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AM. CURIAE. : MUNICÍPIO DE BARUERI
PROC.(A/S)(ES): AIRES F. BARRETO (75985/SP) E OU-

TRO(A/S)
AM. CURIAE. : MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE

PORTO ALEGRE
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETA-

RIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS BRASI-
LEIRAS - ABRASF

A D V. ( A / S ) : RICARDO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA
(81438/RJ)

AM. CURIAE. : MUNICIPIO DE SAO PAULO
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE

SÃO PAULO
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS

DE LEASING ¿ ABEL
A D V. ( A / S ) : ANNA PAOLA ZONARI (01928/A/DF,

96198/SP)

Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu em parte da
argüição e rejeitou as demais preliminares, vencido o Ministro Marco
Aurélio, que entendia inadequada a ação ajuizada. Em seguida, o
Tribunal, por maioria, deliberou converter o julgamento do referendo
da cautelar em julgamento do mérito, vencido o Ministro Marco
Aurélio. No mérito, o Tribunal, por maioria, conhecida parcialmente
da argüição, quanto à parte conhecida, julgou-a procedente para de-
clarar a inconstitucionalidade dos artigos 190, § 2º, inciso II; e 191,
§ 6º, inciso II, e § 7º, da Lei nº 2.614/1997, do Município de Estância
Hidromineral de Poá, São Paulo, vencido o Ministro Marco Aurélio,
que julgava improcedente a ação. Fixada tese nos seguintes termos:
"É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da
base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei com-
plementar nacional. Também é incompatível com o Texto Consti-
tucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alí-
quota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução
da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na ter-
ritorialidade do ente tributante." O Tribunal deliberou que a decla-
ração de inconstitucionalidade tenha efeitos a partir da data do de-
ferimento da cautelar. Tudo nos termos do voto do Relator. O Mi-
nistro Marco Aurélio não fixou tese nem modulou os efeitos da
decisão. Falaram: pelo requerente, Governador do Distrito Federal, o
Dr. Marcelo Galvão, Procurador do Distrito Federal; pelo interessado,
Município de Poá, o Dr. Guido Pulice Boni; pelo amicus curiae
Município de Porto Alegre, o Dr. Roberto Silva da Rocha, Procurador
do Município; pelo amicus curiae Município de São Paulo, o Dr.
Felipe Granado Gonzáles, Procurador do Município de São Paulo;
pelo amicus curiae Associação Brasileira das Secretarias de Finanças

das Capitais Brasileiras - ABRASF, o Dr. Ricardo Almeida; pelo
amicus curiae Município de Barueri, o Dr. Paulo Ayres Barreto, e,
pelo amicus curiae Associação Brasileira das Empresas de Leasing -
ABEL, a Dra. Anna Paola Zonari. Presidiu o julgamento a Ministra

Cármen Lúcia. Plenário, 29.09.2016.
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO

FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA
MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁ-
RIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI
MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO
SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL.

1. Com espeque no princípio da eficiência processual, é
possível ao Tribunal Pleno do STF convolar julgamento de referendo
de medida cautelar em julgamento definitivo da ADPF. Precedente:
ADPF 378, de minha relatoria, com acórdão redigido pelo Ministro
Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.03.2016.

2. O princípio da subsidiariedade é aferido no momento da
propositura da ADPF, de modo que não se depreende qualquer outra
ação constitucional com aptidão para evitar a lesividade ao pacto
federativo em questão.

3. A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais
estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do
processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal
de Justiça local. Precedentes.

4. O Governador do Distrito Federal possui legitimidade
ativa para pleitear em processo abstrato medida judicial em face de
lei municipal, de modo a salvaguardar o federalismo fiscal, nota-
damente pela natureza dúplice, estadual e municipal, do ente fe-
derativo em termos de competência tributária.

5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal
na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos
federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem
envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de
matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III,
"a", da Constituição da República.

6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art.
88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do
Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o
qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim
como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais,
que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mí-
nima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a
prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte.

7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: "É incons-
titucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de
cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei comple-
mentar nacional. Também é incompatível com o Texto Cons-
titucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da
alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da
redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço
na territorialidade do ente tributante."

8. Modulação prospectiva dos efeitos temporais da decla-
ração de inconstitucionalidade, a contar da data do deferimento da
medida cautelar em 15.12.2015.

9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de
declarar a inconstitucionalidade dos arts. 190, §2º, II; e 191, §6º, II e
§7º, da Lei 2.614/97, do Município de Estância Hidromineral de Poá.

Secretaria Judiciária
PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS
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LEI No- 13.444, DE 11 DE MAIO DE 2017

Dispõe sobre a Identificação Civil Nacional
(ICN).

O  P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

Art. 1o É criada a Identificação Civil Nacional (ICN), com o
objetivo de identificar o brasileiro em suas relações com a sociedade
e com os órgãos e entidades governamentais e privados.

Art. 2º A ICN utilizará:

I - a base de dados biométricos da Justiça Eleitoral;

II - a base de dados do Sistema Nacional de Informações de
Registro Civil (Sirc), criado pelo Poder Executivo federal, e da Cen-
tral Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional),
instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, em cumprimento ao
disposto no art. 41 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009;

III - outras informações, não disponíveis no Sirc, contidas
em bases de dados da Justiça Eleitoral, dos institutos de identificação
dos Estados e do Distrito Federal ou do Instituto Nacional de Iden-
tificação, ou disponibilizadas por outros órgãos, conforme definido
pelo Comitê Gestor da ICN.

§ 1º A base de dados da ICN será armazenada e gerida pelo
Tribunal Superior Eleitoral, que a manterá atualizada e adotará as
providências necessárias para assegurar a integridade, a disponibi-
lidade, a autenticidade e a confidencialidade de seu conteúdo e a
interoperabilidade entre os sistemas eletrônicos governamentais.

§ 2º A interoperabilidade de que trata o § 1º deste artigo
observará a legislação aplicável e as recomendações técnicas da ar-
quitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-
Ping).

Art. 3º O Tribunal Superior Eleitoral garantirá aos Poderes
Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios acesso à base de dados da ICN, de forma gratuita,
exceto quanto às informações eleitorais.

§ 1º O Poder Executivo dos entes federados poderá integrar
aos seus próprios bancos de dados as informações da base de dados
da ICN, com exceção dos dados biométricos.

§ 2º Ato do Tribunal Superior Eleitoral disporá sobre a
integração dos registros biométricos pelas Polícias Federal e Civil,
com exclusividade, às suas bases de dados.

Art. 4º É vedada a comercialização, total ou parcial, da base
de dados da ICN.

§ 1º (VETADO).

§ 2º O disposto no caput deste artigo não impede o serviço de
conferência de dados que envolvam a biometria prestado a particulares,
a ser realizado exclusivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 5º É criado o Comitê Gestor da ICN.

§ 1º O Comitê Gestor da ICN será composto por:

I - 3 (três) representantes do Poder Executivo federal;

II - 3 (três) representantes do Tribunal Superior Eleitoral;

III - 1 (um) representante da Câmara dos Deputados;

IV - 1 (um) representante do Senado Federal;

V - 1 (um) representante do Conselho Nacional de Justiça.

§ 2º Compete ao Comitê Gestor da ICN:

I - recomendar:

a) o padrão biométrico da ICN;

b) a regra de formação do número da ICN;

c) o padrão e os documentos necessários para expedição do
Documento Nacional de Identidade (DNI);

d) os parâmetros técnicos e econômico-financeiros da pres-
tação do serviço de conferência de dados que envolvam a biometria;

e) as diretrizes para administração do Fundo da Identificação
Civil Nacional (FICN) e para gestão de seus recursos;

II - orientar a implementação da interoperabilidade entre os
sistemas eletrônicos do Poder Executivo federal e da Justiça Eleitoral;

III - estabelecer regimento.

§ 3º As decisões do Comitê Gestor da ICN serão tomadas
por maioria de 2/3 (dois terços) dos membros.

LEI No- 13.443, DE 11 DE MAIO DE 2017

Altera a Lei no 10.098, de 19 de dezembro
de 2000, para estabelecer a obrigatoriedade
da oferta, em espaços de uso público, de
brinquedos e equipamentos de lazer adap-
tados para utilização por pessoas com de-
ficiência, inclusive visual, ou com mobi-
lidade reduzida.

O  P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

Art. 1o O parágrafo único do art. 4o da Lei no 10.098, de 19
de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4o .....................................................................................

Parágrafo único. No mínimo 5% (cinco por cento) de cada
brinquedo e equipamento de lazer existentes nos locais referidos no
caput devem ser adaptados e identificados, tanto quanto tecnica-
mente possível, para possibilitar sua utilização por pessoas com
deficiência, inclusive visual, ou com mobilidade reduzida." (NR)

Art. 2o Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa)
dias de sua publicação oficial.

Brasília, 11 de maio de 2017; 196o da Independência e 129o

da República.

MICHEL TEMER
Eliseu Padilha

Atos do Poder Legislativo
.
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