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Interessados: Governador do Estado do Rio de Janeiro

CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO. AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO  ESPECIAL  PARA  PRODUÇÃO  DE
ÁLCOOL  E  ETANOL. DECRETO  43.739/2012  DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CRÉDITO PRESUMIDO
DE  ICMS E  DIFERIMENTO  DO  PAGAMENTO  DO
TRIBUTO. INCENTIVOS FISCAIS PARA ATRAIR INVES-
TIMENTOS E INCREMENTAR  A  ARRECADAÇÃO E  A
ECONOMIA  ESTADUAL. INEXISTÊNCIA  DE  AUTORI-
ZAÇÃO PRÉVIA EM CONVÊNIO INTERESTADUAL. VI-
OLAÇÃO AO ART. 155, § 2º, XII, G, DA CONSTITUIÇÃO.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECRETO.
AFRONTA  AO  ART.  150,  § 6o,  DA  CONSTITUIÇÃO.
TRATAMENTO  TRIBUTÁRIO  ESPECIAL.  PRODUTOS
ELABORADOS  POR  ESTABELECIMENTOS
LOCALIZADOS  NO  ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO.
CONTRARIEDADE AO ART. 152 DA CR.

1. Contrapõe-se diretamente ao art. 155, § 2º, XII, g, da Consti-
tuição da República, norma estadual ou distrital que, sem prévio
convênio interestadual, defira unilateralmente benefícios fiscais e
financeiros de ICMS e, por conseguinte, ocasione risco de dese-
quilíbrio ao pacto federativo, por configurar a chamada “guerra
fiscal”.

2. Incentivos fiscais e financeiros de ICMS  sujeitam-se ao  art.
155, § 2º  , XII, g, da CR, por traduzirem redução de carga tribu-
tária voltada a atrair determinado segmento para o território do
ente  concedente  e, dessa  forma, incrementar  sua  arrecadação
tributária.
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3. Benefício fiscal  de ICMS deve ser  concedido por lei  em
sentido formal (CR, art. 150, § 6o  ). É ilegítima concessão de
crédito presumido de ICMS apenas por decreto do chefe do
Executivo local.

4. Viola o art. 152 da CR medida que conceda tratamento tribu-
tário especial  apenas a produtos elaborados por estabelecimentos
localizados no Estado do Rio de Janeiro. Vedação de discrimina-
ção de bens  e serviços em função de procedência ou destino
(proibição de discriminação tributária) decorre do princípio da
igualdade, mais especificamente da isonomia federativa imposta a
União, estados e municípios.

5. São inconstitucionais por arrastamento dispositivos de decreto
que regulamentem benefício fiscal incompatível com a Consti-
tuição da República.

6. Parecer por procedência do pedido.

1. RELATÓRIO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido

de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado de São

Paulo em face dos artigos 1o; 2o, caput e § 3o; 4o, e 5o, § 1o, do De-

creto 43.739, de 29 de agosto de 2012, do Estado do Rio de Ja-

neiro, os quais dispõem sobre  concessão de tratamento tributário

especial para produção de etanol e açúcar naquele estado. 

Este é o teor das normas impugnadas:

Art. 1o Fica concedido tratamento tributário especial para a
produção de etanol e de açúcar no Estado do Rio de Janeiro,
nos termos e condições estabelecidos neste Decreto.
Art. 2o No tratamento tributário especial referido no art. 1o  

deste Decerto, em substituição à sistemática de apuração de
créditos e débitos fiscais, o imposto a ser recolhido corres-
ponde à aplicação da alíquota de 2% ([...]) sobre o valor das
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operações de saídas por transferência ou venda, deduzidas as
devoluções, vedado  o aproveitamento de qualquer  crédito
fiscal. [...]
§ 3o A emissão  de  nota  fiscal  pelo  estabelecimento enqua-
drado no tratamento tributário especial concedido por este
Decreto  tem procedimento normal, com destaque do im-
posto calculado de acordo com a alíquota vigente de destino
da mercadoria. [...]
Art. 4o Na importação e na aquisição interna de insumos des-
tinados ao processo industrial do estabelecimento enquadrado
no tratamento tributário especial de que trata este Decreto,
fica diferido o ICMS devido para o momento da saída do
produto acabado, cujo cálculo e recolhimento dar-se-á englo-
badamente na forma do artigo 2o deste Decreto, não se apli-
cando o disposto no art. 39 do Livro I do Regulamento do
ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto n.o 27.427, de 17
de novembro de 2000.
Parágrafo único. O diferimento de que trata o caput deste ar-
tigo não se aplica para telecomunicações, água, energia e ma-
teriais secundários.
Art. 5o Nas operações em que decorra entrada de máquina,
equipamento, peça, parte e acessório, destinados à composição
do ativo fixo do estabelecimento enquadrado no tratamento
tributário especial de que trata o presente Decreto, fica diferido
o ICMS devido para o momento da eventual saída do bem.
§ 1o Nas operações de aquisição interestadual, o diferimento
de que trata o caput deste artigo aplica-se ao imposto corres-
pondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.
[...]

Sustenta violação ao art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição da

República, pois os preceitos concedem benefícios fiscais  concer-

nentes ao imposto sobre operações relativas à circulação de merca-

dorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e

intermunicipal e de comunicação (ICMS) sem prévia autorização

dos demais  estados-membros e do Distrito Federal  em convênio

celebrado no Conselho Nacional  de Política Fazendária  (CON-
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FAZ). Aponta ofensa ao art. 150, § 6o, da CR, que consigna o prin-

cípio da legalidade estrita, porque  os benefícios fiscais teriam sido

instituídos por decreto do Governador do Estado do Rio de Ja-

neiro. Aduz afronta ao art. 152 da CR, pois as normas estaduais es-

tabeleceriam discriminação de bens em razão da origem.

O relator, Ministro CELSO DE MELLO, solicitou informações ao

Governador do Estado do Rio de Janeiro (peça 5).

O  governador  informou que o decreto estadual foi editado

para estimular  o setor econômico sucroalcooleiro. Afirmou que o

ICMS possui não só finalidade arrecadatória, mas também extrafis-

cal. Além disso, salientou que a norma estaria em consonância com

os princípios da autonomia econômica, da livre concorrência, da re-

dução das desigualdades sociais e regionais e da busca do pleno em-

prego (peça 3). 

Adotou-se o rito do art. 12 da Lei 9.868, de 10 de novembro

de 1999 (peça 12).

A Advocacia-Geral da União manifestou-se por procedência

do pedido (peça 10).

2. PRELIMINAR

O art. 2o, caput, do Decreto 43.739, de 29 de agosto de 2012,

sofreu alteração pelo Decreto 45.607, de 21 de março de 2016. au-

mentou-se a alíquota de ICMS de 2% para 3% em operações de
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saídas por transferência ou venda de etanol e açúcar. Confira-se

quadro comparativo dos dispositivos:

Decreto 43.739/2012

REDAÇÃO ORIGINAL REDAÇÃO ATUAL

Art. 2.o No tratamento tributário 
especial referido no art. 1.o deste 
Decerto, em substituição à 
sistemática de apuração de 
créditos e débitos fiscais, o 
imposto a ser recolhido 
corresponde à aplicação da 
alíquota de 2% ([...]) sobre o valor
das operações de saídas por 
transferência ou venda, deduzidas 
as devoluções, vedado o 
aproveitamento de qualquer 
crédito fiscal.

Art. 2.o No tratamento tributário 
especial referido no art. 1.o deste 
Decreto, em substituição à 
sistemática de apuração de 
créditos e débitos fiscais, o 
imposto a ser recolhido 
corresponde à aplicação da 
alíquota de 3% ([...]) sobre o valor
das operações de saídas por 
transferência ou venda, deduzidas 
as devoluções, vedado o 
aproveitamento de qualquer 
crédito fiscal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora exija

aditamento  por  alterações  na  redação  de preceitos  impugnados

após  ajuizamento de ação direta  de inconstitucionalidade, não  a

considera prejudicada quando da mudança  do ato normativo  não

resultar  comprometimento  do  pedido  em face do  alcance  dos

dispositivos questionados. Vejam-se exemplos:

A ausência de aditamento da inicial noticiando as altera-
ções promovidas pelas Leis tocantinenses no  s   2.142/2009 e
2.145/2009 não importa em prejuízo da Ação pela ausência
de comprometimento da essência das normas questionadas.1

Conversão da medida provisória na Lei 11.658/2008, sem
alteração substancial. Aditamento ao pedido inicial. Inexis-

1 Supremo Tribunal Federal. Plenário. Ação direta de inconstitucionalidade
4.125/TO. Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA. 10/6/2010, unânime. Diário
da Justiça eletrônico, 15 fev. 2011.
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tência de obstáculo processual ao prosseguimento do jul-
gamento.2

Simples câmbio de alíquota de ICMS em operações de saída

de etanol e açúcar não causa prejuízo à tese de inconstitucionali-

dade da concessão de benefícios fiscais de ICMS sem celebração de

convênio no CONFAZ, segundo o art. 155, § 2º, XII, g, da Consti-

tuição da República e na forma estabelecida pela Lei Complemen-

tar 24, de 7 de janeiro de 1975.

Em consequência, ao ver  da Procuradoria-Geral  da Repú-

blica, o processo deve prosseguir.

3. MÉRITO

3.1. NECESSIDADE DE CONVÊNIO INTERESTADUAL PARA

BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS

O art. 155, § 2o, inciso XII, alínea g, da Constituição da Re-

pública estipula  caber  a lei complementar regular a forma como

serão concedidos, mediante deliberação dos Estados e do Distrito

Federal, isenções, incentivos e  benefícios  fiscais  relativos ao  im-

posto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal

e de comunicação (ICMS). A disciplina de tais matérias contém-se

2 STF. Plenário. Medida  cautelar  na  ADI  4.048/DF. Rel.: Min.  GILMAR

MENDES. 14/5/2008, maioria. DJe 157, 22 ago. 2008; Revista trimestral de ju-
risprudência, vol. 206, p. 232.
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na Lei Complementar 24, de 7 de janeiro de 1975, que regula os

convênios para isenção do ICMS.

Embora seja tributo de competência estadual e distrital, o ICMS

recebe conformação nacional pela LC 24/1975, que estabelece pré-

via celebração de convênio no Conselho Nacional de Política Fa-

zendária (CONFAZ) como requisito para concessão de benefícios

fiscais a ele relativos. Trata-se de exigência que tem por objetivo evi-

tar a lesiva e reprovável prática da chamada “guerra fiscal” (numerosas

vezes rechaçada em decisões do Supremo Tribunal Federal), em que

unidades da federação disputam investimentos e concedem vanta-

gens a empresas, na ânsia de captar empreendimentos, amiúde de ma-

neira não só antijurídica como economicamente ruinosa, no longo

prazo. A conduta, em última análise, gera lesão ao próprio pacto fe-

derativo, mediante exorbitante favorecimento do ente público deso-

nerador, em prejuízo aos demais componentes da federação. Não

raro, concessões irrefletidas geram impacto extremamente danoso

para o próprio ente tributante, como ocorre precisamente com o

Estado do Rio de Janeiro.

A esse respeito, pondera ROQUE ANTONIO CARRAZA:

As isenções de ICMS no entanto, não seguem esta diretriz.
De fato, unilateralmente, nem os Estados, nem o Distrito Fe-
deral podem concedê-las. Nem mesmo por meio de lei or-
dinária. Não há, portanto, isenções autonômicas, em matéria
de ICMS. Notamos, a propósito, que a lei ordinária (estadual
ou distrital) também não pode, no que concerne a este tri-
buto, conceder incentivos e benefícios fiscais  (reduções de
base de cálculo, créditos presumidos ou fictícios, remissões
parciais, anistias, diferimentos, parcelamentos de débitos tri-
butários, adiamentos de prazos de pagamento, e assim por
diante). [...]
Em suma, as isenções tributárias em matéria de ICMS, longe
de  poderem ser  concedidas  (ou  revogadas)  pelas  próprias
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unidades federativas interessadas, devem ser objeto de convê-
nios, celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito
Federal.
De fato, a Constituição exige que todos eles se coloquem de
acordo para que tal benefício passe a ter existência jurídica.
Assim é para evitar a “guerra fiscal” entre as diversas regiões do
País, cujos efeitos deletérios são sobejamente conhecidos – e
que, por isso mesmo, devem, por todos os modos, ser evitados.3

No mesmo sentido manifestam-se  SACHA CALMON NAVARRO

COÊLHO,4 RICARDO LOBO TORRES
5 e LUCIANO AMARO.6

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal,

que possui jurisprudência pacífica acerca da inconstitucionalidade

da concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS sem prévia

celebração de convênio entre Estados e Distrito Federal. A respeito

da matéria, vejam-se, entre muitos outros, os seguintes julgados:

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei 11.393/00,
do Estado de Santa Catarina. Tributo. Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Benefícios fiscais.
Cancelamento de notificações fiscais e devolução dos corres-
pondentes  valores  recolhidos  ao  erário. Concessão. Inexis-
tência  de  suporte  em convênio  celebrado  no  âmbito  do
CONFAZ, nos termos da LC 24/75. Expressão da chamada
“guerra fiscal”. Inadmissibilidade. Ofensa aos arts. 150, § 6o,
152 e 155, § 2º, inc. XII, letra g, da CF. Ação julgada proce-
dente. Precedentes. Não pode o Estado-membro conceder
isenção, incentivo ou benefício fiscal, relativos ao Imposto
sobre  Circulação  de  Mercadorias  e  Serviços  –  ICMS, de

3 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2009,
p. 516 e 522.

4 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário brasileiro. 11.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 310-1.

5 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 16. ed. Rio
de Janeiro: Renovar, 2009, p. 394-5.

6 AMARO, Luciano.  Direito  Tributário  brasileiro. 14. ed. São Paulo: Saraiva,
2008, p. 163.
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modo unilateral, mediante decreto ou outro ato normativo,
sem prévia celebração de convênio intergovernamental  no
âmbito do CONFAZ.7

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO  SO-
BRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCA-
DORIAS E SERVIÇOS. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS.
NECESSIDADE DE AMPARO EM CONVÊNIO INTE-
RESTADUAL. ART. 155, XII, G, DA CONSTITUIÇÃO.
Nos  termos  da  orientação  consolidada  por  esta  Corte, a
concessão de benefícios fiscais do ICMS depende de prévia
aprovação em convênio interestadual, como forma de evitar
o que se convencionou chamar de guerra fiscal. Interpreta-
ção do art. 155, XII, g, da Constituição.
São inconstitucionais os arts. 6º, no que se refere a “benefí-
cios  fiscais” e “financeiros-fiscais”, 7º e 8º da Lei Comple-
mentar  estadual  93/2001, por  permitirem a  concessão  de
incentivos e benefícios atrelados ao ICMS sem amparo em
convênio interestadual.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente
procedente.8

PROCESSO  OBJETIVO  –  AÇÃO  DIRETA  DE  IN-
CONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO DO ADVO-
GADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma
imperativa do § 3º   do artigo 103 da Constituição Federal,
incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou
texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade,
não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de
vir  a  concluir  pela  pecha  de  inconstitucionalidade.
ICMS –  BENEFÍCIO  FISCAL  –  ISENÇÃO. Conflita
com o disposto nos artigos 150, § 6º  , e 155, § 2º  , inciso
XII, alínea  g, da Constituição Federal decreto concessivo
de isenção, sem que precedido do consenso das unidades
da Federação.9

7 STF. Plenário. ADI 2.345/SC. Rel.: Min. CEZAR PELUSO. 30/6/2011, un.
DJe 150, 4 ago. 2011.

8 STF. Plenário. ADI 3.794/PR. Rel.: Min. JOAQUIM BARBOSA. 1o/6/2011, un.
DJe 146, 29 jul. 2011.

9 STF. Plenário. ADI 2.376/RJ. Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, 30/6/2011, un.
DJe 125, 30 jun. 2011.
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Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a integralidade
da Lei Estadual 8.299, de 29 de janeiro de 2003, que dispõe
sobre escoamento do sal marinho produzido no Rio Grande
do Norte. Presença dos pressupostos da ação. Suspensão gra-
dativa do escoamento de sal marinho não beneficiado para
outras unidades da Federação. Inconstitucionalidade dos arts.
6º e 7º da lei impugnada por usurpação de competência pri-
vativa da União (art. 22, VIII, da Constituição). Precedentes.
Concessão unilateral de benefício fiscal. Ausência de convê-
nio interestadual. Violação ao art. 155, § 2º, XII, g, da Consti-
tuição. Precedentes. Declaração de nulidade sem redução de
texto do art. 9o da lei estadual para excluir a concessão de
benefícios fiscais em relação ao ICMS. Ação julgada parcial-
mente procedente.10

Concessão  unilateral  de benefícios  e  incentivos  fiscais  de

ICMS, sem prévia deliberação dos demais estados-membros e do

Distrito Federal em acordo celebrado no CONFAZ transgride a

cláusula de convênio inscrita no art. 155, § 2º, XII, g, da CR e

na Lei Complementar 24/1975.

3.2. BENEFÍCIOS FISCAIS DO DECRETO 43.739/2012

Os arts. 1o, 2o, § 3o, e 4o, do Decreto 43.739, de 29 de agosto

de 2012, concedem crédito presumido de ICMS a produtores de

etanol e açúcar, ao fixarem a alíquota em 2% nas operações de saída

por transferência ou venda e permitirem aproveitamento de crédito

pelo valor integral do ICMS, não pelo valor efetivamente pago. 

A não cumulatividade constitui princípio constitucional tri-

butário. O art. 155, § 2º  , I e II, da Constituição da República de-

10 STF. Plenário. ADI 2.866/RN. Rel.: Min. GILMAR MENDES. 12/5/2010, un.
DJe 145, 5 ago. 2010.
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senha, para o ICMS, como imposto plurifásico, os contornos da

não  cumulatividade, que, segundo  HUGO DE BRITO MACHADO,

deve ser assim compreendida:

A qualidade do imposto e o princípio segundo o qual em cada
operação o contribuinte deduz do valor do imposto corres-
pondente à saída dos produtos o valor que incidiu na operação
anterior, de sorte que reste tributados somente o valor acres-
cido. Em outras palavras, do valor do imposto que incide na
saída dos produtos deduz-se o valor dos impostos que inci-
diu nas operações anteriores sobre os respectivos insumos.11

Direito a créditos do ICMS pago na operação anterior, por-

tanto, é  decorrência  lógica do princípio  da não cumulatividade

inscrito no art. 155, § 2º, I e II, da Constituição.

Créditos presumidos são créditos fictícios lançados na escrita

contábil, apurados por aplicação de percentual fixo sobre o mon-

tante do ICMS a ser recolhido, que têm por fim reduzir o imposto

a pagar na saída da mercadoria do estabelecimento. São espécie de

incentivo fiscal concedido por meio de exoneração tributária indi-

reta, a fim de atrair investimentos privados para o território do ente

concedente. Não se confundem com créditos originados da siste-

mática constitucional não cumulativa do ICMS. A esse respeito, es-

clarece ROQUE ANTONIO CARRAZA:

Os incentivos fiscais estão no campo da extrafiscalidade, que,
como ensina GERALDO ATALIBA, é o emprego de instrumentos
tributários para fins  não-fiscais, mas ordinários (isto é, para
condicionar comportamentos de virtuais contribuintes, e não,
propriamente, para abastecer de dinheiro dos cofres públicos).
Por meio de incentivos fiscais, a pessoa política tributante es-
timula os contribuintes a fazerem algo que a ordem jurídica

11 MACHADO, Hugo de Brito. Virtudes e defeitos da não-cumulatividade
no sistema tributário brasileiro. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (co-
ord.). O princípio da não-cumulatividade. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2004, p. 70.
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considera conveniente, interessante ou oportuno (p. ex. Insta-
lar indústrias em região carente do País). Este objetivo é al-
cançado por intermédio da diminuição ou, até, da supressão
da carga tributária.12

Crédito presumido de ICMS, portanto, possui natureza jurí-

dica de benefício fiscal, na modalidade de incentivo fiscal.

O art. 5o, caput e § 1o, do Decreto 43.739/2012 autoriza dife-

rimento da incidência do ICMS em operações realizadas por esta-

belecimento  para aquisição de máquinas, equipamentos, partes e

peças destinados a compor seu ativo fixo. Nessas hipóteses, o reco-

lhimento do imposto fica condicionado a alienação ou saída desses

bens.  Na hipótese  de  aquisição interestadual, aplica-se  o  diferi-

mento ao imposto correspondente à diferença entre a alíquota in-

terna e a interestadual.

Embora o decreto estadual haja empregado o termo “diferi-

mento” para rotular o incentivo, o sentido das normas desvirtua o

real alcance de postergação do recolhimento do imposto. Fixar a

desincorporação dos bens do ativo imobilizado como momento

de pagamento do tributo demonstra que o fato gerador do im-

posto ocorrerá em futuro incerto ou até mesmo não acontecerá, o

que sujeita o recolhimento do tributo a mera discricionariedade

do contribuinte. Não se trata, verdadeiramente, de diferimento do

pagamento, mas de postergação indefinida e submetida à livre von-

tade do sujeito passivo da obrigação, o que se configura como be-

nefício fiscal.

12 CARRAZA, Antonio Roque. Curso de Direito Constitucional Tributário. 16.
ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 703.
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Em situação semelhante, assim decidiu essa Corte:

Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto no 1.542-R,
de 15 de setembro de 2005, do Estado do Espírito Santo. In-
clusão de hipótese de diferimento de ICMS. Descaracteriza-
ção do instituto. Benefício fiscal. Ausência de convênio entre
os estados-membros. Inconstitucionalidade. […] 
3. O decreto estadual prevê hipótese de diferimento do pa-
gamento do ICMS sobre a importação de máquinas e equi-
pamentos  destinados  à  avicultura  e  à  suinocultura  para  o
momento da desincorporação desses equipamentos do ativo
permanente do estabelecimento.
4. A tradicional jurisprudência da Corte encara a figura do
diferimento do ICMS como mero adiamento no recolhi-
mento do valor devido, não implicando qualquer dispensa
do pagamento do tributo ou outra forma de benefício fiscal
(ADI  no 2.056/MS, Tribunal  Pleno, Relator  o  Ministro
GILMAR MENDES, DJe de 17/8/07).
5. Os bens do ativo permanente do estabelecimento não fa-
zem parte de qualquer cadeia de consumo mais ampla, res-
tando ausente o caráter de posterior circulação jurídica, uma
vez que fadados a permanecer no estabelecimento, estando
sujeitos à deterioração, ao perecimento ou à obsolescência.
Nesses casos, o fato gerador do ICMS será uma operação,
em regra, monofásica, restrita à transferência de domínio do
bem entre exportador e importador (destinatário final), cuja
configuração fática descaracteriza o conceito de diferimento.
A desincorporação do bem do ativo permanente e, conse-
quentemente, o pagamento do tributo ficariam a cargo ex-
clusivamente  do  arbítrio  do  contribuinte, que  poderia  se
evadir do recolhimento do tributo com a manutenção do
bem no seu patrimônio.
6. O nominado diferimento, em verdade, reveste-se de caráter
de benefício fiscal, resultando em forma de não pagamento
do imposto, e não no simples adiamento. Assim, o Decreto no  

1.542-R, de 15 de setembro de 2005, do Estado do Espírito
Santo, ao  conceder  forma indireta  de  benefício  fiscal, sem
aprovação prévia  dos  demais  estados-membros, viola  o art.
155, § 2o, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

13
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7. Ação direta julgada procedente.13

Qualificando-se como autênticos benefícios fiscais, o  cré-

dito presumido e o diferimento do pagamento de ICMS devem

conformar-se ao disposto no art. 155, § 2º  , XII, g, dado o trata-

mento nacional uniforme dispensado ao ICMS, nesse ponto, pela

Constituição da República. Considerando que o Governador do

Estado do Rio de Janeiro não comprovou existência de autoriza-

ção dos estados-membros e do Distrito Federal acerca da conces-

são de benefícios fiscais de ICMS, são inconstitucionais os arts. 1o  ,

2o  , 4o   e 5o   do Decreto 43.739/2012.

3.3. RESERVA LEGAL EM MATÉRIA

DE DESONERAÇÕES TRIBUTÁRIAS

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal anterior  à

Emenda Constitucional 3, de 17 de março de 1993, considerava

os convênios interestaduais exceção ao princípio da reserva legal

para concessão de benefícios fiscais em ICMS. Com base nessa

premissa, não admitia distinção entre convênio autorizativo e im-

positivo, porquanto desonerações tributárias  em matéria de ICMS

não dependiam de lei formal para sua validade.14

A Emenda Constitucional 3/1993 deu nova redação ao art.

150, § 6º, da Constituição e trouxe importantes alterações15 para

13 STF. Plenário. ADI 3.702/ES. Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 1/6/2011, un. DJe
166, 30 ago. 2011.

14 STF. Plenário. RE 96.545/SP. Rel.: Min. MOREIRA ALVES. 1º/9/1982, un.
DJ, 4 mar. 1983; RTJ, v. 105, p. 1.162.

15 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...].
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(i) ampliar o rol dos benefícios fiscais a serem regulados por lei es-

pecífica e exclusiva e (ii) inserir a expressão “sem prejuízo do dis-

posto no art. 155, § 2º, XII, g”, no final do dispositivo.

A ressalva da parte final do art. 150, § 6º, da CR, acerca da

imprescindibilidade de prévia celebração de convênio para con-

cessão de benefícios fiscais de ICMS, pode ser tomada  em dois

sentidos opostos: (i) o de que o disposto no art. 155, § 2º  , XII, g,
da CR consubstancia exceção ao princípio da reserva legal  em

matéria de desoneração tributária; (ii) o de que a celebração de

convênio interestadual prevendo o benefício fiscal não dispensa lei

específica para sua validade.

O STF resolveu a dúvida e definiu, em respeito à garantia do

contribuinte16 inscrita no art. 150, § 6º, da CR, que concessão de

benefícios fiscais relativos ao ICMS pressupõe não apenas prévia

deliberação de estados e Distrito Federal em convênio celebrado

no CONFAZ, consoante  o art. 155, § 2º  , XII,  g, da CR  e  na

forma da LC 24/1975, como também edição de lei em sentido

formal por parte de cada um daqueles entes. Citem-se, nesse sen-

tido, os seguintes julgados:

[…]

§ 6º Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previ-
denciária só poderá ser concedida através de lei específica.”

16 Pondera acertadamente a Ministra  CÁRMEN LÚCIA que o disposto no art.
150, § 6º, da Constituição da República visa a “coibir o uso desses institu-
tos de desoneração tributária como moeda de barganha para a obtenção de
vantagem pessoal pela autoridade pública, pois a fixação, pelo mesmo Poder
instituidor do tributo, de requisitos objetivos para a concessão do benefício
tende a mitigar arbítrio do Chefe do Poder Executivo, garantindo que qual-
quer pessoa física ou jurídica  enquadrada nas hipóteses legalmente previstas
usufrua da benesse tributária, homenageando-se os princípios constitucionais
da impessoalidade, da legalidade e da moralidade administrativa (art. 37, caput,
da Constituição da República)”. STF. Plenário. ADI 3.462/PA. Rel.: Min.
CÁRMEN LÚCIA. 15/9/2010, un. DJe 30, 15 fev. 2011; RTJ, v. 219, p. 163.

15
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MATÉRIA TRIBUTÁRIA E DELEGAÇÃO LEGISLATIVA.
– A outorga de qualquer subsídio, isenção ou crédito pre-
sumido, a  redução  da  base  de  cálculo  e  a  concessão  de
anistia  ou  remissão  em matéria  tributária  só  podem ser
deferidas mediante lei específica, sendo vedado ao Poder
Legislativo conferir ao Chefe do Executivo a prerrogativa
extraordinária de dispor, normativamente, sobre tais catego-
rias temáticas, sob pena de ofensa ao postulado nuclear da sepa-
ração de poderes e de transgressão ao princípio da reserva
constitucional  de  competência  legislativa. Precedente: ADIn
1.296-PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO.17

Recurso Extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. 3. Não
cumulatividade. Interpretação do disposto no art. 155, § 2º, II,
da Constituição Federal. Redução de base de cálculo. Isen-
ção parcial. Anulação proporcional dos créditos relativos às
operações anteriores, salvo determinação legal em contrário
na legislação estadual. 4. Previsão em convênio (CONFAZ).
Natureza autorizativa. Ausência de determinação legal
estadual para manutenção integral dos créditos. Anula-
ção proporcional do crédito relativo às operações anteriores.
5. Repercussão geral. 6. Recurso extraordinário não provido.18

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  ICMS.
BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA INTERNALIZANDO O

CONVÊNIO FIRMADO PELO CONFAZ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE

RECONHECENDO A IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI EM SENTIDO

FORMAL PARA DISPOR SOBRE A MATÉRIA.
1. As razões deduzidas pela agravante equivocam-se quanto
às razões de decidir do juízo monocrático. Não ficara assen-
tada naquela decisão a impossibilidade de o convênio autori-
zar a manutenção dos créditos escriturais. O que se reconhecera
fora a impossibilidade de o beneficio fiscal ser implementado à
margem da participação do Poder Legislativo.
2. Os convênios são autorizações para que o Estado possa
implementar um benefício fiscal. Efetivar o beneplácito no
ordenamento interno é mera faculdade, e não obrigação. A

17 STF. Plenário. ADI 1.247/PA. Rel.: Min. CELSO DE MELLO. 17/8/1995, un.
DJ, 8 set. 1995; RTJ, v. 168, p. 754.

18 STF. Plenário. RE 635.688/RS. Rel.: Min. GILMAR MENDES. 16/10/2014,
maioria. DJe 30, 13 fev. 2015.
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participação do Poder Legislativo legitima e confirma a in-
tenção do Estado, além de manter hígido o postulado da se-
paração de podere concedido pelo constituinte originário.
3. Agravo regimental não provido.19

Dessa maneira, após a EC 3/1993 passaram a exigir-se, para

desonerações tributárias relativas ao ICMS, de forma cumulativa,

os requisitos contidos nos arts. 150, § 6º  , e 155, § 2º  , XII, g, da

CR. É dizer, há necessidade de convênio e lei concessiva, espe-

cífica, para outorga de benefício fiscal de ICMS por estados e

Distrito Federal. São ilegítimos concessão de crédito presumido,

redução de base de cálculo  e diferimento de recolhimento de

ICMS apenas por decretos do chefe do Executivo local.

É inconstitucional, portanto, concessão de benefícios fiscais

de ICMS veiculada em decreto sem suporte em lei específica,

por violação aos princípios da divisão funcional do poder20 e da

reserva legal para desonerações tributárias (arts. 2º   e 150, § 6º  ).

19 STF.  Primeira  Turma.  Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário
630.705/MT. Rel.: Min. DIAS TOFFOLI. 11/12/2012, un. DJe 28, 13 fev.
2013.

20 É preferível denominar o princípio como da divisão funcional do poder, em
lugar de “separação”, pois esta, na realidade, não há. Como disse o Ministro
EROS GRAU em julgamento dessa Corte, “a separação dos poderes constitui
um dos mitos mais eficazes do Estado liberal” (STF. Plenário. ADI 3.367/DF.
Rel.: Min. CEZAR PELUSO. 13/4/2005, maioria quanto ao mérito. DJ, 17 mar.
2006, p. 4; republ. DJ, 22 set. 2006, p. 29; v. voto na fl. 269 dos autos). Em
outro ponto, cita feliz consideração de  CARLOS MAXIMILIANO em seus  Co-
mentários à Constituição brasileira: “Como no corpo do homem, não há no Es-
tado isolamento de órgãos, e, sim, especialização de funções” (3. ed. Porto
Alegre: Livraria do Globo, 1929, p. 304, citado na fl. 278 dos autos).

17
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3.4. VEDAÇÃO A TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO

EM RAZÃO DE PROCEDÊNCIA OU DESTINO

O Decreto 43.739, de 29 de agosto de 2012, determina que

o tratamento tributário especial será concedido apenas para produ-

ção de etanol e açúcar no Estado do Rio de Janeiro. 

Concessão de crédito presumido de ICMS apenas a  merca-

dorias produzidas no Estado do Rio de Janeiro constitui benefício

fiscal  indevidamente discriminatório. A previsão está em descom-

passo com o art. 152 da Constituição da República, segundo o

qual “é vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios

estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer

natureza, em razão de sua procedência ou destino”.

Vedação de discriminação de bens ou de serviços  devido à

procedência ou ao destino – barreira à discriminação tributária –

decorre do princípio da igualdade, mais especificamente da iso-

nomia federativa imposta  a União, estados e municípios. A esse

respeito, explica ANDREI PITTEN VELLOSO:

Nesse comando, a Constituição da República veicula uma
especificação dos princípios federativos  e da isonomia
tributária, ao proibir que os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios estabeleçam diferenciações tributárias em ra-
zão da procedência ou do destino de bens e/ou serviços.
Veio a reforçar, portanto, o princípio da uniformidade
geográfica da tributação do art. 151, I, que é dirigido à
União. Da mesma forma como é vedada a tributação fede-
ral que não seja uniforme no território nacional, é interdi-
tada a tributação estadual, distrital  ou municipal  que seja
mais gravosa para bens e serviços procedentes de outras lo-
calidades ou a elas destinados. 
A interdição objetiva evitar que o mercado interno seja
tutelado por indevidas barreiras tributárias, o que per-
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turbaria a livre circulação de mercadorias e a liberdade de
prestação de serviços no território nacional. [destaque no
original]21

O Supremo Tribunal Federal  reconheceu ofensa ao art. 152

da CR em normas que imponham tratamento desigual a contri-

buintes  que  se  encontrem na  mesma  atividade  econômica. Ve-

jam-se exemplos:

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.
TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO
DA CARGA TRIBUTÁRIA CONDICIONADA À ORI-
GEM DA INDUSTRIALIZAÇÃO DA MERCADORIA.
SAÍDAS INTERNAS COM CAFÉ TORRADO OU MO-
ÍDO. DECRETO DE 35.528/2004 DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 152 DA  CONSTI-
TUIÇÃO. O Decreto 35.528/2004, do Estado do Rio de Ja-
neiro, ao estabelecer um regime diferenciado de tributação
para as operações das quais resultem a saída interna de café
torrado ou moído, em função da procedência ou do destino
de tal operação, viola o art. 152 da Constituição. Ação Direta
de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.22

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
ESTADUAL 356/97, ARTIGOS 1o E 2o. TRATAMENTO
FISCAL  DIFERENCIADO  AO  TRANSPORTE  ESCO-
LAR VINCULADO À COOPERATIVA DO MUNICÍPIO.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E ISONO-
MIA. CONTROLE  ABSTRATO  DE  CONSTITUCIO-
NALIDADE. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO  DE
MULTA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IPVA. MA-
TÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E À
DO  DISTRITO  FEDERAL.  TRATAMENTO  DESI-
GUAL A CONTRIBUINTES QUE SE ENCONTRAM
NA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. INCONS-
TITUCIONALIDADE. 

21 VELLOSO, Andrei Pitten. Constituição Tributária interpretada. 2. ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 360.

22 STF. Plenário. ADI 3.389/RJ. Rel.: Min. JOAQUIM BARBOSA. 6/9/2007, un.
DJe 18, 1º fev. 2008.
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1. Norma de efeitos concretos. Impossibilidade de conheci-
mento da ação direta de inconstitucionalidade. Alegação im-
procedente. O fato de serem determináveis os destinatários
da lei não significa, necessariamente, que se opera individua-
lização suficiente para tê-la por norma de efeitos concretos.
Preliminar rejeitada.
2. Lei Estadual 356/97. Cancelamento de multa e isenção
do pagamento do IPVA. Matéria afeta à competência dos
Estados e à do Distrito Federal. Benefício fiscal concedido
exclusivamente àqueles filiados à Cooperativa de Transportes
Escolares do Município de Macapá. Inconstitucionalidade. A
Constituição Federal outorga aos Estados e ao Dis-
trito Federal a competência para instituir o Imposto
sobre Propriedade de Veículos  Automotores  e para
conceder isenção, mas, ao mesmo tempo, proíbe o
tratamento desigual  entre contribuintes  que se en-
contrem na mesma situação econômica. Observância
aos princípios da igualdade, da isonomia e da liberdade de
associação.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.23

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LIMINAR. Verificados os pressupostos pertinentes a limi-
nar, impõe-se a  respectiva  concessão. Isto ocorre  quando,
mediante Portaria de Secretário da Fazenda, o Estado acaba
por legislar sobre comércio interestadual, olvidando o in-
ciso VIII do artigo 22 da Carta da República, e o faz medi-
ante adoção de diferença tributária, considerados o destino
e a procedência dos bens – artigo 152 do aludido diploma.
À primeira visão, contraria a lei básica o estabelecimento de
pautas de valores diferenciados para operações intermunici-
pais  e  interestaduais,  majorando-se  estas  em  mais  de
1.000%.24

23 STF. Plenário. ADI 1.655/AP. Rel.: Min. MAURÍCIO CORRÊA. 3/3/2004, un.
DJ, 2 abr. 2004. Sem destaque no original.

24 STF. Plenário. MC/ADI 349/DF. Rel.: Min. MARCO AURÉLIO. 24/9/1990,
un. DJ, 26 out. 1990.
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É incompatível com o art. 152 da Constituição da Repú-

blica o Decreto 43.739/2012, por conferir tratamento tributário

ilegitimamente discriminatório.

3.5. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO

Procede  o pedido  de  declaração de  inconstitucionalidade

por arrastamento, ou seja, por decorrência.

Os arts. 1o  , 2o  , caput e § 3o  , 4o   e 5o  , caput e § 1o  , do Decreto

43.739/2012  concedem, em contrariedade  à Constituição  da

República, crédito presumido de ICMS e diferimento do reco-

lhimento do tributo ao setor de  produção de etanol e açúcar

no Estado do Rio de Janeiro. Os arts. 2o  , § 1o  ; 5o  , § 2o  ; 6o   a 10,

12  a  14 e 16 do decreto regulamentam aspectos necessários à

fruição dos benefícios fiscais, de modo que possuem relação de

dependência com os dispositivos diretamente impugnados pela

ação, o que justifica procedência do pedido de declaração de

inconstitucionalidade por arrastamento.
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4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, opina o Procurador-Geral da República por

conhecimento da ação e procedência do pedido.

Brasília (DF), 8 de fevereiro de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

RJMB/WCS/CCC-Par.PGR/WS/2.303/2017
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