
 
EXMO. SR. MINISTRO DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 

 

ADO 25 

MEMORIAIS 

REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ 

 

PERDAS DO ESTADO DO PARÁ NO PERÍODO 

DE 1996 A 2015: R$29.638.582.682,77 (vinte e nove 

bilhões, seiscentos e trinta e oito milhões, quinhentos 

e oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e 

setenta e sete centavos) 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, por sua Procuradoria-

Geral, neste ato representada pelo Procurador ao final assinado, vem, 

respeitosamente, perante V. Exa., nos autos da AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO em epígrafe, apresentar 

MEMORIAIS, o que passa a fazer nos seguintes termos: 

 

 

1. BREVE RESUMO DOS FATOS. 

 

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

de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado do Pará, em face de grave 

omissão legislativa do Congresso Nacional em elaborar a lei complementar prevista 

no art. 911 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  

 

Com efeito, passados mais de 13 anos da promulgação da Emenda 

Constitucional nº 42/2003, ainda queda inerte o Congresso Nacional na 

regulamentação da norma constitucional, acarretando graves prejuízos não só ao 

Estado do Pará, mas a todos os Estados exportadores, conforme será demonstrado a 

seguir. 

 

2. DA OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. 

 

A Emenda Constitucional nº 42/2003, acrescentando o art. 91 ao Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu um sistema de compensação 
                                                           

1  Art. 91. A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal o montante definido em 

lei complementar, de acordo com critérios, prazos e condições nela determinados, podendo considerar as 

exportações para o exterior de produtos primários e semi-elaborados, a relação entre as exportações e as 

importações, os créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente e a efetiva manutenção 

e aproveitamento do crédito do imposto a que se refere o art. 155, § 2º, X, a.  



financeira em benefício dos Estados exportadores, voltado à mitigação dos vultosos 

prejuízos decorrentes da desoneração de ICMS sobre as operações de exportação de 

mercadorias e serviços, nos termos do art. 155, § 2°, X, a, da CF/88. 

Ao constitucionalizar a compensação, a Emenda prevê lei complementar 

para tratar do montante, prazo, critérios e condições da compensação. Os critérios 

estão associados aos seguintes atributos dos estados: exportações de produtos 

primários e semi-elaborados, saldo comercial, créditos decorrentes da aquisição de 

bens de capital e créditos relativos à cobrança nas etapas anteriores do processo de 

produção dos bens e serviços exportados.  

 

Exceção feita ao saldo comercial, os demais critérios estão diretamente 

relacionados à distribuição entre os estados das perdas com a desoneração de ICMS 

introduzida pela Lei Kandir.  

Apesar da razoabilidade dessas determinações, passados cerca de 13 anos 

da promulgação da Emenda nº. 42, nada de novo aconteceu em termos de 

reformulação do atual modelo, o que exige, com a devida venia, a atuação efetiva do 

Poder Judiciário no sentido de declarar a inconstitucionalidade por omissão do 

Congresso Nacional em razão da evidente inertia deliberandi. 

Diante desse quadro de evidente omissão inconstitucional, não pode 

grassar o argumento de que a previsão contida no §3º do mesmo art. 91 do ADCT, 

ao prever a aplicação provisória do sistema de entrega de recursos instituído pela lei 

complementar nº 87/1996, poderia afastar a omissão inconstitucional ora aventada, 

seja porque as regras da Lei Kandir não se afiguram consentâneas com o quadro 

atual das exportações em nosso país, seja porque ainda que se amoldassem o que 

não acontece, não vem sendo observadas pela União Federal. 

Demais disso, há de se ter em mente que a perpetuação de um regime que 

deveria, por força de previsão constitucional, ser provisório, não atende de forma 

satisfatória e plena o dever de legislar. Ora, a constitucionalização de um sistema 

permanente de desoneração tributária sobre operações de exportação decerto 

demanda do Poder Legislativo a análise de aspectos essenciais, destacados no 

próprio art. 91, do ADCT,  que não foram levados em consideração por ocasião da 

promulgação da lei complementar nº 115/2002 – tanto que a própria norma 

constitucional impôs a elaboração de norma específica, permitindo, apenas como 

solução temporária, a aplicação do regime previamente existente. 

Como bem pontuado no parecer de lavra do Exmo. Procurador-Geral da 

República, “a existência de norma do ADCT, a tutelar provisoriamente o direito em 

questão, não afasta o dever constitucional do Congresso Nacional de editar lei 

complementar sobre o sistema de compensação financeira em favor do Estados-

membros”. 

 

Por outro lado, registra-se que o Projeto de Lei do Senado nº 272/2007, 

que visava alterar a lei complementar nº 87/1996 e regulamentar o 



ressarcimento, pela União, das perdas de receitas suportadas pelos Estados, foi 

arquivado em Março/2015, não havendo nos autos notícia sobre outra iniciativa 

legislativa em andamento para regulamentar o supramencionado art. 91 do ADCT. 

 

 

3. DOS GRAVES PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO ESTADO 

DO PARÁ. 

Como vem se demonstrando desde a petição inicial, a omissão  

inconstitucional do Congresso Nacional tem causado ao Estado do Pará prejuízos 

gravíssimos, que poderão afetar negativamente as gerações futuras de modo 

irreparável. Vejamos. 

As exportações desoneradas equivalem a aproximadamente 29,70% do 

PIB paraense, enquanto a média nacional corresponde a 9,62%. Apenas este dado 

matemático já demonstra a necessidade de o Estado do Pará ser ressarcido 

adequadamente pelas perdas com a desoneração das exportações. 

Se o Estado do Pará pudesse exigir o ICMS sobre os produtos exportados 

entre os anos de 1996 e 2015, teria arrecadado um total de R$29.638.582.682,77 

(vinte e nove bilhões, seiscentos e trinta e oito milhões, quinhentos e oitenta e dois 

mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos). No entanto, a 

compensação paga pela União no mesmo período totalizou apenas 

R$7.601.431.752,84 (sete bilhões, seiscentos e um milhões, quatrocentos e trinta e 

um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), acarretando 

um prejuízo (perda líquida) de R$22.037.150.929,93 (vinte e dois bilhões, trinta 

e sete milhões, cento e cinquenta mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e 

três centavos). 

Oportuno destacar, ainda, os reduzidos percentuais de compensação 

implementados entre os exercícios de 2010 a 2015: 

 

 2010 – 16,43% 

 2011 – 7,74% 

 2012 – l1,31% 

 2013 – 3,47% 

 2014 – 10,79% 

 2015 – 9,54% 

 

E mais: o Pará tem o terceiro saldo da balança comercial no Brasil (cerca 

de 9 bilhões de dólares) contribuindo decisivamente  para o saldo positivo da 

balança comercial brasileira. Em que pese essa relevante contribuição, o Estado do 

Pará é a unidade federativa mais penalizada com a sistemática vigente, uma vez que 

as exportações paraenses estão baseadas na exploração de recursos não renováveis 

(minerais). 



Ao longo da última década, o Pará sofreu com uma contínua e perversa 

perda de recursos essenciais para o desenvolvimento do Estado e melhoria da 

qualidade de vida da população, com a circunstância agravante de que no futuro, 

com o esgotamento dos recursos naturais hoje explorados, cessará, por completo, a 

produção mineral no Estado e os parcos efeitos positivos ainda auferidos.  

Em um completo desvirtuamento do federalismo de cooperação 

estabelecido pela Constituição Federal de 1988, o Estado do Pará, em nome do 

desenvolvimento econômico nacional, abre mão de recursos relevantes no 

presente, sem que nada lhe seja efetivamente garantido no futuro – e esta 

situação, por certo, torna ainda mais grave a prolongada omissão legislativa 

inconstitucional. 

 

 

4. A REALIDADE ATUAL 

 

Desde de 2004  a União exerce a prerrogativa de enviar a proposta 

orçamentária para o Congresso Nacional sem incluir a compensação, seja a prevista 

na Lei Kandir, seja o auxílio financeiro. Como decorrência, os Estados se vêem 

obrigados a competir com outras demandas fundamentais presentes durante a 

tramitação da proposta, a exemplo da correção do salário mínimo, reajuste do 

vencimento dos servidores públicos, emendas parlamentares (individuais e 

estaduais), etc. Controvérsias entre Estados e União a parte, é oportuno registrar que 

a imprevisibilidade da compensação feita com base na Lei Kandir e no auxílio 

financeiro prejudica o desejado planejamento das políticas públicas. 

 Embora qualquer tipo de receita pública apresente certo grau de 

imprevisibilidade, no caso em questão, o peso da política na definição anual dos 

montantes torna este grau muito elevado. Trata-se de algo bastante distinto do tipo 

de incerteza que envolve a metodologia usual de estimativa de arrecadação que, a 

partir do histórico da receita, considera os efeitos da alteração da legislação 

tributária e da evolução esperada das variáveis macroeconômicas e setoriais.  

 

 

5. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CONGRESSO NACIONAL 

LEGISLAR. PRECEDENTES. 

A jurisprudência desta C. Corte Suprema evoluiu para reconhecer a 

possibilidade de fixação de prazo razoável e adequado para a supressão da omissão 

inconstitucional pelo Poder Legislativo, tal como postulado na presente ação direta 

de inconstitucionalidade por omissão, conforme se pode concluir a partir dos 

seguintes precedentes:  

 

Sendo assim, dada a manifesta e inequívoca omissão 

inconstitucional, que já perdura mais de uma 



década, é dever desta Suprema Corte determinar a 

imediata ação do Estado legislador para a 

concretização do direito constitucionalmente 

previsto no art. 27 da EC nº 19/98, eliminando-se, o 

mais rápido possível, o estado de 
inconstitucionalidade. Destarte, impõe-se a concessão 

imediata de medida cautelar para, de forma semelhante 

ao que estabelecido por esta Corte no julgamento da 

ADI nº 3.682/MT, definir-se, desde já, prazo razoável 

para que os requeridos adotem as medidas necessárias à 

edição da lei de defesa do usuário de serviço público, 

mediante análise e conversão em lei seja do Projeto de 

Lei nº 6.953/2002 (Substitutivo do PL nº 674/1999), já 

em tramitação na Câmara dos Deputados, seja de outra 

proposição que venha a ser apresentada pelos órgãos 

competentes. Nesses termos, acolho a sugestão do 

autor da demanda e fixo o prazo razoável de 120 

(cento e vinte) dias para a edição da lei em questão, 

tendo em vista ter sido esse o prazo definido no 

próprio art. 27 da EC nº 19/98. 

(ADO 24. Relator Min. Dias Toffoli) 

 

 

 

6.6. Em razão da evolução jurisprudencial sobre o 

tema da interpretação da omissão legislativa do 

direito de greve dos servidores públicos civis e em 

respeito aos ditames de segurança jurídica, fixa-se o 

prazo de 60 (sessenta) dias para que o Congresso 

Nacional legisle sobre a matéria. 
6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, 

deferido para, nos termos acima especificados, 

determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 

7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que 

envolvam a interpretação do direito de greve dos 

servidores públicos civis. 

(MI 708. Relator Min. Gilmar Mendes) 

 

 

6. CONCLUSÃO: 

 

Por todo o exposto, pugna o requerente pelo provimento da ação direta 

de inconstitucionalidade por omissão, com a consequente fixação de prazo razoável 

para elaboração da lei complementar regulamentadora do art. 91 do ADCT, sob pena 

de, persistindo a mora ao final do prazo indicado, sejam imediatamente fixadas por 

este C. STF as balizas normativas necessárias à concreção da ordem constitucional. 

 



São os termos em que pede e espera deferimento. 

Brasília, 16 de novembro de 2016. 

 

SIMÃO JATENE 

Governador do Estado do Pará 

 

OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR 

Procurador-Geral do Estado do Pará 

 

JOSE ALOYSIO CAVALCANTE CAMPOS 

Procurador do Estado do Pará 


