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Salvador, 17 de agosto de 2.000. 

  

Excelentíssimo Senhor Ministro Carlos Velloso, 

 

     Em atenção ao Ofício nº 985/P, relativo à 

Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 2248, requerida pela 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL, venho 

perante V.Exa, respeitosamente, apresentar pronunciamento 

acerca da Medida Cautelar postulada, na forma do art. 10, 

caput, da Lei 9.868/99, nos seguintes termos:  

 

     A Confederação Requerente propôs a 

presente ação direta, buscando a declaração de 

inconstitucionalidade do artigo 63 da Lei no. 9.532/97 e da 

cláusula quarta do Convênio ECF no. 01/98, sob o fundamento 

de ofensa aos artigos 5º, II e 155, § 2º, XII, “g”, ambos da 

Constituição Federal.   

 

I – Da inépcia da Inicial  

 

     Preliminarmente, cumpre destacar que a 

petição inicial não se fez acompanhar de cópia da lei 

impugnada, correspondente à Lei 9.532/97, como 

expressamente exige o art. 3º, parágrafo único da Lei 9.868, de 

10 de novembro de 1999.  
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     Veja-se que o Requerente acostou à inicial, 

tão somente, cópia do Convênio ECF 1/98, deixando de 

apresentar cópia da Lei 9.532/97, cujo art. 63 é acoimado de 

inconstitucionalidade na presente ação.  

 

     A hipótese, portanto, é de indeferimento 

liminar da petição inicial pelo MD Relator, como autoriza o 

artigo 4o da Lei 9.868/99, já que não foi observado requisito 

previsto no parágrafo único do art. 3o da referida lei.  

 

      II – Relação de Pertinência 

 

     A entidade Requerente, em momento 

algum, demonstrou interesse direto e objetivo, de acordo com os 

seus objetivos institucionais, na declaração de 

inconstitucionalidade das normas impugnadas.  

 

     Ao contrário, sequer alegou que os seus 

objetivos institucionais sofrem qualquer tipo de violação pela 

vigências das normas atacadas, revelando que a pretensão 

deduzida não guarda relação de pertinência com seus fins. 

 

     Ressalte-se que as normas impugnadas 

versam sobre Administração Tributária, estabelecendo 

obrigações acessórias aos contribuintes no interesse da 
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fiscalização dos tributos,  não havendo qualquer prejuízo direto 

e iminente aos objetivos institucionais da Confederação 

Requerente, bem como a seus representados.  

 

     Nesse sentido, vem entendendo esse 

Pretório Excelso ser necessária a demonstração de relação de 

pertinência para propositura de ação direta, valendo ressaltar, à 

propósito, o disposto no artigo 8o, § 3o, V, da Lei 8.185, de 14 de 

maio de 1991, alterado pelo art. 30 da Lei 9.868/99, que 

legitima, no Distrito Federal, as entidades sindicais ou de classe 

a propor ação direta de inconstitucionalidade, desde que haja 

demonstração de “que a pretensão por elas deduzidas guarda 

relação de pertinência direta com os seus objetivos 

institucionais.”  

  

    Portanto, constatada a falta de 

demonstração de relação de pertinência da pretensão deduzida 

pela Requerente com os seus objetivos institucionais, pede seja 

a presente ação direta liminarmente indeferida, na forma do art. 

4o da Lei 9.868/99, ou, ao final, rejeitada.  

 

III – Da pretensão de Medida Cautelar – 

Ausência do periculum in mora – Lapso 

de Tempo Considerável entre a Data da 



 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE FAZENDA  
 

                                                                                                                           4 

Edição da Norma Impugnada e a 

Propositura da Ação. 

 

     Tratando-se de pronunciamento sobre o 

pedido de medida cautelar, na forma do art. 10, caput, da Lei 

9.868/99, cumpre-nos destacar a ausência, in casu, de um dos 

requisitos necessárias para acolhimento da pretensão cautelar, 

qual seja o “periculum in mora”. 

 

     Para concessão da medida cautelar, além 

da plausibilidade do direito invocado, mister se faz a 

demonstração de iminente e potencial dano, de modo a tornar 

imprescindível a intervenção, em caráter de urgência, do Poder 

Judiciário, proferindo manifestação provisória, enquanto 

aguarda-se o pronunciamento final.  

 

     A presente ação direta, porém, não se 

reveste do caráter de urgência, especialmente pelo fato de que 

os atos normativos impugnados foram editados há cerca de 02 

½ anos (dois anos e meio), sem que, nesse período, tenha 

havido demonstração, ou alegação, de dano, emergente ou 

potencial, aos interesses diretos da Requerente ou de qualquer 

pessoa jungida às referidas normas.  
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     Com efeito, a Lei 9.532 foi editada em 10 

de dezembro de 1997, ao passo que o Convênio ECF no. 01/98 

foi celebrado em 18 de fevereiro de 1998.  

 

     Não há, a toda evidência, demonstração do 

caráter de urgência necessário para embasar pleito cautelar, 

não havendo qualquer óbice ou risco potencial em aguardar o 

pronunciamento final por essa Egrégia Corte.  

 

     Não é outro o entendimento dessa Excelsa 

Corte, revelado na ADIN no. 1.755-5-DF, quando o Ministro 

Celso de Mello, ao indeferir a liminar, trouxe à baila acórdão 

sobre a liminar na ADIN no. 534-DF, publicada na RTJ 

152/692, destacando: 

 

“É por isso que já se decidiu que o “tardio 

ajuizamento” da ação direta de 

inconstitucionalidade, quando já decorrido lapso 

de tempo considerável desde a edição do ato 

normativo impugnado, desautoriza – não 

obstante o relevo jurídico da tese deduzida – o 

reconhecimento da situação confirmadora do 

periculum in mora, o que inviabiliza a concessão 

da medida cautelar postulada. 

No caso, a norma ora impugnada está em vigor 
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há mais de um ano e cinco meses, eis que a Lei 

9.294 foi publicada , com eficácia e vigência 

imediatas, em 16.07.96. 

Somente agora, no entanto, decorrido quase um 

ano e meio de sua vigência, é que sobreveio a 

impugnação do preceito estatal em sede de 

controle normativo abstrato.” 

 

    No mesmo sentido, entendeu o Ministro 

Francisco Resek na Adin no. 1307-6:  

 

“Observo que as resoluções atacadas têm no 

mínimo quatro anos. Assim, preservo a 

jurisprudência desta casa que entende não ser 

apropriado pedir ao Supremo uma decisão 

rápida, em juízo cautelar, quando se esperou 

muito tempo para trazer a matéria ao Tribunal. 

(...) Estas as circunstâncias, indefiro a liminar 

“ad referendum” do plenário, oportunidade em 

que direi sobre a relação de pertinência entre a 

requerente e o objeto da ação.” 

Brasília, 30.06.1995. Por votação unânime, o 

Tribunal não conheceu a ação, por falta de 

pertinência temática. Votou o presidente. 

Plenário, 19.12.95. Acórdão, DJ , 24.05.96 
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    A medida cautelar visa outorgar uma 

situação provisória de segurança para evitar um dano iminente, 

que seja manifestamente grave e de difícil reparação.  

 

    É plenamente possível, no presente caso, o 

aguardo do regular processamento do feito, sem que isso 

importe em sobressaltos ou danos de qualquer natureza à 

Requerente ou a outrem,  permitindo, assim, a apresentação 

das informações pelas Autoridades Requeridas, no prazo de 30 

(trinta) dias, como assegura o art. 6º da Lei 9.868/99, 

respeitando-se a garantia ao amplo direito de defesa e ao devido 

processo legal, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV da 

Constituição Federal. Crucial ainda a ouvida do Advogado-Geral 

da União e do Procurador-Geral da República, na forma e prazo 

do artigo 8º da Lei 9.868/99.  

 

    Dessa forma, não comprovado, mormente 

por não existir, a iminência de dano irreparável ou de difícil 

reparação, considerando ainda o tardio ajuizamento da ação, na 

forma que vem sendo entendido por essa Egrégia Corte, conclui-

se que está ausente um dos requisitos indispensáveis para 

concessão do provimento cautelar, qual seja o “periculum in 

mora”, pelo que requer seja negado o pedido de medida cautelar 

formulado pelo Requerente, determinando o regular 

processamento do feito, em seus ulteriores termos. 
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IV – Ausência do “fumus boni juris”  

 

     Inobstante os fundamentos supra, 

suficientes para rechaçar o pleito cautelar, passamos, a seguir, 

a impugnar o fundamento em si da pretensão declaratória de 

inconstitucionalidade.  

 

     IV. 1 - Informa a Requerente que o art. 63 

da Lei 9.532/97 e a Cláusula Quarta do Convênio ECF nº 1/98 

são inconstitucionais, sustentando que há ofensa aos artigos 

155, § 2º, XII, “g” e 5o , II da Constituição Federal.  

 

     A alegação, data maxima venia, é 

totalmente impertinente e infundada.  

 

     IV. 2 - O art. 63 da Lei 9.532/99 estabelece 

que as disposições contidas nos artigos 61 e 62 da mesma lei 

deverão observar convênio celebrado entre a União e os 

Estados, estes representados pelo CONFAZ – Conselho Nacional 

de Política Fazendária. Com base em tal norma legal, foi firmado 

o Convênio ECF nº 1/98, que, em sua cláusula Quarta, 

estabelece que “A partir do uso de ECF pelas empresas a que se 

refere a Cláusula primeira, a emissão do comprovante de 

pagamento de operação ou prestação com cartão de crédito ou 

débito automático em conta-corrente somente poderá ser feita por 
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meio de ECF, devendo o comprovante estar vinculado ao 

documento fiscal emitido na operação ou prestação respectiva, 

conforme disposto na legislação pertinente.” 

 

     Cumpre ressaltar que a cláusula acima 

transcrita encontra total amparo no artigo 61 da Lei 9.532/97, 

que obriga o uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal – 

ECF – a todas as empresas que exercem a atividade de venda ou 

revenda de bens a varejo e as empresas prestadoras de serviços, 

sendo que o art. 62 da referida lei exige que a utilização, no 

recinto de atendimento ao público, de equipamento que 

possibilite o registro ou processamento de dados deverá ser 

precedida de autorização da Repartição Fiscal, Federal ou 

Estadual.  

 

     Fácil constatar-se que os dispositivos 

atacados versam sobre obrigação acessória dos contribuintes, 

entendida, na dicção do art. 113, § 2º do CTN, como aquela que 

“decorre da legislação tributária e tem por objeto as 

prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 

interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.” 

 

     IV. 3 - A alegação de que o Convênio n. 

1/98 ofende o artigo 155, § 2º, XII, “g” , por “dilargar as 

matérias da competência do CONFAZ” não merece acolhida, pelo 
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simples fato de que os convênios não se limitam a tratar sobre 

as matérias mencionadas pelo referido dispositivo 

Constitucional, ou seja, concessão ou revogação de isenção, 

incentivos e benefícios fiscais.  

 

     A tese da Requerente é que os Convênios só 

podem versar sobre a concessão ou revogação de isenção, 

incentivos e benefícios fiscais.  

 

     Ledo engano !  

 

     O artigo 146 da Constituição Federal 

estabelece que cabe à lei complementar estabelecer normas 

gerais em matéria de legislação tributária, sendo o Código 

Tributário Nacional  entendido materialmente, de forma 

uníssona, pela doutrina e jurisprudência, como lei 

complementar.  

 

     O CTN, em seu art. 96, estabelece que 

 

“a expressão ‘legislação tributária’ compreende as leis, os 

tratados e as convenções internacionais, os decretos e as 

normas complementares que versem, no todo ou em parte, 

sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.” 
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     O artigo 100 do CTN, por seu turno, prevê 

que   

 

“São normas complementares das leis, dos tratados e das 

convenções internacionais e dos decretos: 

.......................................................... 

IV – os convênios que entre si celebram a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios. (grifei) 

 

     Portanto, convênios celebrados entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios compõem 

a legislação tributária, na forma definida pelo Código Tributário 

Nacional, não havendo limitação material aos assuntos que 

devem versar tais normas complementares, salvo quanto as 

vedações decorrentes do princípio da reserva legal.  

 

     Por outro lado, no título que trata da 

Administração Tributária, e como matéria atinente ao poder de 

fiscalizar, o CTN autoriza às Fazenda Públicas da União, dos 

Estados e dos Municípios a prestação de mútua assistência e a 

permuta de informações, por intermédio de lei ou convênio. Eis 

o texto legal: 

 

“Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão 
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mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos 

respectivos e permuta de informações, na forma 

estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou 

convênio.” 

 

     De fato, devendo o contribuinte cumprir, a 

um só tempo, obrigações acessórias relativas a tributos das 

diversas Pessoas Políticas, nada mais razoável do que pretender 

uniformizar os meios e documentos necessários à eficácia da 

fiscalização tributária e ao interesse da arrecadação, mediante a 

utilização de convênio.  

 

     Não é demais lembrar que o Convênio ECF 

n. 1/98 foi firmado entre a UNIÃO e os ESTADOS, sendo estes 

representados pelos Secretários de Fazenda, no intuito de 

uniformizar procedimentos relativos à fiscalização de tributos, 

ao passo que o art. 155, § 2º, XII, “g” da Constituição Federal, 

inserido na seção que trata do ICMS, destina-se 

EXCLUSIVAMENTE à forma que os Estados e ao Distrito 

Federal devem obedecer para conceder ou revogar isenções, 

incentivos e benefícios fiscais, no âmbito do ICMS.  

 

   Portanto, a norma contida no art. 155, § 2º, 

XII, “g” da CF/88 tem aplicação, tão somente, aos Convênios 

celebrados entre os Estados e o Distrito Federal no intuito de 
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concederem ou revogarem isenções, incentivos ou benefícios 

fiscais.  

 

     No caso dos autos, como visto, trata-se de 

convênio firmado entre a UNIÃO e os ESTADOS, em matéria 

afeta à Administração Tributária e com nítido objetivo de 

fiscalização, com fulcro não apenas nos artigos 96 c/c 100, IV e 

199 do CTN, mas também no próprio artigo 63 da Lei 9.532/97, 

não tendo qualquer relação, data venia, com o artigo 155, § 2º, 

XII, “g” da CF/88, que versa sobre isenções, incentivos, e 

benefícios fiscais no âmbito do ICMS.  

 

     Destarte, o art. 63 da Lei 9.532/97 e a 

Cláusula Quarta do Convênio n. 1/98 não ofendem o art. 155, § 

2º, XII, “g” da CF/88, mesmo porque versam sobre matérias 

absolutamente distintas,  não guardando qualquer relação.  

 

     IV. 4 - Sustenta ainda a Requente que a Lei 

Ordinária 9.532/97 não poderia subtrair a atribuição do 

Presidente da República para regulamentar leis, ao remeter, no 

artigo 63,  os artigos 61 e 62 à observância de convênio, a ser 

celebrado entre a União e os Estados.  

 

     Nesse ponto, cumpre, de início, ressaltar 

que a tese não pode ser conhecida em sede de Ação Direta de 
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Inconstitucionalidade, vez que não apontada qualquer ofensa ao 

Texto Constitucional. Tratar-se-ia de ilegalidade, e não de 

inconstitucionalidade.  

 

     Não obstante, a Lei 9.532/97 é uma LEI 

DE CARÁTER NACIONAL, obrigando não apenas a União, mas 

também os Estados Federados.  

 

     Em sendo de caráter nacional e versando 

sobre matéria tributária, podem os Estados proceder a devida 

regulamentação dos seus dispositivos, de forma a adequar aos 

tributos que lhe foram Constitucionalmente atribuídos.  

 

     Nesse diapasão, foi editado, na Bahia, o 

Decreto 7636, de 21 de julho de 1999, cópia anexa, que 

estabelece a obrigatoriedade da utilização de equipamento 

Emissor de Cupom Fiscal para documentar as vendas de 

mercadorias ou prestações de serviços.    

 

     O referido Decreto encontra amparo não 

apenas na Lei Federal  9.532/97 e no Convênio ECF n. 1/98, 

mas também na Lei Estadual 7.014/96, que trata do ICMS, por 

seu artigo 34, incisos VIII, IX, XI , XII e XV e art. 35.  
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     Portanto, não houve subtração do poder 

regulamentar do Presidente da República, porque trata-se de lei 

de caráter nacional, que versa sobre administração e 

fiscalização tributária, afetas aos tributos de competência dos 

Entes Federados.   

 

     IV. 5 - Por fim, suscita a Requerente que o 

Convênio não pode “equiparar-se à função da lei, criando 

obrigações para os administrados, que só a lei pode instituir”, 

entendendo violado o artigo 5o, II da Constituição Federal.  

 

     A tese também não pode prevalecer, tendo 

em vista que a matéria tratada pelo Convênio encontra amparo 

em Lei Federal, correspondente aos artigos 61 e 62 da Lei 

9.532/97, caindo por terra a alegação de falta de previsão legal. 

Ademais, o Convênio atacado não cria nem majora tributo, 

dizendo respeito, exclusivamente, à Administração Tributária e 

ao poder de fiscalização das Pessoas Políticas.  

 

     No Título IV, capítulo I, o Código Tributário 

Nacional, por seu artigo 194 estabelece que:  

 

“Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto 

nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente 

em função da natureza do tributo de que se tratar, a 
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competência e os poderes das autoridades administrativas 

em matéria de fiscalização da sua aplicação. 

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo 

aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes 

ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou 

de isenção de caráter pessoal.” 

 

     Como já ressaltado, a expressão “legislação 

tributária” compreende os convênios celebrados entre a União, 

Estados e Municípios (art. 96 c/c 100, IV , do CTN).  

 

     Acrescente-se que o art. 195 do CTN, para 

os efeitos da legislação tributária, na qual se incluem os 

Convênios, afasta a aplicação de qualquer disposição legal 

limitativa do poder de fiscalização, inerente aos entes titulares 

do poder de tributar, Constitucionalmente assegurado. Eis o 

teor da norma: 

 

“Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm 

aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou 

limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, 

arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou 

fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da 

obrigação de exibí-los.”  
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      O intuito do legislador, evidentemente, 

é permitir o acesso da fiscalização a todas as informações 

necessárias à verificação do fiel cumprimento das obrigações 

tributárias, sem o que estaria esvaziado o próprio poder de 

tributar, que, nas lúcidas lições de Hugo de Brito Machado, 

“nada mais é que um aspecto da soberania estatal, ou uma 

parcela desta”. Nesse sentido, aliás, o entendimento pacificado 

pela Súmula 439 dessa Egrégia Corte.  

 

     Ainda segundo o renomado 

tributarista, “as normas que preservam o sigilo comercial 

prevalecem entre os particulares, mas não contra a Fazenda 

Pública.” (Curso de Direito Tributário, 12, ed. Malheiros, São 

Paulo, 1997) 

 

      Não é demais lembrar que, com o 

advento da Constituição Federal de 1988 o poder fiscalizatório 

da administração tributária ganhou sede constitucional com a 

norma insculpida no art. 145, § 1º , que reafirma ao Fisco a 

faculdade de identificar o patrimônio, os rendimentos e as 

atividades econômicas do contribuinte.  
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      À respeito do art. 145, § 1o da 

Constituição Federal, o professor cearense ressalta que “A 

prefalada faculdade da Administração, aliás, é absolutamente 

indispensável ao exercício da atividade tributária. Não tivesse a 

Administração a faculdade de identificar o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, não 

poderia tributar, a não ser na medida em que os contribuintes, 

espontaneamente, declarassem ao Fisco os fatos tributáveis. O 

tributo deixaria de ser uma prestação pecuniária compulsória, 

para ser uma prestação voluntária, simples colaboração do 

contribuinte, prestada ao Tesouro Público” ( Hugo de Brito 

Machado, Caderno de Pesquisas Tributárias, v. 18, pag. 85-86 ).  

 

       Portanto, a obrigação do uso de 

equipamento Emissor de Cupom Fiscal às empresas que 

exercem atividade de venda ou revenda de bens a varejo e às 

empresas prestadoras de serviço decorre de disposição de LEI , 

correspondente aos artigos 61 e 62 da Lei 9.532/97, não se 

podendo falar, portanto, em ofensa ao artigo 5o , II da 

Constituição Federal. Ademais, a cláusula do Convênio atacada 

trata de matéria relativa à Administração Tributária, submetida 

aos ditames dos artigos 194 e 195 do CTN, e encontra-se 

veiculada também, no Estado da Bahia, através de Decreto.  
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V – Conclusão 

 

      Diante de tudo quanto foi exposto, 

pede seja rejeitada, liminarmente, a presente ação direta de 

inconstitucionalidade, ou, caso assim não entenda esse Egrégia 

Corte, requer seja negada a medida cautelar, por não se 

configurarem os seus pressupostos, quer quanto à relevância 

dos fundamentos, quer quanto a excepcional urgência.  

 

      

         ALBÉRICO MACHADO MASCARENHAS 

   Secretário de Fazenda do Estado da Bahia 

 

             JAMIL CABÚS NETO 

    Procurador da Fazenda Estadual  


