
 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6656 

Requerente: Associação Nacional de Hospitais Privados – ANAHP 

Requeridos: Governador e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

Relator: Ministro NUNES MARQUES 

 

 

Tributário. Dispositivos dos Decretos nº 65.254/2020 

e 65.255/2020, do Governador de São Paulo, que 

modificaram o regime de isenções de ICMS sobre 

operações com medicamentos, insumos e 

equipamentos de saúde, restringindo-as às operações 

destinadas a hospitais públicos, santas casas e outras 

entidades beneficentes e assistenciais hospitalares. 

Alegada afronta aos artigos 150, II e § 6º; 152; 155, 

§ 2º, XII, ‘g’, da Lei Maior. Por força na norma 

inscrita no artigo 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição, 

o Estado-membro não está autorizado a revogar ou a 

modificar unilateralmente os benefícios tributários 

autorizados em convênio celebrado no âmbito do 

Confaz, sob pena de ofensa ao pacto federativo, aos 

postulados da segurança jurídica e da proteção à 

confiança, bem como dos princípios administrativos 

da moralidade e da impessoalidade. Os decretos 

atacados não passam pelo crivo da 

proporcionalidade, dado que o aumento da carga 

tributária estadual sobre esses produtos afeta 

diretamente, em plena pandemia, os serviços de 

saúde em todo o país, dado que o Estado de São 

Paulo concentra parcela significativa da produção, 

importação e distribuição de medicamentos, insumos 

e equipamentos de saúde. Manifestação pela 

procedência do pedido. 

 

 

Egrégio Supremo Tribunal Federal, 

 

  O Advogado-Geral da União, tendo em vista o disposto no artigo 

103, § 3º, da Constituição da República, bem como na Lei nº 9.868, de 10 de 

novembro de 1999, vem, respeitosamente, manifestar-se quanto à presente ação 

direta de inconstitucionalidade. 
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I – DA AÇÃO DIRETA 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de 

medida cautelar, proposta pela Associação Nacional de Hospitais Privados – 

ANAHP, tendo por objeto o artigo 2º, inciso I, alíneas ‘a’, ‘d’ e ‘g’, do Decreto 

Estadual nº 65.254, de 15 de outubro de 2020, e os artigos 1º, inciso I, alínea ‘a’, 

e 2º, inciso I, alínea ‘t’, do Decreto Estadual nº 65.255, de 15 de outubro de 2020, 

que alteraram os artigos 2º, 14, 92, 150 e 154, do Anexo I, do Decreto Estadual nº 

45.490, de 30 de novembro de 2000, que aprova o Regulamento do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação – RICMS – do 

Estado de São Paulo. Eis, em destaque, o teor dos dispositivos questionados: 

Decreto nº 65.254, de 2020 

 

Artigo 2° - Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os 

dispositivos adiante indicados ao Regulamento do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de 

novembro de 2000:  

I - do Anexo I: 

a) o § 4º ao artigo 14: 

“§ 4º - A isenção prevista neste artigo:  

1. aplica-se, apenas, nas operações destinadas a:  

a) hospitais públicos federais, estaduais ou municipais;  

b) santas casas;  

2. poderá ser concedida, total ou parcialmente, a outras 

entidades beneficentes e assistenciais hospitalares, nos termos, 

condições e prazos estabelecidos em resolução conjunta das 

Secretarias da Fazenda e Planejamento, de Saúde e de Projetos, 

Orçamento e Gestão.”; 

(...) 

d) o § 4º ao artigo 92:  

“§ 4º - A isenção prevista neste artigo:  

1. aplica-se, apenas, nas operações destinadas a:  

a) hospitais públicos federais, estaduais ou municipais;  

b) santas casas;  

2. poderá ser concedida, total ou parcialmente, a outras 

entidades beneficentes e assistenciais hospitalares, nos termos, 

condições e prazos estabelecidos em resolução conjunta das 

Secretarias da Fazenda e Planejamento, de Saúde e de Projetos, 

Orçamento e Gestão.”; 

(...) 
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g) o § 4º ao artigo 150: “§ 4º - A isenção prevista neste artigo: 1. 

aplica-se, apenas, nas operações destinadas a: a) hospitais 

públicos federais, estaduais ou municipais; b) santas casas; 2. 

poderá ser concedida, total ou parcialmente, a outras entidades 

beneficentes e assistenciais hospitalares, nos termos, condições e 

prazos estabelecidos em resolução conjunta das Secretarias da 

Fazenda e Planejamento, de Saúde e de Projetos, Orçamento e 

Gestão.”; 

 

Decreto nº 65.255, de 2020 

 

Artigo 1° - Passam a vigorar, com a redação que se segue, os 

dispositivos adiante indicados do Regulamento do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de 

novembro de 2000:  

I - do Anexo I:  

a) o § 3º do artigo 2º:  

 

“§ 3º - A isenção prevista neste artigo:  

1. fica condicionada à concessão de isenção ou alíquota zero do 

Imposto de Importação ou do Imposto sobre Produtos 

Industrializados;  

2. aplica-se, apenas, nas operações destinadas a:  

a) hospitais públicos federais, estaduais ou municipais;  

b) santas casas;  

3. poderá ser concedida, total ou parcialmente, a outras 

entidades beneficentes e assistenciais hospitalares, nos termos, 

condições e prazos estabelecidos em resolução conjunta das 

Secretarias da Fazenda e Planejamento, de Saúde e de Projetos, 

Orçamento e Gestão.”; (NR) 

 

Artigo 2° - Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os 

dispositivos adiante indicados ao Regulamento do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de 

novembro de 2000:  

I - do Anexo I: 

(...) 

t) o § 3º ao artigo 154:  

“§ 3º - A isenção prevista neste artigo:  

1. aplica-se, apenas, nas operações destinadas a:  

a) hospitais públicos federais, estaduais ou municipais;  

b) santas casas;  

2. poderá ser concedida, total ou parcialmente, a outras 

entidades beneficentes e assistenciais hospitalares, nos termos, 

condições e prazos estabelecidos em resolução conjunta das 

Secretarias da Fazenda e Planejamento, de Saúde e de Projetos, 

Orçamento e Gestão.”; 
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As normas questionadas modificaram o regime de isenções de ICMS 

sobre operações com (i) medicamentos relacionados na cláusula primeira do 

Convênio ICMS nº 140/2011, (ii) medicamentos utilizados no tratamento de gripe 

A (H1N1); (iii)  medicamentos utilizados no tratamento de câncer e da AIDS e 

(iv) equipamentos e insumos utilizados em cirurgias. Com a edição dos Decretos 

nº 65.254/2020 e 65.255/2020, essas isenções de ICMS passaram a aplicar-se 

apenas às operações destinadas a entidades caracterizadas como hospitais 

públicos, santas casas e entidades beneficentes e assistenciais hospitalares1. 

Na petição inicial, a requerente sustenta que esses comandos 

violariam o artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Carta Maior2, uma vez que 

as mencionadas isenções,  muito embora constassem de convênios celebrados no 

âmbito do Confaz e ratificados pelo Estado de São Paulo3, foram revogadas de 

forma unilateral, mediante decreto, em relação a operações destinadas a hospitais 

privados. 

 Argumenta que a modificação do âmbito de abrangência da isenção 

tributária, relativamente aos sujeitos beneficiados, estaria sujeita à reserva de lei, 

nos termos do artigo 150, § 6º, da Constituição Federal4, e acrescenta que os atos 

 
1 No caso das entidades beneficentes e assistenciais hospitalares, “nos termos, condições e prazos estabelecidos 

em resolução conjunta das Secretarias da Fazenda e Planejamento, de Saúde e de Projetos, Orçamento e Gestão”. 

 
2 “Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(...) 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 

(...) 

§ 2.º 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.” (Grifou-se) 

 
3 Convênios ICMS nº 01/1999, 140/2001, 73/2010, 10/2002 e 162/1994. 

4 “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”.   
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questionados não se enquadrariam na autorização legal inscrita no artigo 22, 

inciso II, da Lei Estadual nº 17.293, de 15 de outubro de 20205. 

 Registra, outrossim, que o critério de diferenciação adotado para a 

isenção do ICMS – com base no destino do bem: hospitais privados ou públicos, 

santas casas, entidades beneficentes ou assistenciais hospitalares – traduziria 

tratamento desigual injustificável entre instituições de saúde, em suposta afronta 

ao disposto nos artigos 150, inciso II, e 152 da Constituição Federal6. 

 Em conclusão, assevera que “a crise econômica e sanitária 

decorrente da pandemia de coronavírus trouxe imensuráveis prejuízos ao setor 

de saúde, o qual já lida com os impactos negativos, notadamente o aumento 

desproporcional de preços de equipamentos e insumos” (fl. 25 da petição inicial). 

Com esteio em tais argumentos, a autora postula a concessão de 

medida cautelar para suspender os efeitos do artigo 2º, inciso I, alíneas ‘a’, ‘d’ e 

‘g’, do Decreto Estadual nº 65.254/2020, e dos artigos 1º, inciso I, alínea ‘a’; e 2º, 

inciso I, alínea ‘t’, do Decreto Estadual nº 65.255/2020. No mérito, postula a 

procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade dos 

dispositivos questionados. 

 
 
5 “Artigo 22 - Fica o Poder Executivo autorizado a: 

(...) 

II - reduzir os benefícios fiscais e financeiros-fiscais relacionados ao Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – ICMS, na forma do Convênio nº 42, de 3 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Política 

Fazendária – CONFAZ, e alterações posteriores”.  

 
6 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer 

distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação 

jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos”. 

 
“Art. 152. 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”. 
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Em virtude do recesso judiciário, o processo foi inicialmente 

distribuído ao Presidente dessa Corte, Ministro LUIZ FUX, que entendeu que o 

presente caso não se enquadra na hipótese prevista no artigo 13, inciso VIII, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  

Os autos foram então conclusos ao Ministro Relator NUNES 

MARQUES, que, nos termos do rito previsto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, 

solicitou informações às autoridades requeridas, bem como determinou a oitiva 

do Advogado-Geral da União e da Procuradora-Geral da República. 

Em atendimento à solicitação, o Governador do Estado de São Paulo 

defendeu a constitucionalidade dos dispositivos questionados. Nessa linha, 

asseverou que as decisões sobre a internalização de convênios celebrados no 

âmbito do Confaz e sua ulterior revogação interna poderiam ser adotadas de forma 

unilateral, porquanto traduziriam prerrogativa inerente à autonomia federativa dos 

Estados-membros. Segundo o requerido, essa revogação interna unilateral não se 

ser confunde com a revogação geral do convênio, a qual deve ocorrer na forma 

prevista no artigo 2º, § 2º, da Lei Complementar nº 24/1975. 

Não obstante, asseverou que a redução dos benefícios fiscais ora 

atacados teria sido autorizada pelo Confaz, no Convênio ICMS 42/2016, e 

observado estritamente os parâmetros ali fixados. Para o requerido, “não há 

dúvidas de que esse convênio foi absolutamente respeitado pelos Decretos ora 

impugnados. A redução não pode ser interpretada somente como diminuição de 

quantidade ou percentual, mas também de abrangência dos sujeitos passivos da 

relação tributária. O parâmetro deve ser o montante de ICMS arrecadado, e não 

os sujeitos passivos” (fl. 25 das informações prestadas). 

Sob o aspecto finalístico dos dispositivos em tela, sustentou que “as 

normas contestadas tiveram a finalidade de viabilizar uma série de medidas para 

dotar o Estado de meios de enfrentamento da grave situação fiscal que ora 
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vivenciamos devido aos efeitos negativos da Pandemia da COVID-19” (fl. 20 das 

informações prestadas). 

Ademais, argumentou que o artigo 152 da Lei Maior não teria 

aplicabilidade ao presente caso, dado que esse comando visaria resguardar o pacto 

federativo.  

Por fim, asseverou que a ampliação de isenção tributária por decisão 

judicial, com base no princípio da isonomia, atentaria contra a separação de 

poderes (artigo 2º da Lei Maior). 

O Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de 

Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de São Paulo – SINDHOSP,  a 

Associação Brasileira de Medicina de Grupo – ABRAMGE,  a Federação das 

Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo – FEHOSP, a 

Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde – 

ABRAIDI, a Federação Estadual das Cooperativas Médicas - Unimed do Estado 

do Rio de Janeiro, o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos – 

SINDUSFARMA, solicitaram o ingresso no presente feito, na qualidade de amici 

curiae. 

 Na sequência, vieram os autos para manifestação do Advogado-

Geral da União. 

II – MÉRITO 

 Conforme relatado, a requerente alega que os decretos questionados 

teriam modificado unilateralmente o regime de isenção de ICMS sobre operações 

realizadas com medicamentos, insumos e equipamentos de saúde, regime esse 

previsto em convênios aprovados pelo Confaz e ratificados pelo Estado de São 

Paulo. 

No ponto, a Constituição da República condiciona expressamente a 
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concessão e a revogação de incentivos fiscais de ICMS à deliberação prévia dos 

Estados-membros e do Distrito Federal no âmbito do Confaz. A propósito, 

confira-se:   

Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 

impostos sobre: 

(...) 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 

exterior. 

 

(...) 

 

§ 2.º 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. (Grifou-se) 

 A respeito do tema, esse Supremo Tribunal Federal entende que a 

exigência constitucional de deliberação prévia dos Estados-membros e do Distrito 

Federal para a concessão de benefícios fiscais de ICMS é necessária em razão da 

importância desse tributo para a manutenção do equilíbrio econômico e para evitar 

a ocorrência de “guerra fiscal” entre os entes federados7. Nesse sentido, confira-

se: 

ICMS – “GUERRA FISCAL” – CONCESSÃO UNILATERAL DE 

ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS – 

NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA RESERVA 

CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO COMO PRESSUPOSTO 

LEGITIMADOR DA OUTORGA, PELO ESTADO-MEMBRO 

OU PELO DISTRITO FEDERAL, DE TAIS EXONERAÇÕES 

TRIBUTÁRIAS – PERFIL NACIONAL QUE QUALIFICA A 

ESTRUTURA JURÍDICO-NORMATIVA DO ICMS – A 

EXIGÊNCIA DE CONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL 

COMO LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE 

EXONERAÇÃO FISCAL DO ESTADO-MEMBRO/DISTRITO 

 
7 “Visando à manutenção do equilíbrio econômico e a evitar a guerra fiscal, benefícios fiscais serão concedidos 

e revogados mediante deliberação dos Estados-membros e do Distrito Federal. O ato normativo estadual sujeita-

se à lei complementar ou a convênio (artigo 155, § 2º, inciso XII, ‘f’).” Trecho extraído da ementa do acórdão 

proferido na ADI nº 2320, Relator: Ministro Eros Grau, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 

15/02/2006, Publicação em 16/03/2007. 
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FEDERAL EM TEMA DE ICMS – RECEPÇÃO DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 24/75 PELA VIGENTE ORDEM 

CONSTITUCIONAL – O SIGNIFICADO DA 

IMPRESCINDIBILIDADE DO CONVÊNIO INTERESTADUAL NA 

OUTORGA DE ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS 

FISCAIS REFERENTES AO ICMS – DOUTRINA – PRECEDENTES 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INSTITUIÇÃO, PELO 

ESTADO DE SÃO PAULO, DE REGIME DIFERENCIADO DE 

TRIBUTAÇÃO EM MATÉRIA DE ICMS QUE CULMINA POR 

INSTAURAR SITUAÇÃO DE APARENTE “COMPETIÇÃO 

FISCAL INCONSTITUCIONAL” LESIVA AO ESTADO DO 

AMAZONAS E A SEU POLO INDUSTRIAL – MEDIDAS QUE SE 

REFEREM À PRODUÇÃO DE “TABLETS” – POSSÍVEL 

TRANSGRESSÃO, PELOS DIPLOMAS NORMATIVOS 

PAULISTAS, AO ARTIGO 152 DA CONSTITUIÇÃO, QUE 

CONSAGRA O “PRINCÍPIO DA NÃO-DIFERENCIAÇÃO 

TRIBUTÁRIA” – PRECEDENTE DO STF – MEDIDA CAUTELAR 

REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. ICMS – “GUERRA FISCAL” – CONCESSÃO 

UNILATERAL DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS DE ORDEM 

TRIBUTÁRIA – INADMISSIBILIDADE – NECESSÁRIA 

OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA 

CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO – A existência de convênios 

interestaduais celebrados em atenção e em respeito à cláusula da 

reserva constitucional de convênio, fundada no artigo 155, § 2º, 

inciso XII, alínea “g”, da Constituição da República, traduz 

pressuposto essencial legitimador da válida concessão, por Estado-

membro ou pelo Distrito Federal, de benefícios, incentivos ou 

exonerações fiscais em tema de ICMS. – Revela-se inconstitucional 

a concessão unilateral, por parte de Estado-membro ou do Distrito 

Federal, sem anterior convênio interestadual que a autorize, de 

quaisquer benefícios tributários referentes ao ICMS, tais como, 

exemplificativamente, (a) a outorga de isenções, (b) a redução de base 

de cálculo e/ou de alíquota, (c) a concessão de créditos presumidos, (d) 

a dispensa de obrigações acessórias, (e) o diferimento do prazo para 

pagamento e (f) o cancelamento de notificações fiscais. Precedentes. 

(...) 

(ADI nº 4635 MC-AgR-Ref, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 11/12/2014, 

Publicação em 12/02/2015; grifou-se);  

Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 12, caput e parágrafo 

único, da Lei estadual (PA) nº 5.780/93. Concessão de benefícios 

fiscais de ICMS independentemente de deliberação do CONFAZ. 

Guerra Fiscal. Violação dos artigos 150, § 6º, e 155, § 2º, XII, “g”, 

da Constituição Federal. 1. É pacífica a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal Federal de que são inconstitucionais as normas 

que concedam ou autorizem a concessão de benefícios fiscais de 

ICMS (isenção, redução de base de cálculo, créditos presumidos e 

dispensa de pagamento) independentemente de deliberação do 

CONFAZ, por violação dos artigos 150, § 6º, e 155, § 2º, inciso XII, 

alínea “g”, da Constituição Federal, os quais repudiam a 
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denominada “guerra fiscal”. Precedente: ADI nº 2.548/PR, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, DJ 15/6/07. 2. Inconstitucionalidade do artigo 

12, caput, da Lei nº 5.780/93 do Estado do Pará, e da expressão “sem 

prejuízo do disposto no caput deste artigo” contida no seu parágrafo 

único, na medida em que autorizam ao Poder Executivo conceder 

diretamente benefícios fiscais de ICMS sem observância das 

formalidades previstas na Constituição. 3. Ação direta julgada 

parcialmente procedente. 

(ADI nº 1247, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Órgão Julgador: 

Tribunal Pleno, Julgamento em 01/06/2011, Publicação em   

17/08/2011; grifou-se). 

  Da mesma maneira, essa deliberação dos Estados e do Distrito 

Federal também se faz necessária para que os benefícios fiscais de ICMS sejam 

revogados. A esse respeito, Ricardo Lobo Torres leciona que “isenções 

concedidas por convênio só se revogam por outro convênio, eis que no ato de 

conceder o benefício se esgota a autorização coletiva”8.  

Em abono a esse entendimento, Heleno Torres afirma que “nenhuma 

lei interna pode promover, unilateralmente, regime diverso da isenção autorizada 

em convênio. Em vista disso, qualquer convênio que cria isenção não poderá ser 

objeto de modificação interna, sequer por lei ordinária, salvo naquilo que o 

Convênio autoriza”9. 

A seu turno, Sacha Calmon Navarro Coelho assevera que  

 
a  fórmula  dos  convênios  como  meio  hábil  para  pôr e  tirar  

isenções,  assim  como  para  partejar  técnicas  exonerativas  outras,  

ao mesmo tempo em que afastou a União da difícil e até mesmo ingrata 

tarefa de  interferir  na  administração  jurídica  do  imposto,  cometeu  

aos  Estados-Membros  –  que,  em  conjunto,  formam  a  Federação  –  

o  mister  de  se autopoliciarem  no  tocante  ao  exercício  da  

competência  tributária exonerativa10. 

 

 
8TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário. Volume IV – Os tributos 

na Constituição, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.  297. 

 
9 TORRES, Heleno. In: Comentários à Constituição do Brasil, J.J. Gomes Canotilho [et al.], 2ª edição, São 

Paulo: Saraiva Educação, 2018, P. 1835. 

 
10 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro, 17ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 

2020, p. 240. 
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A importância desse comando constitucional enquanto mecanismo 

de cooperação federativa, inclusive para a revogação de isenções de ICMS, 

também foi enfatizada, no âmbito dessa Suprema Corte, pela a Ministra ROSA 

WEBER que em seu voto-condutor proferido na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3936 esclareceu que o requisito da reserva de convênio, 

estabelecido no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição tem por 

finalidade primordial “viabilizar a estruturação de uma política racional de 

estímulos econômicos no âmbito do ICMS, de caráter nacional, consentida e 

coordenada por todos os Estados e pelo Distrito Federal”, e acrescentou que 

“dela decorre a segunda finalidade, mais específica, de evitar a competição 

predatória entre os Estados da Federação - considerado também o Distrito 

Federal - para atrair contribuintes aos seus territórios”11.  

Com efeito, a revogação unilateral de benefícios fiscais firmados no 

âmbito do CONFAZ e internalizados pelo Estado-membro tem o condão de 

provocar abalos profundos na segurança jurídica, seja sob a perspectiva da 

confiança entre os Estados signatários – com risco de suscitar o indesejável e 

corrosivo fenômeno da “guerra fiscal” –, seja sob o prisma da confiabilidade do 

contribuinte em relação à política fiscal do Estado. Por essa razão, Heleno Fragoso 

afirma que “com qualquer resistência à aplicação do convênio em vigor violam-

se os princípios da moralidade e da impessoalidade”12. 

 Para além do respaldo de balizada doutrina, o entendimento pela 

inadmissibilidade de revogação unilateral de benefícios fiscais decorrentes de 

convênio de ICMS se encontra desde há muito consolidado no âmbito dessa 

Suprema Corte, conforme demonstram as ementas transcritas abaixo: 

-ICM. ISENÇÃO CONCEDIDA POR CONVENIO. REVOGAÇÃO 

PELO DECRETO ESTADUAL N. 1473/80. 1. A LEI 

COMPLEMENTAR N. 24/75 NÃO ADMITE A DISTINÇÃO 

 
11 ADI nº 3936, Relatora: ROSA WEBER, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 25/10/2019, Publicação 

em 07/11/2019. 

 
12 Opus Cit., p. 1834. 
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ENTRE CONVENIOS AUTORIZATIVOS E CONVENIOS 

IMPOSITIVOS. ASSIM, A REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO 

DECORRENTE DE CONVENIO NÃO PODE FAZER-SE POR 

MEIO DE DECRETO ESTADUAL, MAS TEM DE OBSERVAR 

O DISPOSTO NO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 2. DA 

REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. 2. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARADA A 

INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSAO "BACALHAU" 

CONSTANTE DO PARAGRAFO 21 QUE O DECRETO 14737, DE 

15 DE FEVEREIRO DE 1980, DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ACRESCENTOU AO ARTIGO 5. DO REGULAMENTO DO 

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, APROVADO 

PELO DECRETO 5.410, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1974, DO 

MESMO ESTADO. 

(RE nº 96545, Relator: Ministro MOREIRA ALVES, Órgão Julgador: 

Tribunal Pleno, Julgamento em 01/09/1982, Publicação em 

04/03/1983; grifou-se); 

-ICM. ISENÇÃO CONCEDIDA POR CONVENIO. REVOGAÇÃO 

PELO DECRETO ESTADUAL N. 14737/80. 1. A LEI 

COMPLEMENTAR N. 24/75 NÃO ADMITE A DISTINÇÃO 

ENTRE CONVENIOS AUTORIZATIVOS E CONVENIOS 

IMPOSITIVOS. ASSIM, A REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO 

DECORRENTE DE CONVENIO NÃO PODE FAZER-SE POR 

MEIO DE DECRETO ESTADUAL, MAS TEM DE OBSERVAR 

O DISPOSTO NO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 2. DA 

REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 

(RE nº 98952, Relator: Ministro MOREIRA ALVES, Órgão Julgador: 

Segunda Turma, Julgamento em 26/11/1982, Publicação em 

25/03/1983; grifou-se); 

- ICM. Isenção. Revogação. Convênio Interestadual. A revogação de 

isenção do ICM concedia em convênio interestadual, resultante de 

ato posterior da mesma natureza, independe de lei formal para 

legitimar-se, mas tão somente de ratificação do convênio 

revogatório pelo Estado, mediante decreto (Lei complementar nº 

24/75). Recurso Extraordinário conhecido e provido. 

(RE nº 106965, Relator: Ministro RAFAEL MAYER, Órgão Julgador: 

Primeira Turma, Julgamento em 25/10/1985, Publicação em 

29/11/1985; grifou-se); 

- ICM. Revogação de isenção. Convênio interestadual. Ratificação 

por decreto. Lei complementar 24/75. É legítima a ratificação, por 

decreto estadual, de convênio interestadual revocatório da isenção 

do ICM. 

(RE nº 101965, Relator: Ministro FRANCISCO REZEK, Órgão Julgador: 

Segunda Turma, Julgamento em 10/04/1984, Publicação em 

18/05/1984; grifou-se); 

ICM. CONVENIO INTERESTADUAL. ISENÇÃO 

(REVOGAÇÃO UNILATERAL PELO ESTADO). LEI 

COMPLEMENTAR 24/75. IMPORTAÇÃO. PERAS FRESCAS. 
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E ILEGAL E OFENSIVO DOS ARTS. 1. E 2., PARAGRAFO 2., 

DA LEI COMPLEMENTAR 24/75, O ATO UNILATERAL DO 

ESTADO QUE REVOGA A ISENÇÃO QUE FOI CONCEDIDA 

EM RAZÃO DE CONVENIO INTERESTADUAL, E SEM QUE A 

REVOGAÇÃO SE AUTORIZE POR CONVENIO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 

(RE nº 96956, Relator: Ministro RAFAEL MAYER, Órgão Julgador: 

Primeira Turma, Julgamento em 24/08/1982, Publicação em 

24/09/1982; grifou-se). 

 Vale salientar que o procedimento para a concessão de benefícios 

fiscais de ICMS e para a sua revogação total ou parcial, com base no artigo 155, 

§ 2º, inciso XII, alínea “g”, da Lei Maior, encontram-se disciplinados na Lei 

Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, nos seguintes termos: 

Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de 

convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito 

Federal, segundo esta Lei. 
Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica: 
I - à redução da base de cálculo; 
II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, 

do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros; 
III - à concessão de créditos presumidos; 
IV - à quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-

fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, 

dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do 

respectivo ônus; 
V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data. 
 

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. 

(...) 

 

Art. 4º - Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação 

dos convênios no Diário Oficial da União, e independentemente de 

qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada Unidade da 

Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios 

celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de 

manifestação no prazo assinalado neste artigo. 

(...) 
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§ 2º - Considerar-se-á rejeitado o convênio que não for expressa ou 

tacitamente ratificado pelo Poder Executivo de todas as Unidades da 

Federação ou, nos casos de revogação a que se refere o art. 2º, § 2º, 

desta Lei, pelo Poder Executivo de, no mínimo, quatro quintos das 

Unidades da Federação. (Grifou-se) 

  A simples leitura dos comandos transcritos mostra que a Lei 

Complementar nº 24/1975 sujeita a decisão acerca da revogação total ou parcial 

de benefícios de ICMS a duas etapas bem definidas, quais sejam, (i) a aprovação 

de pelo menos quatro quintos dos representantes dos Estados e do Distrito Federal 

presentes na reunião do Confaz (artigo 2º, § 2º) e (ii) a sua ratificação interna pelo 

Poder Executivo de, no mínimo, quatro quintos das unidades da Federação (artigo 

4º, § 2º).  

Assim, por força dessa regulamentação legal da cláusula de reserva 

de convênio inscrita no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição, o 

Estado-membro não está autorizado a revogar ou a modificar unilateralmente os 

benefícios tributários autorizados em convênio celebrado no âmbito do Confaz, 

sob pena de ofensa aos postulados da segurança jurídica e da proteção à confiança, 

bem como dos princípios administrativos da moralidade e da impessoalidade. 

  Na espécie, trata-se de fato incontroverso que as medidas ora 

impugnadas não foram aprovadas com base nesse procedimento previsto na Lei 

Complementar nº 24/1975. 

  Ressalte-se, contudo, a possibilidade de que a autorização para a 

redução ou a supressão de benefícios fiscais esteja prevista no próprio convênio 

celebrado no âmbito do Confaz e ratificado pelos Estados. Nesse caso, a medida 

não traduzirá revogação ou modificação do regime, desde que tomada de acordo 

com as condições estabelecidas no convênio. 

  Em suas informações, o Governador do Estado de São Paulo alega 

que a revogação por decreto de isenções de ICMS sobre operações relativas a 

insumos e equipamentos de saúde destinados a hospitais privados (Convênios 
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01/1999, 140/2001, 73/2010, 10/2002 e 162/1994) teria sido realizada com base 

na autorização concedida pelo Convênio ICMS 42/2016, replicada no artigo 22, 

inciso II, da Lei Estadual nº 17.293/202013.  

Essa justificativa, contudo, não merece ser acolhida. 

  O mencionado Convênio ICMS 42/2016 autoriza os Estados e o 

Distrito Federal a reduzir em, no mínimo, dez por cento, o montante dos 

benefícios e incentivos que resultem na diminuição do valor ICMS a ser pago.  

  Ocorre que as normas internalizadas no RICMS-SP, com base nos 

Convênios ICMS 01/1999, 140/2001, 73/2010, 10/2002 e 162/1994, concederam 

isenção de tributos. Dessa maneira, dado que não há previsão de valor de ICMS 

a ser pago – mas, reitere-se, de simples isenção –, a autorização prevista no 

Convênio 42/2016 não tem aplicabilidade ao caso. De fato, a redução desse 

benefício fiscal, na forma prevista no inciso II da cláusula primeira do Convênio 

42/2016, equivaleria à supressão da isenção concedida e, por conseguinte, à 

revogação dos convênios. 

Não por acaso, a autorização veiculada pelo Convênio ICMS 

42/2016 se refere apenas à redução do montante de incentivos e benefícios fiscais; 

o ato não se reporta especificamente às isenções – muito embora essa tripartição 

terminológica (“isenções, incentivos e benefícios fiscais”) conste expressamente 

do artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal e de outros 

comandos constitucionais análogos14. A redação da ementa e das cláusulas do 

Convênio 42/2016 é um claro indicativo de que a autorização ali prevista não pode 

 
13 “Artigo 22 - Fica o Poder Executivo autorizado a: 

(...) 

 

II - reduzir os benefícios fiscais e financeiros-fiscais relacionados ao Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – ICMS, na forma do Convênio nº 42, de 3 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Política 

Fazendária – CONFAZ, e alterações posteriores”.  

 
14 Art. 156, § 3º, inciso III; art. 87, inciso II, do ADCT 
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servir de base para a modificação de normas concessivas de isenção de ICMS (em 

sentido estrito), mas apenas para as normas que concedem demais incentivos e 

benefícios fiscais, nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 24/1975. 

Ademais, cumpre assinalar que nem o Convênio ICMS 42/2016, nem 

os Convênios ICMS 01/1999, 140/2001, 73/2010, 10/2002 e 162/1994 veiculam 

autorização específica para que os Estados-membros restrinjam o universo de 

contribuintes beneficiários das isenções. Esses convênios, dois dos quais se 

encontram em vigor há mais de vinte anos, embora tenham passado por muitas 

modificações desde o início de sua longa vigência, jamais veicularam distinção 

dessa espécie, seja por iniciativa dos representantes reunidos no âmbito do 

Confaz, seja por iniciativa do próprio Estado de São Paulo. 

Assim, ao estipular o destino das operações como critério para a 

isenção do ICMS, os decretos impugnados estabeleceram disciplina paralela e 

contraposta a dos convênios mencionados no parágrafo antecedente, inovando, 

assim, no ordenamento jurídico, em clara violação ao disposto nos artigos 2º, § 

2º; e 4º, § 2º, da Lei Complementar nº 24/1975, e, por conseguinte, ao comando 

inscrito no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal. 

Vale frisar que o Decreto nº 65.254, de 15 de outubro de 2020 – que 

modificou os Convênios ICMS 1/99, 140/01 e 73/10, os quais concederam isenção 

por prazo certo – entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2021 e vem produzindo 

efeitos desde então (artigo 5º). Nessa data, contudo, as disposições contidas nos 

convênios estavam em pleno vigor, por força da prorrogação estabelecida pelo 

Convênio ICMS 133/20, posteriormente renovada pelo Convênio ICMS 28/21, de 

12 de março de 202115, até 31 de março de 2022. 

 
15 Ratificado pelo Ato Declaratório nº 6, de 18 de março de 2021. 
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Dessa maneira, não restam dúvidas de que o regime de isenções 

previsto nos Convênios ICMS 1/99, 140/01 e 73/10 foi modificado pelo Decreto 

Estadual nº 65.254/2020 no curso do seu prazo de vigência. Ao fazê-lo, esse ato 

feriu, adicionalmente, a norma prevista no artigo 178 do Código Tributário 

Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 24/197516. 

De outro giro, os atos impugnados não passam pelo crivo da 

proporcionalidade, da razoabilidade e da seletividade. Primeiramente, não se 

sustenta a justificativa de que as normas contestadas teriam a finalidade de 

compensar a queda das receitas tributárias em razão da crise econômica gerada 

pela pandemia, haja vista o superávit de R$ 7,7 bilhões registrado pelo Governo 

de São Paulo no ano de 2020, que também encerrou o ano com R$ 14,6 bilhões 

no caixa17.  

Em recente declaração à imprensa, o Governador do Estado de São 

Paulo anunciou que o Produto Interno Bruto de São Paulo registrou o crescimento 

de 0,4% no ano de 2020, diante do recuo de 4,1% do PIB nacional18; por sua vez, 

o Secretário de Fazenda projetou o crescimento de 5% do PIB estadual para o ano 

de 202119. 

Registre-se, ainda, que os decretos impugnados ampliaram de modo 

significativo os custos para a aquisição de medicamentos, insumos e 

equipamentos que são indispensáveis para a realização de cirurgias e para o 

adequado tratamento da AIDS, de câncer, da gripe H1N1 e de diversas outras 

 
16  “Art. 178 - 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”. 

 
17 Disponível em: <https://namidia.fapesp.br/governo-de-sao-paulo-teve-superavit-de-r-77-bilhoes-em-2020-e-

oposicao-fala-em-cortes-exagerados/262531> Acesso em 09 abril de 2021. 

 
18 Disponível em <https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/pib-de-sao-paulo-cresce-e-se-destaca-em-meio-a-

queda-da-economia-nacional-e-mundial-2/> Acesso em 13 abril 2021. 

 
19 Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/02/03/sp-nao-teve-recessao-em-2020-e-crescera-

5-agora-diz-meirelles.ghtml> Acesso em 13 abril 2021. 
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enfermidades de altíssima gravidade, tudo isso em meio à maior crise de saúde 

pública mundial que se tem notícia na história recente.  

A título de exemplo, apenas o anexo do Convênio nº 1/1999, em 

vigor há mais de vinte anos, traz um rol de 194 produtos básicos para o adequado 

tratamento de diversos tipos de acidente e enfermidades, tais como rins artificiais, 

clips para aneurisma, bolsa para drenagem, arruelas, prótese para esôfago, sonda 

para nutrição, conjunto para autotransfusão, fios de sutura, componentes 

ortopédicos, enxertos, hemostáticos e diferentes modalidades de cateter, dentre 

outros insumos e equipamentos essenciais para a saúde. Como se pode observar, 

essas medidas podem representar graves obstáculos para a aquisição e 

disponibilidade desses produtos e, portanto, para o enfrentamento de diversas 

enfermidades, inclusive de Covid-19, tal como já assinalado pelo Ministro Relator 

em seu despacho. Resta claro, pois, que a modificação do regime de isenções 

agride frontalmente o princípio da seletividade, inscrito no artigo 155, § 2º, inciso 

III, da Lei Maior20. 

Ademais, como cediço, a Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003, 

conferiu à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento – CMED – a 

prerrogativa de assegurar o efetivo repasse aos preços dos medicamentos de 

qualquer alteração da carga tributária, em ajuste que ocorre anualmente21. 

 
20 “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(...) 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

(...) 

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços”. 

 
21  “Art. 4o As empresas produtoras de medicamentos deverão observar, para o ajuste e determinação de seus 

preços, as regras definidas nesta Lei, a partir de sua publicação, ficando vedado qualquer ajuste em desacordo 

com esta Lei.  

(...) 

§ 7o Os ajustes de preços ocorrerão anualmente”. 

 

“Art. 6o Compete à CMED, dentre outros atos necessários à consecução dos objetivos a que se destina esta Lei: 

(...) 

X - assegurar o efetivo repasse aos preços dos medicamentos de qualquer alteração da carga tributária”. 
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Saliente-se que, longe de ter um impacto meramente regional sobre 

as cadeias produtiva, de distribuição e de varejo, o aumento da carga tributária 

estadual sobre esses produtos afeta diretamente os serviços de saúde em todo o 

país, dado que o Estado de São Paulo concentra parcela significativa da produção, 

importação e distribuição de medicamentos, insumos e equipamentos de saúde. 

Nesse sentido, a Federação Estadual das Cooperativas Médicas – 

Unimed do Estado do Rio de Janeiro, em seu pedido de admissão como amicus 

curiae (documento eletrônico nº 69), asseverou que  

a revogação da isenção do ICMS incidente sobre os equipamentos, 

insumos e medicamentos em questão acarretou a expressiva elevação 

do custo desses produtos, o que, por sua vez, impactou no custo da 

prestação de serviços de saúde pelo setor privado, o qual será 

inevitavelmente repassado pelos operadores de planos de saúde quando 

prestados em favor dos seus usuários. Assim, esse aumento no custo do 

serviço de saúde ensejará, em última análise, o inevitável reajuste dos 

preços dos planos de saúde. 

Por fim, cabe mencionar que as instituições privadas de saúde 

também prestam serviços ao sistema único de saúde, de forma complementar, com 

base no disposto no artigo 199, § 1º, da Lei Maior22. Dessa maneira, a ampliação 

dos custos desses serviços – e a consequente redução do universo de clientes com 

poder aquisitivo para contratá-los – resulta em clara restrição do direito de acesso 

à saúde (artigo 196, da Constituição23). Disso exsurge a irrazoabilidade do critério 

adotado pelos decretos atacados para reduzirem a isenção de ICMS. 

Com base nesses argumentos, conclui-se pela inconstitucionalidade 

das normas questionadas, por ofensa ao artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da 

Constituição Federal, e, ainda, aos princípios federativo, da segurança jurídica, da 

 
22 “Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e 

as sem fins lucrativos”. 

 
23 “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. 
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proteção à confiança, da proporcionalidade, da razoabilidade e da seletividade. 

Cumpre destacar, finalmente, que o posicionamento externado na 

presente manifestação encontra-se em consonância com o entendimento 

consolidado dessa Suprema Corte – e reafirmado no julgamento da questão de 

ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3916, Relator Ministro EROS 

GRAU, DJ de 19.10.2009; da medida cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4843, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 

03.02.2014; da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 351, Relator Ministro 

MARCO AURÉLIO, DJ de 05.08.2014; e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 119, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJ de 28.03.2014 – no sentido da 

autonomia do Advogado-Geral da União para se contrapor à constitucionalidade 

das normas submetidas ao seu exame, na jurisdição concentrada de 

constitucionalidade, notadamente quando houver precedente no mesmo sentido. 

III – CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, o Advogado-Geral da União manifesta-se pela 

procedência da ação, com a consequente declaração de inconstitucionalidade do 

artigo 2º, inciso I, alíneas ‘a’, ‘d’ e ‘g’, do Decreto nº 65.254/2020, e dos artigos 

1º, inciso I, alínea ‘a’, e 2º, inciso I, alínea ‘t’, do Decreto nº 65.255/2020, ambos 

editados pelo Governador do Estado de São Paulo 

Brasília,     de abril de 2021. 

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA 

Advogado-Geral da União 
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Secretário-Adjunto de Contencioso 
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