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P arece que foi ontem, mas 
já se passaram 25 anos da 
promulgação da Consti-

tuição Federal de 1988. Com quase 
uma década de vida, sua mais re-
cente e incensada emenda – a de nº 
45, de 2004 –, também conhecida 
como a “reforma do Judiciário”, 
foi provavelmente a que trouxe as 
maiores e mais profundas altera-
ções ao texto constitucional.

A aprovação da emenda 45/04 
deu-se após treze anos de trami-
tação1 nas duas casas do Congres-
so Nacional, período em que foi 
amplamente debatida em catorze 

1 “Na Câmara dos Deputados, apresen-
tada pelo Deputado Hélio Bicudo, em 
26.03.1992, a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) recebeu o n. 96/1992. Após 
vários anos, tendo como última relatora a 
Deputada Zulaiê Cobra, a referida PEC, 
aprovada em dois turnos, foi encaminha-
da para o Senado Federal (SF) e passou 
a ter o n. 29/2000, tendo como primeiro 
Relator o Senador Bernardo Cabral [...]”. 

 [...] o Presidente do Senado Federal, José 
Sarney, com aval absoluto do Plenário, 
determinou o retorno da matéria à CCJC 
para novo parecer, tendo designado, então, 
em 26.06.2003, o Senador José Jorge como 
novo Relator da Reforma do Judiciário.

 No Senado a partir do ano de 2000, 17 
PECs sobre o Judiciário tramitaram em 
conjunto [...]. O Senado Federal (SF), 
diante desta multiplicidade de projetos, 
transformou as 17 PECs em outras qua-
tro, nos termos do Parecer n. 451, de 
2004-CCJ, e Emenda n. 240, CCJC: a) A 
de n. 29/2000 foi aprovada, transforman-
do-se na EC n. 45/2004, promulgada em 
08.12.2004 e publicada em 31.12.2004; b) 
uma segunda, desmembrando-se da an-
terior, levou o n. 29-A/2000 [...]; c) uma 
terceira PEC, nova, foi apresentada ao 
próprio Senado Federal, levando o n. 
26/2004-SF; d) [...] se encontra uma quar-
ta PEC, de n.27/2004-SF.” (cf. LENZA, 
Pedro. Textos Complementares à Refor-
ma do Judiciário”. In: TAVARES, André 
Ramos; LENZA, Pedro; ALARCÓN, 
Pietro de Jesús Lora (Coord.). Reforma 
do Judiciário analisada e comentada. São 
Paulo: Método, 2005. p 565-566).

audiências públicas, as quais con-
taram com a participação da so-
ciedade civil, de instituições públi-
cas e privadas, juristas, ministros 
do STF, representantes da Ordem 
dos Advogados do Brasil e do Mi-
nistério Público.

Muitas foram as mudanças. Vinte 
e cinco artigos alterados e o acrés-
cimo de quatro novos2 vieram 
atualizar, mais que isto, moderni-
zar, o Judiciário, com a criação, in-
clusive, do Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ, e diretrizes obriga-
tórias para os processos judiciais  
e administrativos.

Imperioso é destacar que pela pri-
meira vez o artigo 5º, que trata dos 
direitos e garantias fundamentais, 
espinha dorsal do diploma, foi al-
terado para receber mais um inci-
so (LXVIII) e dois parágrafos (ter-
ceiro e quarto), para assim dispor:

2 A EC. 45/2004 alterou os dispositivos dos 
arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95 ,98, 99,102 ,103, 
104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 
127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Fe-
deral, e acrescentou os arts. 103-A, 103-B, 
111-A e 130-A (cf.www.planalto.gov.br).

Art. 5º (...)

[...]

LXXVIII – a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são as-
segurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam 
a celeridade de sua tramitação.

§ 1º (...)

§ 2º (...)

§ 3º Os tratados e convenções 
internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Na-
cional, em dois turnos, por três 
quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais.

§ 4º O Brasil se submete à juris-
dição de Tribunal Penal Interna-
cional a cuja criação tenha mani-
festado adesão.

Publicada no DOU de 16/01/2004, 
a Exposição de Motivos/MJ nº 
204, de 15 de dezembro de 2004, 
que no sítio do Planalto consta 
como correlata à EC 45/04,subs-
crita pelos então Presidentes da 

A aprovação da emenda 
45/04 deu-se após treze anos de 

tramitação nas duas casas do Congresso 

nacional, período em que foi amplamente 

debatida em catorze audiências públicas.
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República, do Supremo Tribunal 
Federal, do Senado e da Câmara 
dos Deputados, propõe a forma-
lização de um “Pacto de Estado 
em favor de um Judiciário mais 
Rápido e Republicano”, construí-
do pela participação ativa e em-
penho dos três Poderes. 

Na avaliação de Ives Gandra 
Martins, a EC 45/04 representou 
uma verdadeira revolução em be-
nefício de toda a sociedade. Em 
suas palavras:

Estamos, pois, assistindo a uma 
verdadeira revolução construtiva 
da Justiça, que deixa de ser cega e 
burocratizada para atingir os seus 
objetivos de eficiência, tornar-se 
mais social e humana e garantir 
o desenvolvimento institucional 
do país3.

Entre os novos institutos que a EC 
45/04 trouxe para o ordenamento 
jurídico brasileiro encontra-se a 
Súmula Vinculante do STF, previs-
ta no artigo 103-A, § 1º, § 2º e § 3  

3 MARTINS, Ives Gandra da Silva. A Re-
forma do Judiciário. In: RAMOS, André 
Tavares; LENZA, Pedro; ALARCÓN, 
Pietro de Jesús Lora (Coord.). Reforma 
do Judiciário analisada e comentada. 
São Paulo: Método, 2005. p.193.

da CF/884, e regulamentada pela 
Lei nº 11.417, de 19/12/2006. Foi nes-
se artigo que o legislador constitu-
cional fixou os requisitos para sua 
edição, e a lei federal veio prever 
expressamente quais os legitima-

4 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Fede-
ral poderá, de ofício ou por provocação, 
mediante decisão de dois terços dos seus 
membros, após reiteradas decisões sobre 
matéria constitucional, aprovar súmula 
que, a partir de sua publicação na impren-
sa oficial, terá efeito vinculante em relação 
aos demais órgãos do Poder Judiciário e 
à administração pública direta e indireta, 
nas esferas federal, estadual e municipal, 
bem como proceder à sua revisão ou can-
celamento, na forma estabelecida em lei. 

 § 1º A súmula terá por objetivo a vali-
dade, a interpretação e a eficácia de nor-
mas determinadas, acerca das quais haja 
controvérsia atual entre órgãos judici-
ários ou entre esses e a administração 
pública que acarrete grave insegurança 
jurídica e relevante multiplicação de 
processos sobre questão idêntica.

 § 2º Sem prejuízo do que vier a ser esta-
belecido em lei, a aprovação, revisão ou 
cancelamento de súmula poderá ser pro-
vocada por aqueles que podem propor a 
ação direta de inconstitucionalidade.

 § 3º Do ato administrativo ou decisão 
judicial que contrariar a súmula aplicável 
ou que indevidamente a aplicar, caberá 
reclamação ao Supremo Tribunal Fede-
ral que, julgando-a procedente, anulará 
o ato administrativo ou cassará a decisão 
judicial reclamada, e determinará que 
outra seja proferida com ou sem a apli-
cação da súmula, conforme o caso. 

dos para sua propositura, revisão e 
cancelamento. Dispõe ainda sobre 
a possibilidade de modulação de 
seus efeitos, por fim criando o ins-
tituto da reclamação ao STF de ato 
ou decisão que contrarie o enun-
ciado da súmula vinculante.

Controversa, para alguns5, a sú-
mula vinculante seria um enges-
samento do Poder Judiciário que 
compromete, com grave violação, 
a independência do magistrado. 
Para outros6 se traduz em aplica-
ção isonômica do direito em todo 
território nacional, na medida em 
que, a partir do Supremo Tribunal 
Federal, pode ser obtida uma ju-
risprudência constitucional mais 
refletida, equânime e qualitativa. 

O relatório da CCJ do Senado 
Federal assim se expressa sobre a 
súmula vinculante:

5 GOMES, Luiz Flavio. Súmula Vincu-
lante. In: <http://www.buscalegis.ufsc.
br/revistas/files/anexos/11710-11710-1-PB.
htm>. Acessado em 10/02/2014.

6 LAMY, Marcelo; CONCI, Luiz Gui-
lherme Arcaro. Reflexões sobre as sú-
mulas vinculantes.In: RAMOS, André 
Tavares; LENZA, Pedro; ALARCÓN, 
Pietro de Jesús Lora (Coord.). Reforma 
do Judiciário analisada e comentada. 
São Paulo: Método, 2005. p.193

Desde a sua criação, foram editadas pelo 
STF trinta e duas súmulas vinculantes, 
tratando de temas variados, tendo sido o seguro, inclusive, 

objeto de uma delas.
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Parece-nos evidente que a súmu-
la vinculante tende a promover 
os princípios da igualdade e da 
segurança jurídica, pois padroni-
zará a interpretação das normas, 
evitando-se as situações propi-
ciadas pelo sistema vigente, em 
que pessoas em situações fáticas e 
jurídicas absolutamente idênticas 
se submetem a decisões judiciais 
diametralmente opostas [...]7.

Ainda que as posições doutrinárias 
divergentes sempre enriqueçam 
o debate são o exame e a reflexão 
sobre casos práticos que melhor 
elucidam os contornos da matéria.

Desde a sua criação, foram edita-
das pelo STF trinta e duas súmu-
las vinculantes8, tratando de temas 
variados, tendo sido o seguro, in-
clusive, objeto de uma delas. O 
ponto final de uma longa batalha 
judicial foi a edição da Súmula 
Vinculante nº 32, a última editada 
até a presente data, que contem-
plou questão tributária afeta às se-
guradoras e se arrastou por mais 
de uma década nos tribunais.

Súmula 32 – O ICMS não incide 
sobre alienação de salvados de si-
nistro pelas seguradoras.

Esse entendimento sumulado pelo 
STF resultou de diversas deman-
das judiciais nas instâncias ordi-
nárias e extraordinárias, em que 
se destacam como precedentes a 
(i) ADI nº 1390/SP, com questio-

7 LENZA, Pedro. Direito Constitucio-
nal Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 
2012. p. 816.

8 Em 09/04/2014, após quase três anos 
sem a edição de súmulas vinculantes, o 
STF aprovou a súmula vinculante nº 33, 
que trata de questão relacionada a apo-
sentadoria especial do servidor público.

namento acerca da constituciona-
lidade do item 4 do § 1º do art. 
7º da Lei nº 6.374/89, do estado 
de São Paulo; (ii) ADI nº 1332/
RJ, com questionamento acerca 
da constitucionalidade do item 
10 do parágrafo único do art. 18 
da Lei nº 1.423/89, do estado do 
Rio de Janeiro; (iii) ADI nº 1648/
MG, com questionamento acerca 
da constitucionalidade do inciso 
IV do art. 15 da Lei nº 6763/75; 
e (iv) Recurso Extraordinário nº 
588.149/SP, que também questio-
nava o item 4 do § 1º do art. 7º da 
Lei paulista nº 6.374/89. Todos os 
dispositivos atacados pelas referi-
das ADIs incluíam as segurado-
ras como contribuintes de ICMS 
quando da alienação de salvados.

Os dispositivos das leis estaduais 
acima elencados ignoraram a 

repartição de competências tri-
butárias, afrontando diretamen-
te a competência privativa da 
União para legislar sobre políti-
ca de crédito, câmbio e seguros 
e transferência de valores (art. 
22, VII, CF), e a reserva exclusiva 
dada à União para instituir im-
postos sobre operações de crédi-
to, câmbio e seguro, ou relativos 
a títulos ou valores mobiliários 
(art. 153, V, CF).

O legislador constituinte, ao pro-
por e aprovar uma regulação na-
cionalmente uniforme da maté-
ria, o fez para impedir a cobrança 
de tributos estaduais diferencia-
dos sobre as operações de crédi-
to, câmbio e seguros, matérias de 
sentido macro e demasiado sensí-
veis para terem seu ordenamento 
diferenciado por estado. 
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Nesse sentido, não competiria aos 
estados tributarem a operação de 
seguros, mesmo nos casos em que 
essas operações implicassem ou-
tras de circulação de mercadorias 
– o que não ocorre no caso dos 
salvados, em que sua alienação 
não objetiva lucro, bem como 
pela própria descaracterização do 
salvado como mercadoria.

A alienação de salvados de sinis-
tros pelas seguradoras não pode 
ser equiparada à circulação de 
mercadorias, pois não visa ao lu-
cro, mas apenas objetiva restabe-
lecer o equilíbrio financeiro e a 
liquidez das seguradoras, consti-
tuindo-se assim em um elemento 
da própria operação de seguro.

Por disposição contratual, as segu-
radoras recebem por ato unilateral 
do segurado a propriedade do bem, 
nas hipóteses em que, em razão do 
sinistro, este tenha perdido mais 
de 75% do valor segurado. Nesses 
casos, é pago ao segurado 100% do 
valor do bem. A ulterior alienação 
dos salvados, pelas seguradoras, 
serve a recompor a parcela de inde-
nização que tenha superado o dano 
ocorrido, não havendo, portanto, 
nenhum viés comercial.

Não existindo caráter comercial, 
não estamos diante da hipótese 
de incidência do ICMS, o que já 
era inclusive previsto na Súmula 
nº 541 do STF, que tem o seguinte 
enunciado: 

O imposto sobre vendas e consig-
nações não incide sobre a venda 
ocasional de veículos e equipa-
mentos usados, que não se inse-
re na atividade profissional do 
vendedor, e não é realizada com 
o fim de lucro, sem caráter, pois, 
de comercialidade.

É preciso considerar também que, 
por vedação legal, prevista no art. 
73 do Decreto-Lei nº 73/66, as so-
ciedades seguradoras não podem 
explorar qualquer outro ramo de 
comércio ou indústria, de maneira 
que não podem ser comerciantes 
de salvados, estando sua atividade 
restrita ao comércio de seguros.

Os tributaristas Roque Antonio 
Carrazza e Hugo de Brito Macha-
do, citados pelo Ministro Cezar 
Peluso, em seu voto-vista, pro-
ferido no julgamento da ADI nº 
1648 e reproduzido em seu voto 
no Resp 588.149, afirmam cate-
goricamente que os salvados não 
são mercadorias, pelo fato de não 
serem destinados ao comércio. 
Também é citada passagem de 
parecer do Ministro Célio Borja, 
que aduz:

O fato gerador do ICMS não se 
configura na hipótese de alienação 
dos salvados de sinistros pelo segu-
rador. Tais coisas não são mercado-
rias; a atividade própria do segura-
dor não é a venda de veículos ou 
de qualquer outro bem corpóreo, 
nem é a operação de circulação de 
mercadorias a compra-e-venda dos 
salvados, mas simplesmente é um 
ato de liquidação do sinistro.

Em que pese a clareza solar da-
queles que acertadamente enten-
diam não ser possível a incidên-
cia de ICMS sobre a alienação de 
salvados, em sentido contrário 
argumentava-se que a venda de 
salvados pelas seguradoras reves-
tia-se de natureza comercial e, 
portanto, sujeita à incidência de 
ICMS, nos termos do voto venci-
do do Ministro Lewandowski, no 
julgamento do Recurso Extraor-
dinário nº 588.149 – São Paulo.

A alienação 
de salvados 
de sinistros 
pelas 
seguradoras 

não pode ser 
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O próprio Superior Tribunal 
de Justiça chegara a consolidar 
entendimento favorável à inci-
dência do ICMS sobre a aliena-
ção de salvados no enunciado 
da Súmula nº 152. Contudo, em 
2007,quando do julgamento do 
Resp 73.552/RJ, esse tribunal re-
viu sua posição e cancelou o re-
ferido enunciado.

Na verdade, o STJ, com tal de-
cisão de cancelamento da Sú-
mula nº 152, nada mais fez do 
que alinhar-se ao entendimento 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Este, ao julgar ações dire-
tas de inconstitucionalidade, vi-
nha consistentemente deferindo 
liminares para suspender a ex-
pressão “e a seguradora” das res-
pectivas leis estaduais, que deter-
minavam a incidência do ICMS 

sobre venda de salvados de sinis-
tros pelas seguradoras. 

Como havia carência de instru-
mento jurídico hábil para uni-
formizar o entendimento sobre 
a questão, ainda que as leis esta-
duais esbarrassem em vedações 
constitucionais e legais e fossem 
combatidas em todas as instân-
cias judiciais, inúmeras eram as 
decisões contraditórias. 

A Súmula Vinculante nº 32 pa-
cificou o entendimento jurídico 
tributário sobre a não incidência 
de ICMS sobre salvados, em pa-
tente demonstração dos benefí-
cios que esse instituto, inserido 
em nosso ordenamento jurídico 
pela Emenda Constitucional nº 
45/04, propicia para a harmoni-
zação e a observância dos dita-
mes constitucionais. 

GLaUCe CarVaLHaL
advogada e Gerente de Contencioso 
da Superintendência Jurídica da 
Confederação nacional das Empresas 
de Seguros Gerais, Previdência 
Privada e Vida, Saúde Suplementar 
e Capitalização (Cnseg). Membro da 
associação internacional de direito 
de Seguros – aida.

glaucekarine@cnseg.org.br

49

CA
D
ER

N
O
S 

D
E 

SE
GU

RO


