivo fiscal 

por meio do qual o ente federativo aufere os recursos e, posteriormente, os transfere 

para a promoção de uma atividade voltada ao interesse público. Dessa forma, 

financiam-se por extensão do poder estatal os preceitos da administração pública 

através da respectiva pessoa jurídica de direito público55.  

Nesse ínterim, o que distingue a subvenção direta dos outros benefícios 

fiscais se dá no fluxo dos recursos. Na primeira, há a incidência da tributação e, a 

partir de sua receita, subsidia-se determinada atividade. Já nas situações que 

envolvem os benefícios fiscais não há a incidência da tributação.  

Mais precisamente, nas subvenções diretas os recursos são provenientes do 

particular que, mediante repasse do ente federativo, regressa ao segmento privado. 

Por outro lado, não há fluxo de caixa nos incentivos fiscais diante da renúncia de 

receita, se configurando na única dinâmica de abdicação de recolhimento pelo setor 

privado em face do governo56. 

A possibilidade da subvenção, assim, permite ao estado concedê-la sem 

alterar a repartição de receitas, pois assegura o repasse das cotas-parte que 

incumbem aos municípios, dispondo apenas do percentual que, realmente, faz jus. 

Isto é, recorrendo às palavras de Luís Eduardo Schoueri57: 

 

"deve-se ressaltar que o conceito de subvenção pressupõe uma prestação 
pecuniária pelo Estado, o que inocorre no caso de incentivos fiscais, quando 
adotam a forma de renúncia." Isso é uma constatação. Todavia, "não pode a 
visão formal deixar de reconhecer que essencialmente ocorre uma 
subvenção, seja com uma prestação pecuniária, seja com uma renúncia por 
parte do Estado." 

 

Do exposto, observa-se apesar de haver equivalência entre as condutas, à 

medida que os benefícios fiscais atingem as receitas públicas, as subvenções 

                                            
55 GADELHA, Gustavo de Paiva. Isenção tributária: crise de paradigma do federalismo fiscal 
cooperativo. Recife: O Autor, 2006. 159 fls. Dissertação (mestrado) — Universidade Federal de 
Pernambuco. CCJ. Direito, 2006, p. 90 
56 Ibidem, p. 90. 
57 Apud GADELHA, Gustavo de Paiva, Op. Cit., p. 91. 



31 

 

  

atingem as despesas, promovendo o esvaziamento dos cofres públicos58. 

Vale dizer, não se busca estimular o Estado a empregar indiscriminadamente 

as subvenções e alimentar o uso indevido de favores fiscais. Por outro lado, em 

determinada situação na qual a administração pública pondere que uma vantagem 

fiscal favoreça a realização de determinada finalidade, é entendida a subvenção 

como o ato mais prudente. Ao instituí-la, fornece maior controle sobre o valor 

efetivamente gasto para aquele propósito, além de não ferir o pacto federativo no 

tocante às transferências intergovernamentais. 

Com estas considerações, Gustavo Paiva Gadelha59 traz à reflexão se as 

subvenções diretas deveriam ser aplicadas em todos os benefícios fiscais. Em 

virtude disso são elencados os principais pontos negativos destes últimos.  

Primeiramente, destaca que em muitas situações os incentivos fiscais surgem 

com o “efeito carona” em razão de as grandes empresas, inevitavelmente pela força 

do mercado, necessitarem se estabelecer naquele local, mitigando sua função 

inicial. Sendo assim, ainda que as subvenções também tragam dificuldades 

envolvidas na finalidade pretendida, as mesmas são fruto da participação do ente 

privado, estimulando a consecução da função social pretendida. 

Em seguida, é trazido como fator preponderante para a inclinação às 

subvenções a existência de controle prévio tanto dos contribuintes beneficiados 

como do valor da renúncia fiscal. Ao passo que os incentivos fiscais operam em 

caráter geral na maioria das oportunidades, a fim de resguardar suposta isonomia, 

não possuem controle sobre o valor exato a ser abdicado, deixando de ser 

assegurada a correspondência entre renúncia e investimento de interesse social. 

Por fim, é exposta a situação de a concessão de favores fiscais ter o potencial 

de atingir o federalismo fiscal brasileiro instituído sobre a égide cooperativa, pois, ao 

contrário das subvenções diretas – nas quais o ente estatal custeia a partir de 

fundos já disponíveis no orçamento, em face das demais modalidades de benefícios 

o montante que deixou de ser arrecado seria dividido com outros entes federativos. 

De logo, o estado tem competência para oferecer a desoneração fiscal, 

porém, como ato da administração pública, é limitada e está submetida às diretrizes 

                                            
58 GADELHA, Gustavo de Paiva. Isenção tributária: crise de paradigma do federalismo fiscal 
cooperativo. Recife: O Autor, 2006. 159 fls. Dissertação (mestrado) — Universidade Federal de 
Pernambuco. CCJ. Direito, 2006, p. 91. 
59 Ibidem, p. 92-94. 
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constitucionais60.  

 

3.2 A LC Nº 160/2017 E OS EFEITOS DA GUERRA FISCAL 

 

Diante das análises do instituto dos benefícios fiscais e seus efeitos 

potenciais, o legislador constituinte buscou limitar seu procedimento de execução. 

Inicialmente, cumpre trazer como ocorre a concessão de benefícios fiscais em face 

do ICMS. 

Com os contornos instituídos pela Constituição Federal, o ICMS obteve 

grande dimensão fiscal para os entes federativos. Para os municípios é garantia de 

receita utilizada para assegurar autonomia, além de ser instrumento de política fiscal 

para aumentar as arrecadações estaduais por meio de estímulos voltados para: 

isenção, redução de alíquota, redução de base de cálculo, diferimento, restituição do 

ICMS pago, anistia, crédito presumido, entre outros. Todavia, ainda quando 

observados os preceitos constitucionais, estes instrumentos afetam o repasse 

estatal do ICMS aos municípios61.  

Manifestando prudência em relação à atuação dos estados-membros no 

exercício da competência tributária concernente ao ICMS, o legislador originário 

determinou no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "g" da Constituição Federal, que 

caberia à lei complementar regular como os incentivos fiscais seriam concedidos e 

revogados pelos estados e pelo Distrito Federal62. 

Nesse cenário, diante da ausência da edição do respectivo instrumento 

normativo, a Lei Complementar nº 24 de 1975, recepcionada pela nova ordem 

                                            
60 RIBEIRO, Maria de Fátima. Concessão de incentivos fiscais pela União e os reflexos nos 
valores repassados ao fundo de participação dos municípios. In: Direito tributário e financeiro I 
[Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/UnB/UCB/IDP/ UDF; Coordenadores: Marcos 
Aurélio Pereira Valadão, Maria Lírida Calou De Araújo e Mendonça, Raymundo Juliano Feitosa – 
Florianópolis: CONPEDI, 2016. 325-344 Disponível em 
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/y0ii48h0/erhi25v6/QPNIU7uFuhj05SIO.pdf>. Acesso em 04 
de jul. de 2018, p. 342. 
61 JORGE, Alexandre Teixeira. A concessão de benefícios relativos ao ICMS e a sua repercussão 
no montante partilhado com os Municípios. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: 
Dialética, n. 239, p. 19-38, jul, 2015, p. 21 
62 TEIXEIRA, Elder Martinez. O Federalismo fiscal e as isenções do ICMS: Uma análise sobre a 
égide da Lei Complementar nº 160/2017. 2017. 56 f. Monografia (Graduação) - Curso de Curso de 
Direito, Universidade Católica do Salvador, Salvador, 2017. Disponível em: 
<http://deposita.ibict.br/handle/deposita/29>. Acesso em: 02 jul. 2018, p. 42. 
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constitucional63, inclusive de modo expresso64, passou a normatizar o instituto. 

Desse modo, determinou-se por meio de seu artigo 2º, § 2º65, que a concessão de 

benefícios está subordinada à decisão unânime dos entes integrantes do Conselho 

Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. 

Ocorre que, diante da complexidade envolvida para atingir a unanimidade 

durante a votação, os entes federativos estatais têm concedido benefícios fiscais 

sem o consentimento do CONFAZ, gerando paulatinamente o descumprimento da 

norma66. 

Almejando atenuar os impactos oriundos desta violação que se tornou tão 

frequente, o Supremo Tribunal Federal – STF, ao promover o controle de 

constitucionalidade concentrado, tem declarado inconstitucionais todos os benefícios 

concedidos em face do ICMS sem a chancela do CONFAZ, isto é, sem o aval 

unânime de seus membros, estabelecendo ainda o efeito ex-nunc nos julgamentos 

mais recentes67. 

Nesse sentido, é de se apontar na antiga ordem constitucional a previsão que 

os convênios provenientes do CONFAZ eram direcionados apenas na modalidade 

de isenção do sobre o ICMS. Não obstante, a Constituição Federal de 1988 trouxe 

tal previsão não apenas para as isenções, mas, sim, todo e qualquer benefício fiscal 

do ICMS68. 

Outrossim, configurou-se a incessante concessão de favores fiscais, em sua 

maioria inconstitucionais, nos quais estados-membros buscam oferecer melhores 

                                            
63 Cf. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 1179. Governador do 
Estado de São Paulo. Relator: Ministro Carlos Velloso. Dje 19 dez. 2002. 
64 Vide BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 34, § 
8º, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Brasília, 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 27 mai. 2018. 
65 Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados em reuniões para as quais tenham 
sido convocados representantes de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de 
representantes do Governo federal. 
[...] 
§ 2º - A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos Estados representados; 
a sua revogação total ou parcial dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos 
representantes presentes. 
66 TEIXEIRA, Elder Martinez. O Federalismo fiscal e as isenções do ICMS: Uma análise sobre a 
égide da Lei Complementar nº 160/2017. 2017. 56 f. Monografia (Graduação) - Curso de Curso de 
Direito, Universidade Católica do Salvador, Salvador, 2017. Disponível em: 
<http://deposita.ibict.br/handle/deposita/29>. Acesso em: 02 jul. 2018, p. 42. 
67 Ibidem, p. 45. 
68 SILVA, Willaine Araújo. Isenções tributárias relativas ao ICMS e guerra fiscal: análise à luz do 
preceito federativo. Dissertação (Mestrado em Direito Público) – Universidade Federal de Alagoas. 
Faculdade de Direito. Programa de Pós-Graduação em Direito. 155 f. Maceió, 2011, p. 99 
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incentivos em detrimento dos demais. Almejando atrair a produção de riquezas e 

cumprir supostos interesses públicos, criou-se na federação brasileira o que se 

intitulou de “guerra fiscal”.  

Por guerra fiscal entende Fernando Scaff69 como circunstância de acirramento 

econômico por meio dos entes federados, detentores da competência tributária 

originária. A fim de alcançar determinados projetos econômicos, são oferecidas 

vantagens tanto de ordem tributária como de naturezas diversas, a exemplo de 

infraestrutura, qualificação de recursos humanos e viabilização de crédito a baixo 

custo. 

De modo associado, a acepção de "guerra" é elencada como a competição 

desencadeada pelos entes políticos que fomentam o crescimento da receita por 

meio do emprego de iniciativas tributárias, surgindo então o termo “fiscal”, 

entretanto, sendo todo esse processo à margem da função pública. Vale ressaltar 

que a guerra fiscal em torno das unidades federadas se enquadra sob duas 

perspectivas: vertical, quando ocorrida entre setores governamentais distintos, e 

horizontal, quando entre aqueles de mesma categoria70.  

Neste cenário, o papel principal do ICMS – que residia na função 

arrecadatória, é desfigurado, pois converte sua essência fiscal para uma concepção 

extrafiscal de estímulo à atividade econômica71. 

Apesar disso, não se persegue estereotipar os benefícios tributários, mas 

apenas chamar a atenção que estes não devem ser objeto do mero juízo 

discricionário do Poder Executivo, mas implementados quando atenderem aos 

anseios sociais e em respeito ao ordenamento jurídico pátrio72. 

A guerra fiscal se torna prejudicial ao equilíbrio não só das relações 

institucionais, mas também particulares. É que o empresário, no momento em que 

realiza o estudo de mercado para desenvolver suas atividades, deveria sustentar 

suas decisões em elementos diversos da carga fiscal. Ao delegar a criação dos 

                                            
69 Apud RIBEIRO, Maria de Fátima; CASTRO, Aldo Aranha de. A Concessão de Incentivos Fiscais 
declarados inconstitucionais e os efeitos da Guerra Fiscal. In: D598 Direito tributário [Recurso 
eletrônico on-line] organização CONPEDI/UFSC; coordenadores: Antônio Carlos Diniz Murta, Ubaldo 
Cesar Balthazar, Raymundo Juliano Rego Feitosa. – Florianópolis : CONPEDI, 2014, n.p. 
70 SILVA, Willaine Araújo. Isenções tributárias relativas ao ICMS e guerra fiscal: análise à luz do 
preceito federativo. Dissertação (Mestrado em Direito Público) – Universidade Federal de Alagoas. 
Faculdade de Direito. Programa de Pós-Graduação em Direito. 155 f. Maceió, 2011, p. 108-109. 
71 Ibidem, p. 111. 
72 RIBEIRO, Maria de Fátima; CASTRO, Aldo Aranha de. Op. Cit. 14, n.p. 
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tributos indiretos sobre o consumo, o legislador pretendeu garantir a neutralidade 

fiscal, com o intuito de a tributação sobre o consumo ser suportada pelo consumidor 

final e não pelo empresário da cadeia produtiva73. 

Porquanto, para combater tal realidade fática instalada, deveriam ser 

aplicadas sanções efetivas para aqueles que promovessem incentivos irregulares, 

assim como suspender imediatamente os efeitos dos mesmos, mediante o 

respectivo instrumento processual, para que o contribuinte não seja penalizado por 

eventuais cobranças futuras retroativas74. 

Então, Luciana Marques Oliveira75 destaca que surgem questionamentos 

relevantes acerca do tema. O primeiro reside na compatibilidade dos efeitos ex tunc 

das decisões em sede controle concentrado e abstrato que declarem 

inconstitucionais leis de benefício fiscal e os princípios que regem a matéria. Em 

seguida, o modo com o qual os contribuintes seriam responsabilizados diante das 

irregularidades perpetradas pelo Estado. 

Apesar da relevância de tais indagações, que geram inúmeras discussões e 

profunda reflexão acerca do sistema tributário pátrio, a federação brasileira, por meio 

do Congresso Nacional e recorrendo mais uma vez ao Civil Law que lhe é inerente, 

editou a Lei Complementar nº 160 de 2017, sob a conjectura de mitigar a guerra 

fiscal.  

Em 08 de agosto de 2017, a Lei Complementar nº 160 foi publicada com a 

finalidade de regular os benefícios fiscais e financeiros do ICMS concedidos em 

desconformidade como artigo 155, inciso XII, § 2º, alínea ‘g’ da Constituição Federal. 

Sucintamente, permite a convalidação do que é inconstitucional (inclusive 

prorrogando-o) e a renúncia às ações e aos autos de infração. 

O novo texto legal previu que, para efetivar a convalidação, os estados-

membros deveriam deliberar em quórum diferenciado o convênio para aprovação. 

Por conseguinte, os requisitos envolvem a publicação da matéria a ser convalidada e 

                                            
73 LESSA, Donovan Mazza; LIMA, Daniel Serra. A declaração de inconstitucionalidade de 
benefícios fiscais de ICMS e a impossibilidade de exigir retroativamente o imposto do 
contribuinte de direito. Revista Magister de Direito Tributário e Finanças Públicas. Porto Alegre, ano 
5, n. 30, 5-20, jan./fev. 2012, p. 5. 
74 Ibidem, p. 10. 
75 OLIVEIRA, Luciana Marques Vieira da Silva. Declaração de inconstitucionalidade de benefício 
fiscal de ICMS concedido sem prévio convênio Confaz e consequências práticas. Revista 
Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Brasília, v. 40, n. 1, p. 135-164, jan./jun., 2015, p. 
138. 
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o registro seguido de depósito da documentação relativa à concessão do benefício 

perante a Secretaria Executiva do CONFAZ. 

Em outras palavras, não bastasse a confirmação dos atos em 

desconformidade com a legislação então vigente, a LC nº 160/2017 normatizou a 

sua prorrogação por até 15 anos. Ainda mais, sequer foi exigida do contribuinte ou 

das unidades federadas qualquer compensação para a conclusão gradual dos 

benefícios fiscais convalidados e que agora poderão ser reinstituídos e prorrogados 

por até 15 anos. Diante de tal posicionamento, a reinstituição sem qualquer 

contrapartida não contribui, prima facie, para a atenuação da guerra fiscal e acentua 

a ausência de planejamento governamental76. 

Amparado na autorização concedida pela LC nº 160/2017, o CONFAZ editou 

o Convênio ICMS nº 190, de 15 de dezembro de 2017. Por meio deste instrumento, 

foram regulamentadas as exigências para a convalidação dos ilegítimos benefícios 

concedidos no âmbito da guerra fiscal, mediante remissão e anistia dos créditos 

tributários decorrentes dos incentivos aprovados até a publicação da Lei 

Complementar77. 

Verifica-se também no artigo 6º da LC nº 160/201778 sanções quando da 

concessão ou manutenção de incentivos em desacordo com a LC nº 24/1975, a 

partir dos impedimentos previstos nos incisos I, II e III do § 3º do artigo 23 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Sem embargo, a despeito de o 

Convênio ICMS 190/2017 trazer segurança jurídica aos contribuintes ao afastar a 

revogação e a cobrança da carga tributária reduzida ou isentada, não regulamentou 

as referidas sanções, o que passa a gerar dúvidas a respeito de sua real 

aplicabilidade.  

                                            
76 CARVALHO, Osvaldo dos Santos de. A Lei Complementar 160 e a continuidade da perniciosa 
guerra fiscal. In: Jornal Carta Forense, 01 de fevereiro de 2018. Disponível em: 
<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-lei-complementar-160-e-a-continuidade-da-
perniciosa-guerra-fiscal/18082> Acesso em: 04/06/2018. n.p. 
77 VELLOSO, Andrei Pitten. Guerra fiscal: convalidação de incentivos inconstitucionais (LC 
160/2017 e Convênio ICMS 190/2017). In: Jornal Carta Forense, 05 de março de 2018. Disponível 
em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/guerra-fiscal-convalidacao-de-incentivos-
inconstitucionais-lc-1602017-e-convenio-icms-1902017/18123> Acesso em: 04/06/2018. n.p. 
78 Art. 6o  Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, a concessão ou a manutenção de 
isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em desacordo com a Lei Complementar 
nº 24, de 7 de janeiro de 1975, implica a sujeição da unidade federada responsável aos impedimentos 
previstos nos incisos I, II e III do § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
pelo prazo em que perdurar a concessão ou a manutenção das isenções, dos incentivos e dos 
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais.  
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Diante do panorama dos benefícios do ICMS e da guerra fiscal, passa-se à 

análise dos efeitos trazidos pela LC nº 160/2017 neste contexto. Assim, para 

conceder um incentivo ou benefício fiscal, o estado-membro deverá editar lei 

específica, conforme artigo 150, § 6º, da Constituição Federal, sem prejuízo do 

disposto no artigo 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal. Em seguida, convocar 

reunião para buscar a aprovação, de acordo com o artigo 2º, § 2º, da LC nº 24/1975. 

Com a LC nº 160/17, a alteração quanto aos efeitos pretéritos se dá que o 

ente estadual promoverá a convalidação e remissão de créditos. Já quanto aos 

efeitos futuros, poderá viabilizar a reinstituição do benefício.  

A sua promulgação moldada na segurança jurídica busca reduzir a guerra 

fiscal mediante a facilitação da concessão de benefícios fiscais. Contudo, à medida 

que se institucionaliza e protege a concessão de incentivos, o repasse aos 

municípios também é prejudicado. Logo, não tem se verificado o cuidado dos 

estados-membros em renunciarem apenas a parcela do ICMS que têm direito, 

incluindo também o repasse municipal na renúncia fiscal. 

Isso cria uma dicotomia, pois o estado, para supostamente se beneficiar com 

o estabelecimento de um novo agente econômico, concede favorecimento fiscal que 

prejudica o repasse de ICMS aos municípios – que não efetuou qualquer ingerência 

nas decisões, produzindo a chamada “cortesia com o chapéu alheio”.  

Além disso, diante da concessão desenfreada de incentivos tributários, a já 

abarrotada justiça brasileira se mostra incapaz de regular tantos atos 

inconstitucionais, pois o estado que promoveu tais concessões sem respeitar o 

ordenamento jurídico deveria arcar com o ônus de tais atos, inclusive 

financeiramente. 

A título de nota em relação às modalidades de benefícios fiscais, tem-se que 

a LC nº 160/2017, ao incluir o § 4º no artigo 30 da Lei 12.973/2014, corroborou com 

o fato de os incentivos se apresentarem no mundo jurídico sob o aspecto de 

subvenções, veja-se: 

 

§ 4o  Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao 
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, 
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados 
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou 
condições não previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 
160, de 2017) 
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Refere-se então a uma norma que definiu “subvenções para investimentos” 

para toda vantagem fiscal de ICMS concedida pelos estados, reverberando inclusive 

nas consequências tributárias.  

Do exposto, vislumbra-se que o estado é o ente federativo competente para a 

instituição do ICMS. Uma vez criando-o, deve repartir 25% da receita para os 

municípios. Todavia, tem criado benefícios fiscais em detrimento deste repasse – 

inclusive de modo inconstitucional.  

A LC nº 160/2017, ao proteger tais atos da administração, apesar de gerar 

segurança jurídica para os contribuintes – é bom se ressaltar, fulmina qualquer 

possibilidade de recuperação de crédito para o Estado, inclusive convalidando aquilo 

que era inconstitucional.  

Ou seja, em nenhum momento o município, que é detentor de 25% do ICMS 

instituído em seu respectivo estado, é resguardado ao tomar qualquer decisão sobre 

essa tão importante fonte de receita municipal. 

Enquanto não se vislumbra o fim da guerra fiscal, pois adstrito a reformas 

mais profundas, torna-se necessário garantir, pelo menos, que os municípios não 

sejam prejudicados pela guerra fiscal que se instalou e não há nenhum sinal de 

bandeira de paz. 

 

3.3 O IMPACTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS NO REPASSE DE ICMS AOS 

MUNICÍPIOS 

 

Inicialmente, cumpre expor que as transferências constitucionais obrigatórias 

– nas quais se insere o repasse do ICMS – carregam uma incorreção de cunho 

terminológica. Na realidade, não há transferência titularidade destas receitas, mas 

simplesmente a entrega destas para o seu autêntico destinatário. Por tal razão, o 

ente político responsável por angariar os recursos a serem repassados não tem o 

condão de dispor sobre os mesmos da maneira que lhe aprouver, sendo incumbido 

de entregá-los a quem lhe pertence de direito79. 

Assim, no que tange ao cálculo do repasse de ICMS para os municípios, este 

                                            
79 JORGE, Alexandre Teixeira. A concessão de benefícios relativos ao ICMS e a sua repercussão 
no montante partilhado com os Municípios. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: 
Dialética, n. 239, p. 19-38, jul, 2015, p. 22. 
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será mais bem explorado no próximo capítulo. No entanto, com a finalidade de 

introduzir o assunto, cumpre trazer as bases legais envolvidas neste ato. 

Conforme previsão do artigo 155, II, da Constituição Federal, compete aos 

estados e ao Distrito Federal a instituição do ICMS, ainda que iniciada no exterior. 

Em seguida, o artigo 158, IV, da Constituição Federal, define pertencer aos 

municípios 25% do produto da arrecadação do ICMS. Do mesmo artigo, em seu 

parágrafo único, é estabelecido que a parcela da receita dos municípios seja 

creditada três quartos na proporção do valor adicionado do imposto realizado nos 

respectivos territórios, e até um quarto de acordo com o que dispuser lei estadual ou 

lei federal, no caso de Territórios. 

Para efeito de definição do cálculo do valor adicionado, o artigo 161, I, da 

Constituição, assentou que cabe à Lei Complementar defini-lo. Desse modo, a LC nº 

63 de 1990 trata do cálculo do valor adicionado para cada município. 

Neste cenário, a autonomia financeira não se limita à correlação entre 

receitas e encargos, mas, também, de independência e previsibilidade na percepção 

dos recursos. Somente com a certeza do repasse o orçamento será respeitado, 

assim como assegurada a eficiência da prestação dos serviços públicos80. 

Diante do exposto, Alexandre da Silva Jorge81 sustenta que a instituição, 

modificação e extinção do tributo não se subordinam à anuência de outro ente 

federativo, mesmo quando este seja destinatário de transferência constitucional. 

Desta maneira, recorre à doutrina de Paulo de Barros Carvalho para afirmar que o 

fato de determinado tributo ter sua arrecadação repartida com outros entes do 

sistema federal não enseja que o exercício da competência tributária seja afetado.  

De certo, o exercício da competência legislativa tributária é privativo do ente 

político que foi designado constitucionalmente. Porém, merece destacar que o seu 

exercício está adstrito a limites. 

Após o desempenho da competência tributária através da edição legislativa, 

supera-se a ideia de criar o tributo e passa-se ao direito de arrecadá-lo mediante a 

ocorrência do fato jurídico. Nesse diapasão, os limites jurídicos inerentes à 

competência tributária se relacionam com a observância das normas e dos princípios 

                                            
80 JORGE, Alexandre Teixeira. A concessão de benefícios relativos ao ICMS e a sua repercussão 
no montante partilhado com os Municípios. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: 
Dialética, n. 239, p. 19-38, jul, 2015, p. 24 
81 Ibidem, p. 25. 
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constitucionais. Dentre outros, destacam-se aqui os princípios federativo, da 

autonomia municipal e da segurança jurídica. Apenas há que se falar em ato válido 

quando cumpridos conjuntamente. O exercício da competência tributária, assim, já 

surge atrelado aos respectivos limites82. 

Contudo, não se pretende ir de encontro à competência tributária prevista na 

Constituição. Mas que, uma vez criado o imposto e definida a sua regulamentação, 

as mudanças posteriores não promovam o conflito aparente em face aos demais 

princípios que regem o ordenamento jurídico brasileiro. 

Exemplo disso é o enfoque dado ao repasse de ICMS aos municípios neste 

trabalho. Ou seja, o estado-membro, desde que preencha os requisitos legais, não 

tem nenhuma restrição para dispor sobre 75% da arrecadação do ICMS, todavia, 

respeitando a parcela de 25% referente aos municípios.  

Isso não se confunde, todavia, com as modificações que gerem efeitos erga 

omnes, pois como é decorrente da competência legislativa originária, entende-se 

que é de titularidade única e exclusiva do respectivo ente federativo, sendo essa a 

correlação do estado para com o ICMS.  

Por outro lado, entende-se que há diferença quando as modificações são 

alteradas em face de pessoas, condições e parcelas específicas, a partir de um 

microssistema gerado apenso à legislação originária. Nesse sentido, a capacidade 

tributária ativa deve se voltar apenas em face da cota própria do ente competente – 

quando diante de tributo de receita compartilhada – para que seja garantida a 

previsibilidade dos recursos.  

Assim, merece destaque ipsis litteris o seguinte entendimento de Roque 

Antonio Carrazza83: 

 

Nascido o tributo que a Constituição quer ver partilhado, sua eventual não 
arrecadação não faz desaparecer o direito da pessoa política beneficiada (a 
menos, evidentemente, que ela se dê por força de uma lei remissiva). Como 
a arrecadação do tributo é estritamente vinculada à lei, a renúncia do Fisco 
(sem o amparo de uma lei) absolutamente não pode prejudicar a plena 
fruição do direito constitucional à participação nas receitas tributárias 

 

                                            
82 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2013, p. 579. 
83 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2013, p. 777. 
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É válido dispor que o autor faz referência apenas àqueles benefícios ilegais – 

em desconformidade com os requisitos do ordenamento jurídico. Conforme já 

exposto, o ente que conceder benefício fiscal em desconformidade com o 

regramento legal deve arcar com as consequências dele resultante, garantindo o 

repasse que deveria ter sido realizado caso o incentivo inconstitucional não fosse 

ofertado.  

Porém, entende-se que, ainda quando prevista em lei remissiva válida, a 

renúncia de receita deve afetar apenas a parcela da qual o estado faz jus. Um 

exemplo em abstrato pode explicar melhor tal premissa. 

Na hipótese de um estado que instituiu e regulamentou o ICMS em 

conformidade com as normas constitucionais, um empresário realiza o fato descrito 

na hipótese de incidência, contudo, deixa de realizar o pagamento do tributo. Neste 

ponto, há uma norma válida e a ocorrência do fato previsto, sem que ainda tenha 

ingressado nenhuma receita proveniente do tributo.  

Em seguida, antes do fim do prazo prescricional, este mesmo estado lhe 

concede benefício fiscal – de acordo com os ditames legais – de parcelamento no 

qual promove a anistia 100% sobre multa e juros.  

Desse modo, entende-se que, apesar de o incentivo estar previsto em lei 

remissiva válida, o estado não poderia dispor sobre 100% dos juros e multa, mas de 

apenas 75%. Fundamenta-se tal entendimento pela justa expectativa da receita por 

parte dos municípios em face desta quantia.  

Ainda que não tenha ingressado no erário estadual, a partir do momento da 

ocorrência do fato jurídico descrito na norma o município teria direito ao repasse. 

Além disso, sendo este posterior ao vencimento, a renúncia da receita dos encargos 

moratórios afeta diretamente a transferência constitucional obrigatória.  

Apesar de não compartilhar da integralidade dessa concepção, Roque 

Antonio Carrazza84 aborda que a criação do tributo e o direito subjetivo à receita do 

mesmo desenvolvem-se paralelamente. Não haveria "razão de ordem pública", 

subjetivismo por parte do ente competente ou até qualquer promessa entre o estado 

e o contribuinte capaz de afastar a norma constitucional. Em último estágio, o Poder 

Judiciário deve ser acionado para garantir o cumprimento dos preceitos 

                                            
84 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2013, p. 778.  
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constitucionais. 

Além disso, o ICMS é um imposto regido pelo princípio da seletividade, no 

qual a alíquota é proporcional à essencialidade do bem. Esta definição também é um 

atributo inerente à competência tributária, portanto, direcionado apenas ao estado. 

De modo diverso também se extrai quando, em face de um mesmo bem, a partir da 

alíquota e base de cálculo já predefinidas, o estado favoreça um pequeno grupo de 

indivíduos em face dos demais, criando microssistemas jurídicos enquadrados como 

benefício fiscal.  

Como se sabe, apesar de haver exceções, a instituição ou aumento de 

imposto, regra geral, deve obedecer aos princípios do direito tributário, v.g. a 

irretroatividade85, a anterioridade do exercício86 e a anterioridade nonagesimal87. 

Dado que a isenção não necessita obedecer a tais princípios por, em princípio, 

beneficiar o contribuinte ao promover a exclusão do crédito, pode ser instituído com 

efeitos no próprio exercício financeiro. Mais uma vez, a segurança jurídica e a 

previsibilidade em torno das transferências aos municípios são relegadas, razão pela 

qual mais uma vez se contrapõe a tal possibilidade. 

Com efeito, a Constituição Federal instituiu dupla categoria de competência: a 

tributária e a financeira, não havendo subordinação hierárquica entre ambas, na 

medida em que produzem a mesma consequência para os entes federativos que a 

possuem88.  

Em vista disso, a peculiaridade é que embora se verifique a definição 

constitucional acerca das competências tributárias para cada ente federativo 

deliberar sobre a criação dos tributos, manifesta-se prejudicial a exoneração por se 

apoderar da competência e reduzir-lhe a tal modo capaz de afetar o pacto 

federativo89.  

Em conformidade com a hipótese dos efeitos da renúncia fiscal na 

transferência da cota-parte do ICMS aos municípios, foi realizado estudo de 
                                            
85 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 150, III, a. 
Brasília, 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 27 mai. 2018. 
86 Ibidem, artigo 150, III, b. 
87 Ibidem, artigo 150, III, c. 
88 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2013, p.. 782. 
89 GADELHA, Gustavo de Paiva. Isenção tributária: crise de paradigma do federalismo fiscal 
cooperativo. Recife: O Autor, 2006. 159 fls. Dissertação (mestrado) — Universidade Federal de 
Pernambuco. CCJ. Direito, 2006, p. 95. 
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estimativa dessa renúncia a partir da lei de diretrizes orçamentárias de vinte 

unidades federativas brasileiras.  

Desta feita, no exercício de 2012, o valor de receita de ICMS renunciado 

chegou à soma de, aproximadamente, R$ 52,5 bilhões, montante que representa 

15% da receita de ICMS projetada para o ano de 201290. Assim, cerca de R$ 13 

bilhões deixaram de ser repassados para as prefeituras no ano de 2012. 

Já sob outro ponto de vista91, registrou-se no ano de 2016 a transferências da 

cota-parte de ICMS no valor R$ 100,30 bilhões aos municípios brasileiros, montante 

próximo ao de 2010, quando foram registras as transferências de R$ 98,79 bilhões. 

Além disso, entre os anos de 2015 e 2016, o repasse de ICMS diminuiu, 

aproximadamente, 5,2% – de R$ 105,76 bilhões para R$ 100,30 bilhões. Por 

consequência, os orçamentos dos municípios brasileiros enfrentaram uma redução 

de R$ 5,46 bilhões de receitas transferidas do ICMS no ano de 2016.  

Por fim, resta patente que os benefícios fiscais impactam na previsibilidade de 

receitas transferidas pelos estados aos municípios por força da instituição do ICMS, 

assim como é sabido não ser a única causa. No entanto, é de bom alvitre refletir que 

a renúncia de receita, não necessariamente, representará maior arrecadação no 

futuro.  

Verifica-se que diante do juízo de conveniência e oportunidade do estado-

membro, assim como observados os ditames legais, as subvenções se mostram 

menos nocivas ao equilíbrio financeiro dos entes federativos, sobretudo na relação 

estado e municípios.  

Para além de estabelecer a suposição que através de incentivos fiscais serão 

geradas novas riquezas, mostra-se mais prudente que o ente particular efetue a 

arrecadação e a administração pública, com a receita disponível, promova o 

direcionamento das despesas para as finalidades que almeja.  

A então expectativa de desenvolvimento pode se tornar em efetiva a partir da 

variável concernente apenas à criatividade da gestão local, que é mais bem 

controlada pela sociedade civil – por estar mais próxima dos cidadãos – do que a 

conglomerada, e muitas vezes não transparente, relação entre o particular e o 

                                            
90 Confederação Nacional de Municípios – CNM. ICMS e Guerra Fiscal – Brasília: CNM, 2012, p. 24. 
91 Publicação da Frente Nacional de Prefeitos. Multi Cidades – Finanças dos Municípios do Brasil. 
V13 (2018). 200 fl. Vitória, ES: Aequus Consultoria, 2018, p. 37. 
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estado mediante incentivos fiscais. 
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4. DO REPASSE INTEGRAL DE ICMS SEM DEDUÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS 

ESTADUAIS 

 

4.1 O CÁLCULO DO REPASSE DE ICMS AOS MUNICÍPIOS: ASPECTOS LEGAIS 

E HERMENÊUTICOS 

 

Inicialmente, cumpre indicar que este capítulo é direcionado à verificação da 

hipótese inicial, qual seja, o repasse atinente à cota-parte de ICMS aos municípios – 

à luz do federalismo – sem o desconto de benefícios fiscais. Conforme exposto no 

capítulo anterior, a transferência constitucional obrigatória de ICMS está prevista no 

artigo 158, IV, da Constituição Federal, sob a expressão de pertencer às entidades 

municipais 25% do produto da arrecadação do ICMS.  

Por conseguinte, no parágrafo único do referido artigo, é definido que a 

parcela municipal será creditada na proporção de três quartos, no mínimo, por meio 

do valor adicionado, e até um quarto de acordo com o que dispuser lei estadual ou 

lei federal, no caso de Territórios. 

Para efeito de definição do cálculo do valor adicionado, o artigo 161, I, da 

Constituição Federal, fixa que cabe à Lei Complementar sua definição. Desse modo, 

a LC nº 63 de 1990 estabelece critérios e prazos a respeito do cálculo do valor 

adicionado para cada município. 

Conforme artigo 3º, § 1º da referida da Lei Complementar92, a 

correspondência econômica municipal se dá, anualmente, pela somatória de toda a 

movimentação das saídas de mercadorias – adicionado o valor das prestações de 

serviços – menos as entradas de mercadorias dos contribuintes do ICMS no 

município. Ademais, utilizar-se-á o quanto disposto em escrituração fiscal para 

                                            
92 Art. 3º 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação serão creditados, pelos Estados, aos respectivos Municípios, 
conforme os seguintes critérios: 
[...] 
§ 1o O valor adicionado corresponderá, para cada Município:    
I – ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, 
deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;    
II – nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da 
Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, 
considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta.  
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efetuar o cálculo.  

Em se tratando da modalidade de tributação simplificada, o cálculo do valor 

adicionado é adstrito ao percentual de 32% da receita bruta, diante do qual resulta o 

valor adicionado, um dos componentes utilizados para que o estado-membro defina 

o índice de participação que cada município terá em face da arrecadação global. 

Por conseguinte, o § 2º do artigo 3º da LC nº 63/199093 determina que para o 

cálculo do valor adicionado também serão computados benefícios, incentivos ou 

favores fiscais (inciso I) e as referidas operações imunes (inciso II). 

O presente estudo, no entanto, é direcionado apenas ao inciso I deste 

parágrafo, haja vista que representa a parcela relativa ao limite de atuação do 

estado. Por outro lado, o exame detalhado das imunidades enumeradas necessita 

de reflexão e aprofundamento que extrapolam o objetivo geral deste trabalho. 

Com efeito, a contabilização dos benefícios fiscais para definir a parcela do 

município sem que tenha sido resguardada sua cota-parte enseja inconsistência no 

cálculo do repasse. Isto ocorre por a soma das parcelas, onde são incluídas as 

renúncias fiscais no valor adicionado, representar um montante superior ao 

efetivamente arrecadado, razão pela qual se sustenta que o ente estatal só pode 

conceder benefício que abarque a sua parcela de 75% da arrecadação.  

Além disso, quando da constatação de inconstitucionalidade do benefício 

fiscal, torna-se ainda mais cristalino o direito de o município receber a parcela 

relativa ao valor renunciado, tendo em vista que a ausência da efetiva arrecadação 

se deu por ato da administração pública em inobservância ao disposto na 

Constituição, devendo a mesmo arcar com o ônus da inconstitucionalidade 

perpetrada. 

Por outro lado, também se vislumbra que em face de benefícios fiscais legais 

o estado também tem o dever de preservar o repasse municipal. Ao Gestor 

Municipal destaca-se que sua administração pode consultar, em qualquer momento, 

as informações e os documentos utilizados pelos estados-membros no cálculo do 

                                            
93 [...] § 2º Para efeito de cálculo do valor adicionado serão computadas: 
I - as operações e prestações que constituam fato gerador do imposto, mesmo quando o pagamento 
for antecipado ou diferido, ou quando o crédito tributário for diferido, reduzido ou excluído em virtude 
de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores fiscais; 
II - as operações imunes do imposto, conforme as alíneas a e b do inciso X do § 2º do art. 155, e 
a alínea d do inciso VI do art. 150, da Constituição Federal. 
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valor adicionado, sendo vedada a omissão de informações94.  

Então, uma das ferramentas à disposição do interessado é acompanhar os 

benefícios fiscais que observaram as regras legais. A partir do estudo de impacto e 

de previsão do valor renunciado, poderá ser realizado o cálculo da parcela 

renunciada que pertence ao município quando esta não houver sido garantida.  

Constata-se, portanto, que a norma constitucional elegeu o método da 

territorialidade para distribuição do ICMS entre os municípios, calculado a partir de 

todos os fatos potencialmente – mas não necessariamente – tributáveis pelo ICMS95, 

sendo tais operações definidas na LC nº 63/1990. De acordo com o exposto, o artigo 

4º, § 1º in verbis, deste dispositivo legal: 

 

Art. 4º Do produto da arrecadação do imposto de que trata o artigo anterior, 
25% (vinte e cinco por cento) serão depositados ou remetidos no momento 
em que a arrecadação estiver sendo realizada à "conta de participação dos 
Municípios no Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicações", aberta em estabelecimento oficial de 
crédito e de que são titulares, conjuntos, todos os Municípios do Estado. 
§ 1º Na hipótese de ser o crédito relativo ao Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
extinto por compensação ou transação, a repartição estadual deverá, no 
mesmo ato, efetuar o depósito ou a remessa dos 25% (vinte e cinco por 
cento) pertencentes aos Municípios na conta de que trata este artigo. 

 

Ou seja, o legislador originário definiu que caberia à lei complementar a 

definição do cálculo do valor adicionado. Em seguida, foi editada a LC nº 63/1990 

dispondo sobre o método de cálculo incluído no cômputo do valor adicionado, dentre 

o qual estão os incentivos fiscais concedidos pelo estado. Como se não bastasse, o 

artigo 4º da referida Lei prevê em seu § 1º que, diante da ocorrência de extinção do 

crédito por compensação ou transação, é assegurado o depósito de 25% aos 

municípios referentes à cota extinta. 

Surge então o conflito aparente de normas na medida em que o estado tem 

                                            
94 BRASIL.  Lei complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990. Dispõe sobre critérios e prazos de 
crédito das parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de 
transferências por estes recebidos, pertencentes aos Municípios, e dá outras providências. Artigo 3º, 
§ 5º. Disponível em: <http://www4.planalto.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 06 jun. 2018.  
95 MOREIRA, André Mendes. Repartição de receitas tributárias e autonomia federativa. In: 
GOMES, Marco Lívio; Abraham, Marcus (Coord.) e Torres, Heleno Taveira (Coord.). Direito financeiro 
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal : homenagem ao ministro Marco Aurélio. Curitiba: 
Juruá, 2016.  
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competência tributária para legislar sobre ICMS, mas ao conceder benefícios sem 

garantir o repasse da cota-parte aos municípios, viola o federalismo cooperativo e a 

autonomia financeira municipal. 

Logo, a indagação reside se os tributos de receita compartilhada têm o 

mesmo regramento dos tributos de receita não compartilhada. Deste modo, há de se 

verificar se o legislador originário realmente desejava que, mesmo com a 

redistribuição financeira, o delegatário constitucional possuísse ampla liberdade 

tributária para suscitar os efeitos provenientes de seus atos.  

Então, é pertinente o diálogo entre o Direito Tributário e o Direito Financeiro. 

Diante dos princípios vários extraíveis da Constituição, elenca-se o princípio 

federativo como norteador dos demais, sendo reflexo do postulado da igualdade.  

Sobre o tema, Humberto Ávila96 aborda que: 

 

Os postulados normativos aplicativos são normas imediatamente metódicas 
que instituem os critérios de aplicação de outras normas situadas no plano 
do objeto da aplicação. Assim, qualificam-se como normas sobre a 
aplicação de outras normas, isto é, como metanormas. Daí se dizer que se 
qualificam como normas de segundo grau. Nesse sentido, sempre que se 
está diante de um postulado normativo, há uma diretriz metódica que se 
dirige ao intérprete relativamente á interpretação de outras normas.  

 

Empregando essa percepção, a Constituição de 1988 asseguraria o postulado 

de igualdade entre todos os componentes políticos da Federação já anunciada no 

artigo 1º da Constituição Federal97. Consequentemente, desponta como uma 

metanorma ao se tornar parâmetro para aplicação das outras. 

 É natural da condição federativa do Brasil a formação indissolúvel de seus 

membros sobre a qual se forma a condição de igualdade entre os entes federativos. 

Humberto Ávila98 destaca então que os postulados merecem tratamento diferenciado 

por assim também funcionarem no ordenamento jurídico.  

Diante do exposto, o exercício da competência tributária encontra limites nos 

efeitos financeiros produzidos. Ambos não se anulam, mas fomentam o modo de 

interpretação. Para mais, é precisar alcançar o sentido normativo que supere a mera 

                                            
96 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12ª 
ed. rev. e ampl.  – São Paulo: Malheiros. 2012, p. 134. 
97 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos [...] 
98 ÁVILA, Humberto. Op. Cit., p. 135. 
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literalidade. Na presente análise, ao se abordar a capacidade de dispor do repasse 

intergovernamental de ICMS e a autonomia municipal, o federalismo (fiscal) a que 

estão adstritos não pode ser marginalizado. 

Por isso, Paulo de Barros Carvalho99 orienta que: 

 

Daí a tendência para cortar cerce o problema, ofertando soluções simplistas 
e descomprometidas, como ocorre, por exemplo, com a canhestra 
“interpretação literal” das formulações normativas, que leva consigo a doce 
ilusão de que as regras do direito podem ser isoladas do sistema e, 
analisadas na sua compostura frásica, desde logo “compreendidas” 

 

Portanto, cabe ao operador do direito recorrer à hermenêutica jurídica para 

afastar qualquer inconsistência no Ordenamento. Acerca da matéria se evidencia 

que, no Direito, a interpretação emerge de acordo com questões reais que exigem 

resolução diante da utilização da norma jurídica e da necessidade de solucionar 

problemas, isto é, “A tarefa hermenêutica começa onde termina a legislativa” 100. 

Diante da análise do repasse de ICMS sob a perspectiva de desconto dos 

benefícios fiscais e o exercício da competência tributária estadual que fere princípios 

constitucionais, entende-se que deve ser aplicado o método hermenêutico 

sistemático. Assim, conforme Celso de Barros Correia Neto e Liziane Angelotti 

Meira101: 

 

Comparando a interpretação sistemática aos métodos literal, histórico e 
teleológico, percebemos que ela revela uma particularidade que falta aos 
demais: não configura, como as outras, um apelo a algo que não está 
inserido no direito positivo. Recorre a outras normas do próprio sistema para 
definir o sentido do enunciado prescritivo em análise. [...] É dizer, para 
determinar o sentido de uma norma N1, o jurista recorre às normas N2, N3 
e N4, todas integrantes do mesmo conjunto. 

 

Nesse diapasão, a interpretação literal é uma forma de isolamento do sentido 

e, por vezes, “descontextualizada”. Por tal razão, propõe-se o método sistemático 

por conduzir a uma análise interligada entre os textos do ordenamento jurídico que 

                                            
99 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 8ª ed. 
rev. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 166-167. 
100 NETO, Celso de Barros Correia; MEIRA, Liziane Angelotti. Métodos de interpretação e Direito 
Tributário. Nomos. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC. V. 1 – 1978 - 
Fortaleza, Edições Universidade Federal do Ceará, n. semestral. Órgão oficial do Programa de Pós-
Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará. V. 37.2, 53-82, jul./dez. 2017, p. 55-56. 
101 Ibidem, p. 74. 
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proporcione uma interpretação normativa autêntica102.  

Dessa maneira, interpretar que o estado pode exercer livremente os atos 

relativos a todos os tributos a ele designados sob a égide do exercício da 

competência tributária e, portanto, que em nada reflete no federalismo cooperativo, 

previsibilidade do repasse ICMS e autonomia municipal, não se mostra harmoniosa 

no ordenamento jurídico brasileiro. 

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se manifestou no RE 572.762/SC, 

com repercussão geral reconhecida que não pode o estado promover o diferimento 

do repasse do ICMS por força do o artigo 158, IV, da Constituição Federal.  

Para efeito de cálculo deverão ser computadas as operações e prestações 

que constituam fato gerador do imposto, mesmo quando o pagamento for 

antecipado ou diferido. Não obstante, as demais modalidades de benefícios, 

incentivos e favores fiscais do inciso artigo 3º, § 2º, I, da LC n 63/1990 não podem 

ser desconsideradas, pois o mesmo dispõe que para efeito de cálculo, também 

serão computadas quando o crédito tributário for diferido, reduzido ou excluído em 

virtude de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores fiscais. 

Mister se faz destacar que não se percebe qualquer exacerbação de poder na 

Lei Complementar nº 63/1990, pois o artigo 161 da Constituição Federal dispõe que 

o valor adicionado será definido por meio deste instrumento legal. 

Além disso, a própria Lei Complementar dispõe em normas distintas as 

noções de cálculo do valor e cálculo da porcentagem do repasse. Não seria 

diferente senão o fato de, no artigo 3º da Lei, o § 2º definir como o cálculo será 

realizado e, no § 3º, que o estado apurará a relação percentual entre o valor 

adicionado em cada município e o valor total do Estado.  

Caso fosse considerado que o ente municipal não faria jus ao valor de 

benefícios fiscais, estaríamos dispondo de uma contabilidade que prejudicaria 

totalmente o município. Vê-se, por exemplo, da hipótese da ocorrência do cálculo do 

valor adicionado no qual forem computados os benefícios ficais, mas no repasse 

estes forem desconsiderados. Ao final, a soma dos valores adicionados dos 

municípios seria maior que o disposto em caixa dos estados.  

                                            
102 NETO, Celso de Barros Correia; MEIRA, Liziane Angelotti. Métodos de interpretação e Direito 
Tributário. Nomos. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC. V. 1 – 1978 - 
Fortaleza, Edições Universidade Federal do Ceará, n. semestral. Órgão oficial do Programa de Pós-
Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará. V. 37.2, 53-82, jul./dez. 2017, p. 74-75. 
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Justamente por isso que os estados, ao concederem benefícios fiscais, 

devem dispor apenas de 75% da receita do ICMS. Somente dessa forma a soma 

das parcelas seria igual ao total devido, pois os benefícios fiscais não atingiriam o 

repasse aos municípios, partindo de valores já arrecadados. 

Seguindo a mesma linha interpretativa, ao explorar o artigo 6º do Código 

Tributário Nacional103, Hugo de Brito Machado Segundo104 aborda a competência 

tributária e a competência legislativa, exemplificadas na situação do ICMS, da 

seguinte forma: 

 

[...] os Estados-membros, por exemplo, são competentes para legislar sobre 
ICMS, mas devem observar os limites contidos na Constituição Federal, nas 
Leis Complementares Nacionais (LCs nºs 24/75, 87/96 etc.), e na 
Constituição Estadual. Trata-se da explicitação dos motivos pelos quais, por 
exemplo, os Estados-membros não são inteiramente livres para conceder 
isenção de ICMS, embora competentes para legislar sobre esse imposto. 

 

Isso porque, ao conceder benefícios em detrimento da transferência aos 

municípios, o estado legisla para além da liberdade concedida pelo conjunto 

normativo constitucional. Por outro lado, exercendo uma gestão responsável e 

equilibrada, ao conceder incentivos sem prejudicar o repasse, o contribuinte 

realizaria o pagamento equivalente a, pelo menos, 25%, não havendo 

incompatibilidades no repasse e, portanto, com o sistema federativo brasileiro. 

 

4.2 DOS ASPECTOS JURISPRUDENCIAIS 

 

4.2.1 O leading case RE nº 572.762/SC 

 

Do exposto, verifica-se que a tese firmada no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 572.762/SC é a mais próxima da trazida neste estudo. Não se 

trata, todavia, de analisar criteriosamente o lançamento contábil da transferência de 

                                            
103 Art. 6º A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa 
plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e 
nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei. 
104 SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao 
Código Tributário Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003. – 6ª ed. rev., atual. e 
ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, p. 162. 
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ICMS aos municípios105, mas, sim, qual a base para a sua composição.  

Assim, no plenário do Supremo Tribunal Federal de 18 de agosto de 2008, 

foi julgado o Recurso Extraordinário nº 572.762-9, produzindo uma decisão em torno 

da qual outras gravitam sob os seguintes fundamentos: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 572.762-9 SANTA CATARINA 

RELATOR: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI 

RECORRENTE(S): ESTADO DE SANTA CATARINA 

ADVOGADO(A/S): PGE-SC - ROGÉRIO DE LUCA 

RECORRIDO(A/S): MUNICÍPIO DE TIMBÓ 

ADVOGADO(A/S): CARLOS EDUARDO SERPA DE SOUZA 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS 
TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE 
SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA 
PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. 
INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. 

I – A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta 
Magna pertence de pleno direito aos Municípios. 

II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode 
sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito 
estadual. 

III – Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema 
constitucional de repartição de receitas tributárias. 

IV – Recurso extraordinário desprovido. 

 

Conforme relatório do acórdão deste Recurso Extraordinário, o Programa de 

Desenvolvimento da Empresa Catarinense – PRODEC consistia no mecanismo de 

desenvolvimento sócio-econômico no qual o benefício se pautava na instalação de 

empresas no estado Santa Catarina.  

Em seguida, proporcionava-se o financiamento da atividade por meio de 

instituição financeira oficial ou a postergação do recolhimento de ICMS, tendo o STF 

entendido haver interferência do estado-membro no sistema constitucional de 

repartição de receitas tributárias a partir do disposto no Programa. 

Ocorre que o diferimento do crédito tributário do ICMS é apenas uma das 

                                            
105 Cf. CASTILHO, Fábio Roberto Corrêa. Federalismo fiscal e repartição do ICMS: o critério do 
valor adicionado. 2014. 200 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2013. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-12122014-
100106/pt-br.php>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
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espécies de incentivo fiscal previstas no artigo 3º, § 2º, I, da LC nº 63/1990, devendo 

tal entendimento ser estendido para as demais modalidades.   

Quando se definiu que três quartos do valor adicionado seriam distribuídos 

com base no valor adicionado, buscou-se privilegiar os municípios que mais 

contribuíssem com a arrecadação. Diante dos custos relacionados a saúde, 

educação e segurança com a chegada de novas indústrias, por exemplo, há de se 

conceder maior participação àqueles que geram maior riqueza para custear o 

crescimento dos serviços públicos. 

Nesse sentido, merece destaque o seguinte trecho que culminou no 

julgamento do Recuso Extraordinário nº 572.762/SC, durante o voto do Ministro 

Carlos Ayres Britto: 

 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) - Permito-
me usar uma expressão popular. O que ocorre, no caso, é que o Estado 
está fazendo cortesia com o chapéu alheio, na verdade. Ninguém duvida 
que os Estados possam, mediante lei complementar, conceder incentivos ou 
benefícios fiscais - quaisquer que sejam eles -, desde que acordados 
comumente. Não se admite é que instituam benefícios ou se concedam 
isenções ou estabeleçam programas para auxiliar empresas com a parcela 
de tributo - conforme Vossa Excelência muito bem disse - pertencente ao 
Município. 

[...] 

O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO 

[...] 

Aí vem a pergunta final, com a qual encerro a minha participação: esse 
incentivo há de se fazer com a exclusão dos vinte e cinco por cento? Ou 
seja, o Estado não tem a disponibilidade do total da receita do ICMS e 
somente dos seus setenta e cinco por cento?  

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) – É claro. 
Para mim não há dúvida com relação a isso. Data venia, não posso pagar 
uma esmola com a ajuda de Vossa Excelência.  

O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – No caso houve um diferimento, 
uma postergação. O ingresso da receita ocorrerá, apenas será cinco anos 
depois.  

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) - Aí o 
Município fica sem pagar seus médicos, seus professores, a limpeza 
pública; fica aguardando o beneplácito do Estado.  

O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO - Não se pode fazer cortesia com 
o chapéu alheio, não é? Adiro ao voto de Vossa Excelência. 

[...] 

O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO - Fiz a pergunta, e a resposta 
que me foi dada é a que melhor confirma os outros princípios 
constitucionais. Vale dizer, entre duas interpretações teoricamente 
sustentáveis, o intérprete deve optar por aquela que mais confirma 
dispositivos outros constitucionais, sobretudo se dotados do status de 
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princípios estruturantes; e aqui temos em jogo vários princípios 
estruturantes da própria Federação brasileira. Acompanho o voto do 
eminente Relator. 

 

Verifica-se das razões que levaram ao julgamento do Recurso, portanto, a 

aplicação ao direito de o município perceber o repasse integral de ICMS sem 

desconto de incentivos fiscais, sob pena de o estado promover a “cortesia com o 

chapéu alheio” anunciada pelo Ministro Ricardo Lewandowski. 

De mais a mais, expõe-se que, diante da instituição de um tributo, não há 

vedação para os benefícios de cunho fiscal regulares, desde que não afetem a cota-

parte da receita que pertencem aos entes municipais. Por fim, em face de, a priori, 

se sustentarem mais de uma interpretação, a mais bem quista deve ser guiada pela 

qual se aplicam os princípios constitucionais de modo harmonioso, ou seja, 

sistemático.    

Maria de Fátima Ribeiro106, recorrendo a Fernando Scaff e a Alexandre 

Silveira, aborda que os autores destacaram os aspectos analisados pelos Ministros 

do STF no julgamento do RE nº 572.762/SC, dentre os quais se inserem o dever de 

preservação da autonomia financeira municipal e que os incentivos fiscais devem ser 

instituídos com exclusão da parcela de repartição tributária, ou seja, que o direito ao 

repasse municipal é preexistente à condição da efetiva arrecadação.  

Frise-se, ademais, que neste leading case não se negou a competência do 

estado para a instituição de benefícios fiscais relativos a tributos próprios, mas, por 

outro lado, se reconheceu a necessidade de que essas benesses não impactassem 

no montante de transferência constitucional obrigatória. 

Por extensão do decidido no RE 572.762/SC, o STF, por meio do RE nº 

726.333/PB107, negou provimento a recurso de estado-membro para impossibilitar a 

dedução dos valores relativos a incentivos ou benefícios fiscais, mesmo quando da 

ausência de efetivo ingresso da receita no erário estadual. 

Na fundamentação, a relatora Ministra Cármen Lúcia aduziu que o julgamento 

                                            
106 RIBEIRO, Maria de Fátima; CASTRO, Aldo Aranha de. A Concessão de Incentivos Fiscais 
declarados inconstitucionais e os efeitos da Guerra Fiscal. In: D598 Direito tributário [Recurso 
eletrônico on-line] organização CONPEDI/UFSC; coordenadores: Antônio Carlos Diniz Murta, Ubaldo 
Cesar Balthazar, Raymundo Juliano Rego Feitosa. – Florianópolis : CONPEDI, 2014, p. 329. 
107 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 726.333 PB. Disponível em: 
<http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4342293>. Acesso em: 06 
jun. 2018. 
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proferido pelo Tribunal a quo não havia divergido da orientação jurisprudencial, pois 

decidiu que: “não foi atribuída aos Estados a disponibilidade sobre a integralidade do 

imposto a ser arrecadado, que a concessão de benefícios fiscais e isenções 

tributárias devem ficar adstrita à parcela que lhe cabe”, desse modo, excluída a 

parcela destinada ao município. 

 

4.2.2 Da inaplicabilidade da tese firmada no RE nº 705.423/SE 

 

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal apreciou o tema 653 no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.423/SE em 23 de novembro de 2016. 

Destarte, se pautou na sistemática da repercussão geral para a análise da 

composição da base de cálculo da cota-parte do Fundo de Participação dos 

Municípios – FPM.  

Nesse âmbito, o ente municipal sustentou que a constituição do FPM, advinda 

do produto da arrecadação do Imposto de Renda - IR e do Imposto sobre Produtos 

Industrializados – IPI, não poderia sofrer a dedução dos valores dos incentivos, 

benefícios e isenções fiscais concedidos pela União. 

Em conclusão, a Corte Superior negou provimento ao recurso do Município 

por maioria, vencidos os Ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, conforme a seguir 

transcrita a ementa: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. FEDERALISMO 
FISCAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. 
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS. REPARTIÇÃO DE 
RECEITAS TRIBUTÁRIAS. COMPETÊNCIA PELA FONTE OU PRODUTO. 
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRODUTO DA 
ARRECADAÇÃO. CÁLCULO. DEDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS 
RENÚNCIAS, INCENTIVOS E ISENÇÕES FISCAIS. IMPOSTO DE RENDA 
- IR. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. ART. 150, 
I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 

1. Não se haure da autonomia financeira dos Municípios direito subjetivo de 
índole constitucional com aptidão para infirmar o livre exercício da 
competência tributária da União, inclusive em relação aos incentivos e 
renúncias fiscais, desde que observados os parâmetros de controle 
constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes à desoneração. 

2. A expressão “produto da arrecadação” prevista no art. 158, I, da 
Constituição da República, não permite interpretação constitucional de 
modo a incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais 
devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do 
conceito técnico de arrecadação e dos estágios da receita pública. 
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3. A demanda distingue-se do Tema 42 da sistemática da repercussão 
geral, cujo recurso-paradigma é RE-RG 572.762, de relatoria do Ministro 
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2008, DJe 
05.09.2008. Isto porque no julgamento pretérito centrou-se na natureza 
compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo 
que o cerne do debate neste Tema reside na diferenciação entre 
participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado Fiscal por 
parte de ente federativo. Precedentes. Doutrina. 

4. Fixação de tese jurídica ao Tema 653 da sistemática da repercussão 
geral: “É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e 
isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos 
Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de 
Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.” 

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 

 

Em vista disso, a tese fixa que a concessão de benefícios fiscais relativos ao 

Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados abrangendo o FPM é 

constitucional. Por conseguinte, afirma-se que há divergência entre o acórdão 

recorrido no RE nº 705.423/SE e o decidido pelo STF no Tema 42 sob o recurso 

paradigma RE nº 572.762/SC. 

Deste modo, merece considerar que a União Federal, ao ofertar incentivos 

fiscais sobre o IR e o IPI, reduz a composição econômica do FPM. 

Consequentemente, prejudica também a autonomia financeira e administrativa dos 

entes beneficiados pelo Fundo, razão pela qual a análise não se limita ao livre 

exercício da competência tributária, pois se relaciona à competência financeira – 

ocupante da mesma hierarquia108. 

Neste cenário, a doutrina109 adverte encontrar distinções entre os institutos de 

recursos constituídos por fundos e por receitas partilhadas. Na primeira situação, há 

mera expectativa de recebimento da transferência, v.g. Fundo de participação dos 

municípios, sob a denominação “a União entregará” contida no artigo 159 da 

Constituição Federal. Por outro lado, diante dos recursos provisionados de impostos 

de receitas partilhadas, a exemplo do ICMS, artigo 158, IV da Constituição Federal, 

a proporção constitucional de cada ente beneficiado lhe pertence de pleno direito, 

                                            
108 LIMA, Juacilio Pereira. A isenção do imposto sobre produto industrializado e a redução do 
repasse ao fundo de participação dos Estados e ao fundo de participação dos 
municípios. Brasília: IDP/ EDB, 2015. 1CD-Rom p. Monografia(Especialização)-Instituto Brasiliense 
de Direito Público. P. 46. 
109 HARADA, Kiyoshi. Vinculação pelo município das cotas do ICMS para garantia de operações 
de crédito. Efeitos. Portal Jurídico Investidura, Florianópolis/SC, 27 Set. 2008.Disponível em: 
investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-tributario/867-vinculacao-pelomunicipio-das-cotas-
do-icms-para-garantia-de-operacoes-de-credito-efeitos. Acesso em: 02 Jun.2018, n.p.  



57 

 

  

por força da expressão “pertencem aos” contida na Carta Maior. 

Nesse diapasão, apesar do não provimento do recurso por maioria dos votos, 

não se pode abster de analisar, além das razões finais da decisão, as discussões de 

Direito envolvidas na mesmo. Portanto, aproxima-se do destacado nesse trabalho o 

quanto trazido no voto divergente do Ministro Luiz Fux que merece a transcrição 

abaixo: 

 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX 

[...] a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive a jurisprudência 
sumulada, faz mais ou menos uma distinção entre "não entrou o dinheiro, 
não arrecadou" e "não arrecadou porque cometeu atos de disponibilidade". 
São coisas diferentes. Não arrecadar e não arrecadar porque dispôs daquilo 
que potencialmente é seu e também é dos outros é uma coisa diferente. 

[...] outros acórdãos ainda ressaltam que não se nega ao Estado essa 
competência para instituir isenções de tributos próprios, mas é importante 
que essas desonerações não impactem ao montante repassado aos 
Municípios. 

[...] Nesse ponto, cabe indagar qual teria sido o objetivo do constituinte ao 
reservar quase metade da arrecadação dos principais impostos federais à 
composição dos Fundos de Participação dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, senão dar efetividade ao compromisso descentralizador, 
assumido com a promulgação da Carta de 1988, garantindo às unidades 
descentralizadas recursos suficientes para a realização de suas atribuições, 
e que independessem da sua própria arrecadação? É dizer, a função do art. 
159 – e também dos arts. 157 e 158 – dentro do sistema constitucional 
brasileiro é justamente garantir a autonomia financeira dos entes federados 
ao lado do exercício das competências tributárias próprias. [...] Tal 
entendimento, se levado ao extremo, permitiria que a União pudesse 
simplesmente zerar as alíquotas de IR e IPI, ou ainda, que pudesse deixar 
de instituir tais impostos, sem que se reconhecessem os graves danos de 
uma conduta como essa ao Pacto Federativo, sob a justificativa expressa 
pelo seguinte aforismo “o poder de tributar envolve igualmente o poder de 
desonerar”.  

[...] Logo, reconhecer que a União deve compensar os impactos negativos 
de sua política fiscal em relação ao IR e ao IPI nos últimos anos, 
neutralizando no cálculo do FPM o impacto negativo dos valores 
desonerados, não significa que o Poder Judiciário está impondo uma 
limitação ao exercício da competência tributária da União 

 

Ao se manifestar dessa maneira, o Ministro Luiz Fux assenta que da 

expressão “produto da arrecadação”, constante no artigo 159, I – assim como do 

artigo 158, IV, ambos da Constituição Federal, não pode conceber hermenêutica que 

se oponha aos princípios constitucionais que regem as relações inter e 

autogovernamentais. 

Além disso, é sabido que o IPI, componente do FPM, ostenta características 

diversas quando comparadas ao ICMS. Isto se exprime, sobretudo, pela razão de o 
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IPI ter forte caráter extrafiscal, a fim de regular o mercado por meio de concessões 

que sequer necessitem de lei para a instituição110. 

Em relação ao repasse constitucional de ICMS, Alexandre Teixeira Jorge111 

entende que, na partilha de receitas tributárias, a relação jurídico-tributária se forma 

exclusivamente entre o sujeito ativo, ente estatal, e o sujeito passivo. 

Posteriormente, apenas com o recolhimento do tributo emerge uma nova relação 

ente o partícipe, sujeito ativo, e a pessoa política competente para receber a 

transferência, sujeito passivo. Então, sustenta que nem toda redução do montante 

arrecadado representará uma violação ao artigo 158, IV, da Constituição Federal. 

Todavia, diverge-se de tal posicionamento por entender que a interpretação 

do produto da arrecadação do ICMS deve ser realizada em consonância com os 

princípios constitucionais e a Lei Complementar nº 63/90 – por força do artigo 161 da 

Constituição Federal.  

Não há que se falar em previsibilidade de recurso se o estado promover 

incentivos fiscais que atinjam o repasse constitucional de ICMS. A previsibilidade, 

conforme entendimento do Ministro Luiz Fux no julgamento do RE nº 705.423/SE, 

não se limita apenas o valor efetivamente arrecado, mas àquele que se espera 

arrecadar sem a sorte de benefícios do gestor à frente do ente púbico.  

Diante da realidade que nem todos os encargos obrigatoriamente assumidos 

pelo município são custeados por receitas próprias, a previsão constitucional da 

transferência regula diretamente o equilíbrio financeiro municipal. 

Por conseguinte, o autor112 assevera que as exonerações que se relacionam 

aos critérios antecedentes, v.g. isenção, ou do consequente da regra-matriz de 

incidência, v.g. reduções de base de alíquota, não atingem a autonomia municipal 

nem o pacto federativo, sob o fundamento que a concessão não interfere no 

repasse, mas no surgimento da obrigação tributária.   

Ocorre que se verifica a interferência dos benefícios fiscais na entrega dos 

recursos aos entes subnacionais. A instalação de uma grande indústria em uma 
                                            
110 RIBEIRO, Maria de Fátima; CASTRO, Aldo Aranha de. A Concessão de Incentivos Fiscais 
declarados inconstitucionais e os efeitos da Guerra Fiscal. In: D598 Direito tributário [Recurso 
eletrônico on-line] organização CONPEDI/UFSC; coordenadores: Antônio Carlos Diniz Murta, Ubaldo 
Cesar Balthazar, Raymundo Juliano Rego Feitosa. – Florianópolis : CONPEDI, 2014, p. 330. 
111 JORGE, Alexandre Teixeira. A concessão de benefícios relativos ao ICMS e a sua 
repercussão no montante partilhado com os Municípios. Revista Dialética de Direito Tributário. 
São Paulo: Dialética, n. 239, p. 19-38, jul, 2015, p. 30. 
112 Ibidem, p. 30. 
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cidade, por exemplo, mediante benefício fiscal que alcance isenção de contribuição 

de ICMS, enseja o aumento dos custos governamentais com saúde, segurança, 

urbanismo.  

Assim, não há como garantir o cumprimento dos encargos sociais se o fato 

gerador destes não viabiliza financiamento correlato. Justamente por isso que, no 

caso do ICMS, o repasse se dá em face do valor adicionado – maior repasse para 

quem gera mais riqueza. 

Em vista disso, entende-se que a tese de repercussão gerada no RE nº 

705.423/SE está restrita aos benefícios de IPI e IR, não havendo nos tribunais 

superiores a decisão relativa aos incentivos concernentes ao ICMS.  

Por fim, a diferença reside em que, para o cálculo do repasse de ICMS, artigo 

158, IV, parágrafo único, da Constituição Federal combinado com o artigo 3º, § 2º da 

LC nº 63/90, devem ser computadas verbas que formam valor adicionado. Apesar de 

o Supremo Tribunal Federal ter firmado recentemente a tese de impossibilidade de 

os municípios receberem transferências computadas nos benefícios fiscais ao IPI e 

IR, quanto ao repasse de ICMS a jurisprudência deve se aproximar do entendimento 

proveniente do RE nº 572.762, pois é calculado pelo valor adicionado e sem 

descontos de benefícios fiscais.  

 

4.2.3 O IRDR nº 0005646-20.2016.8.05.0000-TJ/BA 

 

Por derradeiro, é relevante trazer a discussão jurídica envolvida no repasse 

do ICMS aos municípios do estado da Bahia, sobretudo por não haver afetação de 

recurso a tribunais superiores para definição de tese sobre a questão de direito 

controvertida, o que reforça a justificativa desse estudo para contribuir com a 

reflexão sobre o tema. 

Não se pretende adentrar nas características e requisitos intrínsecos à 

instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR. Em 

breves linhas, o mesmo está previsto nos artigos 976 e seguintes do Código de 

Processo Civil de 2015113.  

                                            
113 Art. 976.  É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando 
houver, simultaneamente: 
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente 
de direito; 
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Segundo Fredie Didier Jr114, trata-se de um incidente instaurado num 

processo de competência originária ou em recurso, no qual é transferida para outra 

unidade do mesmo tribunal a competência para realizar o julgamento e fixar o juízo 

acerca de uma questão de direito compartilhada por outros processos. 

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia instaurou o IRDR nº 

0005646-20.2016.8.05.0000 sobre o seguinte tema:  

 

A existência de direito do Município ao recebimento do repasse integral da 
quota de participação no ICMS computando-se valores não arrecadados em 
razão de programas estaduais de incentivos fiscais, à luz do art. 158, IV, da 
Constituição Federal e do art. 4º, §1º, da LC n. 63/1990. 

 

O IRDR foi suscitado pelo Estado da Bahia sobre questão de direito 

controvertida em face de ação ordinária ajuizada pelo município de Mirante, Bahia. 

Por sua vez, no caso ora apresentado, discute-se o reconhecimento do direito de o 

município receber integralmente a cota de sua participação na arrecadação de ICMS 

do Estado da Bahia sem a exclusão de valores alusivos a programas estaduais de 

incentivos fiscais que já se encontrem vigentes. 

No voto da relatora Desª. Telma Laura Silva Britto, foi admitido o incidente a 

partir da existência de controvérsia a respeito de questão exclusivamente de direito 

concernente ao conteúdo jurídico da expressão “produto da arrecadação”, contida 

no artigo 158, IV, da Constituição Federal. Isto posto, a decisão deverá se voltar 

acerca da contabilização dos benefícios fiscais estaduais no repasse de ICMS aos 

municípios. 

Constatou-se, inclusive, que foram deferidas tutelas provisórias a favor do 

repasse integral aos municípios em determinados processos. Já na ementa do 

acórdão que admitiu por unanimidade o IRDR, a questão de direito repetitiva se dá 

pela multiplicidade de demandas com divergência jurisprudencial verificada já na 

análise das tutelas provisórias requeridas, sob o risco de ofensa à isonomia e à 

segurança jurídica, assim como dos pressupostos do artigo 976 do CPC. Além disso, 

o tema é inerente ao ajuizamento de 103 ações por diversos municípios baianos, 

                                                                                                                                        

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 
114 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o 
processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela 
nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13ª ed. reform. V. 3 — Salvador: Ed. 
JusPodivm, 2016, p. 625. 
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que têm em comum a controvérsia sobre a tese jurídica a ser discutida.  

Portanto, não há entendimento pacificado na jurisprudência, eis que foram 

protocoladas 103 ações dentre as quais foram verificados deferimentos e 

indeferimentos da tutela provisória de urgência que determinava o repasse sem a 

exclusão dos benefícios fiscais. 

No que tange ao regramento legal do repasse de ICMS na Bahia, 75%, no 

mínimo, do ICMS a ser repassado aos municípios deverá ser calculado levando-se 

em conta o Valor Adicionado (VA) gerado em cada município.  

A parcela restante (25%) é calculada de acordo com o previsto na Lei 

Complementar Estadual nº 13/1997, estabelecendo que esta é calculada a partir do 

Índice de População (IP), o Índice de Área (IA) e o Índice de “Parte Igualitária” (IPI). 

Por seu turno, o IVA (Índice de Valor Adicionado) é obtido dividindo-se o VA de um 

determinado município pelo VA acumulado de todo o Estado da Bahia.  

Independentemente da análise minuciosa dos critérios utilizados pelo cálculo 

do valor adicionado e os efeitos por ele produzido, o cômputo dos incentivos ficais 

no repasse do ICMS, certamente, proporcionará aumento na receita municipal. 

Assim, ainda que o método para cálculo da cotas-parte sofra críticas, o crescimento 

do montante a ser repartido promove o aumento das parcelas.  

Não obstante, para mudar os critérios de apuração da cota-parte, faz-se 

necessária mudança legislativa. Já para o aumento do montante a ser repartido, 

demanda tão somente interpretação nas normas de forma sistemática.  

Deste modo, José Maurício Conti115 certifica a evolução do orçamento 

programático durante as últimas décadas, em especial após a Segunda Grande 

Guerra. O componente primordial para tal desenvolvimento se pautou, conforme 

exposto neste trabalho, na previsão de recursos destinados à execução de projeto 

de Estado, mediante a correspondência entre os encargos sociais e a dotação 

orçamentária suficiente para cumpri-los.   

 
 
 

                                            
115 CONTI, José Maurício. Planejamento e responsabilidade fiscal. In: SCAFF, Fernando Facury et 
al (Coord.). Lei de Responsabilidade Fiscal: 10 anos de vigência: questões atuais. Florianópolis: 
Conceito, 2010, p. 41. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O federalismo fiscal cooperativo não prescinde apenas de imposição 

normativa, mas de vontade política estruturada na consecução dos princípios 

constitucionais, notadamente, a autonomia, a independência e a segurança jurídica 

envolvidas nas transferências governamentais obrigatórias.  

Inicialmente, o desenvolvimento do presente trabalho se voltou à análise não 

exaustiva do repasse do ICMS e os impactos provocados pela concessão de 

benefícios fiscais na cota-parte municipal.  

Dada a circunstância em que a competência exonerativa do ICMS afeta a 

transferência aos municípios, o problema se estabeleceu na análise desse cenário 

diante dos princípios insculpidos na Constituição de 1988. 

Por sua vez, a justificativa se deu pela importância relacionada ao estudo das 

relações intergovernamentais sob as bases do direito financeiro e do direito 

tributário. Esta pesquisa tornou-se relevante ao trazer para o campo científico a 

discussão entre a competência tributária exonerativa e a competência financeira 

relacionada às transferências de ICMS aos municípios, haja vista constatação de 

posicionamentos divergentes na doutrina e na jurisprudência, com significativos 

reflexos para as Fazendas Públicas estaduais e municipais.  

Nesse sentido, o repasse da cota-parte de ICMS aos municípios revela uma 

de suas múltiplas faces. Assim, faz-se necessário assegurar os mecanismos que 

garantam o equilíbrio financeiro municipal, por se alinhar ao entendimento que não 

há direito fundamental a ser garantido sem prévia dotação orçamentária específica. 

Em um primeiro momento, foi ponderada a autonomia financeira municipal a 

partir da receita tributária própria. Na ótica do federalismo fiscal cooperativo, esta se 

mostrou insuficiente para atender às obrigações constitucionais impostas. 

Ao realizar a divisão das fontes de receita, o legislador constitucional 

determinou a repartição destas por reconhecer a existência de desequilíbrio na 

execução orçamentária das atividades dos entes federativos. Inobstante, as mesmas 

transferências intergovernamentais que buscam atenuar a incompatibilidade entre 

obrigações sociais e receitas tributárias, intensificam o quadro da brecha fiscal. 

Noutro giro, realizou-se o exame dos requisitos inerentes à concessão de 

benefícios fiscais do ICMS e as consequências provocadas pelos mesmos. Desse 
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modo, surgiu a necessidade de observar criticamente o quadro federativo brasileiro, 

eis que a guerra fiscal interestadual tem violado o Pacto Federativo. 

Importa elucidar que a Constituição Federal de 1988, ao instituir as 

competências tributária e financeira não criou subordinação hierárquica. Nessa 

perspectiva, a exoneração oriunda da capacidade tributária ativa de fontes de 

receitas compartilhadas deve se voltar apenas para a cota relativa ao ente portador 

da competência original.  

Restou também atestado que os benefícios fiscais impactam na 

previsibilidade de receitas transferidas pelos estados aos municípios por força da 

instituição do ICMS. Todavia, a autonomia municipal não pode ser submetida ao 

juízo de conveniência e oportunidade do estado-membro, mesmo quando 

observados os ditames legais. 

De mais a mais, quando de sua ocorrência, os incentivos fiscais autorizados 

por meio de subvenções se mostraram menos nocivos ao equilíbrio financeiro 

federativo. Isso porque o contribuinte é compelido a adimplir com a obrigação 

tributária e, após o ingresso do recolhimento no caixa estadual, promove-se o 

benefício com a garantia da cota-parte do ICMS aos municípios. 

Em última análise, verificou-se a confirmação da hipótese de o município 

receber o repasse integral de ICMS sem o desconto de incentivos fiscais estaduais a 

partir dos aspectos legais, interpretativos e jurisprudenciais.  

A solução se dá em face de o operador do direito recorrer à hermenêutica 

jurídica e afastar qualquer antinomia aparente aplicando o método sistemático. Por 

conseguinte, a ideia concebida pelo produto da arrecadação não pode opor aos 

princípios constitucionais que regem as relações inter e autogovernamentais que 

culminam no postulado da igualdade. 

No que tange ao entendimento jurisprudencial, defendeu-se a aproximação do 

tema ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 572.762-9/SC, eis que os estados, 

atendidos os ditames legais, podem conceder benefícios fiscais. Contudo, não foi 

atribuída a estes disponibilidade sobre a integralidade do imposto a ser arrecadado, 

devendo se ater à parcela que lhe cabe.  

O ato puro e simples da não arrecadação tem conotação distinta da ausência 

da arrecadação porque renunciou à receita potencialmente arrecadável. 

Além disso, quanto à tese firmada no RE nº 705.423/SE, é sabido que o IPI, 
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por exemplo, componente do FPM, ostenta características diversas quando 

comparadas ao ICMS. Isto se exprime, sobretudo, pela razão de o IPI ter forte 

caráter extrafiscal, a fim de regular o mercado por meio de concessões que sequer 

necessitam de lei para serem instituídas, enquanto o ICMS tem sua base estruturada 

na fiscalidade. 

Portanto, não há entendimento pacificado na jurisprudência acerca da 

hipótese apresentada neste trabalho, eis que se certificou, recentemente, a 

instauração de IRDR no Estado da Bahia, pendente de julgamento, diante do grande 

número de processos relativos ao tema que provocaram decisões divergentes 

mediante o deferimento e indeferimento das tutelas provisórias. 

Em face do objetivo geral, este foi atendido ao analisar a transferência 

intergovernamental de ICMS e a competência exonerativa do estado a partir da 

observância dos princípios constitucionais, conduzido por meio de estratégias 

metodológicas de cunho dogmático não exauriente.  

Dessa forma, em face do quadro federativo fiscal brasileiro, faz-se necessário 

assegurar, das normas extraíveis do ordenamento jurídico brasileiro, que os 

governos locais não sejam atingidos pela sorte dos governos cíclicos, reverberando 

na brecha vertical financeira. Em vista disso, a solução depende de atuação mais 

profícua dos operadores do direito sob a égide da hermenêutica jurídica sistemática 

que inclua os princípios constitucionais. 

Por fim, revela-se a importância do desenvolvimento de estudos relacionados 

ao tema, neste ponto, aqueles que dizem respeito ao equilíbrio federativo, à 

autonomia financeira dos entes e os métodos utilizados para o lançamento contábil 

de transferências intergovernamentais. 
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