
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

 

CONSULTA    N. º : 002/2003

PROCESSO   N.º  : 35.425/02

CONSULENTE     :
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA
- ACATE.

ASSUNTO            : ISQN – ALÍQUOTA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. º 37/02.

 

EMENTA: ISQN – ATIVIDADES DE BASE TECNOLÓGICA NOS RAMOS DE
INFORMÁTICA E OUTROS. ISENÇÃO FISCAL – CONFLITO ENTRE O
COMANDO ESTATUÍDO NO ARTIGO 88 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E A LEI COMPLEMENTAR N. º 057, DE
07 DE FEVEREIRO DE 2000.

I.                    A NORMA VEICULADA ATRAVÉS DO ARTIGO 88 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT, TEM EFICÁCIA RELATIVA, OU SEJA, PRODUZ EFEITOS

IMEDIATAMENTE, PORÉM, ESTES PODERÃO SER LIMITADOS OU AMPLIADOS PELA LEGISLAÇÃO

INFRACONSTITUCIONAL QUE VENHA A SER EDITADA;

II.                  O BENEFÍCIO FISCAL ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR N. º. 057, DE 07 DE

FEVEREIRO DE 2000, POR NÃO ESTAR VINCULADO A UM TERMO E CONDIÇÃO, PODE SER

REVOGADO A QUALQUER MOMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 178 DO CTN. 

 

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA - ACATE,

estabelecida na rua Lauro Linhares, n. º 589, Trindade, vem, através de seu Presidente, Sr. Alexandre d’Avila da

Cunha, com base no inciso IV do artigo 1º da Portaria n. º 007/01, a esta Comissão Municipal de Assuntos Tributários

- COMAT, formular a seguinte CONSULTA TRIBUTÁRIA.

 

 

I - DOS FATOS

 

A consulente é uma associação civil – Associação Catarinense de Empresas de

Tecnologia – ACATE – que tem como objetivo estatutário fomentar o desenvolvimento do setor de tecnologia no
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Tecnologia – ACATE – que tem como objetivo estatutário fomentar o desenvolvimento do setor de tecnologia no

Estado de Santa Catarina. Sua missão, pois, é criar, implementar e consolidar atividades que propiciem o crescimento

do setor de alta tecnologia em Santa Catarina, buscando fortalecer o espírito associativo e cooperativo entre as

empresas, e de forma a gerar resultados econômicos e sociais que promovam o desenvolvimento integrado e a

qualidade de vida.

 

Nesse sentido, reúne empreendimentos especializados na produção de hardware,

software e prestadores de serviços em área como automação comercial e industrial, comunicação, telecomunicações,

controle e instrumentação, eletrônica, informática, internet, mecânica fina, meio ambiente e saneamento, metrologia.

 

Diante disso, pretende a consulente saber, em razão da edição da Emenda

Constitucional n. º 37, de 12 de junho de 2002, qual a alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –

ISQN a ser aplicada e/ou considerada pelas empresas que compõem os seus quadros, sobretudo em razão do que

dispõe a Lei Complementar n. º 057, de 07 de fevereiro de 2000.

 

 

II - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

 

I.                    Art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela
Emenda Constitucional n. º 37, de 13 de junho de 2002 – que estabelece a alíquota
mínima de 2% para o ISQN;

 

II.                  Art. 256 da Lei Complementar n. º 007/97 – que estabelece as alíquotas do
ISQN;

 

III.                 Lei Complementar n. º 57/00 – que dispõe sobre a política tributária do setor
de informática.

 

 

III - DA FUNDAMENTAÇÃO E RESPOSTA
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A consulta versa, exclusivamente, sobre qual a alíquota a ser aplicada e/ou considerada
nas prestações de serviços de informática, de comunicação de dados, de automação, de micro-mecânica, de
telecomunicações e de desenvolvimento de sistemas, ante a edição da Emenda Constitucional n. º 37, de 13 de junho
de 2002.

 

Dois temas formam o pano de fundo da consulta formulada. O primeiro diz respeito à
aplicação das normas jurídicas. O segundo, porém não menos importante, refere-se à revogabilidade das isenções por
prazo certo e sob condição.

 

Assim, antes de responder à indagação formulada, é de rigor tecermos algumas
considerações iniciais, que facilitarão o entendimento da resposta, que apresentaremos ao final.

 

MARIA HELENA DINIZ[1], ao tratar da aplicação das normas jurídicas, ensina que

estas “podem ser classificadas em de eficácia absoluta (insuscetíveis de emenda e com força paralisante total da lei que

as contraria), de eficácia plena (apresentam todos os requisitos necessários para disciplinar as relações jurídicas), de

eficácia relativa restringível (de aplicabilidade imediata, mas passíveis de redução de sua eficácia pela atividade

legislativa – eficácia limitada), e de eficácia relativa complementável (possibilidade mediata de produzir efeitos,

dependendo de norma posterior – eficácia contida).”

 

Note-se que as normas de eficácia relativa ou, como querem outros, de eficácia contida, têm aplicabilidade imediata,
ou seja, produzem efeitos imediatamente, porém estes poderão vir a ser limitados pela legislação infraconstitucional que
vir a ser aprovada.

 

Ora, a norma veiculada através do artigo 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a todas as luzes, tem
eficácia relativa, porquanto, “enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos I e III do § 3º do art.
156 da Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso III do caput do mesmo artigo, terá alíquota mínima de
dois por cento, exceto para os serviços a que se referem os itens 32, 33 e 34 da Lista de Serviços”.

 

Evidentemente que a lei complementar que vier a ser editada posteriormente poderá restringir ou mesmo ampliar os
efeitos da norma apontada. Entretanto, enquanto tal providência não se realizar no mundo concreto, vige, com eficácia
relativa, ou seja, já produzindo efeitos jurídicos, a norma estatuída no artigo 88 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.  

 

Com relação à Lei Complementar n. º 057, de 07 de fevereiro de 2000, cabe destacar que a mencionada lei veicula,
entre outras, normas de caráter isencional.

 

Pelo referido diploma, os estabelecimentos que se dediquem ás atividades de base tecnológica nos ramos de
informática, de comunicação de dados, de automação, de micro-mecânica, de telecomunicação e de desenvolvimento
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de programas, teriam direito tanto a uma redução de 80% (oitenta por cento) do valor do Imposto Sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, quanto a apurar e pagar o Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISQN com uma alíquota de 1% (um por cento).

 

Assim, no que de mais de perto nos interessa, cabe-nos perquirir se a isenção veiculada através da Lei Complementar
n. º 057/2000 encerra ou não aqueles elementos que caracterizam as isenções concedidas por tempo certo e em função
de determinadas condições, porquanto, em se tratando desse tipo de isenção, a sua simples revogação caracterizaria
afronta ao princípio geral de direito que vem esculpido no artigo 5º, inciso XXXIV, da Constituição Federal, ou seja, “a
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

 

Reza o artigo 178 do Código Tributário Nacional – CTN que “a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em
função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto
no inciso III do art. 104”.

 

O artigo 104, inciso III, estabelece que entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte os dispositivos de lei,
referentes a impostos sobre o patrimônio e a renda que “extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de
maneira mais favorável ao contribuinte.”

 

Cuida, referido artigo, da conexão existente entre o princípio da não-surpresa (anterioridade) e a matéria relativa a
revogação dos impostos ditos diretos (renda e patrimônio) e, depois da Constituição Federal de 1988, dos tributos em
geral (CF. art. 150, inciso III).

 

HUGO DE BRITO MACHADO[2], ao tratar da revogabilidade das isenções tributárias, ressalta que, in verbis:

 

Quando concedidas por prazo certo e em função de determinadas condições não pode ser revoga,
pois incorpora-se ao patrimônio do contribuinte. O Estado, assim como pode tributar, pode também,
evidentemente, revogar as isenções concedidas. Entende-se, porém, que o contribuinte pode ser
atraído pelo incentivo que a isenção representa e, assim, passe a desenvolver atividade em que não
se lançaria, se não existisse a isenção, fazendo investimentos vultuosos e ficando mesmo em
situação de não poder, sem graves prejuízos, desistir. Nestes casos, a retirada da isenção
representaria um ludíbrio, sendo, portanto, inadmissível. Assim, também, qualquer alteração que
implique, direta ou indiretamente, redução da isenção é inadmissível.

 

E mais adiante:

 

Destaque-se que a Lei Complementar n. º 24, de 07.01.75, alterou a redação do art. 178 do CTN,
trocando o “ou” por um “e”, de sorte que a irrevogabilidade da isenção passou a depender dos dois
requisitos, isto é, de ser por prazo certo e em função de determinadas condições.”

 

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, como se pode depreender da ementa do
seguinte acórdão:
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seguinte acórdão:

 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – RECURSO ESPECIAL – ICM – SAÍDAS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS NACIONAIS DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE
INTERESSE NACIONAL – ISENÇÃO – REVOGAÇÃO – CONVENIOS ICM N.S. 09/75, 11/81 E 24/81
– PRECEDENTES STF E STJ.

 

E o fabricante, “contribuinte de direito” das máquinas e equipamentos nacionais destinados a
implementação de projetos de interesse nacional, quem tem direito a isenção do ICM e, não o
“contribuinte de fato”, ou seja, o comprador das referidas máquinas e equipamentos. Não sendo
essa isenção condicionada, nem a termo, pode ser revogada a qualquer tempo, inexistindo direito
adquirido. Embargos rejeitados. (ERESP 15718/SP Min. Francisco Peçanha Martins)

 

Como se vê, o fundamento da irrevogabilidade das isenções concedidas sob condição e por tempo certo é o direito
adquirido ex vi lege do contribuinte isento de não pagar o imposto, vigente o prazo e cumpridas as condições.

 

No caso em comento, a Lei Complementar n. º 057, de 07 de fevereiro de 2000, fixa o termo ad quem para a
concessão dos benefícios, ou seja, até 31 de dezembro de 2005. Isto é incontroverso.

 

Entretanto, no que concerne a existência de uma condição resolutiva, ou mesmo resilitiva, a vincular a eficácia extintiva
do benefício, cabe destacar que tal disposição efetivamente inexiste.

 

 

À vista do exposto respondo à consulta:

 

Devem nossas empresas continuar recolhendo o ISS à alíquota de 1%, disciplinada pela

Lei Complementar 057/2000, ou devem recolher sob a alíquota mínima de 2%, até que

a Lei Complementar seja publicada?

 

Resposta: As empresas associadas da consulente devem, a partir de 1º de janeiro de

2003, apurar e recolher o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISQN com

uma alíquota de 2% (dois por cento), ex vi do artigo 88 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias – ADCT. 

 

 

 

Florianópolis, 03 de abril de 2.003.
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MARCELO LUZ FILOMENO

Fiscal de Tributos - Relator

 

 

 

 

 

 

 

[1] DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 345-
352.

[2] MACHADO, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário, ed. 19ª, Malheiros Editores, 2001, pág. 189 e 190.
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