
 

 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Santa Catarina 
Gabinete da Presidência 

Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4860 – Agronômica – 88025-255 – Florianópolis – SC 
Telefones: (48) 3239-3580 – (48) 3239-3559 

 

Ofício nº 578/2021-GP                                     Florianópolis, 5 de maio de 2021. 

 

 

Ref.: Retenção insumos intubação Covid-19 

 

Senhora Governadora, 

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, através de seu 

Observatório da Vacinação e da Comissão de Direito da Saúde, ciosa do 

relevante papel atribuído pela Constituição Federal1 e pela Lei n. 8.906/942 para 

defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado democrático de direito, dos 

direitos humanos e de zelar pela boa aplicação das leis, respeitosamente remete 

a presente missiva em caráter de extrema urgência, a fim de requerer à Vossa 

Excelência a edição de MEDIDA PROVISÓRIA para imediato 

restabelecimento dos efeitos da Lei. nº 17.930 de 14 de abril de 2020 

(PL0057.7/2020 - ALESC) ou para adoção de medida análoga, tendo em vista 

que seu exaurimento em setembro de 2020 expõe os pacientes portadores de 

COVID-19 internados em hospitais ao risco de óbito, diante da concreta 

possibilidade de retenção de medicamentos importados imprescindíveis à 

intubação de pacientes. 

A Lei. nº 17.930 de 14 de abril de 2020 havia instituído provisoriamente a 

isenção “de recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS), inclusive sobre importação, os medicamentos, produtos e 

equipamentos médicos e hospitalares que estejam relacionados à pandemia 

do coronavírus, até o mês de setembro de 2020”. Com base nessa norma, o 

fluxo de entrada de “kit intubação” em Santa Catarina ocorria com regularidade, 

uma vez que as restrições ou limitações decorrentes do desabastecimento 

nacional – causado pela alta demanda – passaram a ser supridos pela 

importação.  

 
À Sua Excelência a Senhora 
Dra. Daniela Cristina Reinehr 
Governadora do Estado de Santa Catarina 
Florianópolis - SC 

                                                 
1 Arts. 93, inc. I, 103, inc. VII, 103-B, inc. XII, 103-B, §único, 129, §3º, 130-A, inc. V, 130-A, §4º, 132, caput, e 
art. 133, todos da Constituição Federal. 
2 Art. 44, I, da Lei n. 8.906/94. 

URGENTE 
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Contudo, ante ao exaurimento da vigência da citada lei estadual, instaurou-se em 

Santa Catarina um cenário de lacuna normativa, de modo que a Auditoria Fiscal 

da Receita Estadual Coordenadora do Grupo Especialista Setorial Comércio 

Exterior - GEXCOMEX do Estado de Santa Catarina - passou a - e já está assim 

fazendo – realizar a retenção de mercadorias/medicamentos importados 

imprescindíveis à intubação de pacientes, ao fundamento de que a 

liberação apenas ocorrerá após o registro do recolhimento do respectivo 

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. 

Como exemplo de retenção de insumos imprescindíveis à intubação de pacientes 

internados com COVID-19, cita-se o ocorrido em 30/04/2021, referente à 

importação de 17.000 (dezessete mil) frascos do medicamento “Rocurônio”3 pelo 

Hospital Filantrópico “INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS DE MARIA 

IMACULADA - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER 

BORNHAUSEN”, de Itajaí/SC. Os insumos4 aportaram na estação alfandegária 

do Aeroporto Internacional de Navegantes e o desembaraço federal ocorreu sem 

problemas. 

Entretanto, a Auditoria Fiscal da Receita Estadual Coordenadora do Grupo 

Especialista Setorial Comércio Exterior - GEXCOMEX do Estado de Santa 

Catarina exarou despacho de retenção dos insumos até que se procedesse ao 

recolhimento do respectivo Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços – ICMS, sujeitando a entidade hospitalar ao desabastecimento do 

citado bloqueador neuromuscular utilizado na intubação dos pacientes, de 

modo que sua ausência pode acarretar a morte. A questão foi resolvida no 

bojo do Mandado de Segurança n. 5041553-92.2021.8.24.0023/SC, no qual o 

MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis concedeu 

liminar e determinou a liberação dos insumos, sem prejuízo de a Fazenda 

Estadual realizar a cobrança administrativa. 

Com efeito, não havia outro caminho para a Auditoria Fiscal da Receita Estadual 

Coordenadora do Grupo Especialista Setorial Comércio Exterior – GEXCOMEX, 

dada a ausência de discricionariedade e o dever de cumprir a lei, sobretudo à luz 

do que decidido pelo col. STF com repercussão geral no RE 1.090.5915.   

                                                 
3 Bloqueador neuromuscular utilizado na intubação dos pacientes. 
4 Declaração de Importação n. 2108188028. 
5 "É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada 
mediante arbitramento da autoridade fiscal." [STF, RE 1.090.591] 
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Sem embargo, a realidade é que a lacuna normativa gerada pelo exaurimento Lei 

Estadual nº 17.930 de 14 de abril de 2020 reproduzirá situações fáticas 

limítrofes e graves, com risco à vida dos pacientes, conforme acima narrado, ou 

seja, outras instituições hospitalares podem se ver privadas de insumos 

necessários ao “kit intubação”, de modo a dar azo a uma escalada de ações 

judiciais e incontáveis litígios, com o ofuscamento daquilo que é essencial e que 

Vossa Excelência vem zelando de modo profícuo: a preservação da vida, o 

tratamento eficiente, drástica redução de óbitos e a retomada do controle seguro 

de casos da COVID-19. 

Daí o presente pedido, para que Vossa Excelência, com fulcro no art. 62 da 

Constituição Federal e art. 51 da Constituição do Estado de Santa Catarina, 

adote MEDIDA PROVISÓRIA para afastar a citada lacuna e para normatizar 

isenção ou cobrança diferida do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) nos casos de importação de medicamentos, produtos e 

equipamentos médicos e hospitalares que estejam relacionados à pandemia do 

coronavírus, sobretudo os assim designados de “kit intubação”. 

Importante destacar que em 13 de abril de 2021 Vossa Excelência sancionou a 

Lei Estadual n. 18.101/2021, que teve escopo análogo ao da Lei Estadual nº 

17.930 de 14 de abril de 2020, porém, restrito a isenção de “Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 

as importações e operações com vacinas e insumos destinados à sua 

fabricação, para o enfrentamento à pandemia causada pelo agente do 

Coronavírus (SARS-CoV-2).” 

Assim, há isenção para importação e operação com vacinas e insumos para sua 

fabricação, o que visa executar um combate preventivo. Entretanto, na outra 

extremidade, relacionada a pacientes infectados e internados, inexiste isenção 

quanto aos medicamentos neurobloqueadores necessários à intubação de 

pacientes em casos graves que demandam internação em UTI. 

Assim, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, através 

de seu Observatório da Vacinação e da Comissão de Direito da Saúde, está a 

requerer justamente que Vossa Excelência estenda a dispensa legalmente 

prevista do crédito tributário constante da Lei Estadual n. 18.101/2021 - ou 

promova forma diferida de cobrança de ICMS e que não implique em 

retenção de insumos - para o caso dos insumos do “Kit Intubação”, 

mediante a adoção de MEDIDA PROVISÓRIA, instrumento jurídico que pode 
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imediatamente resolver a lacuna normativa e reduzir o risco de 

desabastecimento de insumos do “Kit Intubação”, com o que Vossa 

Excelência estará, à exemplo da lei estadual que sancionou em 13 de abril de 

2021, reafirmando o notório zelo e compromisso do Estado de Santa Catarina 

com a vida dos Cidadãos Catarinenses neste momento de tão grave crise 

sanitária que assola o mundo. 

A adoção de MEDIDA PROVISÓRIA nos moldes acima indicados em nada 

conflita com a deferência que Vossa Excelência tem para com a Assembleia 

Legislativa de Santa Catarina. Ocorre que a proposição normativa por meio de 

novo projeto de lei teria trâmite não célere, de modo a revelar a adequação do 

instrumento jurídico previsto no art. 62 da Constituição Federal e art. 51 da 

Constituição do Estado de Santa Catarina. 

Ademais, os pressupostos de relevância e urgência estão evidenciados no 

cenário ainda preocupante de elevados casos de infectados pelo novo 

coronavírus, na alta demanda de leitos e atuação das entidades no limite da 

capacidade do sistema de saúde.  

Em face do exposto, por meio do presente ofício, a Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seccional de Santa Catarina, respeitosamente requer a Vossa Excelência: 

(i) a adoção de MEDIDA PROVISÓRIA para represtinar a Lei Estadual nº 

17.930 de 14 de abril de 2020, que havia declarado “Isenta de recolhimento do 

ICMS, inclusive sobre importação, os medicamentos, produtos e equipamentos 

médicos e hospitalares que estejam relacionados à pandemia do corona vírus, 

até o mês de setembro de 2020, e adota outras providências”, agora 

estabelecendo-se como prazo enquanto durar a grave crise sanitária causada 

pelo agente do Coronavírus (SARS-CoV-2) ou por outro período que Vossa 

Excelência repute razoável, abrangendo expressamente o caso de importação 

dos insumos e equipamentos do “Kit Intubação”; 

(ii) subsidiariamente, estender a isenção de ICMS constante da Lei 

Estadual n. 18.101/2021 para o caso de importação dos insumos e equipamentos 

do “Kit Intubação”, mediante a adoção de MEDIDA PROVISÓRIA para 

imediatamente resolver a lacuna normativa e reduzir o risco de desabastecimento 

de insumos do “Kit Intubação” em Santa Catarina; 
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(iii) subsidiariamente, caso se entenda não ser possível a concessão de 

isenção, requer seja instituída, igualmente por meio de MEDIDA PROVISÓRIA, 

forma diferida de cobrança do ICMS relativamente a importação dos insumos e 

equipamentos do “Kit Intubação”, a fim de que não haja retenção de insumos 

como forma de forçar o pagamento da citada exação, devendo-se fixar o prazo 

necessário até a retomada de situação mais próxima possível de normalidade 

sanitária. 

Reiteramos protestos de estima e consideração, convictos que na união de 

esforços venceremos esta grave crise sanitária. 

 

 

RAFAEL DE ASSIS HORN 

Presidente da OAB/SC 

 

  

WILSON KNONER CAMPOS 

Coordenador Geral do Observatório 

da Vacinação da OAB/SC 

JANAÍNA LENHARDT PALMA 

Coordenadora Adjunta do 

Observatório da Vacinação da 

OAB/SC                                      

 

 

 

 

 


